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Referat  
Förutom i Stockholm uppvisar den lokala kollektivtrafiken en nedåtgående trend i 
trafikutvecklingen, trots en årlig subvention om 10 miljarder kronor. Drift av lokal 
kollektivtrafik i mindre och medelstora städer baserat på samhällsekonomiska kriterier 
skulle bl a medföra en prispolitik som kräver en subvention om drygt 50%. Att detta 
ungefär motsvarar rådande subventioneringsgrad är dock inte ett tecken på att kollektiv-
trafiken bedrivs på samhällsekonomisk grundval, eftersom det visar sig att prisstrukturen 
är grovt suboptimal. Vad gäller investeringspolitik framgår det dessutom av en enkät-
undersökning att trafikhuvudmännen inte använder samhällsekonomisk kalkyl (CBA) vid 
planering och drift av lokal kollektivtrafik, så syftet med avhandlingen är att visa på de 
möjligheter till förbättringar av den lokala kollektivtrafiken som skulle uppstå om den 
bedrevs på samhällsekonomisk grundval. 
 
Operationaliseringen av teorin kräver först att några grundfrågor för en tillämpning av 
allmän välfärdsekonomisk teori på bedrivande av lokal kollektivtrafik benas upp. Det är 
väsentligt att göra en åtskillnad av utbudet av kollektiva transporttjänster mellan ett 
grundläggande utbud som är att betrakta som ”merit goods” och övrigt utbud där nyttan 
på normalt sätt mäts genom konsumenternas betalningsvilja. 
 
I en omfattande fallstudie av den lokala kollektivtrafiken i Linköping exemplifieras vad 
effekten blir, dels av vissa utbudsförändringar, som har sållats fram i strävan mot system-
optimum, dels av ändamålsenlig efterfrågestyrning, och med CBA beräknas vad netto-
resultatet kan tänkas bli. Om förbättringar som ger lika stor nettonytta som i Linköping 
kan göras hos flertalet andra trafikhuvudmän med en samhällsekonomisk ansats, skulle 
den totala nettonyttan aggregerad över hela Sverige vara betydligt större än vad vissa av 
de omskrivna jätteprojekten inom kollektivtrafiksektorn kan prestera. 
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Förord 

 

Avhandlingen utgörs av ett delprojekt i projektet ”Hur åstadkomma ett trendbrott? – 

Samhällsekonomiskt effektiva lösningar på kollektivtrafikens grundproblem” finansierat av 

Banverket och Vinnova. Utan detta finansiella stöd hade min avhandling aldrig kommit till. 

 

Jan Owen Jansson har varit min handledare och främst vill jag tacka för den kunskap han har 

förmedlat till mig, men även för hans mycket stora stöd och alltid lika uppmuntrande 

kommentarer som hela tiden har hjälpt mig framåt. Dessutom har både tidigare och nu 

befintliga kollegor bidragit med kunskap, stöd och uppmuntran i ett flertal olika sammanhang. 

Ett speciellt tack riktas också till mina närmaste kontorskollegor, som på ett mycket stödjande 

sätt hjälpt mig genom hela denna process med allt det inneburit. Ni har varit mig till stor hjälp 

både rent vetenskapligt och socialt.  

 

Karl Kottenhoff, som var diskutant på slutseminariet, har också bidragit med värdefulla 

synpunkter. Ett stort tack för att du tog dig tid att läsa igenom och kommentera manuskriptet. 

 

Alla delstudier som ingår i avhandlingen är presenterade i en internationell konferensserie och 

finns därmed även i engelska versioner som antingen hittas på nätet eller är publicerade i 

bokkapitel. Jag är tacksam för alla de värdefulla kommentarer jag har erhållit från dessa 

konferensers sessionsdeltagare. 

 

Tack även alla kommuninvånare som fyllt i enkäter, och alla elever, lärare och rektorer på 

Linköpings gymnasieskolor. Linköpings kommun som levererat data har också varit 

behjälpliga, likaså Connex och Östgötatrafiken som bistått med värdefull information. Tack 

också alla tjänstemän i kommuner och hos trafikhuvudmän för den information ni har 

förmedlat till mig. 

 

Dessutom har forskningsintresserade vänner som läst och kommenterat manuskriptet varit en 

värdefull hjälp. Sist men inte minst, går ett stort tack till min familj, Helin, Emil och Ellinor, 

som under de senaste åren hjälp till med enkätutskick, stöttat mig och dessutom stått ut med 

den trötta irritation som sena kvällar ger. Jag kommer alltid att behöva ert stöd och er 

uppmuntran. 
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  Local public transport                                       
on the basis of welfare economics 

by 

Anders Ljungberg 

 

Summary 
 

Except in the Stockholm region, local public transport patronage shows a declining trend. 

This is seen as a problem by most politicians. Municipalities and County councils, the 

responsible political bodies, have supported local public transport with some 10 billion 

Swedish crowns annually during many years. Is this justified from a welfare economic point 

of view? That the demand for a particular good or service is declining is per se not a sufficient 

reason for subsidization. In large cities, traffic congestion and environmental problems 

constitute an obvious reason for a subsidy. In small and medium sized towns, which are 

focused in this study, congestion and environmental problems caused by car traffic are less 

severe than in large cities. However, there are other reasons for subsidizing the public 

transport. Running bus services in small and medium sized towns on the basis of welfare 

economic criteria implies among other things a pricing policy which requires a subsidy level 

that approximately corresponds to the prevailing one of about 50 percent. It should, however, 

be pointed out that this coincidence does not prove that local public transport is actually run 

on the basis of welfare economic criteria. By a questionnaire to the public transport authorities 

of each County council, it was found that most of the authorities (the principals) do not use 

Cost-benefit analysis (CBA) in the planning of the local public transport or require that the 

operators (agents) should use CBA as the basis for the design of bus services. 
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The purpose of the dissertation is to show the possibilities for improvements of local public 

transport that a welfare economic approach can give. For this purpose some theoretical key 

questions have first to be clarified. Then the operationalization of the basic theory is 

illustrated by some concrete examples that demonstrate the potential of system analysis on the 

basis of welfare economic criteria. The approach is founded on earlier research about existing 

departure from the optimum conditions (Jansson 1984, Larsen 1993), which indicates the 

direction of the reformation. By CBA the size of the possible welfare improvements are 

estimated. 

 

Theoretical framework 

The welfare economic approach aims at maximizing the sum of the welfare of all individuals 

and welfare is measured in terms of the willingness to pay (WTP).  

 

In many small and medium sized towns, the demand base for the public transport system is 

limited and the total WTP of the potential travellers can be insufficient, at least on some 

routes, to make any public transport service commercially viable. A basic level of public 

transport is still offered in some cases for deserving persons without an income and/or other 

means of transport. The benefit of this basic level is difficult to estimate in a conventional 

CBA based on the travellers’ willingness to pay, and therefore the politically determined basic 

public transport services could be regarded as “merit goods”. In most cases, the optimum 

level of service exceeds the basic level, and the determination of the level of service above the 

basic level should be based on CBA, where the benefits of all additional travellers are valued 

by their WTP in the same way as for ordinary goods and services.  

 

The system definition is crucial for the application of CBA to local public transport also in 

other respects. Partial analysis of the travel market is recommended for both theoretical and 

practical reasons. Without abandoning the basic partial analytical model some important 

system-external effects can and should nevertheless be taken into consideration. For a public 

transport investment the main system-internal effects are constituted by (i) cost changes for 

the transport service operator,  (ii) cost changes for the road or rail supplier, and (iii) changes 

in travel time and other real costs for existing travellers and the benefits of new trips. The 

external effects comprise environmental impacts like changes in air pollution and the noise 

level, changes in external accident costs and possibly also the impact on the labour market. 
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The partial analysis can be complemented with the environmental impacts and the accident 

externalities without any large problems by the use of shadow prices. As regards the possible 

labour market impact, it is either simply ignored or dealt with in a stereotyped and one-sided 

way in standard CBA. In the latter case, when public investments are financed by taxes, it is 

assumed that the labour market is further distorted by the required taxation, which will lower 

the labour supply. This distortion cost is taken into account by adding a cost in proportion to 

the required tax rise (cost of public funds, CPF). However, when travel time and/or the fare 

for public transport decrease as a result of an investment in improved local public transport, or 

a subsidy that makes marginal cost pricing possible in these travel markets, there is an 

opposite effect on the labour supply which should be more than enough to balance the tax 

wedge enlargement caused by the tax rise. 

 

There are consequently good reasons against applying the CPF-factor in the case of tax-

financed investments or subsidies in local public transport that to a large extent decrease the 

generalized cost for travellers to and from work. 

 

Application 

With the welfare economic approach it is demonstrated, on one hand, what the effects of 

certain supply changes in the local public transport system in Linköping will be. On the other 

hand, the potential of innovative demand management measures like staggered school hours 

and extended peak-load pricing are examined, also in the case of Linköping, a town of  

120 000 inhabitants, where the public transport services are maintained by buses that annually 

transport six million passengers. 

 

Welfare-raising supply changes 

The public transport supply can be changed in many different ways. It is possible to change 

mode of transport, route network, number of vehicles and vehicle size. The changes in the bus 

transport system considered in this study are selected because they can be assumed to be in 

the direction of the system optimum. 

 

Considerably straighter bus lines in Linköping would reduce the average travel-time from 

door to door. The round trip time of buses on most lines decreases, which means that the 
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number of round trips can be increased, given the number of buses. The frequency increases, 

which reduces waiting times at bus stops. The change in walking distance has been measured 

by GIS based on individual data. The positive effects of the bus line straightening more than 

compensate for the slight increase in the average walking distance in the system. In some 

cases where the new bus lines are drawn through residential areas free of other through traffic, 

the walking distance can even be reduced. The encroachment cost that will arise in the 

residential areas which the new bus lines will cross rather than go around has not been 

possible to estimate. This remains to be done in future research. 

 

From a welfare economic point of view, it seems that too large buses are used in many places. 

Using smaller buses and more of them would increase the net benefit, but increase the need 

for subsidization, given the present level of fares. 

 

Welfare-raising demand management innovations 

The large variation in demand between peak and off-peak is a problem for the capacity 

utilization since the bus fleet capacity is determined by the peak demand. This can be tackled 

by pricing policy reformation or by other kinds of demand management. The peak within the 

peak in the morning is hard to handle only by pricing policy. Introducing some variation of 

the start of the school-day for high-school pupils in Linköping could make substantial bus 

transport cost savings possible. At present, the majority of the high-school pupils start almost 

at the same time every day. An one-hour staggered school start would reduce demand 

considerably for the most demanded departures on many bus-lines.  The pupils would have to 

wake up earlier some mornings, which would be a cost for many of them. The pupils’ 

compensation requirements have been estimated by a questionnaire. The total costs of the 

pupils calculated in this way proved to be of the same size as the possible bus transport cost 

savings for the bus company. However, for a staggered school start of just half an hour, 

almost the whole cost savings could be made for the bus company, while the costs for the 

pupils would be considerably lower. 

 

An optimal price structure implies in the first place price differentiation between peak and 

off-peak hours. In the presented model the direction of travel, and where on the line the trip is 

made are also considered. It is only during peak hours in the direction of the tide in the critical 

section of the line (where the maximum numbers of passengers are on the bus) that the 
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optimal fare becomes high relative to the present level. Optimal fares in off-peak and outside 

the critical section in peak hours are very low. 

 

It is also interesting to note that the optimal fare is positively related to the length of the lines. 

On one hand, it is found that only travel in the critical section is crucial, irrespective of how 

long a particular trip is. On the other hand, since there is some correlation between trip length 

and the length of the line, the optimal price of longer trips is on average higher than the 

optimal price of shorter trips, when comparing trips on lines of different length. 

 

As a supplement to the general peak-load pricing model two variants of zero fare policy are 

discussed. The supplementary discussion is based on a Stated Preference survey carried out 

on my own, combined with relevant demand elasticity studies found in the literature, and 

results from real zero fare experiences. First the question is if it is worthwhile to bother to 

charge the very low off-peak optimal fare? Zero fare in off-peak will be profitable in welfare 

terms in Linköping provided that, in accordance with the argument above, the cost of public 

funds is not applied to inflate the required increase in subsidy. Another question could be if a 

zero fare policy is justified also in peak?  The answer is that savings in fare collection costs 

and the reduction of the negative external effects such as road congestion, accident costs and 

emissions are not enough to justify zero fare also in peak in the Linköping case study.  

 

Conclusions 

It has been shown in this study that there are possible welfare improving changes to be made 

in the local public transport system in Linköping. If the same approach were adopted by the 

public transport authorities in all counties of Sweden, the taxpayers would get better value for 

the money spent on local public transport.  

 

In a synthesis including all aformentioned supply- and demand-side reforms, the total net 

benefit amounts to 30 million SEK in Linköping. This would increase the financial deficit by 

11 millions SEK per year, which constitutes 9% of the total expenditure on the local bus 

traffic in Linköping. If, say at least half of the 22 public transport authorities in Sweden could 

make similar improvements, the total net benefit would be 330 millions SEK annually in total. 

Assuming constant net benefits during 40 years, the present value of the total net benefits 

would amount to 6,5 billion SEK (with 4% rate of discount) not including the positive impact 
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on the labour market. To realize this total value, a net increase in public expenditures on local 

public transport of about 2,4 billion SEK would be required.  

 

Compared to the very large railway investments projects such as the tunnel through 

Hallandsås, the City-tunnel in Malmö, or the City-tunnel (Citybanan) in Stockholm, with 

investment costs from 10 to 20 billion SEK, and total benefits that hardly reach up to these 

costs, the introduction of a welfare economic approach to local public transport planning 

would be much better value for money. It will not have the same spectacular character as 

large infrastructure investments, but together with other transport policy measures in the same 

spirit, it could break the trend and increase patronage in local public transport in small and 

medium sized towns. 
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Förkortningar och symboler 
 

∆  = förändring 

η  = inkomstelasticitet 

σ = skattefaktor 2 (”cost of public funds”) 

µ = skattefaktor 1 

a  = åktidskostnad per timme 

ACres  = genomsnittlig restidskostnad = ACgång  + ACvänte  + ACåk 

B = kommun- och statsbudget 

c  = genomsnittlig varuskatt 

Cbas  = dagskostnad för en heldagsbuss 

Chög  = dagskostnad för en högtrafikbuss 

CBA  = Cost-Benefit Analys = samhällsekonomisk kalkyl 

CS  = konsumentöverskott 

CV = compensating variation 

D  = linjelängd, fram och tillbaka 

ebK  = elasticiteten för total kostnad för bussbolaget med avseende på kapacitet 

eGC  = GCelasticitet 

eP  = priselasticitet 

eR  = elasticiteten för ACres med avseende på resandevolym R  

evK  = elasticiteten för väntetidskostnad per resenär med avseende på kapacitet 

E  = externaliteter 

EV  = equivalent variation 

F  = bussfrekvens 

GC  = generaliserad kostnad 

H  = maximalt antal passagerare på en buss 

I = investeringsutgift 

k  = gångtidskostnad 

K  = total kapacitet 

L  = genomsnittlig reslängd 

LST  = skatt eller bidrag i form av en klumpsumma 

m  = total inkomst 

M  = administrationskostnad och kostnad för nattbussar och trafik under veckosluten 
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MC  = marginalkostnad 

MR  = marginalintäkt 

nlåg  = antal rundturer i lågtrafiktid 

nhög  = antal rundturer i högtrafiktid 

Nbas   = antal heldagsbussar använda i både låg- och högtrafik 

Nhög   = antal högtrafikbussar använda endast i högtrafik 

N  = totalt antal bussar använda i högtrafik = Nbas  + Nhög  

NSB  = samhällsekonomisk nettonytta 

p  = prisnivå 

P  = biljettpris 

PS  = producentöverskott 

Q  = antal resor, totalt antal resor per timme under högtrafik = X + Y + Z 

R   = totalt antal resor per timme under lågtrafik 

s  = total skatt på arbete 

S  = maximalt antal sittplatser på en buss 

SL  = utbud av arbetskraft 

t  = genomsnittlig påstigningstid per passagerare 

TCprod  = total kostnad för bussbolaget 

v  = väntetidskostnad per timme 

vt  = väntetidskostnad 

V  = körhastighet 

w  = real lön 

W  = anställdas lönekostnad 

X   = totalt antal resor per timme under högtrafik genom den kritiska sektionen 

Y   = totalt antal resor per timme i högtrafik med strömmen utanför kritiska sektionen 

Z   = totalt antal resor per timme under högtrafik mot strömmen 

å  = åktidskostnad 

Funktioner 

b(K)  = total produktionskostnad för bussbolaget 

f(K)  = efterfrågan på bussresor genom den kritiska sektionen under högtrafik 

g(Y)  = efterfrågan på bussresor med strömmen i högtrafik utanför den kritiska sektionen  

h(Z)  = efterfrågan på bussresor mot strömmen under högtrafik  

i(Q)  = marginalnyttan av en bussresa 

v(K)  = väntetidskostnad för bussresenärer 
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1 Problem, bakgrund och syfte 

 

1.1 Problem och bakgrund 

Trots att det totala lokala och regionala kollektivtrafikresandet ökat något under de senaste 20 

åren har kollektivtrafikens andel av totala volymen resor i Sverige sjunkit under perioden 

(SOU 2003:67). Utvecklingen av det lokala och regionala kollektivtrafikresandet varierar 

dock mycket mellan länen, och den totala utvecklingen av lokala och regionala kollektiv-

trafikresor i Sverige är i stor utsträckning ett resultat av resandeutvecklingen i Stockholm, där 

en mycket stor andel av totalt antal lokala kollektivtrafikresor i Sverige sker (69% år 2000). 

Under perioden 1986 till 2001 har resandet per capita sjunkit i alla län förutom i tre; 

Stockholm, Västernorrland och Blekinge (Holmgren 2006). Minskat resande inom den lokala 

kollektivtrafiken leder till att utbudet av lokal kollektivtrafik skärs ner, som i sin tur resulterar 

i minskat resande när vänte- och åktiderna ökar då bussarna går mindre tätt och busslinjerna 

blir krokigare1. 

 

Denna nedgång har pågått trots att samhället ger åtskilligt finansiellt stöd åt lokal såväl som 

regional och nationell kollektivtrafik i Sverige – i storleksordningen 24 miljarder kronor per 

år. Banverket får anslag från staten om 13 miljarder kronor per år för investeringar i och 

underhåll av infrastruktur. Driften av den långväga tåg- och busstrafiken antas i stort sett 

kunna bära sina egna kostnader på alla sträckor. Genom Rikstrafikens försorg erhålls dock 0,5 

miljarder kronor per år till sträckor som anses transportpolitiskt motiverat, men saknar 

förutsättningar för kommersiell drift. (prop 2006/07:1). 

 

Vad gäller lokal kollektivtrafik stöder Kommuner och Landsting denna med 10 miljarder 

kronor årligen (SIKA 2006). Förutom i Stockholm och Göteborg som har en betydande 

spårburen kollektivtrafik är det alltså den lokala busstrafiken som är mottagare av denna 

subvention. Den lokala kollektivtrafiken uppbär också ”extra” (kommunalt/statligt) stöd för 

en del infrastrukturinvesteringar i exempelvis resecentra och för vissa spårprojekt. 

 

                                                 
1 Holmgren (2005) ställer sig frågan hur sambandet egentligen ser ut, och visar att utbudet har minskat till följd 
av resandeminskningar och att resandet också har minskat som ett resultat av nedskärningar i utbud. 
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Frågan är om den nuvarande användningen av de resurser som är avsatta till den lokala 

kollektivtrafiken används så att de genererar så stor välfärd som är möjligt, dvs får samhället 

valuta för pengarna? 

 

Det politiska och finansiella ansvaret för lokal/regional kollektivtrafik ligger hos de 21 

länstrafikhuvudmännen med länets primärkommuner och landstinget som delägare, med 50% 

vardera2. Staten ansvarar huvudsakligen för lagstiftning och forskning. Införandet av trafik-

huvudmän i början av åttiotalet var en konsekvens av regeringens proposition (1977/78:92) 

med syfte att förbättra kollektivtrafiken genom ett mer effektivt nyttjande av tillgängliga 

resurser. Trafikhuvudmännens huvudsakliga uppgift skulle bestå i att besluta om trafikutbud, 

taxor och om driften av kollektivtrafiken skulle ske i egen regi eller som entreprenadtrafik. 

Huvudmannaskapslagen (Lag 1978:438, senare ersatt av Lag 1997:734) trädde i kraft den 1 

juli 1978 och skulle vara implementerad senast 1 juli 1981, med vissa undantag. (SLTF 2002). 

 

1.2 Syfte och uppläggning 

Vägverket och Banverket är ansvariga för underhåll av och investeringar i vägar respektive 

järnvägar, dvs infrastrukturen för bil- och busstrafik respektive tågtrafik. Vägverket är till 

100% och banverket till 96% finansierade genom statliga anslag3. Så länge den finansierings-

formen består är en rent företagsekonomisk driftsform inte möjlig. Bägge trafikverken är 

ålagda att använda samhällsekonomisk kalkyl för att prioritera mellan olika investerings-

projekt för att maximera samhällets välfärd givet de föreslagna projekten.  

 

Eftersom lokal kollektivtrafik är till hälften skattefinansierad, var den första frågan som togs 

upp i avhandlingsarbetet i vilken omfattning samhällsekonomisk kalkyl används av 

trafikhuvudmannen och/eller operatören för investeringar i fordon och driften därav. En 

allmän uppfattning i branschen är att användningen är liten. En undersökning av hur det 

faktiskt förhåller sig med det redogörs för i kapitel 2 och slutsatsen är att samhällsekonomisk 
                                                 
2 I alla län förutom Kronoberg, med en samverkan genom kommunalförbund, och Skåne, som har kommit 
överrens om att länet bär hela ansvaret, har ett Aktiebolag bildats. I Stockholm äger länet alla aktier och på 
Gotland äger kommunerna alla aktier. Det finns också sju “primärkommunala trafikhuvudmän” till vilka 
trafikhuvudmännen har delegerat ansvaret till dessa medelstora städer (Norrköping, Helsingborg, Lund, Karlstad, 
Gävle, Umeå and Luleå). 
3 Vägtrafiken beskattas kraftigt. Total fordons och drivmedelsskatt uppgår till drygt 50 miljarder kronor per år, 
men dessa medel är inte öronmärkta till vägunderhåll eller väginvesteringar. För underhåll av och investeringar i 
vägar avsätts årligen 17 miljarder kronor från statskassan. Tågtrafiken är knappast alls beskattad, men betalar 0,5 
miljarder kronor varje år i banavgifter som numer går direkt till Banverket, och tillsammans med 13 miljarder 
kronor som kommer från statskassan årligen, används de till underhåll av och investeringar i järnvägar. 
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kalkyl (eller CBA som utgör den engelska förkortningen och kommer att användas synonymt 

med samhällsekonomisk kalkyl genom avhandlingen) används i mycket liten utsträckning för 

investeringar i kollektivtrafik förutom i Stockholm, Göteborg och Malmö.  

 

Syftet med avhandlingen är att visa hur en samhällsekonomisk ansats kan användas för analys 

av lokal kollektivtrafik samt att visa på några möjligheter till förbättringar av den lokala 

kollektivtrafiken som skulle kunna uppstå om den bedrevs på samhällsekonomisk grundval. 

Med den avsikten gäller det att först bena upp några teoretiska grundfrågor för en tillämpning 

av allmän välfärdsekonomisk teori på bedrivande av lokal kollektivtrafik. Därefter 

konkretiseras operationaliseringen av teorin genom några illustrativa tillämpningsexempel 

som påvisar potentialen för samhällsekonomisk systemanalys. Systemansatsen baseras på 

tidigare forskning och kunskap om avvikelser från systemoptimum (Jansson 1984, Larsen 

1993), som anger inriktningen av reformeringen. Med samhällsekonomisk kalkyl (CBA) 

uppskattas storleksordningen för den potentiella välfärdsökningen. 

 

Beslutsprocessen kring den lokala kollektivtrafikens utformning är komplex. Det underliggan-

de syftet med avhandlingen är att föra fram den samhällsekonomiska ansatsen och CBA som 

en viktig del av beslutsprocessen och beslutsunderlaget. Om utformningen av den lokala 

kollektivtrafiken skulle baseras på en samhällsekonomisk grundval fullt ut, skulle välfärden i 

samhället kunna ökas. Detta är en viktig slutsats. Det är sedan en annan fråga var i besluts-

processen det samhällsekonomiska synsättet lämpligen bör komma in för att möjliggöra en 

implementering av de välfärdsförbättrande åtgärderna, men denna fråga ligger utanför ramen 

av denna avhandling.  

 

Den medelstora tätorten Linköping har använts till de empiriska undersökningarna i 

avhandlingen eftersom Östgötatrafiken var en av några relativt stora trafikhuvudmän som i 

den inledande studien visade sig använda CBA i begränsad omfattning och det därför borde 

finnas potential för samhällsekonomiskt lönsamma förändringar där. Linköping är en 

medelstor stad med 113 000 invånare i tätorten utan några större köer i trafiksystemet. Den 

lokala kollektivtrafiken bedrivs med bussar som årligen transporterar sex miljoner 

passagerare. 
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Avhandlingens disposition kan ses som bestående av två delar, där kapitel 2 och 3 fortsätter 

problembeskrivningen och redogör för grundläggande teori. Kapitel 4 till 9 utgörs därefter av 

tillämpningsexempel. Avhandlingen sammanfattas i kapitel 10. 
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2 Samhällsekonomi och lokal kollektivtrafik i nuläget 

 

I nästa avsnitt redogörs för den empiriska studien angående (bristen på) användandet av CBA 

för nyinvesteringar och andra systemförändringar i lokal kollektivtrafik. Därefter nämns kort 

hur Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF) betraktar samhällsekonomi inom kollektivtrafiken 

och vad sökprocessen efter möjliga kollektivtrafikförändringar bör baseras på. 

 

2.1 Enkätundersökning av användningen av CBA bland 

trafikhuvudmännen 

Under mars och april 2003 kontaktades alla 21 trafikhuvudmän och respektive VD 

intervjuades angående deras syn på och användning av CBA vid planering av kollektiv-

trafiken4. Telefonintervjuerna (som varierade mellan 3 och 15 minuter) introducerade också 

en enkät sänd per post med syfte att noggrannare kartlägga CBA användandet hos respektive 

trafikhuvudman. Alla enkäter återsändes väl ifyllda. 

 

Även sex städer med delegerat ansvar för kollektivtrafiken kontaktades både per telefon och 

brevledes, och även alla dessa enkäter återkom besvarade5. Regionplane- och trafiknämnden  

i Stockholm och två länsförbund (Östsam i Östergötland and Kalmars regionförbund) 

kontaktades också och återsände alla sina enkäter. Dessutom kontaktades de fyra regioner6 

inordnade under den stora trafikhuvudmannen Västtrafik, av vilka en inte återkom ifylld. 

 

Enkätutformningen föregicks av intervjuer med tjänstemän involverade i planering av 

lokal/regional kollektivtrafik i Linköpings kommun, Östsam och på Vägverket. Kontakter 

togs också med kollektivtrafikkommitten och intervjuer gjordes med Svenska Bussbranschens 

Riksförbund, SLTF och en privat konsultfirma (Transek). Enkäten på 4 sidor, som återfinns i 

appendix 1, bestod av 6 frågor. Efter en inledande fråga som behandlade kunskapen om 

Vägverkets CBA manual för lokala kollektivtrafikinvesteringar var fokus på vid vilka 

förändringar eller investeringar som CBA används. Övriga frågor behandlade tidigare gjorda 

                                                 
4 Förutom i Östergötland (Östgötatrafiken) och i Stockholm (SL) där andra personer än VD intervjuades. I vissa 
län intervjuades fler än VD om CBA användandet och synen på CBA. 
5 Norrköping, Lund, Karlstad, Umeå, Luleå and Göteborg (trafikkontoret, med ansvar fär spårväg och 
spårvagnsinvesteringar). 
6 Tidigare olika län. 
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respektive planerade förändringar eller investeringar och den då använda (eller planerade) 

CBA användningen. 

 

2.1.1 Resultat 

19 av 21 trafikhuvudmän känner till Vägverkets sektorsansvar för att tillhandahålla en CBA 

manual för lokal/regional kollektivtrafik, och 16 av 21 är också bekanta med den senaste 

versionen av denna manual (Vägverket 2001, Effektsamband 2000). Tabell 2:1 visar 

trafikhuvudmännens användning av CBA vid olika typer av investeringar och förändringar7. 

 

Tabell 2:1 Användningen av samhällsekonomisk kalkyl vid olika investeringar och  
                  förändringar bland alla de 21 trafikhuvudmännen i Sverige  
 
 Nej Ja Ibland Inte vårt 

ansvar 
Summa

drifts- och underhållsåtgärder 14 1 1 5 21 
personalförändringar 18 0 0 3 21 
informationssysteminvesteringar 12 2 6 1 21 
fordonsinvesteringar 7 2 5 7 21 
förändringar i taxestrukturen 19 1 1 0 21 
mindre linje/trafikförändringar 18 1 2 0 21 
större linje/trafikförändringar 14 3 4 0 21 
hållplats/stationsinvesteringar 8 5 5 3 21 
körfältsinvesteringar 3 3 0 15 21 
ban/spårvägsinvesteringar 3 4 0 14 21 

 

 

För drifts- och underhållsåtgärder, personalförändringar, förändringar i taxestrukturen, och 

vid mindre linje/trafikförändringar används CBA oftast inte alls. För större linje/trafik-

förändringar använder fler trafikhuvudmän CBA, åtminstone ibland. Vid fordonsinvesteringar 

används också CBA ibland, men många trafikhuvudmän anser inte att de faller inom deras 

ansvarsområde, (kanske ligger också detta ansvar hos bussbolagen). Inför investeringar i 

informationssystem görs CBA också i lika liten utsträckning som inför fordonsinvesteringar. 

Inför investeringar i hållplatser och stationer gör så många som 5 trafikhuvudmän alltid CBA 

och ytterligare 5 gör CBA ibland. Investeringar i bussfiler och spår anses av de flesta 

trafikhuvudmän inte tillhöra deras ansvarsområde, men i Göteborg och Stockholm där det 

finns spårvagnar görs CBA (sannolikt ligger också ansvaret oftast hos kommunen eller hos 

Banverket). 
                                                 
7 På denna fråga gavs fyra svarsalternativ; nej, ja, ibland, eller tillhör inte vårt ansvarsområde. 
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Ja-kolumnen i tabell 2:1 domineras av Storstockholms Lokaltrafik (SL), Västtrafik (där 

Göteborg ingår) och Skånetrafiken (med Malmö), förutom vid investeringar i stationer och 

busshållplatser, där CBA även gjorts av tre andra trafikhuvudmän8. Det är viktigt att notera att 

10 trafikhuvudmän aldrig använder CBA, och att två av dessa är län med stor population och 

med en omfattande lokal kollektivtrafik. Östgötatrafiken skriver i deras enkät: att göra CBA 

är “mer än fråga för våra ägare”. Upplands lokaltrafik nämner att de gärna skulle vilja (och 

kommer att) börja använda CBA. Övriga trafikhuvudmän som inte använder CBA ligger i 

norra Sverige och i tre andra län där invånarantalet inte är så stort.  

 

Mer än hälften av trafikhuvudmännen (12 st) planerade större investeringar för tillfället, 

exempelvis nämns resecentra, biljett- och kommunikationssystem, bussterminaler, spårväg, 

bussar och tåg. Investeringskostnaderna ligger mellan 30 och 500 miljoner kronor. För dessa 

investeringar kommer CBA att användas i hälften av fallen, för spårinvesteringar och för 

investeringar i resecentra, men även i ett fall av tåginvestering. Inför investeringar i 

informationssystem och andra tåginvesteringar kommer CBA inte att användas. 

 

Gjorda (eller beslutade) stora investeringar under de senaste 10 åren utgörs av järn- och 

spårväg, tåg och spårvagnar, resecentra och bussterminaler, biljettmaskiner och informations-

system. Förutom för ett resecentra har CBA endast gjorts för järn- och spårvägsinvesteringar-

na Tvärbanan i Stockholm, Citytunnel i Malmö och Mälarbanan. Troligen har också vissa 

andra investeringar föregåtts av CBA i Stockholm (och Malmö), där CBA används i relativt 

stor omfattning. 

 

Endast Västtrafik (där Göteborg ingår) och SL i Stockholm verkar använda (eller uppger att 

de använder) CBA i stor skala (genom att inte besvara fråga 5, och i stället endast besvara 

fråga 6). Av de 19 trafikhuvudmän som inte använder CBA eller använder det i liten 

utsträckning besvarar 15 frågan om vad det beror på fullständigt, fyra gjorde en markering 

endast för ett påstående. Tabell 2:2 på nästa sida summerar dessa svar. Skriftliga kommentarer 

var både för och mot, till exempel; ”CBA applicerat på kollektivtrafik har stora brister”, 

”CBA modellerna är omdiskuterade”, ”vi saknar kompetens” och ”vår ambition är att börja 

använda CBA”.  

                                                 
8 För större linje/trafikförändringar finns ett ja från en annan trafikhuvudman än de tre stora, likaså för 
investeringar i bussfiler och spår. 
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Tabell 2:2 Skäl till att inte använda CBA för de 19 av totalt 21 trafikhuvudmän som inte  
                  använder CBA  eller använder det sällan 
 
Påstående            / instämmer Helt Delvis Varken eller Nästan 

inte alls 
Inte alls 

Det finns ej ekonomiska 
resurser att utföra CBA 

2 8 5 1 2 

Andra faktorer än CBA har 
större betydelse vid beslut 

7 6 0 2 0 

Det beslutsunderlag vi brukar 
använda är tillräckligt och 
passer vår organisation bättre 

7 3 5 1 0 

 

 

Brist på ekonomiska resurser verkar inte bara vara den avgörande faktorn för att inte använda 

CBA. Andra faktorer än CBA har större betydelse då beslut skall fattas, och andra besluts-

underlag verkar vara tillräckligt för många trafikhuvudmän och passa deras organisation 

bättre.  

 

Endast fem trafikhuvudmän besvarade frågan, riktad till de som anser att de använder CBA, 

angående när CBA används. Förutom Västtrafik och SL använder tre trafikhuvudmän CBA i 

liten utsträckning. Kalkylerna görs i ett första planeringsstadie, eller åtminstone i god tid 

innan beslut skall fattas, framförallt av konsulter men ibland av egen personal som då 

använder Vägverkets manual. Storstockholms lokaltrafik (SL) gör fler än 100 kalkyler varje 

år, i andra delar (Skåne) görs 20, Västtrafik9 gör 5-10 och de två andra gör endast en kalkyl 

per år. Användandet av CBA förväntas inte öka i framtiden. 

 

Om de sex städerna med delegerat ansvar för kollektivtrafiken som också intervjuades och 

besvarade enkäterna läggs in i tabell 2:1 förändras inte resultaten (beräknat i procent), 

förutom gällande investeringar i bussfiler och busshållplatser, vilka de ibland gör kalkyler för. 

Det bör också noteras att trafikkontoret i Göteborg använder CBA ganska frekvent.  

 

Enkäterna till Östsam och Kalmars regionförbund ger kompletterande information om CBA 

användningen. I Östergötland verkar det som att ägarna åtminstone tar en viss del av sitt 

ansvar och gör CBA ibland. Regionplane- och trafiknämnden i Stockholm ser det inte som sitt 

                                                 
9 Västtrafik skrev inte hur många kalkyler som görs varje år, men Göteborgsregionen gjorde det. 
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ansvar att göra CBA för investeringarna nämnda i enkäten. Enkäten från Västtrafik ger en bild 

av en stort användande av CBA, men de tre regionerna10 under Västtrafik, ger en klar antydan 

om att CBA inte används i så stor utsträckning. 

 

De inledande telefonkontakterna gav samma bild som redovisats i enkäten. Ett problem värt 

att notera, däremot, är att den långsiktiga investeringsbudgeten skiljer sig från den ordinarie 

driftsbudgeten, vilket innebär att de olika investeringarna/förändringarna inte jämförs med 

varandra. Detta skulle kunna innebära att mindre lönsamma långsiktiga investeringar 

genomförs samtidigt som mer lönsamma förändringar bekostade med den årliga budgeten  

inte genomförs.  

 

Telefonintervjuerna visade också att attityden till att använda CBA skiljer sig åt. Somliga är 

väldigt positiva till att använda CBA, trots att de inte använder det. Andra betraktar använd-

ningen av CBA mer skeptiskt. I norra Sverige med mindre befolkningstäthet utrycktes en 

saknad av CBA verktyg som passar deras problem. Att minska antal bussar per dag från 2 till 

1 (eller till 0) är inte lika marginellt som en förändring från 30 till 29 bussar per dag på en 

speciell linje11. Det finns också en rädsla för att de linjenätsmodeller som används (ex VIPS) 

är utvecklade och kalibrerade för storstadsförhållanden och därför inte skulle fungera så bra 

för andras specifika förhållanden. 

 

Några trafikhuvudmän nämner att andra mål, som till exempel ökat resande, en attraktiv 

kollektivtrafik och tillgänglighet är viktigare att sträva efter än samhällsekonomiskt lönsamma 

investeringar.  

 

De flesta är också av den åsikten att fokus i slutändan ändå ligger på rent företagsekonomiska 

aspekter. Det anses viktigt att sträva mot ökad självfinansieringsgrad, och skattefinansieringen 

får definitivt inte öka. Många tycker att CBA verkar svårt att genomföra. 

                                                 
10 Tidigare olika län. 
11 Att beräkna förändringen i konsumentöverskott av en marginell förändring är inte lika svårt som att beräkna 
förlusten av allt konsumentöverskott då t ex en busslinje helt läggs ner, eftersom bara en liten del av 
efterfrågekurvan behöver skattas vid en marginell förändring, och hela efterfrågekurvan behöver skattas om all 
trafik läggs ner. 
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2.1.2 Slutsatser 

I Stockholm och Göteborg (och Malmö) görs CBA förhållandevis ofta, framförallt inför 

investeringar i infrastruktur. För övriga trafikhuvudmän verkar CBA endast göras antingen 

när staten subventionerar en viss investering, och därför kräver CBA12, eller när investeringar 

görs i samarbete med Vägverket eller Banverket. Det verkar dock som vissa felprioriteringar 

har gjorts i storstäderna. Spårvägen Tvärbanan i Stockholm byggdes trots att samhälls-

ekonomiska kalkyler visade på minus (RTK, SL 1990, RTK 1996, Johansson & Ahlstrand 

1996, Nordling 2001). Det faktiska antalet resenärer har dessutom understigit prognosen som 

låg till grund för den ursprungliga kalkylen för Tvärbanan, och på grund av den mycket höga 

investeringskostnaden är resultatet att kostnaden kraftigt överstiger nyttan (Nordling 2001, 

Haraldsson 2001). Citytunneln i Malmö utvärderades av oberoende ekonomer, men ett stort 

negativt CBA resultat stoppade inte beslutet om byggstart (SOU 1994, Inregia 1996b, Nilsson 

2000)13. I media kallas ändå Tvärbanan för en succé och Citytunneln har en stark politisk 

förankring. Andra stora regionala infrastrukturprojekt som Svealandsbanan applåderas också i 

media och i utredningar (se exempelvis SOU 2003 och Transek 2001), trots att det är mycket 

tveksamt om investeringen är samhällsekonomiskt lönsam.14 

 

2.2 Isbergsmetaforen 

Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF), som är läns- och lokaltrafikens branschorganisation, 

arbetar för att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft. Detta sker bl a genom att sprida 

information. I skriften Kollektivtrafikens samhällsnytta (SLTF 2001) redogörs för deras syn 

på kollektivtrafiken ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

 

Huvudsyftet med SLTFs (2001, s 3) skrift är att ”..belysa och klargöra motiven till, och 

utveckla argumenten för kollektivtrafiken.” Med utgångspunkt från en metafor vill de påvisa 

                                                 
12 På många plaster i Sverige har det gjorts CBA för ombyggnation av tåg/busstation till resecentra, vilket delvis 
finansierats med statliga medel. 
13 Ytterligare två CBA har gjorts efter att beslut väl fattats. Dessa baserades på nya resandeprognoser och visar 
ett resultat med nästan lika stor nyttosida som kostnadssida. (Lindberg 2001, Banverket 2001) 
14 Den samhällsekonomiska kalkyl som föregick beslutet om att investera i Svealandsbanan (återfinns i DS 
1991:13) visade nätt och jämt på plus då Svealandsbanan och Mälarbanan slogs ihop i en kalkyl, trots att 
resandet var prognostiserat till 8500 resor/dygn för år 2000 på Svealandsbanan. Detta prognostiserade resande 
skall jämföras med utfallet för år 1998 om 4200 resor/dygn (se exempelvis Transek 2001). Med detta lägre 
resande torde investeringen i Svealandsbanan inte längre vara lönsam. Notera dessutom att kalkylerna för 
Svealandsbanan och Mälarbanan sannolikt slogs ihop för att Svealandsbanan ensam visade ett 
samhällsekonomiskt underskott (Ericsson & Thorsson 1994, 1996). Lägg härtill också att Banverkets kalkyl (i 
DS 1991:13) inte inkluderade Svealandsbanans beskärda del av att lösa trängseln på spåren in mot Stockholm. 
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kollektivtrafik samhällsnytta. Med isbergsmetaforen – där biljettintäkter och investerings- och 

driftskostnader utgör det lilla synliga isberget och isbergets undervattensdel representerar den 

i företagsekonomiska kalkyler osynliga samhällsnyttan (BNP, tillväxt, ökat skatteunderlag, 

arbetsmarknadseffekter, lokaliseringseffekter, restidsbesparingar etc) – antas dock redan i 

utgångsläget vad som rimligen bör bevisas. (Isbergets volym under vattenytan är ju betydligt 

större än det synliga isberget). 

 

Skriften önskar ”..komplettera de traditionella [samhällsekonomiska] kalkylmodellerna och 

lägga en vidare och bredare aspekt på samhällseffekterna av kollektivtrafiken.” (SLTF 2001,  

s 8). Detta görs genom att behandla en mängd olika effekter i isbergets undervattensdel varav 

somliga redan i dag ingår i en traditionell samhällsekonomisk kalkyl (miljöeffekter, trafik-

säkerhet och restid). Andra effekter som diskuteras i skriften och adderas på nyttosidan är 

enligt gängse transportekonomisk teori tveksamma. Frågan är om de genererar någon 

ytterligare samhällsnytta eller ej. I SLTFs (2001) skrift tas det inte någon hänsyn till om vissa 

poster räknas flera gånger (under olika namn), eller faktiskt inte skall vara med som nettonytta 

då det rör sig om rena omfördelningseffekter i en samhällsekonomisk kalkyl.  

 

Skriften lyfter ändå fram några viktiga poänger, bl a förs en kort diskussion om att den 

grundläggande kollektivtrafiken som finns för att upprätthålla en minsta basnivå bör hanteras 

separat eftersom nyttan med denna kollektivtrafik är svår att fånga. Skriften kan också 

uppfylla ett visst marknadsföringssyfte gentemot landstings- och kommunalpolitiker genom 

att tydliggöra vissa positiva effekter av kollektivtrafik.  

 

2.3 Mer av systemsyn som komplement till CBA 

Samhällsekonomisk kalkyl används sparsamt som planeringsverktyg för lokal kollektivtrafik 

utanför de tre största städerna. Det verkar dessutom finnas tvivel om att CBA applicerad på 

lokal kollektivtrafik verkligen fångar all samhällsekonomisk nytta och kostnad (SOU 2003, 

Nylander 2003, Holmberg och Nylander 2005). Den skiftande utformning som kalkylerna för 

investeringsprojekt i storstäder har haft under nittiotalet, och på den kritik som riktats mot 

kalkylerna15, har bidragit till den skeptiska inställningen till användandet av CBA, som också 

manifesteras i kollektivtrafikkommittens slutbetänkande Kollektivtrafik med människan i 

                                                 
15 Se t ex Inregia m fl (1994), Inregia (1996a, 1996b), RTK (1988), RTK, SL (1989, 1990), RTK (1996), Transek 
(1998), Jansson, K (1994), Johansson, Ahlstrand (1996), Nordling (2001), Riksdagens Revisorer (2000). 
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centrum (SOU 2003:67). Där framhålls att det saknas många poster på nyttosidan i den 

samhällsekonomiska kalkylens gängse utformning för kollektivtrafikinvesteringar16.  

 

En samstämmighet tycks dock råda om den samhällsekonomiska kalkylens existens-

berättigande, men man kan ana att när av politiker omhuldade projektidéer ger negativt 

resultat efter att ha skärskådats genom CBA, är besvikelsen stor, och det ligger nära till hands 

att tro att det måste vara något fel på kalkylmodellen. Holmberg och Nylander (2005, s 38) 

finner i sina intervjuer med 7 politiker, 8 tjänstemän och 4 forskare17 att ”Nästan alla var 

överens om att de samhällsekonomiska kalkylerna behövs men att de till syvende och sist är 

politikerna som fattar besluten och att dessa beslut kan avvika från kalkylernas 

rekommendationer”. 

 

Spektakulära nyinvesteringar är ofta mer lockande för politiska beslutsfattare än smärre 

förbättringsinvesteringar i t ex ökad frekvens och linjetäthet, trots att de senare ofta skulle 

uppfylla de samhällsekonomisk lönsamhetskraven, medan de förra sällan gör det, exempelvis 

Tvärbanan och Citybanan i Stockholm, Citytunneln i Malmö och Norrbotniabanan.  

 

Den systemansats som förordas i avhandlingen som komplement till CBA gör sökprocessen 

efter lönsamma projekt mindre ad hoc än vad som för närvarande gäller. Sökprocessen tar sin 

utgångspunkt i den kunskap om avvikelser från systemoptimum som existerar, baserad på 

forskning som påbörjades av Mohring (1972), Jansson (1984) och Larsen (1993). 

 

Att röra sig mot systemoptimum innebär per definition att förändringen är samhälls-

ekonomiskt lönsam. Genom att inrikta sökandet på detta sätt, är det möjligt att finna 

”guldkorn”, som annars skulle förbli i det fördolda om sökandet sker mer slumpvis, eller styrs 

av andra mål än nettonyttomaximering.

                                                 
16 Exempelvis saknas, enligt slutbetänkandet, vissa ”regionförstoringseffekter” och värdet av en god stadsmiljö 
på nyttosidan i den samhällsekonomiska kalkylen. Rättvise- och jämställdhetsaspekter och andra övergripande 
samhällsmål anses inte heller beaktade på nyttosidan. 
17 Där alla intervjuade har en stark anknytning till transportområdet; politiker från Riksdagens trafikutskott, 
tjänstemän från Banverket, Vägverket och SIKA och forskare i nationalekonomi och statskunskap med 
inriktning mot transportområdet. 
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3 Teoretiska grundfrågor för samhällsekonomiskt bedrivande av 

lokal busstrafik 
 

Nu gäller det att dels klargöra varför ett samhällsekonomiskt snarare än ett rent företags-

ekonomiskt synsätt bör användas, dels att förklara vad det konkret innebär som grund för 

investerings- och prispolitik. I det sammanhanget finns två teoretiska knäckfrågor som 

behöver lyftas fram och diskuteras, nämligen vad lokal kollektivtrafik betraktat ur ett ”merit 

goods” perspektiv innefattar och hur arbetsmarknadseffekter av investeringar i lokal 

kollektivtrafik kan och bör hanteras. Den i de följande samhällsekonomiska kalkylerna så 

väsentliga värderingen av restidsförändringar när det gäller lokal kollektivtrafik tas också upp 

till diskussion i detta kapitel; finns det anledning att använda ett annat tidsvärde för lokal 

kollektivtrafik än för lokal biltrafik? 

 

3.1 Varför använda ett samhällsekonomiskt synsätt? 

Det har i inledningen konstaterats att den lokala kollektivtrafiken årligen finansieras med 

stora belopp. Ett skäl för att använda ett samhällsekonomiskt synsätt är att försäkra sig om att 

dessa skattemedel används där de gör så stor nytta som möjligt.  

 

Anledningen till att ett rent företagsekonomiskt bedrivande av lokal kollektivtrafik inte 

resulterar i välfärdsmaximering är att då operatören har monopol i en viss tätort kommer 

priset inte att sättas lika med marginalkostnaden (MC). Detta beror dels på att det vinst-

maximerande monopolföretaget sätter priset vid den resandevolym där marginalintäkten (MR) 

är lika med MC, dels på att MC är lägre än genomsnittskostnaden (AC) på grund av att det 

råder kraftiga ”trafikunderlagsfördelar” i den lokala kollektivtrafiken. Trafikunderlagsför-

delarna beror framför allt på att det är möjligt att erbjuda ett bättre utbud (= ökad kvalitet) ju 

fler som reser. Denna effekt benämns ”Mohringeffekten”18, och den avgörande faktorn är att 

kapacitet och kvalitet går hand i hand. Dessa två motiv för att bedriva lokal kollektivtrafik på 

samhällsekonomisk grundval utvecklas nedan. 

 

 

                                                 
18 Mohringeffekten har fått sitt namn efter en artikel av Mohring (1972), där trafikunderlagsfördelarna inom den 
lokala busstrafiken för första gången lyftes fram. 
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3.1.1 Samordning kontra oreglerad konkurrens 

Skulle ett antal konkurrerande busstrafikföretag tillåtas operera på varje särskild linje, skulle 

monopolbeteendet hos de enskilda företaget mildras, men flera andra problem skulle uppstå, 

av vilka det svåraste vore samordningsproblemet. I de flesta utvecklade länder inklusive 

Sverige har man valt att avstå från det slaget av konkurrens, som det finns flera avskräckande 

åskådningsexempel på i utvecklingsländernas storstäder (se exempelvis Gschwender 2005, 

Gwilliam 2006, Kumarage & Jayaratne 2007, Orrico Filho 2007). Givet att samordnings-

fördelarna prioriteras kan samhällsekonomisk effektivitet uppnås med två olika ansatser:  

(i) genom så kallade ”incitamentsavtal” kan, åtminstone i teorin, trafikutövaren som givits 

monopolställning styras till att maximera samhällets välfärd samtidigt som trafikutövaren 

eftersträva egen vinstmaximering, och (ii) genom att systemutformningen baseras på 

samhällsekonomiska principer kan välfärdsmaximering uppnås direkt, men det förutsätter 

förstås att operatören kan och vill följa dessa principer, vilket torde förutsätta att bussföretaget 

är offentligägt. En idag vanligt förekommande variant av denna ansats är att beställaren/trafik-

huvudmannen tar på sig samordningsansvaret, men uppmuntrar till konkurrens om olika 

delmarknader, genom s.k. upphandlingskonkurrens. Den första ansatsen är analyserad i 

Johansen m fl (2001) och Sonesson (2006). Där påvisas både problem och möjligheter med 

incitamentsavtal. I denna avhandling diskuteras den andra ansatsen för att åstadkomma en så 

effektiv lokal kollektivtrafik som möjligt, givet begränsade resurser. Det kan dock påpekas att 

om förstnämnda ansats väljes bör beställaren/trafikhuvudmannen anlägga ett samhälls-

ekonomiskt synsätt för att kunna utforma lämpliga incitamentsavtal och bestämma rimliga 

kvalitetskrav som grund för upphandling. 

 

3.1.2 Mohringeffekten: en enkel modell 

En ökning av kollektivtrafikkapaciteten som sker genom ökad turtäthet förbättrar kvalitén för 

alla resenärer då tidskostnaden sjunker. Denna Mohringeffekt spelar avgörande roll för 

marginalkostnaden för kollektivtrafikresor och härleds nedan i en enkel variant. En vidare-

utveckling av det teoretiska resonemanget görs genom den modell för ”peak-load pricing” 

som presenteras i kapitel 7. 

 

Antag att efterfrågan på bussresor Q i en tätort tillgodoses av total kapacitet K, som i 

föreliggande enkla modell står för antalet bussar av ett visst slag med givet antal platser. 

Produktionskostnaden bestäms av nivån för kapaciteten K. Servicenivån vad gäller väntetid 
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påverkas också av storleken på K, eftersom turtätheten på en viss linje kan antas vara 

proportionell mot antalet bussar på linjen. Formellt erhålls då 

 

 total produktionskostnad per tidsenhet för bussbolaget = b(K)  och 

 total restidskostnad per resa för bussresenärerna = k + v(K) + å,  

 

där k och å utgör de konstanthållna gång- respektive åktidskostnaderna och v(K) utgör 

väntetidskostnaden. Därmed blir 

   

 total produktions- och restidskostnad = b(K) + Q(k + å + v(K)). 

 

Antag vidare att  

 

 marginalnyttan av en bussresa = i(Q), 

 

som är avtagande och sammanfaller med efterfrågefunktionen. Välfärdsmaximering i detta 

fall innebär att nyttan för bussresenärerna skall överstiga den totala produktions- och 

restidskostnaden (= den totala samhällsekonomiska kostnaden) så mycket som möjligt. Då 

den samhällsekonomiska nettonyttan (NSB) utgörs av 

 

 v(K))åk(Qb(K)i(Q)dQNSB
Q

0
++−−∫=     (3:1) 

 

och K ≥ Q, 

 

kan följande Lagrangefunktion formuleras 

 

 π = NSB + λ (K – Q).    (3:2) 

 

Efter derivering av π med avseende på Q, K och lagrange multiplikatorn λ, erhålls följande 

Kuhn-Tucker villkor 
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Genom att kombinera ekvation (3:3) med jämviktsvillkoret  

 

 i(Q) = k + v(K) + å + P,    (3:7) 

 

dvs att marginalnyttan är lika med restidskostnad plus biljettpris i jämvikt, erhålls  

 

 P = λ .      (3:8) 

 

Efter insättning av detta resultat i (3:4) erhålls  
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∂= ,      (3:9) 

 

benämnt den prisrelevanta (marginal)kostnaden, bestående av två termer. Den första termen i 

uttrycket motsvarar producentens marginalkostnad (MCprod) och den andra termen – 

Mohringeffekten – utgörs av produkten av antal resor och derivatan av total väntetidskostnad 

med avseende på kapacitet. Eftersom ∂v/∂K är negativt är optimalt pris lägre än MCprod och 

inte heller nödvändigtvis positivt19.  

 

Under antagandet att producentkostnaden är proportionell mot K, är den prisrelevanta 

marginalkostnaden under producentens genomsnittliga totalkostnad. Detta leder till ett 

finansiellt underskott då optimal prispolitik tillämpas, och en (optimal) subvention krävs för 

                                                 
19 Det kan vara optimalt att öka K, endast för att förbättra servicenivån, upp till en efterfrågenivå som motsvarar 
nolltaxa. I sådana fall följer av (3:4) ovan att λ = 0. Detta leder till att maxvillkoret (3:6) uppfylls samtidigt som 
det tillåter ∂π/∂λ att vara positivt, vilket är i linje med ett icke bindande kapacitetsvillkor enligt (3:5). 
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att möjliggöra marginalkostnadsprissättning. Underskottet kan åskådliggöras genom att 

multiplicera ekvation (3:9) med Q, som ger 
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Vänster led i (3:10) utgörs av totala intäkter. Högra ledet kan omformuleras med hjälp av 

följande elasticiteter: 

 

 
b
K

K
b

ebK ⋅
∂
∂=       och     (3:11) 

 
v
K

K
v

evK ⋅
∂
∂=   ,     (3:12) 

 

där ebK utgör elasticiteten för totalkostnaden för bussbolaget med avseende på kapacitet och 

evK utgör elasticiteten för väntetidskostnad per resenär med avseende på kapacitet. Under 

antagandet om fullt kapacitetsutnyttjande i optimum, dvs 

 

 Q = K   , blir      (3:13) 

 

 ee v(K)Qb(K)PQ vKbK ⋅⋅+⋅=    .    (3:14) 

 

Om ebK = 1 och evK = −1, vilket gäller om den totala kostnaden för bussbolaget är proportionell 

mot antalet bussar, och den genomsnittliga väntetiden på hållplatserna är lika med halva 

turintervallet, erhålls följande uttryck för skillnaden mellan totalintäkter och totalkostnader för 

bussbolaget: 

 

 v(K)Qb(K)PQ ⋅−=−    .    (3:15) 

 

Underskottet utgörs alltså av v(K)Q ⋅ , vilket motsvarar den totala väntetidskostnaden i 

busslinjesystemet. I Linköping, med en genomsnittlig väntetidskostnad om drygt 10 kronor 
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per resa20 och 6 miljoner resor per år, resulterar ovanstående enkla modell i ett underskott som 

utgör 50% av den totala produktionskostnaden för busstrafiken. 

 

Nuvarande busslinjesystem är som visas i det som följer inte optimalt. Vissa busslinjer är 

alltför krokiga (se kapitel 4) och linjenätet är trafikerat med för stora bussar (se kapitel 5 och 

kapitel 7). Att rådande subventioneringsgrad råkar sammanfalla med den optimala, tyder på 

att både prispolitiken och trafikeringen är suboptimal. 

 

Förutom de ovan påvisade trafikunderlagsfördelarna finns andra skäl för en prispolitik som 

inte ger kostnadstäckning. Ett skäl som är högst relevant i storstäder föreligger då ett ökat 

kollektivtrafikresande reducerar bilträngseln och negativa externa effekter från biltrafiken. 

För att tillgodose det behov av grundläggande kollektivtrafik som finns hos billösa, barn, 

ungdomar, äldre och funktionshindrade kan det vara motiverat att tillhandahålla busstrafik i 

relationer där kostnadstäckning är svårt att uppnå, eller möjligen endast skulle kunna uppnås 

med orimligt höga biljettpriser. Det torde vara en viktig bevekelsegrund i Sverige, där 

subventioneringsgraden i dagsläget bestäms rent politiskt till en ”rimlig” nivå, vilken i 

praktiken bestämmer taxenivån. Sedan gäller det för trafikutövaren att uppfylla vissa 

kvalitetskrav21 till en så låg kostnad som möjligt. 

 

3.2 Två teoretiska knäckfrågor 

Lokal kollektivtrafik ur ett ”merit goods” perspektiv behandlas inte i någon större utsträck-

ning i tidigare litteratur och arbetsmarknadseffekter diskuteras inte i sitt rätta sammanhang. 

Dessa effekter har stor betydelse i praktiken för beslutsfattare (dvs de ansvariga trafikhuvud-

männen) och tas upp till diskussion i detta avsnitt. 

 

3.2.1 Kollektivtrafik – en grundläggande samhällsservice 

Ett uttalat mål för svensk trafikpolitik generellt var redan under sextiotalet att upprätthålla en 

viss minimistandard på vägar, i busstrafik och tågtrafik, men i rimlig proportion till be-

folkningstätheten. Man såg behov av att göra undantag från den redan då föreslagna principen 

                                                 
20 Vilket utgör ett viktat genomsnitt av väntetidskostnaden på samtliga linjer, huvudlinjerna såväl som på övriga 
linjer, både under hög- och lågtrafiktid. 
21 Dessa kvalitetskrav gäller exempelvis linjesträckning, turtäthet och fordon och baseras på politiska beslut, där 
CBA i många fall inte ingår som beslutsunderlag. 
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”…att priset på transporttjänsten täcker den samhällsekonomiska kostnaden för densamma. 

Detta krav måste i vissa fall efterges med hänsyn till den minimistandard i fråga om transport-

försörjning som statsmakten anse normerande för landets olika delar.” (SOU 1961:23, s 21). 

I betänkandet Kollektivtrafik i tätort (SOU 1975:47, s 9) motiveras kollektivtrafiksatsningar  

bl a med ”…nödvändigheten att tillhandahålla ett fullgott transportsystem för dem som inte 

har tillgång till bil.” Det betonas att kommunen själv skall avgöra eftersträvansvärd kollektiv-

trafiknivå i respektive tätort.  

 

Även barn, äldre, sjuka och funktionshindrade har enligt lag rätt till en fungerande (och i flera 

fall gratis) kollektivtrafik. I betänkandet Allmänna kommunikationer för alla? (SOU 1995:70) 

belyses hur särskild kollektivtrafik (dvs sjukresor och färdtjänst för äldre och funktions-

hindrade) skulle kunna integreras i den allmänna kollektivtrafiken. Många skolresor (för barn 

och ungdomar) inom tätorten utförs redan i dagsläget i den allmänna kollektivtrafikens regi. 

1997 års slutbetänkande, Ny kurs i trafikpolitiken (SOU 1997:35), markerar vikten av att 

upprätthålla och öka tillgängligheten till transportsystemet för billösa och för personer med 

funktionshinder. ”Kollektivtrafiken har således en fundamental roll för att ge alla medborgare 

en tillfredsställande transportförsörjning och utgör en del av den grundläggande 

samhällsservicen.” (SOU 1997:35, s 401). 

 

Regeringens mål, enligt delbetänkandet Kollektivtrafik med människan i centrum (SOU 

2001:106, s 49), är att kollektivtrafiken bör vara tillgänglig fullt ut för funktionshindrade år 

2010 (tillgänglighet till). Regeringens mål är också att tillgängligheten inom storstadsområden 

och mellan tätortsområden ökar (tillgänglighet med). I slutbetänkandet med samma namn 

(SOU 2003:67) poängteras vikten av ett konsumentperspektiv och att därmed ”hela resan” 

från dörr till dörr beaktas. För att skapa en mer attraktiv kollektivtrafik är förbättrad frekvens 

och snabbhet grundläggande, men många andra saker skulle enligt slutbetänkandet också 

kunna genomföras för att öka attraktionskraften22. 

 

I ovanstående offentliga utredningar verkar samhället vilja erbjuda åtminstone ett basutbud av 

kollektivtrafik för de invånare som inte har råd med bil, saknar körkort eller av annan 

anledning23 inte själva har möjlighet att färdas över längre sträckor inom tätorten eller mellan 

förorten och centrum (skolan, vårdcentralen, etc). Denna lägsta servicenivå kan ur ett 

                                                 
22 T ex förbättra informationssystem, tidtabeller, taxesystem och fysiska förhållanden vid bytesplatser. 
23 T ex för att de är barn, ungdomar, äldre eller handikappade. 
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teoretiskt perspektiv betraktas som att politiker önskar tillgodose de sk ”merit wants” som 

efterfrågas men inte kommer till stånd då resenärernas betalningsvilja är för låg24. Frågan är 

om samhället kan fortsätta att erbjuda denna lyx i samma utsträckning som tidigare, vartefter 

bilinnehavet ökar och efterfrågan på kollektivtrafik minskar? En del av den grundläggande 

kollektivtrafik som tillhandahålls är samhällsekonomiskt olönsam, men existerar ändå i form 

av sk ”merit goods”. Service utöver denna nivå existerar dock i dag på många platser där 

befolkningstätheten är tillräckligt stor. De investeringar och den planering som görs utöver 

denna grundläggande nivå bör planeras så att den genererar så stor välfärd som möjligt enligt 

gängse samhällsekonomisk investerings- och prispolitik. CBA kan då bidraga till att avgöra 

vilka förändringar som ökar välfärden. 

 

Frågan är dock hur nyttan av den grundläggande samhällsservicen skall värderas. Eftersom 

betalningsviljan för exempelvis barns och äldres resor faktiskt är lägre än andra gruppers kan 

det hävdas att värdet av dessa resor borde tas upp till ett lägre belopp än andra gruppers. I 

sådana fall får inte den värdering som politiker har och implicit finns i samhället för att 

möjliggöra dessa resor något värde i den samhällsekonomiska kalkylen. Det vore därför ett 

rimligt antagande att åsätta dessa resor samma värde som genomsnittsresenärens för att på så 

sätt också inkludera det värde som uppenbarligen finns bland politiker och allmänheten av att 

erbjuda en grundläggande lokal kollektivtrafik för de utan andra kommunikationsmöjligheter. 

 

3.2.2 Hanteringen av arbetsmarknadseffekter satt i relation till kostnaden för 

skattemedel 

I dagsläget varierar subventionsgraden till lokal och regional kollektivtrafik i Sverige mellan 

28% och 65% (SIKA 2006), delvis beroende på länsstorlek och befolkningsstorlek. En 

subvention som finansieras med skattemedel. Frågan är vilken kostnad som är förknippad 

med denna subventionering, och har verkligen den i dagsläget schablonartade hanteringen av 

denna kostnad tagit hänsyn till de specifika förhållanden som råder när skattemedel används 

för att subventionera lokal kollektivtrafik som till stor del leder till minskad restid för 

resenärer till och från arbete. 

 

                                                 
24 Med ”merit wants”, benämnt först av Musgrave (1959), avses att det inte bara finns ett värde för samhället att 
tillgodose vissa grundläggande behov såsom rättsäkerhet, grundläggande utbildning, akutsjukvård m m, utan de 
kan också hänföras till en slags medborgerliga rättigheter. Produkterna i fråga är nästan uteslutande tjänster, så 
”merit goods” kan kallas merittjänster på svenska. 
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En kollektivtrafikinvestering finansierad med skattemedel påförs i Sverige i dagsläget 

skattefaktor 1 (µ) och skattefaktor 2 (σ) (Vägverket 2001). Den första korrigerar för att 

konsumtion och investeringar i den offentliga sektorn inte belastas med moms, och är ett mått 

på den alternativkostnad för konsumenterna som en investeringskrona är förknippad med. 

Den andra beaktar bl a att en ökad beskattning resulterar i lägre real inkomst, vilket leder till 

att människor arbetar mindre eller inte arbetar där de är som mest produktiva. Förutom denna 

snedvridningseffekt på arbetsmarknaden leder lägre real inkomst och olika varubeskattning 

också till snedvridningseffekter på varumarknaden. 

 

Om I betecknar investeringsutgift blir investeringskostnaden uttryckt i alternativkostnadsform 

lika med (1+µ)I. Om ∆B betecknar förändring i skatteintäkter blir investeringens budget-

påverkan och behov av snedvridande skatteökning lika med I -∆B, och den indirekta 

realkostnaden av investeringen då lika med σ(I -∆B). Den sammanlagda kostnaden för en 

investering, där externaliteter är undantagna, kan därmed skrivas som 

 

 (1+µ)I + σ(I – ∆B) = (1+µ+ σ)I – σ∆B,   (3:16) 

 

dvs investeringsutgiften multiplicerat med summan av 1 och de båda skattefaktorerna  

minus förändring i skatteintäkter multiplicerat med skattefaktor 2. 

 

För subventionerad lokal kollektivtrafik innebär detta således att för en förändrad in-

vesteringsutgift skall båda skattefaktorerna beaktas, och för en förändring i biljettintäkter  

och driftskostnader – som påverkar subventionsbehovet och därmed budgeten – skall endast 

skattefaktor 2 beaktas. 

 

Skattefaktor 1 skall enligt SIKAs (2002) rekommendationer sättas till 0,23 och skattefaktor 2 

till 0,3. Lundholm (2005) ifrågasätter dock den höga nivån på båda dessa. Det har också 

ifrågasatts om det är korrekt att korrigera för de snedvridningseffekter i ekonomin som 

skattefaktor 2 beaktar (eller ”cost of public funds” som den benämns i dessa sammanhang),  

bl a Atkinson & Stern (1974), Christiansen (1981), och Kaplow (1996) menar att någon 

uppräkning av kostnaden inte skall ske i vissa fall när skattekronor används för offentliga 

investeringar25. Skälet till detta är enligt Ballard & Fullerton (1992) i grova drag att en ökad 

                                                 
25 Boadway & Keen (1993) visar också att skattefaktor 2 kan ifrågasättas mer generellt under vissa 
förutsättningar. 



 34

skatt också kan ha inkomsteffekter (som ökar arbetskraftsutbudet)26, och det beror dessutom 

på vad den offentliga investeringen består i. Carlsson & Johansson-Stenman (2003) anser att 

en subvention av elhybridbilar inte skall räknas upp med någon skattefaktor 2. De argumen-

terar vidare för att utgångspunkten bör vara att inte använda någon skattefaktor 2 vid 

nyttjande av offentliga medel för subventionering, men att det bör kontrolleras från fall till 

fall. Hansson (1984) menar också att det spelar roll vad skattemedlen används till och finner 

att skatt som finansierar infrastrukturinvesteringar resulterar i en ”cost of public funds” om 

noll. Detta estimat inkluderar dock nyttoeffekter som till stor del redan återfinns på nyttosidan 

i en samhällsekonomisk kalkyl för väg-, järnvägs- och kollektivtrafikinvesteringar. Ingemar 

Hansson anger att en ”rimlig” skattefaktor 2 är 0,3, vilket SIKAs rekommendationer de facto 

baseras på. 

 

Ballard & Fullerton (1992) nämner andra effekter av specifika investeringar som också 

minskar snedvridningseffekten, bl a en kollektivtrafikinvesterings positiva effekt på utbudet 

av arbetskraft. Venables (2007) visar med en modell och empiriska data att en investering i 

transportinfrastruktur i urbana miljöer har en betydande effekt på utbudet av arbetskraft och 

produktiviteten. 

 

Jansson (1999, 2006) visar också på en effekt som tyder på att någon snedvridningseffekt av 

större omfattning, som skattefaktor 2 motiveras med, troligen inte existerar vid skatteuttag för 

subventionering av kollektivtrafik upp till optimal subventionsnivå. Huvudskälet till detta är 

fallande styckkostnad vid ökat antal resor27.  

 

Med Janssons (2006) terminologi är utbudet av arbetskraft (SL) till stor del en funktion av real 

lön (w), skatt i form av en klumpsumma (LST)28 och generaliserad kostnad för färd till och 

från arbete (GCcom)29, dvs 

 

 SL = f(w, LST, GCcom …),    (3:17) 

 
                                                 
26 Med de antaganden som Pigou (1947) gör, och den tradition som utgår från honom, försvinner 
inkomsteffekten av minskad nettolön, eftersom skatteintäkten antas återgäldas i form av en klumpsumma (eller 
motsvarande). Denna tradition utgår från den kompenserade utbudselasticiteten, till skillnad från Stiglitz-
Dasgupta-Atkinson-Stern traditionen som, enligt Ballard & Fullerton (1992), utgår från en icke kompenserad 
utbudselasticitet som därmed möjliggör en större motverkande inkomsteffekt i relation till substitutionseffekt. 
27 Argumentet gäller för alla branscher med ”decreasing cost”. 
28 Observera att denna skatt också kan vara negativ, dvs utgöras av ett bidrag av något slag. 
29 GC utgör summan av både monetära kostnader och tidskostnader, vilket redogörs närmare för på sid 42. 
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där sambandet är positivt mellan w och SL och negativt mellan både LST och SL samt GCcom 

och SL. Vidare är 

 

  
)c1(MC

)s1(W
p

)s1(Ww
+
−=−= ,    (3:18) 

 

där W är de anställdas lönekostnad, s är total skatt på arbete, MC benämner marginalkostnad 

och p utgörs av prisnivå. c utgörs av genomsnittlig varuskatt, där alla påslag utöver marginal-

kostnaden benämns skatt, oavsett om de har sitt ursprung i en faktisk statlig skatt eller inte (i 

överrensstämmelse med vad som är brukligt i litteratur som behandlar offentlig ekonomi). 

 

Ekvation (3:18) visar att en ökad inkomstskatt (s) reducerar täljaren i reallöneuttrycket (w), 

samtidigt som nämnaren i w också sjunker då den ökade inkomstskatten används för att sänka 

priset på kollektivtrafik till marginalkostnad. Om reduktionen av nämnaren uppväger den 

minskade täljaren är en empirisk fråga, men som en första approximation kan det enligt 

Jansson (2006) antas att en sådan omstrukturering av skatter inte har någon större påverkan på 

w och därmed inte heller på SL. 

 

Ur ekvation (3:17) och de samband som gäller går det också att utläsa hur en prissänkning 

som sänker GCcom kommer att öka utbudet av arbetskraft, som tidigare nämnts (Ballard & 

Fullerton 1992)30. Reduktionen av GCcom påverkar nyttosidan positivt i den samhälls-

ekonomiska kalkylen. Utöver den ökning i konsumentöverskott som fångas på nyttosidan i 

kalkylen då GCcom sjunker reduceras också eventuellt kvarvarande snedvridningseffekt på 

arbetsmarknaden av ökad skatt som ett resultat av ökat utbud på arbetskraft. 

 

Trots att det finns skäl att ifrågasätta skattefaktor 2, kommer den i enlighet med SIKAs 

rekommendationer att ingå i kalkylerna som redovisas framöver. Snedvridningskostnaden är 

dock redovisad separat, och det är därmed enkelt att bortse från denna eventuella kostnad om 

så önskas. 

 

                                                 
30 Detta gäller även då GC sjunker till följd av exempelvis en investering som förkortar restiden och därmed 
sänker GC. 



 36

3.3 Samhällsekonomisk kalkyl, CBA 

Trots att det finns läroböcker och en manual sammanställd av det sektorsansvariga Vägverket 

för investeringar och systemförändringar i lokal kollektivtrafik har det i föregående kapitel 

konstaterats att användningen av CBA är mycket låg utanför de stora städerna Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Detta beror inte bara på resursbrist, utan det finns också en viss 

skeptisk inställning till CBA i sig applicerad på lokal kollektivtrafik. Flera ställer sig frågan 

om verkligen all samhällsekonomisk nytta fångas i kalkylen. Möjligen är detta tvivel i 

kombination med att vissa större investeringar, som mottagits med stor entusiasm i media och 

av allmänheten, inte uppvisar ett samhällsekonomiskt överskott orsaken till att flera trafik-

huvudmän avstår från att använda CBA. Något bättre verktyg för att utröna den samhälls-

ekonomiska lönsamheten på ett systematiskt sätt, som gör det möjligt att rangordna olika 

projekt, finns inte. CBA utgör med Mattssons (2004) terminologi ett nyttobaserat kriterium, 

där både fördelar och nackdelar mäts med samma mått. Så länge kalkylbesväret inte uppväger 

den ringa vinsten av en formaliserad kalkyl, vilket kan vara fallet beträffande rena bagateller, 

är det nyttobaserade kriteriet överlägset övriga kriterier enligt Mattsson (2004)31. Kostnads-

effektanalys (CEA) och multikriteria-analys (MCA) har vissa förespråkare, men dessa uppnår 

endast vissa av de fördelar som erhålls vid användning av CBA.32 

 

Samhällsekonomiska kalkyler används för olika slag av offentliga investeringar och nyttjas av 

både Ban- och Vägverket sedan många år tillbaka vid all investeringsplanering för att beräkna 

lönsamheten av projekt och för att kunna rangordna projekten33. På så sätt kan de begränsade 

resurserna investeras där de genererar störst nytta. Kalkylerna har sin utgångspunkt i 
                                                 
31 De tre alternativa kriterier som diskuteras av Mattsson (2004) är (i) det teknikbaserade kriteriet som förordar 
användning av senaste teknik, (ii) det rättighetsbaserade kriteriet som exempelvis skulle kunna hävda rätten att 
komma fram fort i trafiken samtidigt som rätten att inte skadas i trafiken skall uppfyllas, och (iii) ad hoc-
lösningar som innebär att varje beslutssituation behandlas var för sig. Kriterium (i) väger inte fördelarna mot 
kostnaderna av att införa den nya tekniken, vilket medför att det kan kosta mer än det smakar, kriterium (ii) leder 
till att rättigheter utöver grundläggande rättigheter ofta kommer i konflikt med varandra och vore därmed mycket 
svårt att använda som generellt beslutskriterium, men bör ändå delvis ingå i analysen, vilket hävdas också i 
föreliggande avhandling i avsnitt 3.2.1 om kollektivtrafik som en grundläggande merittjänst. Kriterium (iii) 
medför att jämförbarheten mellan olika åtgärder försvinner när de inte baseras på samma grundantaganden.  
32 CEA innebär att ett givet mål (effekt, exempelvis en viss utsläppsreduktion) skall uppnås till så låg kostnad 
som möjligt, och sätter därmed inte kostnadsökningen i relation till nyttoökningen. MCA försöker lyfta fram en 
åtgärds kostnader och nyttor och vikta dessa i relation till varandra, för att på så sätt möjliggöra en viss 
rangordning av projekten. Vikterna baseras exempelvis på politikers och experters bedömningar, och utgör en 
mycket försiktigare och grövre kvantifiering och värdering av en åtgärds sammanlagda effekter än vad CBA 
åstadkommer. Det uppstår troligen problem att rangordna många projekt utifrån enbart MCA-underlag. (Se 
exempelvis Banister 1999 för en diskussion). 
33 Många anser att den absoluta lönsamheten inte kan beräknas, endast den relativa. Dessutom har samhälls-
ekonomiska kalkyler dock inte alltid använts (Jansson & Nilsson 1989), eller spelat en central roll för att 
rangordna olika projekt (Larsson & Lundström 2002). 
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ekonomisk välfärdsteori. (Välfärdsteori och dess koppling till samhällsekonomisk kalkyl 

beskrivs utförligt i Just, m fl 2004, eller kopplat till transportsektorn i t ex Eriksen m fl 1994). 

Inför investeringar och förändringar i lokal kollektivtrafik används sällan samhälls-

ekonomiska kalkyler, speciellt inte inför investeringar i bussar och tåg eller vid pris-

förändringar, vilket har visats tidigare. Det är dock fullt möjligt att göra samhällsekonomiska 

kalkyler också för detta utifrån Vägverkets (2001) manual. Det finns också manualer för att 

genomföra samhällsekonomiska kalkyler med fokus på lokal kollektivtrafik publicerade i 

andra länder, t ex i USA/Washington (TCRP 2002) och i Norge (Minken m fl 2001), med 

introducerande kapitel i välfärdsteori. 

 

3.3.1 Vad innehåller en samhällsekonomisk kalkyl 

Vägverkets (2001) manual Effektsamband 2000, Kollektivtrafik innehåller noggranna 

instruktioner för hur en samhällsekonomisk kalkyl skall göras för en mängd olika investering-

ar och förändringar. Kostnadssidan domineras för det mesta av investeringskostnaden, 

samtidigt som nyttosidan domineras av förbättringar för existerande och nya passagerare i 

form av t ex förkortad restid. Huvudsakligen gynnas existerande passagerare, men en restids-

förkortande investering påverkar också resmönster och ökar resandet, både genom byte av 

färdmedel på kort sikt och till följd av en långsiktig lokaliseringseffekt. Ofta innehåller 

nyttosidan också minskade framtida investerings- och underhållskostnader och förändring i 

biljettintäkter och produktionskostnader till följd av ökat resande. Förutom ovanstående 

systeminterna effekter skall/bör externa effekter också inkluderas i analysen. Ökad system-

extern trafiksäkerhet och förbättrade miljökonsekvenser utgör en del av nyttosidan, men är i 

de flesta fall av mindre betydelse. Andra positiva externaliteter, t ex minskad trafikträngsel 

och en upplevt trevlig stadsmiljö, eller negativa externaliteter som intrång i miljön, skall 

också inkluderas i den samhällsekonomiska kalkylen. Dessa är dock svåra att hantera med de 

modeller som används, och en förbättrad stadsmiljö eller miljöintrång ingår inte i kalkylerna i 

dag. Den schablonartade hanteringen av arbetsmarknadseffekter har diskuterats tidigare och 

hanteras också utanför systemet. 

 

Det finns också ett flertal mer eller mindre avancerade modeller som stöd för beräkningarna34. 

Instruktioner för hur kalkylerna skall presenteras finns också, framförallt med klargörande 

                                                 
34 T ex EVA, SAMPERS/SAMKALK, och bussmodellen. Dessutom finn en mängd linjeplaneringsprogram, t ex 
VIPS, VISUM, EMMA, TRIPS som i viss utsträckning levererar en samhällsekonomisk kalkyl (forts nästa sida) 
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exempel, inklusive redovisning i en grafisk ”effektprofil” som anger i vilken grad de olika 

transportpolitiska målen uppfylls. 

 

Användandet av samhällsekonomiska kalkyler för lokal kollektivtrafik är ingen ny företeelse. 

Teoriutvecklingen på detta område har pågått i mer än 40 år bland nationalekonomer35. Den 

samhällsekonomiska kalkylen över tunnelbanesträckningen från Victoria Station till nordöstra 

London av Beesley & Foster (1963) är den första i sitt slag då det gäller en kollektivtrafik-

investering i ett storstadsområde. Artikeln presenterade därför inte bara en kalkyl, utan lade 

också stor vikt vid metodologiska frågor och tog upp några eventuella problem. På 

kostnadssidan består kalkylen av investerings- och driftskostnad för ”Victoria Line”. 

Nyttosidan utgörs av de effekter som uppstår för resenärer på den nybyggda linjen och 

resenärer och kollektivtrafikföretag i övriga reserelationer som påverkas, inklusive biltrafik. 

Nyttan i denna kalkyl är av tre olika slag; värdet av både bil och kollektivtrafikresenärers 

tidsvinst (knappt 2/3 av total nytta), driftskostnadsbesparingar för bil- och busstrafik (1/4 av 

total nytta) och värdet av resenärers förbättrade bekvämlighet och komfort, mätt i ökad 

sannolikhet att erhålla en sittplats (1/9 av total nytta). 

 

Beesley & Foster (1963) tog också upp risken som finns för dubbelräkning på nyttosidan. 

Deras ståndpunkt var att det räcker att registrera nyttan ”på vägen och/eller spåret”, vilket 

fortfarande verkar vara den huvudsakliga åsikten (SACTRA 1999). Det har dock noterats att 

det kan finnas en viss skillnad mellan total nytta beräknad på vägen och verklig nytta i vissa 

områden med “flaskhalsar” eller där det kan finnas stordriftsfördelar (se t ex Mohring & 

Williamson 1969, Jansson 1992, Wibe 1992, Hussain 1996, Hussain & Westin 1998, Rye, 

Ohr, Lyche 2001, och Wall 2001). 

                                                                                                                                                         
för t ex en ny busslinjedragning. I en jämförelse mellan olika program finner Jansson & Lang (2004) VIPS vara 
det program med de rimligaste antagandena och därmed det program som levererar den mest korrekta 
samhällsekonomiska kalkylen. SAMPERS (EMMA) anses inte användbart för att göra samhällsekonomiska 
kalkyler på kollektivtrafik (Se även Jansson, K 2005). 
35 Vid sidan om den rent nationalekonomiska teoribildningen har självklart andra forskningsprojekt gett sig in på 
att analysera samhällseffekter av väg- och kollektivtrafikutveckling i städer. Nämnas bör Nordkolt och LOSE 
med bäring på Sverige. Under 70-talet drevs det gemensamma nordiska projektet Nordkolt (1978), där trafikens 
möjliga utveckling fram mot sekelskiftet studerades för åtta medelstora nordiska tätorter. De konsekvenser som 
behandlades var resstandard, trafikolyckor, buller, luftföroreningar, förändringar i stadsmiljö, energiförbrukning 
och kostnad för anläggning och drift av trafiksystemen, vilket mycket väl motsvarar vad som skulle vara 
önskvärt i en samhällsekonomisk kalkyl på 2000-talet. Monetärt redovisas dock inte direkt några beräkningar. 
LOSE projektet (Länstrafik Och SamhällsEkonomi) i början av 90-talet syftade till ”att utveckla metoder att 
användas vid analyser ur samhällsekonomisk synvinkel av projekt inom länstrafikverksamheten.” (Skagersjö 
1991, s 12). Projektet drevs i fyra olika studier: länstrafikföretagens ekonomi, resenärernas ekonomi, 
strukturekonomi och externa effekter. (Se Ljungberg 2001 för en kort sammanfattning om vad dessa projekt 
resulterade i.) 
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Så kallade ”tillväxteffekter” (förutom ovan nämnda eventuella stordriftsfördelar) till följd av 

en investering skall inte tillföras nyttosidan i en CBA. Detta representerar nyttosidan i en 

makroansats tillskillnad från den mikroansats för nyttoberäkningen som CBA ansätter (ECMT 

2001).36 

 

Huvudproblemet med att göra en samhällsekonomisk kalkyl för större kollektivtrafik-

investeringar med trafikpåverkan i stora delar av staden, är att uppskatta de nya 

resandeströmmarna på vägarna och i kollektivtrafiken på ett korrekt sätt. Detta är ett speciellt 

stort problem när det är kö på vägarna. En effekt som kan vara betydelsefull, men som i 

dagsläget inte värderas i pengar i en samhällsekonomisk kalkyl är kostnaden för det intrång 

som en åtgärd kan leda till på vissa platser. Likaså kan en mycket stor kollektivtrafikåtgärd 

påverka stadsmiljön i sin helhet genom förändrad trivsel, trygghet och skönhet, vilket inte 

heller fångas i dagens kalkyler. Värdet av möjliga exploateringsmöjligheter som uppstår till 

följd av en investering i större städer där markutrymmet är väldigt begränsat fångas inte 

heller. 

 

Det bör också noteras att en samhällsekonomisk kalkyl inte tar hänsyn till hur nyttan fördelas 

mellan olika grupper, och att den aktuella välfärdsfördelningen påverkar en del värderingar 

som ligger till grund för den samhällsekonomiska kalkylen. För att åtminstone kunna 

åskådliggöra hur olika intressenter påverkas, är det därför fördelaktigt att använda ”intressent-

ansatsen” i stället för den ”reala ansatsen” som redogörs närmare för i nästa avsnitt. Eventuellt 

önskvärda omfördelningseffekter kan hanteras effektivare med fördelningspolitik. 

 

Även med ovanstående brister har den samhällsekonomiska kalkylen visat sig väldigt 

användbar som beslutsunderlag. Det är dock viktigt att det samhällsekonomiska synsättet 

tydliggörs och att den samhällsekonomiska kalkylen redovisas på ett så lättbegripligt sätt som 

möjligt. Vissa kompletteringar kan dock behövas, och utveckling på området pågår 

kontinuerligt. 

                                                 
36 Makroansatsen fångar endast ca 60% av den nytta som fångas av den mikroansats som utgör grunden för CBA 
(ECMT 2001). Det vore därför inte tillfredsställande att byta ut mikroansatsen mot makroansatsen. 
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3.3.2 Samhällsekonomisk kalkylmodell för busstrafik 

3.3.2.1 Den ”reala ansatsen” och ”intressentansatsen” 

Huvudsyftet med en samhällsekonomisk kalkyl är att jämföra alla kostnader med all nytta 

som en investering eller annan förändring leder till. Det finns två olika ansatser som resulterar 

i samma ”slutsatser” (netto). Den ena är den sk ”reala ansatsen”, där den samhällsekonomiska 

nettonyttan (NSB) av en investering eller förändring, enligt t ex Pearce & Nash (1981), utgörs 

av summan av förändring (∆) i kostnader (Cost) och nytta (Benefit), dvs 

 

 BenefitCostNSB ∆+∆= .    (3:19) 

 

Den andra är den sk ”intressentansatsen”, där den samhällsekonomiska nettonyttan av en 

investering eller förändring, enligt t ex Zerbe & Dively (1994), utgörs av summan av 

förändring (∆) i konsumentöverskott (CS), förändring i producentöverskott (PS)37, förändring 

i externa effekter (E) och påverkan på kommun- och statsbudgetar (B), dvs 

 

 BEPSCSNSB ∆+∆+∆+∆= .    (3:20) 

 

NSB uttrycks i den senare ansatsen i termer av ∆CS och ∆PS… för att särskilja hur de olika 

intressenterna påverkas, till skillnad från den ”reala ansatsen” som endast beräknar den 

samhällsekonomiska nettoeffekten av förändringen.  

 

Skillnaden mellan den ”reala ansatsen” och ”intressentansatsen” åskådliggörs lättast med ett 

enkelt exempel där varken externa effekter eller budgeteffekter är inkluderade i ett första 

skede. Antag att priset på en vara sänks till den konstanta marginalkostnaden (för enkelhets 

skull). Ett ursprungligt pris över MC skulle exempelvis kunna bero på bristande konkurrens. 

Med beteckningar enligt figur 3:1 erhålls den samhällsekonomiska nettonyttan utifrån 

“intressentansatsen” genom att summera ∆CS38 = a+b och ∆PS39 = -a, vilket resulterar i +b.40 

                                                 
37 Konsumentöverskott (CS) utgörs av ytan under efterfrågekurvan (D) över prislinjen (p0 respektive p1  i 
nedanstående exempel). Producentöverskott (PS) utgörs av ytan över marginalkostnadskurvan (MCftg) under 
prislinjen, och begränsas (i nedanstående exempel med konstant MC) åt höger av producerad kvantitet. 
38 Dvs vad befintliga och nya konsumenter totalt vinner på prissänkningen. 
39 Dvs vad producenterna av varan totalt förlorar på prissänkningen. 
40 Om det högre priset i ursprungsläget hade berott på att staten tog ut en skatt per enhet av rent fiskala skäl, 
skulle ett borttagande av skatten – vilket reducerar priset – leda till ∆CS=a+b och ∆B=-a, vilket också summerar 
till b. ∆PS skulle stanna oförändrat (=0) då produktionen ökar från Q0 till Q1. 
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Figur 3:1 Förändring i konsumentöverskott (a+b) och producentöverskott (-a) av en  
                 prissänkning, vilket resulterar i en samhällsekonomisk nettonytta om +b 
 

 

Utifrån den ”reala ansatsen” erhålls samma samhällsekonomiska nettonytta +b genom att 

summera ∆Cost = -c och ∆Benefit = b+c. Observera att nyttan b inte uppstår till följd av 

någon monetär transferering. Den är ett resultat av att nyttan för de nya konsumenterna är 

större än kostnaden för att producera dessa ytterligare enheter. 

 

För att åskådliggöra att den samhällsekonomiska nettonyttan blir densamma med de båda 

ansatserna även inklusive budgeteffekt och extern effekt antas i ovanstående exempel att 

priset i ursprungsläget motsvarar den samhällsekonomiska marginalkostnaden. Antag att 

företaget pålagts en skatt per enhet för att internalisera en negativ extern effekt, vilket 

illustreras i figur 3:2 (skatt och extern effekt per enhet = P0 - P1). 

 
Figur 3:2  Förändring i konsumentöverskott (a+b), producentöverskott (-), extern effekt (-b-d)  
                  och budgeteffekt (-a) av att en skatt införd för att internalisera en extern effekt tas  
                 bort, vilket resulterar i en samhällsekonomisk nettonytta om -d 
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Den samhällsekonomiska nettokostnaden av att ta bort skatten (vilket sänker konsumentpriset 

från det samhällsekonomiskt optimala P0 till P1) erhålls utifrån “intressentansatsen” genom att 

summera ∆CS = a+b, ∆PS = -, ∆E = -b-d och ∆B = -a, vilket totalt summerar till -d.  

 

Utifrån den ”reala ansatsen” erhålls också resultatet -d eftersom den samhällsekonomiska 

kostnaden ökar med d, b, och c samtidigt som den samhällsekonomiska nyttan endast ökar 

med b och c, dvs ∆Cost = -d-b-c och ∆Benefit = b+c. 

 

Användning av ”intressentansatsen” medför att vissa transfereringar mellan de olika 

grupperna bokförs både på nytto- och kostnadssidan i en samhällsekonomisk kalkyl. Pearce & 

Nash (1981) som förespråkar den ”reala ansatsen” menar ändå att ”intressentansatsen” måste 

användas om vissa gruppers nytta eller kostnad skall kunna viktas annorlunda än andras41, 

vilket skulle kunna vara aktuellt i kollektivtrafiksammanhang om t ex resenärer i ett visst 

bostadsområde av någon anledning anses viktigare att prioritera än andra. Intressentansatsen 

är också nödvändig att använda om effekterna för de olika intressenterna behöver lyftas fram. 

När det gäller förändringar i kollektivtrafik är det framförallt relevant att studera hur 

resenärerna påverkas. Det är också väsentligt att se vad de finansiella effekterna för trafik-

huvudmännen som ansvarar för kollektivtrafiken blir. Därför används ”intressentansatsen” i 

denna avhandling. 

 

3.3.2.2 ”Intressentansatsen” applicerad på systemförändringar i busstrafik 

Den totala konsumentkostnaden av att färdas med kollektivtrafik består både av ett biljettpris 

(P) och en avsevärd tidskostnad. Kostnaden för den tid en kollektivtrafikresenär lägger ner på 

sin resa utgör en mycket stor andel av resenärens totala kostnad. Konsumtion av kollektiv-

trafik är därmed till sin karaktär på en väsentlig punkt annorlunda än konsumtion av flertalet 

varor, vilket föranleder introduktion av begreppet generaliserad kostnad (GC). När tids-

kostnaden är fördelad på relevanta komponenter definieras GC som 

 

 åvkPGC t +++= ,     (3:21) 

 

                                                 
41 Och bl a även Boardman m fl (2006). 
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där k, vt och å betecknar gång-, vänte- respektive åktidskostnad.42 De tre tidskostnaderna är i 

sin tur baserade på två delar vardera; tid och kostnad per tidsenhet, och utgör tillsammans, 

givet vissa schablonvärden43, ca 70% av totala GC i Linköpings tätort44. 

 

När t ex busslinjer rätas ut och turtätheten ökar reduceras GC då gång-, vänte- och/eller åktid 

förändras, vilket i sin tur påverkar resandet positivt. Detta gagnar inte bara befintliga resenärer 

utan även nya resenärer, där den först tillkomna resenärens nettonytta motsvarar hela GC-

reduktionen och den sist tillkomna resenärens nettonytta är noll45. Investerings- och 

trafikeringskostnaderna ändras troligen också, vilket påverkar bussbolagets kostnader och den 

faktiska storleken på subventionen. Likaså förändras de externa effekterna, och även 

kommun- och statsbudget kan påverkas. 

 

Om Q betecknar antal resor, C betecknar kostnad för bussbolaget, index 0 representerar 

nuvarande system och index 1 representerar det nya systemet för vilket det görs en 

samhällsekonomisk kalkyl kan ”intressentansatsen” i ekvation (3:20) också uttryckas som 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )010101001110
10 BBEECCQPQPGCGC

2
QQ

NSB −+−+−−−+−
+

= .  (3:22) 

 

Första termen i höger led i ekvation (3:22) utgörs av förändring i konsumentöverskott av att 

införa ett nytt system. De två nästföljande termerna utgörs av förändring i producentöverskott, 

där den första av dessa betecknar förändring i intäkter och den andra utgörs av förändring av r 

kostnader för bussbolaget. De sista två termerna utgörs av förändring i externa effekter och 

påverkan på kommun- och statsbudget. 

 

De förändringar som modellen används på i denna avhandling utgörs av uträtning av 

busslinjer, förändring i turtäthet, förändring av busstorlek, förändring av pris och påverkan av 

efterfrågan genom varierad tid för skolstart. Förändring av linjedragning och turtäthet 

påverkar GC, som tidigare förklarats. Prisjusteringar leder också till förändringar i GC, vilket 

                                                 
42 Enligt Holmbergs (1977) terminologi utgör k, v och å den totala resuppoffringen. 
43 I kalkyler är kostnaden för åktid (restidsvärdet) för privata regionala resor i Sverige estimerad till 42 kr/tim 
(SIKA 2002). Kostnaden för gångtid är estimerad till 2•42 kr/tim och kostnaden för väntetid är estimerad till 
1,7•42 kr/tim (Vägverket 2001). En diskussion angående tidsvärden återkommer på sid 47. 
44 Baserat på information från Östgötatrafiken. 
45 Med antagandet om att efterfrågan är linjär beräknas förändringen i konsumentöverskott för nya resenärer 
(nettonyttan för nya resenärer) därmed med ”rule of the half”. 
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ger återverkningar på resandet och på investerings- och driftskostnader. En efterfrågepåverkan 

förändrar också resandet, vilket kan påverka GC. 

 

Figur 3:3 nedan visar förändring i konsumentöverskott (a+b) under antagandet om ett 

konstant pris, ingen förändring i tidsvärdering och minskad tidsåtgång då ett nytt system 

införs, t ex till följd av förkortad väntetid då antalet bussturer ökar. Area a representerar 

nyttan för existerande passagerare och area b representerar nettonyttan för nya passagerare. I 

figuren åskådliggörs också förändring i intäkter (c), då resandet ökar till följd av sänkt GC. 

Förändring i producentöverskott visas inte i figuren, men erhålls genom att från intäkts-

ökningen subtrahera de kostnadsökningar som uppstår för att producera fler resor. 

 

 

 
 

                      
 

  

                      

 

 
Figur 3:3 Förändring i konsumentöverskott (a+b) och intäkter (c) till följd av sänkt  
                 generaliserad kostnad och därmed ökat resande  

 

 

Förändring i producentöverskott motsvaras av en exakt lika stor välfärdsförändring för 

producenten (Just m fl 2004). I vilken utsträckning förändring i konsumentöverskott utgör ett 

användbart mått på förändrad konsumentnytta har dock länge varit omdiskuterat (se t ex 

Foster & Neuburger 1974 och Morey 1984). 

 

3.3.3 Konsumentöverskott, en god approximation av konsumentnyttan 

Förändring i det Marshallianska (1930) konsumentöverskottet (CS)46 tar inte hänsyn till 

inkomsteffekten47 och är då med rimliga antaganden inte ett exakt välfärdsmått. Hicks (1943) 

                                                 
46 Ursprungligen myntat av Dupuit (1844). 
47 Dvs, när priset på en vara t ex sjunker så ökar den reala inkomsten. 
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kompensationsvariation (CV, ”compensating variation”) och ekvivalensvariationen (EV, 

”equivalent variation”) anses däremot, med vissa antaganden, utgöra ett exakt välfärdsmått på 

konsumenternas välfärdsförändring av en prisförändring48. Att beräkna CV och EV kräver 

dock mer information än vad som krävs då förändring i CS beräknas. 

 

Willig (1976, 1979) visar att om  

 

 05,0
m
CS

2
≤∆η , 

 

dvs om produkten av varans/tjänstens inkomstelasticitet (η) delat med 2 och kvoten mellan 

konsumentöverskottsförändringen (∆CS) och total inkomst (m) är mindre än 0,05 i absoluta 

termer, så är felet inte större än ungefär 5% då CS används istället för CV eller EV. Willig 

(1976) argumenterar vidare för att detta är något som stämmer överens med verkligheten i 

många fall, dvs antingen utgör konsumentöverskottsförändringen en tillräckligt liten andel av 

total inkomst eller så är inkomstelasticiteten tillräckligt liten för att uppfylla detta villkor. 

 

Med andra ord är förändring i konsumentöverskott inte ett exakt välfärdsmått, men lämpar sig 

enligt Just m fl (2004) bra för empiriska tillämpningar och utgör en god approximation som 

mått på konsumenternas välfärdsförändring då priset på varor och tjänster ändras, speciellt om 

de utgör en liten andel av den totala konsumtionen.  

 

Inkomstelacticiteten för lokal kollektivtrafik i Sverige är skattad till 0,26 (Holmgren 2006) 

och i genomsnitt är nettoinkomsten i Linköping 147 700 kronor per år49. Ett räkneexempel, 

där vi antar att GC sjunker så mycket som 40%50 och en genomsnittsresenär ökar sitt resande 

från 300 till 525 resor per år, visar att felet endast blir 0,5% då CS används som 

approximation för konsumentnyttan. 

 

                                                 
48 CV utgår från den ursprungliga nyttonivån och utgör vad individen maximalt är beredd att betala för en 
prissänkning (för en prisökning utgör CV den kompensation individen minst måste ha för att gå med på 
prisökningen). EV utgår från den nyttonivå som individen hamnar på efter prisförändringen och utgör för en 
prissänkning den minimala ersättning individen måste ha om prissänkningen inte kommer till stånd (för en 
prisökning utgör EV den maximala betalningsviljan individen har för att slippa prisökningen). 
49 Se appendix 11, där enkätsvar för 1014 slumpmässigt utvalda Linköpingsbor i åldern 17 – 75 och bl a deras 
inkomst per månad före skatt redovisas. 
50 Dvs från 36 till 22 kronor per resa, vilket i stort sett motsvarar vad som skulle ske om nolltaxa infördes i 
Linköpings tätort. 
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Ovanstående gäller dock bara då GC faller till följd av att endast priset sänks. Om priset är 

konstant och GC sjunker för att restiden förkortas utgör förändringen i CS i sig en 

approximation av ändrad konsumentnytta. Någon inkomsteffekt i Hicks bemärkelse existerar 

inte heller eftersom någon prisändring inte har skett. Däremot skulle den frigjorda restiden 

fördela sig både till fritid och arbete till dess att fritidens och arbetets marginalnytta åter blir 

lika. Den reala inkomsten skulle därmed öka tillföljd av restidsförkortningen.  

 

De felaktiga beräkningar som sker då konsumentnyttan approximeras med förändring i 

konsumentöverskott är ändå förhållandevis små i jämförelse med de fel som uppstår vid 

empiriska tillämpningar då den nya resandevolymen (Q1) och ny GC (GC1) inte är exakta utan 

bara uppskattningar. 

 

3.4 Uppläggning och förutsättningar för tillämpningsdelen av avhandlingen 

3.4.1 Strategin för den empiriska illustrationen 

I följande kapitel ges ett antal tillämpningsexempel som ger en konkret illustration av 

förbättringspotentialen. Först studeras vissa utbudsförändringar (uträtning av busslinjer i 

kapitel 4, och trafikering med mindre busstorlek i kapitel 5), och därefter två olika medel för 

styrning av efterfrågan (kapitel 6 behandlar utjämning av trafiktoppar genom utspridd 

skolstart och kapitel 7-8 visar vad en effektiv prispolitik kan ge). Exemplifieringen avslutas i 

kapitel 9 med en syntes av ovanstående systemförändringar och de konsekvenser detta leder 

till. 

 

Valet av tillämpningsexempel baseras på tidigare forskning som visat på systematiska 

avvikelser från optimum i nätverken för lokal kollektivtrafik liksom i taxestrukturen. Ensidig 

fokusering på att minska subventioneringsgraden har lett till att bussarna blivit för stora och 

linjerna för krokiga sett ur ett välfärdsekonomiskt perspektiv. Systemavgränsningen är också 

alltför snäv. Det är rimligt att ökad samordning av kommunal verksamhet kommer till stånd 

med tanke på att koncentrationen av efterfrågan på kollektivtrafik under rusningstid på 

morgonen (”the peak within the peak”) utgör ett stort problem. Detta är något som kommunen 

har möjlighet att påverka. Genom att justera/variera starten på skoldagen i kommunen för 

gymnasieelever skulle den för busstrafiken mycket kostsamma efterfrågetoppen kunna 
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utjämnas högst avsevärt. Taxestrukturen i den lokala kollektivtrafiken bör också bidra till en 

utjämning av efterfrågan både i tid och rum. 

 

3.4.2 Givna kalkylvärden 

Tabell 3:1 visar de värden som rekommenderas av Vägverket och SIKA för användning i 

samhällsekonomiska kalkyler för lokala kollektivtrafikinvesteringar. Dessa värden är förvisso 

behäftade med osäkerhet. Effektvärderingarna är inte ämnet för denna avhandling. En kort 

diskussion av den viktigaste specifika tidsvärderingen följer dock nedan, och det kan nämnas 

att i tillämpningsexemplen i följande kapitel varieras tids- och miljökostnaderna i vissa 

känslighetsanalyser. 

 

Tabell 3:1 Rekommenderad tidskostnad, miljökostnad och olyckskostnad 
 
Komponent Värdering 
Åktid (regionala resor) 42 kronor/timme 
Väntetid < 10 minuter (1,7•42) 71 kronor/timme 
Väntetid > 10 minuter (0,5•42) 21 kronor/timme 
Gångtid (2•42) 84 kronor/timme 
CO2 1,50 kronor/kg 
SO2 159 kronor/kg 
NOx 79 kronor/kg 
VOC 59 kronor/kg 
Partiklar 4707 
Olyckskostnad för buss i stadstrafik 65 öre/busskm 
Olyckskostnad för bil i stadstrafik 6 öre/bilkm 

 
Källa: Vägverket (2001), SIKA (2002) 

 

 

3.4.2.1 Tidskostnader 

Åktidskostnaden i tabell 3:1 är baserad på SIKAs (2002) rekommenderade värde för regionala 

resor, som enligt Vägverket (2001) också skall användas för lokala resor. Denna tidskostnad 

är densamma oavsett färdmedel. Vikterna för väntetid och gångtid är hämtade från Vägverket 

(2001).  

 

Eftersom nyttosidan i den samhällsekonomiska kalkylen till stor del utgörs av värdet av 

inbesparad restid är resenärernas värdering av restid högst väsentlig. Värdering av restid har 



 48

studerats i flera stora restidsvärdesstudier i Europa av UTC (1987), HCG (1991), Algers m fl 

(1995), och Ramjerdi m fl (1997) baserade på nationella resvaneundersökningar liksom i ett 

stort antal mer teoretiska och/eller metodologiska bidrag till kunskapsutvecklingen. 

Fortfarande finns värderingsskillnader som ännu inte utforskats tillräckligt, speciellt vad 

gäller kollektiva transportmedel i städer, trots flera ambitiösa metaanalyser (se framförallt 

Wardman 2001).  

 

Hur åktiden på ett färdmedel värderas beror, förutom på den resandes individuella 

egenskaper, på färdmedlets komfort och hur denna komfort kan tas tillvara av den resande. 

Det torde därför vara en skillnad i värdering av åktid i bil respektive i kollektivtrafik, dels 

därför att komforten är olika, dels eftersom inkomsten skiljer sig åt för bilister respektive 

kollektivtrafikresenärer. Båda dessa skäl talar för en högre åktidskostnad vid bilfärd. 

 

En differentiering mellan färre resandekategorier kan dock av praktiska skäl behöva göras, 

även om variationen som finns inom varje kategori därmed inte bör negligeras. Den viktigaste 

åtskillnaden är mellan tjänste- och privatresenärer. Det är dessutom gängse att skilja mellan 

långa och korta resor. För tjänsteresenärer bör enligt SIKA (2002) dessutom en åtskillnad 

göras mellan olika transportmedel (bil, buss, tåg och flyg). I Norge görs detta även för 

långväga privatresor. Enligt Killi (1999) bör också kortväga resor åsättas olika åktids-

kostnader för färd i bil respektive med kollektivtrafik. Bruzelius (2002) anser dessutom att  

det finns stöd i litteraturen för att värdera tidsvinster för resor till och från arbete högre än 

tidsvinster för fritidsresor. 

 

Frågan är om inte åktidskostnaden också bör differentieras för de olika kortväga kollektiva 

transportmedlen. Ett flertal tidigare svenska studier antyder att så är fallet. Redan i slutet av 

70-talet gjorde Ahlstrand (1983b) enkätundersökningar som visade på skilda preferenser för 

pendeltåg och buss. Några generella slutsatser drogs inte då, men resultaten visade att en 

betydande trafikantgrupp kände sig otrygga på pendeltåg och hellre färdades 30% längre tid 

med buss, än med pendeltåg. Dessutom konstaterades att trivseln på direktbuss51 var minst 

lika god som på pendeltåg vid tillgång på sittplats, att olika individer värdesatte olika faktorer, 

och om alternativ fanns därför valde antingen buss eller pendeltåg.  

                                                 
51 På morgonen har en direktbuss påstigningshållplatser i förorten och avstigningshållplatser i centrum, vilket 
totalt sett resulterar i färre stop under resan. På eftermiddagen stiger resenärer omvänt på bussen i city och av i 
förorten. 
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Sundbom (1983) fann att betalningsviljan för att kunna åka på Lidingöbanans spårvagn i 

stället för på ett standardmässigt likvärdigt bussalternativ i median var 100 kr/person och år. 

Något som stämde väl överens med Ahlstrands (1983) resultat när det gäller Nockebybanans 

spårvagn. Troligen var värderingarna inte enbart uttryck för spårvagnens komfortegenskaper, 

utan innehöll även inslag av andra trivselvärden och en värdering av exempelvis en ändrad 

stadsmiljö. 

 

I början av 90-talet konstaterades i en SP undersökning52 att tåg föredrogs framför buss om 

åktid, kostnad och tillgänglighet var densamma. Samtidigt visade kombinerade RP- och mer 

ingående SP studier i samma rapport av Widlert (1992) att skillnaden i åktidskostnad mellan 

tåg och buss var små. Jansson m fl (1994) kunde inte heller finna någon skillnad i värdering 

av åktid mellan buss, tunnelbana eller pendeltåg. 

 

Loncar-Lucassi (1998) redogör för ett antal studier som behandlar preferenser för spårbunden 

trafik och buss, där det framkommer att spårtrafik tycks ha ett antal positiva egenskaper som 

inte avspeglar sig i åktidskostnaden. Det visar sig att faktorer som snabbhet, tillförlitlighet och 

överskådlighet värderas högt av de som väljer spårtrafik, medan bekvämlighet, trygghet och 

trivsel värderas högt av bussresenärer när dessa kollektiva färdmedel jämförs. Det finns alltså 

skillnad både mellan resenärer och mellan färdmedel. 

 

Transek (2001b) finner liknande preferensskillnader när det gäller olika kollektiva färdmedel. 

Kvinnor föredrar buss framför tunnelbana och pendeltåg, medan män och höginkomsttagare 

av bägge könen föredrar den spårburna trafiken. Det visar sig att betalningsviljan i flera fall 

däremot inte motsvarar attitydbetyget för egenskapen i fråga. Ändå framkommer i Transek 

(2001b) att en betydande betalningsvilja för komfortfaktorer finns, vad gäller förbättrad 

fordons- och hållplatsstandard och minskad trängselnivå. Åktidskostnaden i samma studie blir 

lägre för bussresenärer (14-26 kr/tim, beroende på trängselnivå53) i jämförelse med t-bane- 

(17-33 kr/tim) och pendeltågsresenärer (18-36 kr/tim). Traditionellt anses ”spårburna 

                                                 
52 Med en Stated Preferens (SP) undersökning erhålls värderingar av en hypotetisk situation till skillnad från då 
Revealed Preferens (RP) undersöks som visar faktiskt beteende. Både för- och nackdelar finns med de bägge 
metoderna. 
53 Den lägre siffran representerar en låg trängselnivå där resenären får sittplats och den högre siffran 
representerar en mycket hög trängselnivå där resenären inte kommer med första turen utan får vänta på nästa. 
Ytterligare en trängselnivå (med en restidskostnad mellan de två beloppen) representeras av att resenären 
kommer med men får ståplats. 
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resenärer” vara människotyper med högre åktidskostnad än bussresenärer. Att en resa med 

tunnelbana medför en högre restidskostnad än en färd med spårvagn antyds också i Ljungberg 

(2003). 

 

Baserat på Algers m fl (1995) tidsvärdesstudie var värdena för regionala arbetsresor och 

regionala fritidsresor redovisade i tabell 3:1 differentierade tidigare, men slogs ihop då 

underlaget för en differentiering ansågs för dåligt enligt SIKAs (2002b) bedömning. Sjöstrand 

(2001) finner dock i sin avhandling att lokala fritidsresor värderas lägre och att den genom-

snittliga nivån på åktidskostnaden för lokal kollektivtrafik verkar vara drygt 20 kr per timme. 

Sjöstrand (2001) finner även väsentliga avvikelser nedåt från rekommendationen vad gäller 

vikten för gångtid, som estimeras till i genomsnitt 1, dvs gångtid är enligt dessa studier inte 

mer kostsamt än åktid. 

 

3.4.2.2 Underlag för rekommenderade miljö- och olyckskostnader 

Då miljö- och olyckskostnaderna betyder mindre för beräkningarna i det som följer anges 

endast kort vad använda kalkylvärden baseras på. 

 

Förutom den globalt påverkande koldioxiden, baseras miljökostnaderna på SIKAs (2002) 

värdering av utsläppens regionala och lokala effekter i Linköping med ventilationsfaktorn 1,1 

(Vägverket 2001). De regionala effekterna baseras på indirekta värderingar utifrån politiska 

ställningstaganden, medan de lokala effekterna baseras på försök till värdering av den 

skadekostnad de olika emissionerna ger upphov till. Värderingen av koldioxidutsläpp har sin 

grund i ett politiskt beslut om att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige inte skall 

öka till år 2010 jämfört med år 1990. För att uppnå detta etappmål krävs en skatt om 1,50 

kronor per kg koldioxid. Andra politiska mål (utsläppsbegränsningar enligt Kyotoprotokollet 

och det nationella klimatpolitiska målet) resulterar i en mycket lägre värdering, mellan 0,1 

och 0,8 kronor per kg koldioxid. En genomsnittsvärdering från internationella modellstudier 

baserad på koldioxidens skadekostnader leder däremot till en kostnad per kg koldioxid om 

endast 0,02 kronor (SIKA 2002). 

 

Olyckskostnaderna baseras på Vägverkets (2001) värdering av trafikens okorrigerade externa 

olyckskostnad vid överflyttning av trafik mellan trafikslag omräknat till att endast omfatta 

trafik i tätort. 
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4 Uträtade busslinjer 

 

I dag slingrar busslinjer sig fram i ett flertal medelstora städer genom förorterna på väg till 

stadens centrum. Bussarna som används är i regel också för stora i jämförelse med vad som 

vore fallet om användarkostnaderna hade beaktats fullt ut. Jansson (2003) pekade i en 

fallstudie på möjligheten till 30 procentiga restidsförkortningar i Linköping om busslinjerna 

rätades ut och samtidigt trafikerades med mindre bussar. 

 

I detta kapitel demonstreras ytterligare förbättringar av busslinjesystemet i Linköping. 

Dessutom presenteras den förändring i gångavstånd, uppmätt med hjälp av GIS och 

mikrodata, som uträtade busslinjer skulle leda till. Linjelängden i Linköping skulle minska 

och turtätheten skulle öka, samtidigt som gångavståndet endast skulle öka något i fall 

förändringen genomförs. En kostnad som inte är beaktad i denna studie, är intrångskostnaden 

som kommer att uppstå på vissa platser till följd av att bussgator kommer att dras genom 

några boendeområden som är fordonsfria. 

 

Kapitlet inleds med ett avsnitt om GIS applikationen i denna samhällsekonomiska kalkyl, där 

den använda metoden beskrivs, existerande och föreslaget busslinjesystem presenteras och 

förändring i linjelängd och framförallt förändring i gångavstånd presenteras. Därefter kommer 

ett kort avsnitt om kapacitet och förväntad efterfrågan innan den samhällsekonomiska 

kalkylen presenteras.  

 

4.1 GIS applikation och metod 

Syftet med att använda Geografiska Informationssystem (GIS) i denna studie är framförallt 

för att kunna mäta förändring i gångavstånd från bostad till busshållplatser för alla invånare 

vid införande av ny busslinjedragning. GIS underlättar också mätning av linjelängd. (För en 

introduktion till GIS se t ex Bernhardsen 2002). 

 

Ett intensivt fältarbete för att finna förslag till nya möjliga busslinjedragningar föregick det 

framtagna föreslagna busslinjesystemet. Fastighets- och populationsdata (för år 2004) erhölls 

från Linköpings kommun, likaså det i april 2004 existerande busslinjesystemet. 
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Att mäta linjelängder utgör inget problem i GIS, men för att kunna mäta gångavstånd i en 

kvantitativ studie som denna är vissa förenklingar nödvändiga. Verklig gångväg utgår från 

bostadshusets dörr och följer gatorna runt kvarter till närmaste busshållplats, men i denna 

studie har fågelvägen mätts och konverterats till gångavstånd med antagandet att gångvägen 

är 30% längre än den raka fågelvägen (Vägverket 2001, Statens Planverk 1982). Vidare utgår 

den mätta sträckan från en central punkt (gravitationspunkten) i respektive fastighet, och 

sträckan därifrån till närmaste busshållplats mäts. Observera också att vissa fastigheter består 

av flera hus. Gångavståndet utgör alltså en approximation i enlighet med vad som framgår i 

figur 4:1, som visar två hus från ovan, närmaste busshållplats och uppmätt sträcka. 

 

 

              Mätt avstånd • 1.3 = gångavstånd  

  

 
         hus 1         hus 2                                 busshållplats 

 

Figur 4:1  Mätt avstånd från en fastighet bestående av två hus till närmaste busshållplats 

 

 

Endast förändring i gångavstånd mellan hushåll och närmaste busshållplats har mätts och är 

inkluderad i den samhällsekonomiska kalkylen. Uträtningen av busslinjerna förkommer 

framförallt i förorterna där många bor och busslinjerna är krokiga. Kring vanliga resmål 

utanför hemmen54 kommer busshållplatser i stort sett inte flyttats, och om de flyttas så blir 

gångavståndet för det mesta reducerat. 

 

Eftersom det faktiska gångavståndet till närmaste busshållplats och hur många som bor inom 

ett visst avstånd också är viktiga handlingsparametrar i den planeringsprocess som föregår 

nya busslinjedragningar mäts också detta. Därefter mäts förändring i gångavstånd mellan alla 

hushåll och deras närmaste busshållplats vid byte till det föreslagna busslinjesystemet, vilket 

används som indata till den samhällsekonomiska kalkylen. 

 

                                                 
54 T ex vid större arbetsplatser och shoppingcentra. 
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4.1.1 Existerande och föreslagen busslinjedragning i Linköping 

Ett flygfält i norr och ett militärområde i söder har begränsat expansionen av Linköpings 

tätort, som i dagsläget är utsträckt från nord-väst mot syd-ost. Militärområdet bebyggs för 

tillfället och kommer så småningom även det att befolkas. Figur 4:2 visar befolkningstätheten 

i Linköping, där mörkare färg anger större befolkningstäthet. 

Figur 4:2  Befolkningstäthet i Linköping 2004  (källa: Linköpings kommun) 
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Det existerande busslinjenätet och dess busshållplatser visas i figur 4:3. Busslinje 201 och 202 

är huvudlinjer som trafikeras med ledbussar vilka har en maximal kapacitet om 106 

passagerare. Knappt hälften av alla resor med kollektivtrafik i Linköpings tätort görs på dessa 

linjer. Övriga busslinjer trafikeras med normalstora bussar som har en maxkapacitet om 77 

passagerare. Exklusive linjen mot Tallboda i nord-ost, finns totalt 196 busshållplatser i det 

existerande linjenätet och den totala linjelängden är 116 kilometer, varav 31 kilometer utgörs 

av längden på huvudlinjerna. 

 
Figur 4:3  Existerande busslinjesystem i Linköping  (källa: Linköpings kommun) 



 55

Föreslaget uträtat busslinjesystem visas i figur 4:4. Det är framförallt i förorterna i norr 

(Skäggetorp och Ryd) och i den södra delen av Linköping som linjedragningen är  

annorlunda. Några av de föreslagna linjeförändringarna är kontroversiella då de gör intrång 

vid bebyggelse: linje 201 i mitten av Skäggetorp i norr; linje 214 genom Ryds centrum strax 

sydväst om Skäggetorp och genom småhusområdet i södra Berga i söder; och linje 202 genom 

Ekholmen också i de södra stadsdelarna. Ett tilläggsförslag vid ny busslinjedragning är också 

att införa normalstora bussar även på huvudlinjerna och resultatet av detta redogörs för i nästa 

kapitel. Antal busshållplatser i det föreslagna busslinjesystemet är 161 stycken och den totala 

linjelängden är 96 kilometer, varav 25 kilometer utgörs av längden på huvudlinjerna. 

 
Figur 4:4  Föreslaget busslinjesystem med uträtade linjer Linköping 
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4.1.2 Busshållplatsernas tillgänglighet i existerande och föreslagen busslinjedragning 

Några busshållplatser måste flyttas eller helt tas bort när busslinjerna rätas ut, och det antal 

invånare som bor inom ett visst avstånd från närmaste busshållplats kommer därmed att 

ändras. Tabell 4:1 visar antal invånare i olika åldersintervall som bor max 400 meter55 från  

en busshållplats i det existerande och i det föreslagna busslinjesystemet.  

 

Tabell 4:1  Antal invånare i olika åldersintervall som bor max 400 meter från en  
                   busshållplats 
 

Ålder Existerande 
busslinjesystem 

Föreslaget 
busslinjesystem

Minskning 
antal 

Minskning 
% 

0-1 1323 1218 105 8 
2-3 1948 1775 173 9 
4-5 1726 1518 208 12 
6 773 708 65 8 

7-9 2768 2486 282 10 
10-12 3124 2804 320 10 
13-15 3170 2875 295 9 
16-18 3113 2873 240 8 
19-24 11604 10910 694 6 
25-34 17714 16783 931 5 
35-44 12147 11118 1029 8 
45-54 10919 10069 850 8 
55-64 10665 9904 761 7 
65-69 3919 3709 210 5 
70-79 7085 6735 350 5 
80- 6130 6034 96 1,5 

Totalt 98128 91519 6609 7 
 

 

I genomsnitt kommer antalet invånare boende inom ett maximalt avstånd om 400 meter från 

en busshållplats att minska med 7 %. En mindre andel av de över 65 års ålder och personer i 

åldern 19 till 34 år får det sämre i det nya busslinjesystemet. Av hela tätortsbefolkningen om 

113 000 personer minskar andelen invånare boende inom 400 meters gångavstånd från 87% 

till 81%.  

 

                                                 
55 I enlighet med Reneland (2000), som studerade busslinjenäts förändrade tillgänglighet mellan 1980 och 1995. 
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Figur 4:5 visar att invånare boende på olika avstånd från närmaste busshållplats drabbas olika. 

Fler invånare kommer att bo inom 100 meters gångavstånd från en busshållplats i det 

föreslagna busslinjesystemet. Likaså kommer antal invånare boende lägre bort än 300 meter 

från en busshållplats att öka. Antal boende i spannet 151 till 200 meter från en busshållplats 

minskar mest vid byte av busslinjesystem.  
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Figur 4:5  Antal boende på olika avstånd från den närmaste busshållplatsen i det existerande  
                  och det föreslagna busslinjesystemet 
 

 

4.1.3 Förändring i gångavstånd med föreslagen busslinjedragning 

I genomsnitt kommer gångavståndet för boende inom ett maximalt gångavstånd om 400 meter 

från närmaste busshållplats i existerande busslinjesystem att öka med 47 meter vid byte till 

föreslaget busslinjesystem. Om befolkningen i hela Linköpings tätort beaktas ökar gång-

avståndet i genomsnitt med 38 meter till närmaste busshållplats. (I appendix 2 förklaras hur 

förändringen i gångavstånd är mätt). 

 

Tabell 4:2 visar hur boende på olika gångavstånd påverkas av ett byte av busslinjesystem. 

Invånare boende i intervallet 151 till 200 meter från en busshållplats i existerande busslinje-

system kommer i genomsnitt att få 100 meter längre gångavstånd, medan boende längre bort 

än 301 meter kommer att få ett kortare gångavstånd. 
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Tabell 4:2  Förändring i gångavstånd till närmaste busshållplats beroende på existerande 
                   gångavstånd 
 
Gångavstånd (m) 
 i existerande 
busslinjesystem 

Förändring i gång- 
avstånd (m) vid byte 
av busslinjesystem 

Invånare 

0-100 42   8 434 
101-150 58 13 579 
151-200 100 25 727 
201-250 36 19 407 
251-300 27 17 341 
301-400 -21 13 640 
401-600 -75   7 828 
601-910 -50   1 222 

 

 

I den samhällsekonomiska kalkylens huvudscenario kommer en förändring i gångavstånd om 

47 meter att användas, och i en känslighetsanalys kommer en större ökning att användas (58 

meter) 56. 

 

4.2 Passagerarkapacitet och förväntad efterfrågan 

Total kapacitet (K) på en busslinje bestäms av produkten mellan total kapacitet per buss (H) 

och bussfrekvens (F), dvs  

 

 HFK = .     (4:1) 

 

En förkortad linjelängd, vilket är en konsekvens av uträtade linjer, ökar kapaciteten då samma 

antal bussar och busstorlek behålls eftersom frekvensen ökar. Denna kapacitetsökning räcker 

mer än väl för den förväntade resandeökning den kortare restiden leder till i Linköping.  

 

Totalt minskar längden på linjenätet i Linköping med 17% om det föreslagna busslinjenätet 

införs. Den största delen av denna linjeförkortning görs på huvudlinjerna (21%), där ungefär 

hälften av alla resor sker. På övriga linjer är linjelängdsminskningen 15%. Med uträtade linjer 

sjunker en genomsnittlig resenärs GC med knappt 11% på huvudlinjerna och knappt 6 % på 

övriga linjer till följd av en förkortad åk- och väntetid och ökad gångtid. Resandet ökar 

                                                 
56 Vilket motsvarar den genomsnittliga gångavståndsförändringen för boende inom ett maximalt gångavstånd om 
300 meter från närmaste busshållplats i existerande busslinjesystem 
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därmed med 15% på huvudlinjerna och med 8% på övriga linjer under antagandet om en GC 

elasticitet om -1,457. I nästa avsnitt visas de samhällsekonomiska konsekvenserna av ett 

uträtat busslinjesystem med bibehållen busstorlek.  

 

4.3 Samhällsekonomisk nytta och kostnad av uträtade busslinjer 

För att beräkna den samhällsekonomiska nettonyttan av uträtade busslinjer används ekvation 

3:22 i kapitel 3, dvs 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )010101001110
10 BBEECCQPQPGCGC

2
QQ

NSB −+−+−−−+−
+

= .  (4:2) 

 

Förutom investering i viss infrastruktur (några nya bussgator och flyttning av hållplatser) 

utgörs huvudkomponenterna i den samhällsekonomiska kalkylen för uträtade busslinjer i 

Linköping av förändring i konsumentöverskott, förändring i producentöverskott och ökad 

intrångskostnad. Intrångskostnaden estimeras inte i den här studien. Övriga externa effekter 

beräknas inte heller (varken positiva eller negativa58) då de troligtvis är av mindre betydelse i 

sammanhanget. 

 

4.3.1 Förändring i passagerarnas kostnader 

Av 6 miljoner resor år 2003 gjordes knappt 2 750 000 resor på huvudlinjerna och 3 250 000 

resor på övriga linjer59. Med uträtade busslinjer minskar den genomsnittliga åktiden från 20 

minuter60 till knappt 16 minuter på huvudlinjerna och från 20 minuter till 17 minuter på 

övriga linjer. Med en åktidskostnad (restidsvärde) om 42 kronor/timme (SIKA 2002) blir 

åktidsbesparingen totalt 14,5 miljoner kronor per år. 

 

Med kortare linjelängd ökar bussfrekvensen och väntetiden vid busshållplatser förkortas. 

Högtrafikens 12 minuters intervall mellan bussarna på huvudlinjernas minskar till 10 minuter 

och under lågtrafik reduceras intervallet mellan bussarna från 20 minuter till 16 minuter. På 
                                                 
57 Baserat på en priselasticitet (eP) om -0,4 (Balcombe et al 2004), det faktum att eGC = eP•GC/P och att GC och P 
i ursprungsläget är 35,5 kronor respektive 10,2 kronor på huvudlinjerna. Se även appendix 3. 
58 Exempelvis kan en del av de nygenererade busstrafikanterna utgöras av tidigare bilister, vilket minskar 
avgasutsläpp och eventuella bilköer i rusningstid. 
59 7 983 000 påstigningar gjordes på bussarna i Linköpings tätort år 2003 varav 3 654 000 på huvudlinjerna 
(Östgötatrafiken 2005). Med antagandet att 1 av 4 ombordstigningar utgör byte av buss erhålls antal resor. 
60 Se appendix 11, där enkätsvar för 1014 slumpmässigt utvalda Linköpingsbor i åldern 17 till 75 år redovisas. 
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övriga linjer minskar högtrafikintervallet från 20 minuter till 17 minuter och lågtrafik-

intervallet från 30 minuter till 26 minuter61. Vidare definierar (Vägverket 2001) väntetiden  

till halva turintervallet, väntetid kortare än 10 minuter åsätts en väntetidskostnad om 1,7 

gånger åktidskostnaden och väntetid längre än 10 minuter åsätts en väntetidskostnad om 0,5 

gånger åktidskostnaden. Med 70% av resorna i högtrafik (7-9 och 14,30-18)62 erhålls en total 

väntetidsbesparing om 8,3 miljoner kronor per år. 

 

Gångavståndet ökar i genomsnitt med 47 meter för alla boende inom ett rimligt gångavstånd 

om 400 meter från en busshållplats. Detta ökar gångtiden för en genomsnittlig passagerare 

med 40 sekunder med antagandet om en gånghastighet om 1,2 meter/sekund. Med en gång-

tidskostnad om 2 gånger åktidskostnaden (Vägverket 2001) summerar den totala kostnaden 

för ökad gångtid till 5,5 miljoner kronor per år. 

 

Förändringen i konsumentöverskott för befintliga resenärer (yta a i figur 3:3) summerar 

därmed till 17,7 miljoner kronor per år. Förändringen i konsumentöverskott för nya 

resenärer63 beräknas enklast som triangeln b i figur 3:3. GC minskar med i genomsnitt 4 

kronor per resenär på huvudlinjerna och med 2,8 kronor per resenär på övriga linjer64 och 

resandet förväntas öka med 15% respektive 8%, vilket resulterar i ett ökat 

konsumentöverskott för nya resenärer om 1,2 miljoner kronor per år. 

 

4.3.2 Förändring i trafikoperatörens utgifter och intäkter 

Trafikoperatörens utgifter förändras inte eftersom samma antal bussar i oförändrad storlek 

färdas lika långa sträckor som tidigare. Förkortade restider genererar fler resenärer och 

därmed ökar biljettintäkterna med 6,8 miljoner kronor per år eftersom det genomsnittligt 

biljettpris är 10,2 kronor per resa (Östgötatrafiken). 

 

                                                 
61 En rundtur på huvudlinjerna reduceras från 48 minuter till 38 minuter och på övriga linjer reduceras tiden för 
en rundtur från 60 minuter till 52 minuter. 
62 Se appendix 11, där enkätsvar för 1014 slumpmässigt utvalda Linköpingsbor i åldern 17 till 75 år redovisas. 
63 Dvs nettonyttan för nya resenärer. 
64 GC minskar med 3,8 kronor under högtrafik respektive 4,6 kronor under lågtrafik på huvudlinjerna och GC 
minskar med 3 kronor under högtrafik respektive 1,8 kronor under lågtrafik på övriga linjer, se appendix 3. 
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4.3.3 Förändring i intrångskostnader 

Vissa uträtningar av busslinjerna är kontroversiella, som tidigare nämnts, då de orsakar ett 

intrång i närheten av bebyggelse. Å andra sidan blir andra vägar avlastade som i vissa fall 

också stör närboende. Förändringen i intrångskostnaden ska ingå i den samhällsekonomiska 

kalkylen då storleksordningen kanske inte är ringa. 

 

Intrångskostnaden skulle kunna estimeras med en ”stated preference” ansats där de boendes 

intrångskostnad värderas antingen i pengar eller sparad restid och läggs till kalkylen (se t ex 

Ivehammar 2006). Det är dock troligt att en sådan estimerad intrångskostnad värderas som 

mer negativ innan bussgatan är byggd, i jämförelse med hur intrånget skulle värderas när 

bussgatan väl är byggd. Det är av största vikt att det scenario som respondenterna har att ta 

ställning till är noggrant utformat. 

 

4.3.4 Förändring i skatteintäkter 

Några förändringar i budgetsaldo av nämnvärd betydelse uppstår inte. 

 

4.5 Avslutande diskussion 

Det föreslagna busslinjesystemet minskar linjelängden med 21% på huvudlinjerna och med 

15% på övriga linjer. Detta minskar inte bara åktiden utan ökar också kapaciteten då 

turtätheten blir högre. I och med detta minskar väntetiden, samtidigt som gångtiden till/från 

busshållplatserna ökar något tillföljd av uträtade linjer. Den ökade kapaciteten räcker mer än 

väl för tillkommande resenärer, vilket tillför biljettintäkter samtidigt som trafikoperatörens 

kostnader förblir oförändrade. Tabell 4:3 sammanfattar huvudkomponenterna den 

samhällsekonomiska kalkylen för uträtade busslinjer. Inom parentes, på raden 

snedvridningseffekt, redovisas den samhällsekonomiska vinst som enligt SIKAs (2002) 

rekommendation bör tillföras nyttosidan då subventioneringsbehovet minskar eftersom 

intäkterna ökar65. 

 

                                                 
65 Som beskrivits i avsnitt 3.2.2 rekommenderas förändring i biljettintäkter och driftskostnader att justeras endast 
med skattefaktor 2, medan investeringsutgiften bör justeras både med skattefaktor 1 och skattefaktor 2. Huruvida 
detta är aktuellt eller inte har diskuterats i avsnitt 3.2.2. 
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Tabell 4:3   Huvudkomponenterna i den samhällsekonomiska kalkylen för uträtade  
                    busslinjer 
 
Effekt Nytta     Kostnad  

Miljoner kronor per år 
Längre gångtid för  
existerande resenärer 

 5,5 

Kortare väntetid för  
existerande resenärer 

8,3  

Kortare åktid för  
existerande resenärer 

14,5  

Nettonytta för  
nya resenärer 

1,2  

Ökad intäkt för 
trafikoperatören 

6,8 66  

Minskad 
snedvridningseffekt 

(2)  

Investeringskostnad  
(bussgator och andra  
mindre investeringar) 

  
X 

Intrångseffekt  Y 
Delsumma 30,8 (32,8) 5,5 +X +Y 
Totalt 25 (27) -X -Y  

 

 

Den initiala investeringskostnaden X är i storleksordningen 31 – 50 miljoner kronor67, baserat 

på kostnader av tidigare föreslagna bussgator (Trivector, 1996). Med en tidshorisont om 40 år 

och en diskonteringsränta om 4% (Vägverket 2001) motsvarar detta en årlig investerings-

kostnad om 1,6 – 2,5 miljoner kronor. 

 

Ett ökat bussresande skulle kunna reducera bilresandet vilket ökar nyttosidan, speciellt vid 

köer på vägarna. Färre bilar på vägarna ökar hastigheten och reducerar restiden för 

kvarvarande bilister, vilket ökar deras konsumentöverskott. Om däremot ett flertal tidigare 

fotgängare och cyklister byter till buss kan kostnadssidan öka något till följd av en förlust av 

de positiva hälsoeffekter promenader och cykelturer leder till68. 

 

Om det genomsnittliga gångavståndet ökar med 58 meter i stället för med 47 meter till följd 

av att linjerna rätas ut, ökar kostnadssidan med 1,3 miljoner kronor per år. Värdet på åktids-

                                                 
66 Det sker ingen förändring av utgifter för trafikoperatören. 
67 Inklusive skattefaktor 1 i enlighet med avsnitt 3.2.2. Om skattefaktor 2 också beaktas blir 
investeringskostnaden 38-62 miljoner kronor. 
68 Saelensminde (2002) har uppskattat kostnaden för varje förlorad promenad och cykelresa till 10 norska kronor. 
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kostnaden och gångtidskostnaden kan ifrågasättas enligt föregående kapitel. Med en 

åktidskostnad om 20 kronor per timme (och därmed också lägre värdering av väntetiden) 

reduceras åk- och väntetidsbesparingarna totalt med drygt 11 miljoner kronor per år.69 Om 

samtidigt viktningsfaktorn för gångtid minskas till 1 reduceras gångtidskostnaden med 4,2 

miljoner kronor per år. Sammantaget reduceras nettonyttan med 7 miljoner kronor per år till 

18 -X -Y miljoner kronor i jämförelse med vad tabell 4:3 summerar till. 

 

Det kan diskuteras om det föreslagna busslinjesystemet rent politiskt är möjligt att införa 

eftersom intrångseffekterna kan skapa en livlig diskussion. Delar av bussgatorna har 

föreslagits tidigare (linje 214 genom Ryd och i Skäggetorp) (Trivector 1996), men eftersom 

närboende protesterade kraftigt byggdes aldrig dessa två bussgator. En samhällsekonomisk 

kalkyl kan dock motivera dessa bussgator om intrångskostnaden är mindre än det 

samhällsekonomiska nettoöverskottet av övriga effekter.  

 

Den föreslagna systemförändringen bör också ses i relation till två lyckade svenska 

erfarenheter. Busslinjesystemet i Luleå ändrades år 2003, huvudsakligen genom att införa 

huvudlinjer med rakare linjesträckning, hög frekvens och förenklade bytesmöjligheter mellan 

olika linjer. Trafikoperatörens kostnader förändrades knappast alls, och resandeökningen blev 

17% (Häggström 2002). Det verkar dock inte förmått bilister att byta till buss (Berggren 

2004). Sjöstrand (2001) kommer fram till att linjeuträtningen i Jönköping (Holmberg et al 

1999) reducerade restiden med mellan 11% och 25 % beroende på ressyfte.   

 

I Linköping planeras nu ett nytt linjesystem som skall vara igång till sommaren 2008. 

Linjeläggningen har stora likheter med de två ovan nämnda linjesystemen och beräknas 

finansieras inom ramen för befintlig budget.70 Det skall bestå av fem stomlinjer med rak 

sträckning och hög frekvens som kompletteras med ett antal lokallinjer. Dessutom införs en 

typ av anropsstyrd trafik med hög tillgänglighet trafikerad med små bussar för att tillgodose 

även resenärer med dessa behov. (Corren 2007-03-05). 

 

                                                 
69 Åktidsbesparingen reduceras med 7,6 miljoner kronor och väntetidsbesparingen reduceras med 3,7 miljoner 
kronor. 
70 Både den allmänna kollektivtrafikens budget och budgeten för färdtjänst. 
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5 Mindre busstorlek 

 

Mycket tyder på att den faktiskt använda busstorleken i många fall är för stor satt i relation till 

samhällsekonomiskt optimal busstorlek (Jansson 1984). Anledningen till detta är att det inte 

tagits hänsyn till Mohringeffekten i tillräckligt stor utsträckning (om den överhuvudtaget är 

inkluderad i planeringen av den lokala busstrafiken). För att maximeras samhällets välfärd 

skall busstorleken bestämmas i en avvägning mellan de monetära kostnadsökningar som blir 

fallet av att införa fler bussar av mindre storlek och de tidskostnadsbesparingar som uppstår 

för resenärerna då fler mindre (och då mer frekventa) bussar sätts in i trafik. 

 

I detta kapitel exemplifieras Mohringeffektens inverkan på välfärden då busstorleken minskas 

i Linköping. I nästa avsnitt beskrivs utgifterna för den befintliga busstrafiken i Linköping och 

de busskostnadsdata som gäller för olika busstorlekar i Linköping redovisas. Därefter 

beräknas förändringen i välfärd av att minska busstorleken i Linköpings busslinjenät. 

Mohringeffektens betydelse exemplifieras ytterligare med ett beräkningsexempel baserat på 

de uträtade busslinjerna i föregående kapitel trafikerade med en mindre busstorlek på 

huvudlinjerna. 

 

5.1 Utgifter för busstrafiken i Linköping och investerings- och driftskostnad 

för olika busstorlekar 

 

5.1.1 Totala utgifter för busstrafiken i Linköpings tätort 

Bussflottan i Linköping består i dag av 28 ledbussar och 28 normalstora bussar71, där 18 av 

varje storlek används både i låg- och högtrafik. Huvudlinjerna trafikeras av ledbussar och 

övriga linjer trafikeras i huvudsak av normalstora bussar. Med tre busschaufförer per buss 

trafikerar dessa 36 heldagsbussar tätorten varje dag ungefär mellan 6 och 23 året runt. I 

högtrafik används alla 56 bussar, men de 20 bussar som endast går i högtrafik behöver bara en 

chaufför per buss antingen med ett delat skift eller med två halvtider för att täcka in endast 

                                                 
71 Ledbussarna har en maxkapacitet om 106 passagerare och antal sittplatser är 45, medan de normalstora 
bussarna har en maxkapacitet om 77 passagerare och 36 sittplatser. 
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högtrafiktid.72 De totala investerings- och driftsutgifterna per år sammanfattas i tabell 5:1 

nedan, och underlaget som tabellen är baserad på återfinns i nästa avsnitt och i appendix 4. 

 

Tabell 5:1 Årliga investerings- och driftskostnader för busstrafiken i Linköpings tätort 
 
 Antal bussar Kostnad/buss per år 

(1000 kr) 
Summa                varav 
(miljoner kr)       helg 

Normalstora bussar 
använda hela dagen 

18 1794 32,3                      (7,5) 

Ledbussar använda  
hela dagen 

18 1965 35,4                      (7,8) 

Normalstora bussar 
använda endast i högtrafik 

10 899 9,0 

Ledbussar använda  
endast i högtrafik 

10 1028 10,3 

Summa   87                        (15,3) 
 
Källa: Östgötatrafiken 

 

 

En ”overheadkostnad” om 37 miljoner kr per år, använd för administration, administrations-

byggnader, trafikplanering och service tillkommer också på kostnadssidan. Den årliga totala 

kostnaden summerar till 124 miljoner kronor (Linköpings kommun). 

 

5.1.2 Investerings- och driftskostnad för olika busstorlekar i Linköpings tätort 

Tabell 5:2 nedan visar årskostnaden för olika busstorlekar och användningssätt, där de två 

största busstorlekarna trafikerar Linköpings busslinjenät i dagsläget. Kostnadsuppgifterna för 

servicebussarna utgörs till viss mån av goda uppskattningar baserad på något äldre data, då 

denna busstorlek inte längre trafikerar Linköping, men till helt nyligen gjorde det. Midi-

bussarna har inte varit i trafik i Linköping och viss data som dessa kostnadsberäkningar 

baseras på utgörs därför av approximationer. Noggrannare data och beräkningar som tabellen 

baseras på återfinns i appendix 4. 

                                                 
72 Ett nytt avtal med bussförarnas fackförbund kommer emellertid att minska antal delade skift i framtiden. 



 67

Tabell 5:2 Investerings- och driftskostnad för olika busstorlekar 
 

Investerings- och driftskostnad inklusive förare Busstyp och användning Antal  
sittplatser kronor per år kronor per    

vardag 
kronor per 
vardagstimme 

Ledbussar använda  
hela dagen 

45 1965 000 6075 380 

Ledbussar använda  
endast i högtrafik 

45 1028 000 4450 1112 

Normalstora bussar 
använda hela dagen 

36 1794 000 5468 342 

Normalstora bussar 
använda endast i högtrafik 

36 899 000 3892 973 

Servicebussar använda  
hela dagen 

30 1716 000 5198 325 

Servicebussar använda  
endast i högtrafik 

30 835 000 3615 904 

Midibussar använda  
hela dagen 

23 1634 000 4901 306 

Midibussar använda  
endast i högtrafik 

23 797 000 3450 862 

 
Källa: Östgötatrafiken och egna beräkningar 

 

5.2 Passagerarkapacitet och förväntad efterfrågan vid mindre busstorlek 

Som tidigare bestäms total kapacitet (K) på en busslinje av produkten mellan total kapacitet 

per buss (H) och bussfrekvens (F). Frekvensen utgörs vidare av kvoten mellan antal bussar på 

linjen (N) och linjelängden (D) multiplicerat med bussarnas genomsnittliga hastighet på hela 

linjen. Den genomsnittliga hastigheten beror i sin tur på bussarnas färdhastighet73 (V) och 

stopptiden vid busshållplatserna för på- och avstigning. Ju fler passagerare per buss och desto 

längre tid det tar för varje passagerare att gå på och av, desto lägre blir den genomsnittliga 

hastigheten. Total stopptid vid busshållplatserna per timme utgörs av produkten mellan den 

tid (t) det tar för varje passagerare att gå på eller av och kvoten mellan antal passagerare per 

timme (Q) och antal bussar på linjen (N). Total kapacitet, uttryckt i bussplatser per timme, 

erhålls då som 

 

 )
N
Qt1(V

D
NHHFK −== .    (5:1) 

                                                 
73 Där inbromsning till och acceleration från busshållplatserna ingår. 
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Med en mindre busstorlek krävs fler bussar i trafik för att upprätthålla kapaciteten. Därmed 

ökar också efterfrågan eftersom bussfrekvensen ökar, vilket resulterar i minskad väntetid och 

reducerad GC. Med en GC-elasticitet som tidigare om -1,4 beräknas resandet öka med 4% då 

fler, men en storlek mindre bussar sätts i trafik. Om busstorleken minskas med två storlekar 

behöver ännu fler bussar sättas i trafik, därmed reduceras GC ytterligare och resandet 

beräknas öka med drygt 8% då utbud (=kvalitet) och efterfrågan möts.  

 

5.3 Samhällsekonomisk nytta och kostnad av mindre busstorlek 

Förändring i samhällsekonomisk nytta och kostnad beräknas både för att reducera 

busstorleken med en storlek och för att reducera busstorleken med två storlekar. I det första 

fallet antas att ledbussarna på huvudlinjerna byts mot normalstora bussar enligt tabell 5:2, och 

att de normalstora bussarna på övriga linjer byts mot servicebussar. I det andra fallet antas att 

ledbussarna byts mot servicebussar och att de normalstora bussarna byts not midibussar. 

 

5.3.1 Förändring i passagerarnas kostnader 

Med en busstorlek mindre krävs ytterligare 7 bussar på huvudlinjerna, och 5 bussar till krävs 

på övriga linjer under högtrafik för att tillgodose både befintlig och ökad efterfrågan. I och 

med detta minskar turintervallet från 12 minuter till 10 minuter på huvudlinjerna och från 20 

minuter till 17 minuter på övriga linjer. Väntetidsbesparingen blir därmed 1 minut på 

huvudlinjerna och 1,5 minuter på övriga linjer. Med 6 miljoner resor per år varav 70% sker 

under högtrafiktid och knappt hälften på huvudlinjerna resulterar detta i en väntetidsbesparing 

om 6,3 miljoner kronor per år, baserat på Vägverkets (2001) kalkylvärden. Resandeökningen 

om 4% leder dessutom till att 170 000 fler resor sker i högtrafik, och nettonyttan för dessa 

nytillkomna resenärerna blir 130 000 kronor per år. 

 

Det har i beräkningarna inte tagits hänsyn till att åktiden på bussarna också kommer att 

minska då de mindre bussarna är smidigare i trafiken och därmed leder till en ökad 

färdhastighet (V) och reducerad åktid, i detta exempel tydliggörs endast den positiva 

väntetidseffekten. 

 

Med två busstorlekar mindre krävs ytterligare 12 bussar på huvudlinjerna och 13 bussar på 

övriga linjer jämfört med antal bussar under högtrafik i ursprungsläget. Detta reducerar 



 69

turintervallet till 7,5 minuter på huvudlinjerna och till 14 minuter på övriga linjer. 

Väntetidsbesparingen blir därmed 2,2 minuter på huvudlinjerna och 3 minuter på övriga 

linjer, vilket resulterar i en väntetidsbesparing om 13,2 miljoner kronor per år. Resande-

ökningen om drygt 8% leder dessutom till att 360 000 fler resor sker i högtrafik, och 

nettonyttan för dessa nytillkomna resenärerna blir 470 000 kronor per år. 

 

5.3.2 Förändring i trafikoperatörens utgifter och intäkter 

Med 35 normalstora bussar i stället för 28 ledbussar på huvudlinjerna och 32 servicebussar i 

stället för 28 normalstora bussar på övriga linjer under högtrafik ökar trafikoperatörens 

utgifter med 5 miljoner kronor per år med kostnadsdata enligt tabell 5:2. Resandeökningen 

om 170 000 fler resor i högtrafik inbringar trafikoperatören ökade biljettintäkter om 1,7 

miljoner kronor per år. 

 

Med två busstorlekar mindre krävs 40 servicebussar i stället för 28 ledbussar på huvudlinjerna 

och 41 midibussar i stället för 28 normalstora bussar på övriga linjer under högtrafik, vilket 

ökar trafikoperatörens utgifter med 10,1 miljoner kronor per år. Resandeökningen om 360 000 

fler resor i högtrafik inbringar trafikoperatören ökade biljettintäkter om 3,6 miljoner kronor 

per år. 

 

5.3.3 Sammanfattande tabell över de väsentligaste posterna av minskad busstorlek 

 
Tabell 5:3  Huvudkomponenterna i de samhällsekonomiska kalkylerna för minskad busstorlek 
 
 En busstorlek mindre Två busstorlekar mindre 
Effekt Nytta Kostnad Nytta       Kostnad 
 Miljoner kronor per år 
Kortare väntetid för  
existerande resenärer 

6,3  13,2  

Nettonytta för  
nya resenärer 

0,1  0,5  

Ökad utgift för  
trafikoperatören 

 5,0  10,1 

Ökad intäkt för  
trafikoperatören 

1,7  3,6  

Snedvridningseffekt  (1)  (2) 
Delsumma 8,1 5 (6) 17,3 10,1 (12,1) 
Totalt 3,1 (2,1)  7,2 (5,2)  
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Med användning av mindre busstorlek i Linköpings busslinjenät ökar de årliga investerings- 

och driftskostnaderna med 5 respektive 10 miljoner kronor beroende på hur mycket 

busstorleken minskar. Samtidigt minskar väntetidskostnaderna mer för befintliga och 

nygenererade resenärer, vilket totalt sett genererar en välfärdsvinst av att införa mindre 

busstorlek om 3 respektive 7 miljoner kronor per år. 

 

Med en busstorlek mindre ökar subventioneringsbehovet med 3,3 miljoner kronor per år, 

vilket eventuellt medför en snedvridningseffekt i ekonomin till en kostnad om 1 miljon kronor 

per år. Med två busstorlekar mindre ökar samhällets välfärd mer än då busstorleken endast 

minskas med en storlek. Samtidigt ökar dock subventioneringsbehovet med 6,5 miljoner 

kronor per år. 

 

Om en lägre åktidskostnad (och därmed lägre väntetidskostnad) används reduceras nyttosidan. 

Med en åktidskostnad om 20 kronor per timme faller nettonyttan ner mot noll av att minska 

busstorleken med en respektive två busstorlekar. Nyttan av väntetidsbesparingen kan då inte 

bära de ökade utgifterna av att införa fler bussar (av mindre storlek). 

 

5.4 Samhällsekonomisk nytta och kostnad av uträtade busslinjer och 

mindre busstorlek på huvudlinjerna 

Kapacitetsmässigt tillgodoses befintlig efterfrågan om ett uträtat busslinjesystem enligt kapitel 

4 trafikeras med normalstora bussar i stället för med ledbussar på huvudlinjerna. För att möta 

den förväntade större efterfrågan måste dock fler normalstora bussar sättas in på huvud-

linjerna. Med fler bussar blir frekvensen i sin tur ännu tätare och ytterligare nya resenärer 

tillkommer. Med ett tillskott av tre bussar per huvudlinje74 verkar jämvikt uppnås och en 

genomsnittlig resenärs GC minskar med 17%, samtidigt som resandet ökar med 23% på 

huvudlinjerna med samma elasticitetsantaganden som tidigare. 

 

5.4.1 Förändring i passagerarnas kostnader 

Med fler bussar av mindre storlek på huvudlinjerna kommer åktiden att minska mer än om 

bara linjerna rätas ut. Färre passagerare per buss på de mer frekventa bussarna ökar bussarnas 

genomsnittliga hastighet på hela linjen, då hållplatsstoppen totalt sett blir kortare. En mindre 

                                                 
74 Vilket innebär en ökning av antal bussar med 22% på huvudlinjerna. 
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buss kommer också snabbare in till och ut från busshållplatserna utan att för den skull påverka 

passagerarkomforten negativt av alltför snabb inbromsning och acceleration75. 

 

Åktidsbesparingen på huvudlinjerna blir i storleksordningen 30%, där kortare linjesträckning 

står för drygt två tredjedelar och resterande åktidsbesparing har sitt ursprung i kortare 

stopptider och snabbare angöring till och avgång från hållplatserna. Åktiden för en 

genomsnittlig resenär minskar från 20 minuter till 14 minuter på huvudlinjerna och 

åktidsbesparingen blir då 18,3 miljoner kronor per år för befintliga resenärer på alla linjer. 

 

Väntetiden vid busshållplatserna på huvudlinjerna minskar också som ett resultat av ökad 

frekvens till följd av kortare linjesträckning och fler bussar i högtrafik. Högtrafikens 12 

minuters intervall mellan bussarna på huvudlinjerna minskar nu till 7,5 minuter och under 

lågtrafik reduceras intervallen mellan bussarna från 20 minuter till 15 minuter. På övriga 

linjer sker ingen minskning av busstorlek. Väntetidsbesparingen på samtliga linjer summerar 

till 11,8 miljoner kronor per år med i övrigt samma antaganden som tidigare. 

 

Den totala kostnaden för ökad gångtid blir även nu 5,5 miljoner kronor per år. Förändringen i 

konsumentöverskott (dvs nettonyttan) för befintliga resenärer summerar därmed i detta fall till 

24,6 miljoner kronor per år. Förändringen i konsumentöverskott för nya resenärer summerar 

till 2,2 miljoner kronor per år, baserat på en GC reduktion om 6,1 kronor på huvudlinjerna 

respektive 2,6 kronor på övriga linjer76 och en resandeökning om 23% respektive 8%. 

 

5.4.2 Förändring i trafikoperatörens utgifter och intäkter 

Om de 28 stora ledbussarna på huvudlinjerna byts mot 28 normalstora bussar, som både är 

billigare i inköp och i drift, minskar kostnaderna. Investeringskostnaden för en (biogasdriven) 

ledbuss är 3,5 miljoner kronor (exkl skatt) och för en normalstor buss 2,7 miljoner kronor och 

de har en beräknad livslängd på 10 år. Bränslekonsumtionen är 9 m3/mil respektive 7 m3/mil 

och biogasen kostar 6 kr/m3 (Östgötatrafiken). Investeringskostnaden minskar därmed med 

2,8 miljoner kronor per år beräknat med diskonteringsräntan 4%77, och den årliga bränsle-

kostnadsbesparingen blir 2 miljoner kronor.  

                                                 
75 Acceptabel acceleration och retardation redogörs för i Wendle (1997) och Sundberg, Peterson (1989). 
76 GC minskar med 6 kronor under högtrafik respektive 6,3 kronor under lågtrafik på huvudlinjerna och GC 
minskar med 3 kronor under högtrafik respektive 1,8 kronor under lågtrafik på övriga linjer, se appendix 3. 
77 Som är gängse vid kollektivtrafikinvesteringar (Vägverket 2001). 
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Det behövs också ytterligare 6 bussar78 för att möta den ökade efterfrågan, och den årliga 

kostnaden för dessa tillförda bussar beräknas till 5,4 miljoner kronor med uppgifter från tabell 

5:2. 

 

Då resandet förväntas öka med 23% på huvudlinjerna och med 8% på övriga linjer tillkommer 

biljettintäkter om 9,1 miljoner kronor per år. 

 

5.4.3 Förändring i intrångskostnader 

Med mer frekventa bussar är det möjligt att intrångskostnaden ökar något i jämförelse med 

vad som blir fallet om linjerna endast rätas ut. 

 

5.4.4 Sammanfattande tabell över de väsentligaste nytto- och kostnadsposterna av 

uträtade linjer trafikerade med en mindre busstorlek 

 

Tabell 6.4 sammanfattar huvudkomponenterna i den samhällsekonomiska kalkylen för 

uträtade busslinjer med mindre busstorlek på huvudlinjerna. Inom parentes, på raden 

snedvridningseffekt, redovisas den samhällsekonomiska vinst som enligt SIKAs (2002) 

rekommendation bör tillföras nyttosidan då subventioneringsbehovet minskar eftersom 

driftskostnaden minskar samtidigt som intäkterna ökar79. 

 

                                                 
78 Dvs ytterligare 3 bussar på varje huvudlinje under högtrafik. 
79 Som beskrivits i avsnitt 3.2.2 rekommenderas förändring i biljettintäkter och driftskostnader att justeras endast 
med skattefaktor 2, medan investeringsutgiften bör justeras både med skattefaktor 1 och skattefaktor 2. Huruvida 
detta är aktuellt eller inte har diskuterats i avsnitt 3.2.2. 
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Tabell 5:4  Huvudkomponenterna i den samhällsekonomiska kalkylen för uträtade  
                   busslinjer trafikerad med mindre bussar 

 
Effekt Nytta Kostnad 
 Miljoner kronor per år 
Längre gångtid för  
existerande resenärer 

 5,5 

Kortare väntetid för  
existerande resenärer 

11,8  

Kortare åktid för  
existerande resenärer 

18,3  

Nettonytta för 
nya resenärer 

2,2  

Ökad utgift och intäkt       
för trafikoperatören 

8,5 80  

Snedvridningseffekt (2,5)  
Investeringskostnad 
(bussgator och andra  
mindre investeringar) 

 X 

Intrångseffekt  Y 
Delsumma 40,8 (43,3) 5,5 +X +Y 
Totalt 35 (38) -X -Y  

 

 

Den initiala investeringskostnaden X motsvarar, som tidigare, en årlig investeringskostnad om 

1,6 – 2,5 miljoner kronor. Utan att intrångskostnaden beaktas blir nettonyttan av uträtade 

busslinjer trafikerade med fler bussar av mindre storlek större än om endast linjerna rätas ut 

och trafikeras med samma busstorlek som tidigare. Detta beror framförallt på den större 

åktidsbesparing, större väntetidsbesparing och större intäktsökning trafikeringen med mindre 

busstorlek leder till. 

 

En känslighetsanalys, med ett värsta scenario, för alternativet med uträtade linjer trafikerade 

med mindre busstorlek, där ett större ökat gångavstånd, en reducerad åktidsbesparing och en 

minskad resenärsökning används, resulterar i en nettonytta om 11 (12) -X-Y miljoner 

kronor81. (En tabell som sammanfattar denna samhällsekonomiska kalkyl återfinns i appendix 

5). 

 

                                                 
80 Mindre busstorlek +2.8 miljoner kronor, lägre bränslekonsumtion +2 miljoner kronor, fler bussar –5,4 
miljoner kronor och ökade intäkter + 9,1 miljoner kronor som summerar till 8,5. 
81 Det genomsnittliga gångavståndet ökar från 47 meter till 58 meter, åktidsbesparingen på huvudlinjerna är 
reducerad till 15% i stället för 30%, och resenärsökningen antas/beräknas därmed till 10% i stället för 23%. 
Ingen åk- eller väntetidsbesparing alls antas i detta alternativ ske på övriga linjer. 
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6 Utjämnade trafiktoppar med utspridd skolstart 

 

I Sverige bekostas skolelevers resor av en viss längd av kommunerna. Dessa resor sker dels 

med skolskjutstrafik och dels med den allmänna kollektivtrafiken genom att berättigade elever 

får ett sk skolkort av kommunen. Skoltiderna är dessutom mer eller mindre likartade i 

Sverige, och en vanlig skoldag börjar kring 8. Statistik från Linköpings kommun visar att 

13% av alla resenärer i den allmänna kollektivtrafiken under 2006 reste med skolkort. 

Framförallt reser skolungdomar under högtrafiktid och uppskattningsvis görs kring 20% av de 

totala antalet resor under högtrafik av ungdomar med skolkort. Dessa skolkortsresor är 

dessutom koncentrerade till ett fåtal turer, speciellt under morgonens högtrafik 

(Östgötatrafiken). 

 

En skolstart utspridd under morgonen skulle minska efterfrågan i den kraftigaste högtrafik-

toppen och inbespara investerings- och driftskostnader, eller lämna plats åt andra passagerare. 

Syftet med detta kapitel är att utröna möjligheten att införa en utspridd skolstart eller en 

förskjuten skoldag, och att studera både vilka välfärdsekonomiska effekter som uppstår och 

vad de finansiella konsekvenserna blir av en sådan förändring.82 

 

Preferenser och attityder bland elever, lärare och rektorer i Linköping har undersökts med 

enkäter och intervjuer. Enkäten till eleverna innehöll bland annat en fråga om deras aktuella 

resande till och från skolan och en fråga som värderar den eventuella kostnad en utspridd eller 

förskjuten skoldag skulle leda till. 

 

Information om när och med vilken busslinje eleverna reser, gör det möjligt att detaljerat 

kartlägga bussresor till och från skolorna. Baserat på denna information kan därmed en 

varierad skolstarts effekt på efterfrågan av bussresor i högtrafik studeras. 

 

                                                 
82 Redan Walshe, G (1970) studerade möjligheten att jämna ut efterfrågan på kollektivtrafik under högtrafik. 
Effekten av en utspridd start både på kommunala arbetsplatser och i skolor studerades. Det finns också ett flertal 
studier (bl a Stadsbyggnadskontoret (1976), Tannir, A & Hartgen, D (1978), Atherton, T m fl (1982) och 
Giuliano, G & Golob, T (1990)) som fokuserar på hur bilträngseln på vägarna både i medelstora och stora städer 
kan bemästras med varierad arbetstid. I Linköpings kommun (2007) har också ett pilotprojekt genomförts under 
skolåret 06/07, där skoltider för elever i grundskolan har anpassats för att minska behovet av bussar i 
skolskjutssystemet. 
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Elever i den nioåriga grundskolan som bor i Linköpings tätort går framförallt i skolor i 

närheten av sina hem83. Gymnasieelever, däremot, går oftast i skolor lägre bort från sin 

bostad, och ett flertal elever åker buss åtminstone under vinterhalvåret trots att de i många fall 

måste betala själva84. Det finns fem stora kommunala gymnasieskolor i centrala Linköping, 

med totalt 5300 elever från i huvudsak förorterna och ett flertal mindre friskolor (9 st) med 

totalt ca 900 elever. Denna studie avgränsar sig till de kommunala gymnasieskolorna. 

 

I nästa avsnitt beskrivs vilka kapacitetskrav som existerande efterfrågan på bussresor ställer. 

Därefter presenteras den empiriska studien som visar vilka effekter en utspridd skolstart, eller 

en förskjuten skoldag, skulle få på efterfrågan av bussresor och kostnaden för eleverna samt 

för skolornas personal. Kapitlet avslutas med en översiktlig samhällsekonomisk kalkyl över 

den föreslagna förändringen, vilket följs av en diskussion. 

 

6.1 Nuvarande bussresande och befintlig busservice i Linköping 

Efterfrågan på bussresor i Linköpings tätort varierar under en normal veckodag, precis som i 

alla andra städer. Antalet bussar som behövs i bussflottan är beroende av efterfrågan i 

högtrafik, som är som störst under en väldigt kort period på morgonen då en stor del av alla 

skolelever reser till skolan vid en och samma tidpunkt. Denna extrema topp under morgonens 

högtrafik inträffar samtidigt som andra bussresenärer är på väg till arbeten med en mer 

utspridd start. Tabell 6:1 visar hur resandet i Linköping fördelar sig över veckan och vid olika 

tider på dygnet. Måndag till fredag klockan 06-09 och 15-19 utgörs av perioder med en hög 

turtäthet och under övriga tider är turtätheten lägre. Resandefördelningen i tabellen bygger på 

en vecka i oktober och en vecka i mars omräknat till att motsvara resandet per helår (första 

juli – sista juni). Resandet har fallit något under de senaste åren. 

 

                                                 
83 Detta gäller inte högstadieelever i Lambohov och Tallboda, som måste åka buss till skolan. Förutom de 
kommunala skolorna (totalt nästan 50 st), finns också några (7 st) friskolor belägna i olika delar av Linköpings 
tätort, som delvis har elever från andra delar av tätorten vilka därmed då också ofta åker buss. 
84 Elever med en färdväg (enkel resa) mellan bostaden och skolan längre än 6 km, får sina bussresor betalade av 
kommunen. Detta kan t ex innebära att gymnasieelever boende i Lambohov, men på ”fel sida” gränsen får 
bekosta sitt bussresande ur egen ficka. 
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Tabell 6:1 Totalt antal påstigande olika tider på dygnet i Linköpings tätort 2004/2005 
 

 
Påstigande  

per år 
Påstigande per 
vardagstimme 

M-F, 06-09 1 600 093 2117 
M-F, 09-15 2 642 356 1748 
M-F, 15-19 1 702 852 1689 
M-F, 19-06 359 654 35785 
L 660 589  
SoH 374 334  
TOTALT 7 339 878  

 
Källa: Östgötatrafiken 
 

 

Resandet per timme skiljer sig förvånansvärt lite på dagtid under veckodagarna trots 

skillnaderna i turtäthet, och är till stor förvåning högre mellan 9-15 jämfört med mellan 15-19. 

Anledningen till denna relativt likartade restäthet under hela dagen i statistiken beror på att 

både morgonens och eftermiddagens högtrafikperioder är korta. För att exemplifiera resande-

variationen under dagen ytterligare visas i tabell 6:2 resandet över dagen på en huvudlinje 

(linje 202), där även kortare tidsintervall av resandet framgår. 

 

Tabell 6:2 Antal påstigande på linje 202 olika tider på dagen, 2004/2005  
 

 
Påstigande 

per år       
Påstigande per
vardagstimme

M-F, 06-09 390 123 516 
Varav mellan 07.30-08.30 176 064 699  
M-F, 09-15 617 556 408 
M-F, 15-19 365 222 362 
Varav mellan 15.30-17 180 638 478 
M-F, 19-06 83 005  
 
Källa: Östgötatrafiken 
 

 

I figur 6:1 åskådliggörs efterfrågeprofilen under dagen på linje 202 med tabell 6:2 som 

utgångspunkt. Med hänsyn taget till ett högre resande per timme mellan 7.30-8.30 och 

15.30-17.00 beräknas först resandet per timme under övriga tider. Figur 6:1 baseras vidare på 

att resandet per timme stiger linjärt från 0 klockan 6.00 till toppnivån (699 påstigande) 

                                                 
85 Beräknat på tiden mellan 19 och 23, eftersom endast ett fåtal turer trafikeras därefter. 
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klockan 7.30. Dessutom antas efterfrågan under dagen ligga på 9-15-nivån till 15.30 (snarare 

än att sjunka mellan 15.00 och 15.30) och sjunker stegvis efter klockan 17.00. 
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Källa: Östgötatrafiken och egna beräkningar 

 

Figur 6:1 Estimera efterfrågeprofil under dagen på busslinje 202 

 

 

Resandetoppen under morgonen är (enligt uppgift från Östgötatrafiken) som störst på enstaka 

avgångar, vilka ofta sammanfaller med den tidpunkt när många skolelever reser till skolan. 

Förutom de ordinarie busslinjerna (huvudliner 201 och 202 respektive övriga linjer 210-215) 

redovisade i kapitel 4, finns också ett antal linjer som bara transporterar resenärer från (till) 

förorter och resecentrum till (från) skolor och större arbetsplatser under en mycket kort period 

på morgonen och eftermiddagen. 

 

Figur 6:2 visar skollinjerna, som i huvudsak följer samma linjesträckning som de ordinarie 

busslinjerna. Det finns sex skollinjer till (från) gymnasieskolor (240, 242-245 och 249) och 

totalt 17 bussar av varierande storlek är i trafik samtidigt på dessa linjer. Alla dessa bussar är 

dock inte dimensionerande (dvs avgörande för hur stor bussparken måste vara), då några 

utgörs av landsortsbussar som fortsätter i tillfällig tätortstrafik efter sin ordinarie landsortstur. 
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Figur 6:2 Skollinjer i Linköpings tätort  

 

 

Tabell 6:3 visar antal påstigande på respektive linje under mars 2006, där andel resenärer med 

skolkort också visas. Tabellen visar dessutom hur många bussar som trafikerar respektive 

linje klockan 6-9 (morgonens ”högtrafik”) och klockan 9-15 (”lågtrafik”).86 

 

                                                 
86 Observera att det finns ytterligare några busslinjer med totalt 50 030 påstigande men de behandlas inte i denna 
studie. Drygt hälften av dessa påstigningar sker på linje 215 till Tornby köpcentrum (med 2 bussar i högtrafik), 
övriga påstigande fördelar sig på en skollinje till en grundskola och företags- och servicelinjer. 
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Tabell 6:3 Antal påstigande, andel resenärer med skolkort och antal bussar på respektive 
                  busslinje under mars 2006 
 

Antal bussar på vardagar Linje Antal påstigande 
mars 2006 

Andel med 
skolkort 06.00-09.00 09.00-15.00 

201 179444 10% 9 5 
202 193086 14% 13 6 
210 79998 16% 6 4 
211 78094 22% 6 3 
212 60515 15% 6 4 
213 89980 14% 4 3 
214 89214 9% 5 4 
240 2141 50% 2 n.a 
242 1989 48% 2 n.a 
243 5123 76%           7 87 n.a 
244 845 21% 1 n.a 
245 690 97% 1 n.a 
249 8318 87% 4 n.a 
Summa 789437 15% 66 29 

 
Källa: Linköpings kommun, Östgötatrafiken 

 

6.2 Attityd- och skolresvaneundersökning bland gymnasieelever 

Enkäterna (i två versioner som återfinns i appendix 6) delades personligen ut till alla elever i 

ett slumpmässigt urval av klasser. Version 1 gavs till elever vid fyra skolor och version 2 till 

elever vid en skola. Enkäterna inkluderar frågor om elevernas attityd och preferenser till att 

senarelägga skoldagen en timme (version 1) eller en halvtimmes utspridd start på skoldagen 

(version 288). I enkäterna ingår också frågor om elevernas resvanor med buss till och från 

skolan under vintertid, om de reser gratis med sk skolkort, om deras fritidsaktiviteter (endast 

version 1) och deras kön.  

 

Som en del i att finna elevernas preferenser är en fråga om elevernas kompensationskrav för 

en senarelagd skolstart eller en utspridd skolstart också inkluderad i enkäterna. I denna studie 

används binär CVM (Contingent Valuation Method), där den intervjuade tar ställning till ett 

s.k. bud, som de antingen accepterar eller inte accepterar givet en viss förändring.89 Genom att 

                                                 
87 Dessa bussar utgörs till största del av landsortsbussar som sätts in efter ordinarie landsortstur. 
88 Det specificerades i enkäten att eleverna skall börja en halvtimme tidigare två dagar i veckan, en halvtimme 
senare två dagar i veckan och samma tid som i dagsläget en dag i veckan. Skoldagen antogs också sluta samma 
tid som i dagsläget varje dag. 
89 Människors värderingar kan erhållas antingen genom RP-studier (Revealed Preference) eller genom SP-studier 
(Stated Preference). RP-studier avslöjar mänskliga värderingar genom att studera mänskligt (forts på nästa sida) 
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använda flera olika bud som slumpas ut bland respondenterna, kan det genomsnittliga 

kompensationskravet i urvalet beräknas. Till skillnad från den CVM-variant som försöker 

uppskatta intervjupersonens minimala kompensationskrav (eller maximala betalningsvilja) 

undviks strategiskt beteende i större utsträckning med binär-CVM. Till följd av skolelevernas 

strikta budgetrestriktion används elevernas kompensationskrav (WTA) och inte elevernas 

betalningsvilja (WTP) vid värderingen. 

 

6.2.1 Beskrivning av data 

Det slumpmässiga urvalet av klasser inkluderade 1724 elever och 1410 enkätsvar samlades in 

från eleverna, vilket ger en svarsfrekvens på 82%. De elever som inte besvarade enkäten var 

alla frånvarande pga sjukdom eller annan orsak.  

 

Tabell 6:4 visar att en större andel av respondenterna går i de lägre årskurserna, 60% bor i 

Linköpings tätort och 56% av respondenterna är kvinnor. Detta motsvarar den faktiska 

fördelningen ganska bra förutom att andelen kvinnor på skola A är överrepresenterade (i 

verkligheten är 52% kvinnor), och antal elever i de olika årskurserna är mer jämt fördelade i 

verkligheten.90 

 

Tabell 6:4 Karakteristik för gymnasieeleverna som besvarat enkäten 
 
Skola  enkät    N   År 1  År 2  År 3 Boende i  

tätorten 
Kvinnor 

A 1 309 40% 41% 19% 69% 64% 
B 1 237 35% 36% 29% 66% 64% 
C 1 415 47% 28% 25% 53% 45% 
D 1 242 37% 33% 30% 54% 81% 
E 2 207 37% 37% 26% 64% 29% 

Alla  1410 40% 35% 25% 60% 56% 
 

 

Enkäten visar dessutom att 57% av de boende i tätorten åker buss till och från skolan varje 

dag, och att 15% åker buss till och från skolan mellan en och tre dagar per vecka under 

vinterhalvåret. Av de respondenter som bor i Linköpings tätort reser 30% gratis med skolkort. 

Den genomsnittliga restiden med buss för respondenterna i Linköpings tätort är 23 minuter.  

                                                                                                                                                         
beteende, och med SP-studier ges respondenterna hypotetiska frågor som de skall besvara. Det finns olika SP-
metoder där CVM utgör en familj. (Se exempelvis Ivehammar 1996). 
90 Skola D är ett vårdgymnasium, och därför är andelen kvinnor stor på denna skola. 
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6.2.2 Gymnasieelevers efterfrågan på bussresor till och från skolan 

Under antagandet att det slumpmässiga urvalet ger en bild av alla elevers resvanor med buss 

är det möjligt att beräkna det totala bussresandet till och från de kommunala gymnasie-

skolorna. Tabell 6.5 visar att den största efterfrågan på bussresor till/från gymnasieskolorna 

finns på morgonen på en och samma avgång på respektive linje, då en stor andel av alla elever 

som åker med buss reser till skolan. En utförligare tabell inklusive vid vilken busstur den 

största ”peaken” infaller återfinns i appendix 7. 

 

Flertalet busslinjer i Linköping startar i en förort, åker mot och igenom centrum för att 

därefter fortsätta till en annan förort. Dessa linjer är i denna studie uppdelade i två, där varje 

del-linje startar i en förort och avslutas i centrum (dvs för det mesta vid Resecentrum). På del 

1 av linje 211 åker dessutom många elever ”mot strömmen” från Resecentrum till en skola 

och dessa resor särbehandlas därmed (denna linjesträckning är benämnd 211:1x i tabell 6:5). 
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Tabell 6:5  Antal resor till och från gymnasieskolorna per dag i Linköping, och på den 
                 avgång med störst antal elever  
 

Resor till skolan på 
morgonen 

Resor från skolan på 
eftermiddagen 

Linje och sträckning 

På avgången med 
störst antal elever 

Totalt  På avgången med 
störst antal elever 

Totalt 
 

201:1 (Vidingsjö-Resec) 86 214 56 183 
201:2 (Skäggetorp-Resec) 85 202 36 154 
244  (Skäggetorp-Ljunkan) 24 24 n.a. 
202:1 (Ekholmen-Resec) 105 255 39 198 
202:2 (Lambohov-Resec) 80 184 45 176 
249 (Lambohov-Berzelius) 59 76 2 2 
210:1 (Hjulsbro-Köpmg) 86 154 41 127 
210:2 (Ekholmen-Köpmg) 35 94 17 70 
211:1 (Tallboda-Resec) 23 35 16 65 
211:1x (Resec-Ljunkan) 61 171 15 60 
243   (Resec-Ljunkan) 119 229 - 13 
211:2 (Övalla-Resec) 14 27 7 12 
212:1 (Hjulsbro-Köpmg) 14 42 37 126 
240   (Hjulsbro-Folkunga) 110 110 n.a. 
212:2 (Ryd-Köpmg) 17 31 8 18 
213   (Malmslätt-Resec) 86 165 24 137 
242  (Malmsl-Tannefors) 62 62 n.a. 
214:1 (Berga-Resec) 32 68 14 42 
214:2 (Ryd-Resec) 39 70 13 46 

 

 

Under veckans alla dagar ser resandet likartat ut på morgonen, och kolumnerna resor utgör ett 

genomsnitt av resandet under veckans fem vardagar. Eftermiddagens restider är mer spridda 

och resandet fördelar sig på fler avgångar där avgångstid med störst resande skiljer sig en del 

från dag till dag. Det finns också en viss osäkerhet i storleken på resandet vid de olika tiderna 

under eftermiddagen då många respondenter reser hem vid oregelbundna tider och dessa (203 

st91) är inte inkluderade i tabell 6:5. Därför kan den största ”peaken” för eftermiddagens resor 

redovisade i tabell 6:5 utgöra en underskattning av faktiskt resande. Inkluderas dessa ej tids-

specificerade eftermiddagsresor, reser något färre elever med buss hem på eftermiddagen 

jämfört med det antal elever som reser till skolan på morgonen. Observera att det råder en stor 

osäkerhet angående resandet på linje 211:1x mellan Resecentrum och Ljunkan och på linje 

243 i samma reserelation. Det kan vara fler som reser från Ljunkan till Resecentrum på efter-

                                                 
91 Dessa resenärer är fördelade på de olika linjerna med 18 st på linje 201:1, 7 st på linje 201:2, 20 st på linje 
202:1, 21 st på linje 202:2, 19 st på linje 210:1, 20 st på linje 210:2, 14 st på linje 211:1, 16 st på linje 211:1x, 3 
st på linje 212:1, 8 st på linje 212:2, 33 st på linje 213, 17 st på linje 214:1 och 7 st på linje 214:2. 
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middagen än vad som framgår av enkätsvaren.92 Likaså var det endast ett fåtal som angav 

buss 245 för sin resa från Resecentrum till Berzelius, som därför inte finns med i tabell 6:5. 

Ett mindre resande förekommer dock i verkligheten på denna buss. 

 

Figur 6.3 nedan visar hur resor med linje 202:1 till och från de kommunala gymnasieskolorna 

fördelar sig över dagen. Fördelningen över dagen är i sin struktur representativ för alla linjer 

förutom skollinjerna med få avgångar. 
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Figur 6:3 Fördelning av gymnasieelevers  resor på olika avgångstider med linje 202:1  

 

6.2.3 Effekt på bussresandet till följd av varierad respektive förskjuten start på 

skoldagen 

Figur 6:4 nedan visar vad effekten blir på resandet till gymnasieskolorna om en halvtimmes 

varierad skolstart införs. Det antas då att 1/3 av eleverna börjar en halvtimme tidigare än i 

dag, 1/3 en halvtimme senare än i dag och 1/3 samma tid som i dag. Effekten exemplifieras 

grafiskt med linje 202:1. På denna (del)linje sparas en halv högtrafikbuss med ett sådant 

upplägg. Summeras effekterna av att morgonens extrema topp under högtrafik reduceras med 

varierad skolstart på alla linjer i tabell 6:5, framkommer att upp till 18 högtrafikbussar skulle 

                                                 
92 Detta kan i sådana fall bero på att respondenterna inte besvarat frågan korrekt, men det kan också vara så att 
många av de som åker buss 211:1x från Resecentrum till Ljunkan på morgonen faktiskt går till Resecentrum 
efter skoldagens slut, då det är kortare än 1 km. 
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kunna inbesparas av rena kapacitetsskäl93. Om det också tas hänsyn till att den befintliga 

turtätheten skall bibehållas på de ordinarie linjerna minskar möjligheten att reducera antalet 

bussar till 13. Efter samtal med Östgötatrafiken bekräftas rimligheten i möjlig minskning av 

antal rullande fordon, alla dessa bussar i bruk är dock inte avgörande för hur stor tätortens 

busspark måste vara. Endast 8 bussar av ovanstående 13 bussar är dimensionerande (dvs 

skulle inte behöva finnas i fordonsparken om de inte behövdes för just dessa turer). Kostnaden 

för övriga 5 bussar utgörs bara av driftskostnad för den aktuella trafiken. 
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Figur 6:4  Fördelning av gymnasieelevers               Figur 6:5  Fördelning av gymnasieelevers 
                  resor på olika avgångstider med                              resor på olika avgångstider med 
                 linje 202:1 efter en antagen                                      linje 202:1 efter en antagen en 
                  varierad start av skoldagen timmes förskjutning av skoldagen 
 för hälften av eleverna 
 

 

Figur 6.5 visar vad effekten blir om i genomsnitt hälften av eleverna skjuter sin skoldag en 

timme framåt varje dag.94 Summerat över alla linjer vore det av rena kapacitetsskäl också nu 

möjligt att reducera antal bussar. För att bibehålla turtätheten på de vanliga busslinjerna kan 

dock endast 13 bussar tas ur drift, av vilka 8 st är dimensionerande som tidigare. 

 

                                                 
93 Av rena kapacitetsskäl kan antal bussar minskas med en på linjerna 201, 202, 210-214. Skollinjerna 240, 242, 
244 och 245 kan helt läggas ner och sex bussar färre krävs (två vardera på linje 240 och 242 respektive en 
vardera på linje 244 och 245). På skollinje 243 kan antalet bussar minskas med tre och på skollinje 249 med två. 
94 T ex kan alla elever börja och sluta skolan en timme senare varannan dag, (eller varannan vecka, etc). 
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6.2.4 Attityder och preferenser till en varierad start på skoldagen respektive en 

förskjuten skoldag 

En majoritet av eleverna vill inte börja och sluta skoldagen en timme senare än i dag, vilket 

visas i tabell 6.6. Respondenter i de högre årskurserna är mer positiva till en senarelagd 

skoldag, men den negativa attityden är stark. 

 
Tabell 6:6  Inställning till en senarelagd skoldag med en timme bland elever i 
                   fyra kommunala gymnasieskolor i Linköping 
 
Urval N För Mot Vet ej 
Alla 1201 16% 72% 12% 
Elever boende i tätorten 708 18% 71% 11% 
Alla i årskurs 1 492 11% 74% 15% 
Alla i årskurs 2 409 18% 71% 11% 
Alla i årskurs 3 302 22% 71% 7% 
Tätortsboende i årskurs 1 269 15% 73% 12% 
Tätortsboende i årskurs 2 278 18% 71% 11% 
Tätortsboende i årskurs 3 161 25% 68% 7% 

 

 

Ett vanligt skäl till att vara mot en senarelagd skoldag är att ”skoldagen slutar då för sent och 

fritiden på eftermiddagen blir för kort”, som 80% av respondenterna mot argumenterar. 

Argument av ett fåtal som är mot är att ”busstiderna kommer då inte att passa” (1,5%) och att 

några elever hellre börjar skolan tidigare (1,5%). Av de respondenter som är för argumenterar 

69% att de vill ”sova längre, vara mer alerta och komma i tid till skolan”. 

 

En klar majoritet av eleverna på den skola som besvarade enkäten angående en varierad start 

på skoldagen är också mot, som tabell 6.7 nedan visar. 

 
Tabell 6:7  Inställning till en halv timmes varierad start på skoldagen bland elever 
                   i en kommunal gymnasieskolor i Linköping 
 
Urval N För Mot Vet ej 
Alla 207 15% 74% 11% 
Elever boende i tätorten 147 13% 75% 12% 
Alla i årskurs 1 76 17% 75% 8% 
Alla i årskurs 2 76 13% 79% 8% 
Alla i årskurs 3 55 15% 67% 18% 
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Skälet till att vara mot en varierad skoldag är framförallt att ”jag vill inte gå upp tidigare på 

morgonen än i dag” som 48% av de mot explicit argumenterar. Av de för en varierad skoldag, 

argumenterar 22% att ”då skulle bussresan till skolan bli behagligare”, och några respondenter 

anser också att det vore skönt att gå upp senare två dagar per vecka. 

 

6.2.5 Krav på kompensation av eleverna 

 
6.2.5.1 En timmes förskjuten skoldag 

63% av respondenterna har någon typ av schemalagd fritidsaktivitet efter skoltid. Majoriteten 

av dessa (77%) är engagerade i sport, 9% har musikaliska aktiviteter och 14% är upptagna 

med andra aktiviteter (scouting, kyrka, arbete, etc). Tabell 6:8 visar att en skoldag senarelagd 

med en timme inte skulle krocka alls med schemalagda fritidsaktiviteter för drygt hälften av 

respondenterna. För ett fåtal (3%) skulle aktiviteterna krocka varje dag. 

 
Tabell 6:8  Schemalagda fritidsaktiviteter och i vilken utsträckning dessa skulle krocka med  
                   en skoldag som är förskjuten en timme  
 
gånger/vecka Aktiviteter, ggr/v, 

andel av eleverna 
Aktivitetskrock med en senarelagd 
skoldag, andel av eleverna 

0 37% 54% 
1 9% 13% 
2 13% 17% 
3 18% 9% 
4 12% 4% 
5 11% 3% 

 

 

I den binära CVM-frågan i denna enkät fick respondenterna ta ställning till ett bud mellan 30 

och 350 kronor/månad som kompensation för att acceptera en senarelagd skoldag. Totalt 

användes åtta olika bud. Tabell 6:9 visar andel respondenter som accepterar de olika buden. 

Tabellen inkluderar också den andel av alla respondenter som är för en senarelagd skoldag 

oavsett kompensation, dvs alla ”för” i tabell 6:6. De två kolumnerna till höger visar buden 

justerade enligt Ayer m fl (1995), vilket innebär att om ett högre bud resulterar i en lägre 

andel ja-svar, antas att de respondenter som fått det lägre budet också accepterar det högre 

budet. 
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Tabell 6:9  Bud och andel av respondenterna som accepterar en senarelagd skoldag 
 
N Bud kr 

per månad 
Andel ja N Bud kr 

per månad 
Andel ja 

1201 0 16% 1201 0 16% 
122 30 19% 122 30 19% 
79 50 28% 79 50 28% 
139 70 32% 
75 90 19% 

 
214 

 
90 

 
28% 

149 110 40% 149 110 40% 
49 150 41% 49 150 41% 
83 250 70% 
48 350 54% 

 
131 

 
350 

 
64% 

 

 

Uppenbarligen låg de använda buden för tätt, och högre bud borde också ha använts i studien 

för att uppnå en större andel ja-svar vid det högsta budet95.  

 

Det kan finnas ett fåtal elever med ett mycket högt kompensationskrav för en senarelagd 

skoldag. Med antagandena att 85% av eleverna skulle accepterat budet 600 kronor/månad och 

att alla elever skulle accepterat budet 1500 kronor/månad, kan de två högra kolumnerna i 

tabell 6:9 illustreras som i figur 6:6. 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

SEK/month

Ye
s

 
Figur 6:6 Bud och andel ja för att acceptera en skoldag senarelagd med en timme (justerat 
                 enligt Ayer m fl (1995), inklusive en extrapolation från 350 kronor och uppåt) 
 

 

                                                 
95 Rekommendationen är att max 85% bör svara ja på det högsta budet för att en rimlig estimering av 
betalningsviljan eller kompensationskravet skall kunna uppskattas (Kanninen 1995). 
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Ytan ovanför linjen i figur 6:6 motsvarar elevernas genomsnittliga kompensationskrav, och 

summerar till 359 kronor/månad, varav 131 kronor är baserat på extrapolationen. Detta är en 

mycket grov uppskattning av elevernas kostnad. Observera också att de elever som önskar en 

senarelagd skoldag kan ha en betalningsvilja för ett införande av en sådan (vilket skulle 

motsvara ytan under en fortsättning av kurvan ner mot 0% till vänster om den vertikala axeln i 

figur 6:6).96 

 

6.2.5.2 Varierad start av skoldagen 

En varierad start av skoldagen kommer inte att inverka på elevernas eftermiddagsaktiviteter 

och därmed uppstår ingen kostnad till följd av det. Många respondenter vill ändå inte starta 

skolan en halvtimme tidigare två dagar i veckan, vilket skulle bli fallet med en varierad 

skolstart. Det uppfattas som en kostnad eftersom eleverna då måste vakna tidigare på 

morgonen dessa dagar. 

 

I den binära CVM-frågan i denna enkät fick respondenterna ta ställning till ett av fyra bud 

mellan 50 kronor och 600 kronor som kompensation för att acceptera en varierad skolstart. 

Tabell 6:10 visar den andel av respondenterna som accepterar de olika buden, samt den andel 

av alla respondenter som är för en varierad skolstart även utan kompensationskrav. 

 

Tabell 6:10  Bud och andel av respondenterna som accepterar en senarelagd skoldag 
 
N Bud kr 

per månad 
Andel ja 

207 0 15% 
71 50 49% 
40 150 70% 
52 350 82% 
38 600 84% 

 

 

Tabell 6:10 kan illustreras grafiskt på samma sätt som tabell 6:9. Även i detta fall finns det 

sannolikt ett antal respondenter med höga kompensationskrav, och kurvan har också här 

extrapolerats, där det antas att alla accepterar budet 1500 kronor. 

 

                                                 
96 Betraktas de olika skolorna var för sig, ser bilden likartad ut. 
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Figur 6:7 Bud och andel ja för att acceptera en varierad skolstart 

 

 

Det genomsnittliga kompensationskravet summerar till 237 kronor, varav 72 kronor baseras 

på extrapolationen. Även detta får anses vara en grov uppskattning av elevernas kostnad, och 

det kan också finnas en betalningsvilja för införandet av varierad skolstart, vilket inte ingår i 

ovanstående belopp. 

 

6.3 Intervjuer med lärare och rektorer 

Lärarintervjuer är främst genomförda på två av skolorna och intervjuer med rektorer (med 

mallen i appendix 8 som utgångspunkt) är gjorda på tre skolor.  

 

Kort sammanfattat visar lärarintervjuerna att 26 av 46 lärare (56%) anser att det vore en bra 

idé, eller åtminstone ok, med en senarelagd skoldag. De anser exempelvis att det inte skulle 

påverka deras arbetssituation och att det skulle resultera i utvilade elever på morgonen. 19 av 

46 lärare är mot en senarelagd skoldag och argument mot är exempelvis ”då blir eleverna 

trötta på eftermiddagen”. Ytterligare argument både för och mot återfinns i appendix 9, där 

lärarintervjuerna är sammanfattade. Samtliga fem intervjuade lärare tycker att det är ok med 

en varierad skolstart. 

 

Rektorerna tycker alla att det vore sämre med ytterligare en restriktion att ta hänsyn till i form 

av t ex att eleverna skall börja eller sluta vid olika tidpunkter. I dagsläget har skolorna 

möjlighet att lägga ut undervisningstid mellan 8 och 17 för eleverna med vissa variationer 
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mellan skolorna. Skolledningen vill inte heller att den tid under vilken lärarnas undervisning 

kan läggas ut skall förändras till det sämre. 

 

Lokalbegränsningar är för en skola mycket stor och om exempelvis hälften av eleverna skulle 

börja senare blir det ännu sämre tillgång på lokaler och fler lektionssalar måste ordnas. Två 

skolor lider dock inte direkt av någon lokalbrist. 

 

6.4 Samhällsekonomisk kalkyl 

Samhällsekonomiska kalkyler görs för två förändringar: (i) förskjutning av skoldagen en 

timme för i genomsnitt hälften av eleverna, respektive (ii) varierad start av skoldagen där 1/3 

av klasserna börjar en halvtimme tidigare, 1/3 en halvtimme senare och 1/3 vid samma 

tidpunkt som i dag. 

 

Det är möjligt att beräkna storleken på de viktigaste kostnads- och nyttoposterna, men andra 

poster är svårare att värdera. Monetära värden för inbesparade investerings- och drifts-

kostnader och den kostnad som eleverna drabbas av ingår i de samhällsekonomiska 

kalkylerna. Övriga poster diskuteras. 

 

Tabell 6:11 sammanfattar de samhällsekonomiska nytto- och kostnadsposter som beräknats 

till följd av en skoldag förskjuten med en timme respektive en halvtimmes varierad start av 

skoldagen. Icke värderade effekter är markerade med x i tabellen. Därefter kommenteras de 

väsentliga nytto- och kostnadsposterna. 
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Tabell 6:11 Samhällsekonomiska kalkyler över en timmes  förskjuten skoldag  
                    respektive en halv timmes varierad start av skoldagen 
 
 Förskjuten skoldag Varierad skolstart 
Effekt Nytta Kostnad Nytta      Kostnad 
 Miljoner kronor per år 
Minskad utgift för 
trafikoperatören 

8  8  

Ökad elevkostnad  8,5  11,3 
Ökad elevnytta (för elever 
som önskar förändringen) 

x  x  

Ökad lärarkostnad  x  x 
Snedvridningseffekt (2,5)  (2,5)  
Ökad lokalkostnad  x   
Försvårad schemaläggning    x 
     
Summa 8 (10,5) 8,5 8 (10,5) 11,3 

 

 

6.4.1 Busskostnads besparingar 

Antal bussar i drift under morgonen kan minskas med 13 st till följd av en förskjuten skoldag, 

av vilka 8 st därmed inte alls behövs i bussflottan. Av dessa 8 bussar utgör 3 st ledvagnar och 

5 st normalstora bussar, vilket totalt reducerar investerings- och driftskostnaden med 7,6 

miljoner kronor årligen.97 Inbesparingen på övriga 5 bussar som inte behöver fortsätta i 

(extra)trafik efter ordinarie tur är enligt Östgötatrafiken mycket mindre. Det orsakar inga extra 

chaufförs- eller investeringskostnader, utan endast bränsle- och vissa slitagekostnader som 

totalt uppskattas till max 0,5 miljoner kronor per år för de 5 bussarna. 

 

Trots att det rent kapacitetsmässigt är möjligt att reducera antalet bussar mer med varierad 

skolstart än med en förskjuten skoldag, är det inte möjligt att minska antalet bussar i drift med 

fler än 13 st utan att turtätheten minskar. Av dessa behövs 8 bussar inte alls i bussflottan och 

för de 5 övriga reduceras driftskostnaden, vilket därmed även i detta fall inbesparar 8 miljoner 

kronor årligen.  

 

                                                 
97 Med busskostnader enligt appendix 4 beräknas inbesparingen till 1028´•3 + 899´•5 = 7579´. 
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6.4.2 Kostnad och nytta för elever, lärare och skolor 

Det kompensationskrav som eleverna kräver om en förskjuten skoldag införs antas motsvara 

den kostnad som är förknippad med förändringen. Med ett genomsnittligt kompensationskrav 

om 359 kr/månad resulterar detta i en årlig elevkostnad om 8,5 miljoner kronor, baserat på att 

hälften av den kommunala gymnasieskolans alla elever drabbas av denna kostnad 9 månader 

per år. 

 

Om skoldagen flyttas fram en timme skulle eleverna få sova längre på morgonen och de mer 

utvilade eleverna kan då möjligen prestera bättre under dagen.98 (Elevvärderingen av 

sovmorgon bör dock ingå i ovanstående elevkostnad där nyttan av sovmorgon bör ha vägts 

mot kostnaden av sena eftermiddagar i skolan).  

 

Dessutom finns det även elever som önskar en förskjuten skoldag (16%), vilket de rimligen 

gör för att det genererar en större nytta för eleverna än den kostnad som uppstår. Denna 

nettonytta är inte beräknad. 

 

Med ett genomsnittligt kompensationskrav om 237 kronor/månad för en varierad skoldag, blir 

den årliga elevkostnaden 11,3 miljoner kronor för den kommunala gymnasieskolans alla 

elever under 9 månader. Denna kostnad uppstår till följd av att eleverna måste gå upp en 

halvtimme tidigare två dagar i veckan och kan tyckas hög, speciellt satt i relation till att alla 

elever också erhåller en halvtimmes sovmorgon två dagar per vecka. Det kan dock också 

betraktas som ett problem att skoldagen börjar olika tider flera dagar i veckan (en kostnad 

som är inkluderad i de 11,3 miljoner kronorna). 

 

En halvtimmes sovmorgon 2 dagar/vecka kan också vara positivt för eleverna av samma skäl 

som tidigare. Det finns också elever (15%) som önskar en varierad skolstart, och nyttan för 

dessa elever skall inkluderas. 

 

Också lärarna påverkas. En senarelagd skoldag medför att lärarna emellanåt skulle behöva 

undervisa senare på eftermiddagen, vilket resulterar i en kostnad för somliga lärare. Flertalet 

                                                 
98 Se exempelvis Nordlund m fl (2004), där det framkommer att tonåringar har ett behov av att sova ut på 
morgonen. Elever i denna ålder är också till största del kvällsmänniskor och det har visat sig i amerikanska 
studier att skolprestationerna ökar med en senare start på skoldagen (Wahlstrom, m fl 2001). Detta kan vara 
relevant då respondenterna i urvalet i genomsnitt faktiskt går och lägger sig strax före 23 (vilket svaret på en 
fråga i enkäten visar (N=402)) och därmed troligen sover för lite. 
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lärare arbetar dock vanligtvis även efter den tid som undervisningen är utlagd på. En majoritet 

av lärarna accepterar en senarelagd skoldag och av de lärare som är mot en senarelagd 

skoldag, är det främsta skälet att det finns en rädsla för att de sena eftermiddagslektionerna 

skall fungera sämre än i dagsläget. Man befarar att elevprestationerna minskar under sena 

eftermiddagar. 

 

Med en varierad skolstart måste lärarna också börja tidigare, vilket kan medföra problem för 

somliga lärare. 

 

Med en skoldag senarelagd en timme kan det på någon skola också uppstå problem med 

lokalanvändningen, då exempelvis gymnastiksalen hyrs ut till externa användare efter 

nuvarande skoltid. Det kan också uppstå problem med den varje vecka återkommande 

lärarkonferensen som anses måste ligga på eftermiddagen, och redan i dag ligger sent.  

 

Med en varierad skolstart blir det svårare för rektorerna att lägga scheman för alla klasserna. 

 

6.5 Diskussion 

Kompensationskrav (WTA, ”willingness to accept”) för att gå med på en given förändring är 

vanligtvis större än den betalningsvilja (WTP, ”willingness to pay”) som finns för att slippa 

samma förändring (OECD 1989, Horowitz & McConell 2002). Det rekommenderas att WTP 

används för att uppskatta kostnad/nytta eftersom det är ett mer konservativt mått. WTA måttet 

användes ändå i denna studie, eftersom det antogs att elevernas strikta budgetrestriktion skulle 

ha resulterat i en alltför låg (dvs felaktig) uppskattning av den faktiska kostnaden en 

förändring i skoltiderna skulle innebära. Detta kan innebära att WTA måttet som använts har 

överskattat den faktiska elevkostnaden. Det kan dock konstateras att det finns en kostnad för 

eleverna av varierad respektive förskjuten skoldag som är i samma storleksordning som de 

inbesparade drifts- och investeringskostnader för de bussar som inte behövs då den absolut 

största toppen under högtrafik jämnas ut.  

 

De två föreslagna varianterna av förändring för gymnasieskolorna i Linköping (förskjuten 

skoldag eller varierad start av skoldagen) visar sig vara samhällsekonomiskt olönsamma. 

Detta beror framförallt på den höga kostnad (mätt som kompensationskrav) det innebar för 

eleverna. Frågan är om det finns andra möjliga förändringar som skördar nyttan i 



 95

busstransportsystemet av en varierad start på skoldagen, samtidigt som kostnaden för eleverna 

reduceras.  

 

Om starten av skoldagen varieras endast lite för att minimera elev- och skolkostnaden skulle 

nästan lika stor nytta som i ovanstående två exempel erhållas i busstransportsystemet. Det är 

då möjligt att nyttan överstiger kostnaden. Det skulle räcka med att variera starten av skol-

dagen med endast 15 minuter för att minska efterfrågan på de mest utsatta avgångarna i 

Linköping med 12 minuters trafik 

 

Ytterligare en variant vore att skoldagen förändras endast för de elever (eller klasser med 

många elever) som reser kollektivt i de mest belastade stråken. Detta skulle minimera 

elevkostnaderna och resultera i en stor del av de vinster i busstransportsystemet som beräknats 

ovan. Med existerande data och GIS vore det förhållandevis enkelt att planera olika klassers 

start av skoldagen noggrant för att uppnå en så stor utjämnande effekt som möjligt på resandet 

i högtrafik av en förskjuten skoldag eller varierad skolstart. Data om var elever i olika klasser 

bor och vilka som har gratis skolkort finns hos skolorna. Resandestatistik på olika linjer vid 

olika tider under högtrafik finns hos kollektivtrafiknämnden i kommunen eller hos trafik-

huvudmannen. Endast en enkel komplettering genom handuppräckning i varje klass av hur 

många elever utan gratis busskort som också reser med buss till (och från) skolan behövs. 

 

På en gymnasieskola i undersökningen visade rektorn ett mycket stort intresse för att 

medverka i ett liknande GIS-upplägg. Det framkom också under intervjun med rektorn att det 

vore möjligt att låta ca 30% av eleverna ha en förskjuten start av skoldagen med en timme då 

hänsyn tagits till övriga kapacitetsvillkor som begränsar möjligheten till en annan schema-

läggning.99 Denna skola har ingen större brist på klassrum, och det vore möjligt att lägga 

klasscheman något ”tightare” än i dag. En introduktion av en senarelagd start på skoldagen på 

denna skola skulle gynna busstransportsystemet utan att det uppstår några kostnader för 

eleverna (utan i stället en nytta av fler sovmorgnar). Det uppstår däremot en viss kostnad för 

somliga lärare och för skolorna i form av mer ansträngda möjligheter att lägga scheman. 

 

En nytta som inte är inkluderad i ovanstående beräkningar är att det också skulle ske 

besparingar i landsortstrafiken. Exempelvis kan trafiken på linje 521 och 522 från Ljungsbro 

                                                 
99 T ex lokaler, lärare, schemalagd tid etc. 
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och linje 565 från Sturefors reduceras med ett antal dimensionerande bussar, om alla elever 

inte har ett behov av att resa samtidigt. 

 



 97

7 Optimal prisstruktur med avseende på tid, riktning och 

linjelängd 

 

Optimal prispolitik inom lokal kollektivtrafik har på allvar diskuterats i snart 35 år, där 

Mohring (1972) respektive Turvey & Mohring (1975) riktade fokus mot den högst väsentliga 

frågan hur hänsyn ska tas till användarkostnaderna för att optimera service- och prissättning. 

Den sk ”Mohringeffekten”, som visar att kapacitet och kvalitet går hand i hand vad gäller 

kollektivtrafik, upptäcktes. Resultaten vidareutvecklades av Jansson (1979, 1980), Larsen 

(1983) och Jansson, K (1991). Trots förhållandevis entydiga slutsatser är teorin i stort sett inte 

implementerad någonstans i världen.  

 

I kapitel 3 påvisades Mohringeffekten i en enkel modell. I detta kapitel utvecklas denna 

modell för mer verklighetsanpassade förhållanden i tätorter utan trafikträngsel. Efter ett 

inledande avsnitt där de specifika efterfråge- och utbudsförhållandena diskuteras härleds de 

olika prisrelevanta kostnaderna för respektive delmarknad. Därefter presenteras de empiriska 

resultaten angående optimalt pris och struktur för Linköping och busstorlekens och linje-

längdens avgörande betydelse för marginalkostnadsberäkningarna diskuteras. 

 

7.1 Mot en praktiskt användbar teori för ”Peak-load pricing”  

Först diskuteras efterfrågans variation under hög- och lågtrafiktid, och därefter behandlas 

några specifika metodologiska problem. Den viktiga100 frågan om prisrelevant tidshorisont tas 

upp och det konstateras att kapaciteten K kan ökas på olika sätt om fordon och tidtabell antas 

variabelt. 

 

7.1.1 Efterfrågans variation 

Efterfrågan på lokal kollektivtrafik varierar både beroende på tid, plats och riktning. Tids-

mässigt är det högtrafik under veckodagarnas morgon- och eftermiddag, när resenärer är på 

väg till eller från arbete och skola och lågtrafik under övrig tid, dvs mitt på dagen och under 

kvällar och helger. Efterfrågan under högtrafik är som störst i den sk kritiska sektionen, vilket 

                                                 
100 och eviga. 
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avgör storleken på total kapacitet K i högtrafik. Antal påstigande är i början på en radiell linje 

större än antal avstigande och antal passagerare ökar tills den kritiska sektionen har passerats, 

vartefter antal avstigande överstiger antal påstigande. När bussen vänder i centrum under 

morgonens högtrafik går den med mycket ledig kapacitet ut till den yttre vändhållplatsen och 

vice versa under eftermiddagens högtrafik. Under lågtrafiktid däremot, är plats i bussen inte 

den avgörande faktorn som påverkar storleken på K, utan storleken påverkas snarare av en 

”given”, dvs av politiker bestämd, minsta turtäthet. 

 

Prismässigt bör trafiken särskiljas inte bara rent tidsmässigt, utan också beroende på om den 

passerar den kritiska sektionen i högtrafik eller inte. Åtminstone tre olika nivåer för den 

prisrelevanta marginalkostnaden kan då urskiljas: pris för en resa (i) genom den kritiska 

sektionen under högtrafik, (ii) utanför den kritiska sektionen under högtrafik och (iii) under 

lågtrafik. Kategori (ii) kan i sin tur delas in i två underkategorier; med strömmen under 

högtrafik respektive mot strömmen under högtrafik. 

 

Frågan om en rumslig prisdifferentiering under högtrafik kan vara intressant eftersom en resa 

med strömmen inte kan bytas mot en resa mot strömmen på samma sätt som en resa rent 

tidsmässigt kan förskjutas från högtrafiktid mot lågtrafiktid. Någon större effekt på 

lokalisering av boende i förorter och arbetsplatser i centrum kan inte förväntas. På lång sikt, 

däremot, skulle denna rumsliga prisdifferentiering kunna påverka vissa affärer och annan 

service att flytta från centrum till förortscentra. 

 

7.1.2 Prisrelevant tidshorisont 

Med en kortsiktig marginalkostnadsansats där tidtabell och antal fordon är givna skulle 

förändring i producentkostnad av fler passagerare bli negligerbar, men passagerarna skulle 

drabbas av trängsel under högtrafik och längre hållplatsstopp. Ingen Mohringeffekt skulle 

uppstå, utan den andra termen i ekvation (3:9) på sid 28, skulle istället utgöras av en positiv 

trängsel eller kökostnad. Denna tidshorisont är alltför kortsiktig eftersom tidtabeller kan 

ändras relativt enkelt och nya fordon kan köpas eller hyras in lika snabbt. En mellanlång 

marginalkostnadsansats är mer relevant i detta fall. Infrastrukturen antas då given, men 

tidtabell och fordon är variabelt. Förändringar i efterfrågan kan då justeras med antingen 

större eller fler fordon. Större fordon ökar producentkostnaderna, men per plats är dock 

kostnaden avtagande. Fler fordon ökar producentkostnaderna mer (ökningen är snarare 



 99

proportionell till antal platser), men detta uppvägs mot ökad användarnytta när turtätheten 

ökar och/eller linjenätet blir tätare (Mohringeffekten). I bägge fall ligger dock den 

prisrelevanta marginalkostnaden sannolikt mycket under producentens genomsnittliga 

totalkostnad, vilket leder till ett finansiellt underskott, givet marginalkostnadsprissättning. 

 

Om servicenivån vore optimal och det inte fanns några odelbarhetsproblem, spelar det ingen 

roll för marginalkostnadsberäkningen om kapaciteten ökar genom införande av större eller 

fler fordon. Det är dock viktigt att alltid ta hänsyn till beslut om pris samtidigt som beslut om 

servicenivån fattas; att beräkna marginalkostnaden utifrån en icke optimal servicenivå kan 

leda till felaktiga resultat angående optimal prissättning. 

 

7.2 ”Peak-load pricing” av radiella busslinjer 

Grundidén med peak-load pricing är att jämna ut efterfrågans toppar och dalar i varje 

delmarknad för att spara kapacitetskostnader. De olika efterfrågekategorierna benämns 

 

 X = totalt antal resor per timme under högtrafik genom den kritiska sektionen, 

 Y = totalt antal resor per timme under högtrafik med strömmen men inte genom den  

        kritiska sektionen, 

 Z = totalt antal resor per timme under högtrafik mot strömmen, 

 Q = X + Y + Z = totalt antal resor per timme under högtrafik, 

 R = totalt antal resor per timme under lågtrafik. 

 

I beräkningsexemplet antas att det är fyra högtrafiktimmar per arbetsdag, fördelat på två under 

morgonen och två under eftermiddagen, och att linjelängden är anpassad så att bussarna 

hinner göra två hela rundturer på linjen per högtrafikperiod. Om n betecknar antal rundturer 

blir därmed nhög = 4. Lågtrafikperioderna innefattar tiden före, mellan och efter högtrafik-

perioderna och pågår approximativt totalt tolv timmar per dygn då nlåg = 12. 

 

För att härleda prisrelevant kostnad krävs också definitioner av bussbolagets kostnader och 

kapacitet och passagerarnas restidskostnad, vilket följer nedan. 
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7.2.1 Bussbolagets kostnad och kapacitet 

Alla bussar på linjen antas vara av samma storlek, men två olika användningssätt kan 

urskiljas. Bussar använda under hela dagen i två på varandra följande skift, för att upprätthålla 

en grundläggande servicenivå, och bussar använda endast i högtrafik bemannade med en 

förare på ett delat skift eller med två halvtidschaufförer. Låt 

 

 Nbas = antal heldagsbussar använda både i låg- och högtrafik,  

 Nhög = antal högtrafikbussar använda endast i högtrafik,  

 N = Nbas + Nhög = totalt antal bussar använda i högtrafik, 

 Cbas = dagskostnad för en heldagsbuss och 

 Chög = dagskostnad för en högtrafikbuss. 

 

Dagskostnaden inklusive lön, bränsle, kapital, reparation och underhåll är mycket högre för 

heldagsbussar än för högtrafikbussar, eftersom de används fyra gånger så lång tid varje dag. 

Räknat per timme är dock högtrafikbussarna nästan tre gånger så kostsamma som heldags-

bussarna. Eftersom hög- respektive lågtrafiktid antas given är dock dagskostnaden för en 

heldags- respektive högtrafikbuss inte ytterligare delbar, utan utgör den minsta 

busskostnadsenheten. 

 

Total kostnad för bussbolaget är 

 

 TCprod = Cbas Nbas + Chög Nhög + M,    (7:1) 

 

där M utgör “overhead” (administrationskostnad) och kostnaden för nattbussar och trafik 

under veckosluten. Denna service utförs med samma bussar som används under dagtid på 

arbetsdagar, vilket gör att den marginella busskostnadsökningen för denna trafik huvud-

sakligen består av ökad bränslekostnad. Kostnaden för förare och ”overhead” är däremot stor. 

I grova drag utgör M i Linköping ca 60% av trafikeringskostnaderna uttryckt av de första två 

termerna i höger led i ekvation 7:1 (se appendix 4). Följande modellanalys hänförs till dessa 

kostnader, dvs trafikeringskostnader under arbetsdagar förutom trafik sen kväll och natt. 

 

Kapaciteten (K) på en busslinje bestäms som tidigare av produkten mellan, i detta fall, 

sittplatskapacitet per buss (S) och bussfrekvensen (F). Frekvensen utgörs i sin tur av kvoten 

mellan antal bussar på linjen (N i högtrafik respektive Nbas i lågtrafik) och linjelängd (D) 
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multiplicerat med bussarnas genomsnittliga hastighet. Denna hastighet beror i sin tur på 

bussarnas färdhastighet (V) och stopptiden vid busshållplatserna som utgörs av produkten 

mellan påstigningstid per passagerare (t) och antal påstigande per buss (Q/N i högtrafik 

respektive R/Nbas i lågtrafik), dvs för högtrafiktid är 

 

 
D

)tQN(SV)
N
Qt1(V

D
NSSFK −=−== .   (7:2) 

 

I högtrafik måste bussplatskapaciteten per timme vara åtminstone lika stor som 

passagerarflödet genom den kritiska sektionen X,  

 

 X
D

tQ)(NSVK ≥−= ,    (7:3) 

 

vilket är den maximala kapacitet som bussparken måste dimensioneras för under normala 

förhållanden. Två slag av efterfrågan på kapacitet i högtrafik kan särskiljas: efterfrågan på en 

sittplats på bussen genom den kritiska sektionen (X), och efterfrågan på busstid för på- och 

avstigning (tQ busstimmar i högtrafik). Dessa två kapacitetsanspråk ger upphov till två olika 

prisrelevanta kostnader: kostnad för plats och kostnad för tid för på- och avstigning. 

 

7.2.2 Passagerarnas restidskostnad 

Restidskostnaden för bussresenärerna, som också spelar en viktig roll för prisberäkningarna, 

består av summan av gång-, vänte- och åktidskostnaden. I genomsnitt är restidskostnaden 

 

 ACres = ACgång  + ACvänte  + ACåk .   (7:4) 

 

Gångtidskostnaden utgörs av produkten mellan avståndet till/från busshållplatsen, 

gånghastigheten och gångtidskostnaden per tidsenhet, men eftersom endast en given linje 

studeras är ACgång konstant och inte prisrelevant. Väntetiden vid busshållplatserna antas i 

genomsnitt utgöra halva (1/2) intervallet mellan bussarna, som i sin tur är lika med avståndet 

mellan bussarna på linjen (D/N) gånger den genomsnittliga restiden per kilometer (1/V(1-

tQ/N)). Om v betecknar väntetidskostnaden per timme blir väntetidskostnaden i genomsnitt  
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Åktidskostnaden är lika med den genomsnittliga reslängden (L) gånger den genomsnittliga 

restiden per kilometer. Om a betecknar åktidskostnaden per timme blir 
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Det bör noteras att ACvänte är densamma för alla högtrafikresenärer under antagandet att 

bussfrekvensen (F) är samma på alla linjer i busslinjesystemet. Givet reslängden (L) varierar 

restiden bara lite längs linjen beroende på antal på- och avstigande, och ACåk betecknar den 

genomsnittliga åktidskostnaden för alla resor i högtrafik. ACåk beror på hela resandevolymen 

under högtrafiktid, Q, oavsett de olika andelarna av X, Y och Z. 

 

 7.2.3 Prisrelevant kostnad genom den kritiska sektionen under högtrafik 

Optimalt pris i högtrafik beräknas under antagandet att en förändring av antal bussar är det 

huvudsakliga sättet att öka kapaciteten för att möta en efterfrågeökning. Det oundvikliga 

odelbarhetsproblemet hanteras genom att dividera kostnadsökningen av ytterligare en buss 

med antal nya bussresor som åstadkoms på detta sätt. 

 

Den prisrelevanta kostnaden för X kan beräknas med Kuhn-Tucker metoden på liknande sätt 

som i kapitel 3, där Mohringeffekten härleddes (sid 26. I denna beräkning hålls X och Y 

konstant. Resenärer genom den kritiska sektionen genererar två olika anspråk på buss-

kapacitet, som nämnts tidigare: X ensamt representerar efterfrågan på bussplats genom den 

kritiska sektionen och X som en del av Q (= X+Y+Z) representerar ett anspråk på busstid för 

på- och avstigning. Beräkningarna underlättas om dessa två anspråk särskiljs i analysen, men 

alla X-resor skall belastas med både kostnad för plats och kostnad för på- och avstigning. 

 

Syftet är att maximera det sociala överskottet, dvs skillnaden mellan total nytta och total 

kostnad skall vara så stor som möjligt. Eftersom total nytta utgörs av ytan under 
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efterfrågekurvan f(X) och total kostnad utgörs av summan av TCprod och QACres kan följande 

lagrangefunktion formuleras101 

 

 ∫ ⎥⎦
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Efter derivering av π med avseende på X, Q och N, erhålls följande Kuhn-Tucker villkor för 

optimum 
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Jämviktsvillkoret, f(X) = ACres + P, i (7:8) respektive (7:9) ger 
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Ökning av antal bussar i högtrafiktid kan ske antingen genom att sätta in ytterligare en 

högtrafikbuss eller genom att tillföra en heldagsbuss. I det senare fallet blir busskostnads-

ökningen ungefär 40% högre, men denna större kostnad kompenseras till fullo av ytterligare 

tidsbesparingar för lågtrafikresenärer. Ur samhällsekonomisk synvinkel leder de två 

möjligheterna till samma resultat, och eftersom det är lättare att räkna på en införd 

högtrafikbuss väljs detta alternativ. Det är också enklare att dividera dagskostnaden för en 

högtrafikbuss med antal rundturer per dag, nhög, i stället för att multiplicera alla andra faktorer 

utryckta per timme med nhög. Som tidigare nämnts utgör en högtrafikbuss använd under en hel 

dag den minsta kapacitetsökningsenheten.   
                                                 
101 Den möjliga kostnaden/intäkten för den snedvridningseffekt som uppstår till följd av förändrat 
subventioneringsbehov ingår inte i modellen, då det finns skäl att ifrågasätta denna kostnad. (som diskuterats i 
kap 3, sid 32) 
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Den prisrelevanta kostnaden för en plats (Pplats) genom den kritiska sektionen i högtrafik 

erhålls genom att kombinera ekvation (7:10) och (7:11), vilket resulterar i 
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De två termerna inom parentes i Pplats uttrycket (7:13) utgörs av kostnadsökningen för en 

högtrafikbuss per rundtur, respektive den totala Mohringeffekten av ytterligare en rundtur. 

Faktorn före parentesen visar att Pplats är känsligt för linjelängd (D) och busstorlek (S), som 

båda kan variera i ett stort intervall. Färdhastigheten (V) är av mindre betydelse i detta 

sammanhang eftersom den är mindre påverkbar i praktiken, speciellt om det redan gjorts 

mycket vad gäller busskörfält och signalprioritering.  

 

Det verkar som att platskostnaden är proportionell mot linjelängd. En fördubblad linjelängd 

resulterar i en ökad reslängd och kräver ett nästan fördubblat antal bussar (av samma storlek) 

på linjen för att hålla kapaciteten i den kritiska sektionen konstant. Sammantaget indikeras en 

platskostnad proportionell mot linjelängd, vilket motiverar en avsevärd prisdifferentiering 

mellan busslinjer av olika längd. Notera dock att det inte innebär att resor av olika längd på en 

specifik linje skall prisdifferentieras. Endast passage av den kritiska sektionen avgör om 

platskostnaden uppstår eller ej. Användandet av en sittplats utanför den kritiska sektionen 

påverkar ej denna del av priset. 

 

Det är också värt att notera att busstorlek verkar ha en avgörande inverkan på optimal 

platskostnad. Faktorn före parentesen i (7:13) är uppenbart omvänt proportionell till S. 

Samtidigt ökar Chög med ökad busstorlek och motverkar den förra effekten, men den ökade 

busskostnaden är avtagande framförallt pga fast förarkostnad. Mohringeffekten blir dessutom 

starkare med större busstorlek eftersom det behövs färre bussar för att upprätthålla en given 

transportkapacitet. Ju färre bussar det är, desto större blir intervallet mellan bussarna och 

väntetidsbesparingseffekten av ytterligare en buss ökar. Busstorlekens betydelse diskuteras 

vidare i den empiriska tillämpningen i avsnitt 7:4. 
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Den prisrelevanta kostnaden för på- och avstigning (Pp/a) i högtrafik erhålls genom att 

kombinera ekvation (7:10) och (7:12), vilket resulterar i 
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Notera i ovanstående uttryck att derivatan av ACvänte med avseende på Q summerat med 

derivatan av ACvänte med avseende på N gånger t tar ut varandra. Pp/a kan därför förkortas ner 

till 
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7.2.4 Prisrelevant kostnad utanför den kritiska sektionen under högtrafik 

Den maximala kapacitet bussparken måste dimensioneras för baseras på antal resor genom 

den kritiska sektionen i högtrafik och den prisrelevanta kostnaden för dessa resor härleddes i 

enlighet med detta. När vi nu övergår till att studera resande utanför den kritiska sektionen i 

högtrafik, både med (Y) och speciellt mot strömmen (Z), antas därför antal bussar given. Den 

kortsiktiga marginalkostnadsansatsen motiveras av att det vore orimligt att anta att det behövs 

en extra buss för att hantera de krav på kapacitet som ∆Y och ∆Z ställer. För att fullt ut 

utnyttja en extra buss krävs en fördubbling eller ett trefaldigande av resandet utanför den 

kritiska sektionen, vilket också skulle kunna få den kritiska sektionen att byta plats. 

Ett ökat antal påstigande passagerare påverkar kapaciteten eftersom påstigning tar tid, vilket 

förlänger bussens restid på en rundtur. Intervallet mellan ett givet antal bussar blir något 
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längre och bussfrekvensen sjunker lite, vilket minskar kapaciteten. Kapaciteten räcker dock 

gott och väl både mot strömmen (Z<K) och med strömmen utanför den kritiska sektionen 

(Y<K), eftersom bussplatsutnyttjandet antas vara en bra bit under ett på dessa sträckor. 

Platserna antas dock vara fullt utnyttjade genom den kritiska sektionen, vilket innebär att en 

lägre bussfrekvens, hur liten den än är, resulterar i att några av dessa resenärer utestängs. 

 

Utmärkande för en kortsiktig ansats i ett fall där kapaciteten inte går att öka, är att den ökade 

kostnaden för ytterligare produktion måste läggas till genom att ta hänsyn till förlorad nytta av 

reducerad produktion på annan plats. Hänsyn till de utestängda resenärerna i den kritiska 

sektionen tas därmed genom att lägga till den förlorade nyttan för dessa resenärer, vilket görs 

i lagrangeuttrycket genom att addera deras förlorade biljettintäkter med total kostnad för 

trafikoperatören (som på kort sikt är fast). Intäkten, Pplats gånger X, reduceras i den 

utsträckning som ytterligare påstigande passagerare utanför den kritiska sektionen minskar 

kapaciteten och därmed tar plats från passagerare i den kritiska sektionen. 

Lagrangefunktionen kan då formuleras som 
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Villkoren för välfärdsmaximering ger då följande resultat102 
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De kortsiktiga prisrelevanta kostnaderna, PY and PZ, är identiska och resulterar i samma på- 

och avstigningskostnad som, genom att kombinera (7:18) eller (7:19) med (7:20) och (7:13), 

får följande utseende 

                                                 
102 Givet jämviktsvillkoren g(Y) = ACres + PY respektive h(Z) = ACres + PZ. Observera dessutom 
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vilken är densamma som för X-resor (7:15) och kan förkortas ner till 
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I detta sammanhang bör nämnas att det inte verkar vara lönt att differentiera priset för på- och 

avstigning med hänsyn till antal passagerare på bussen, eftersom kostnaden ändå i genomsnitt 

är så låg (se tabell 7:2). Den kapacitetsreducerande effekten av på- och avstigning är den-

samma oavsett var på linjen påstigningen sker. Det största antalet påstigande med strömmen 

sker före den kritiska sektionen, och mot strömmen är påstigningen också koncentrerad till 

början. 

 

 7.2.5 Prisrelevant kostnad under lågtrafik 

Förutom att resandet per timme i lågtrafik (R) är lägre än resandet i högtrafik (Q) och att ett 

ökat resande i lågtrafik inte antas kräva någon extra kapacitet, antas samma egenskaper vad 

gäller busslinjer som i den tidigare diskussionen. Om, mot förmodan, efterfrågan i lågtrafik 

skulle nå upp till samma nivå som efterfrågan i högtrafik efter att optimalt pris införts, skall 

en platskostnad erläggas också i lågtrafik. I en sådan situation skulle endast heldagsbussar 

användas, och förhållandet mellan platskostnaden i högtrafik och platskostnaden i lågtrafik 

skulle justeras så att fullt kapacitetsutnyttjande i den kritiska sektionen uppnås både under 

hög- och lågtrafik. De totala kostnaderna för trafikoperatören skulle öka eftersom Cbas är 

större än Chög, men denna ökade kostnad kompenseras med tidsbesparingar för existerande 

lågtrafikpassagerare. 

 

Vid oförändrat antal heldagsbussar representeras den prisrelevanta kostnaden bara av ökad 

tidsåtgång orsakad av ytterligare på- och avstigning av nya lågtrafikresenärer. Ett ökat antal 

påstigande passagerare reducerar nämnaren i både (7:5) och (7:6), där Q är utbytt mot R. Både 
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vänte- och åktidskostnaden ökar, vilket motiverar en på- och avstigningskostnad i lågtrafik 

med följande utseende103 
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Elasticiteten (eR) för ACres med avseende på resandevolym R visar sig, med hjälp av (7:5), 

(7:6) och (7:16) ovan104, vara lika med kvoten mellan total på- och avstigningstid (tR) och 

antal bussar på linjen minus total på- och avstigningstid (Nbas – tR), dvs 
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Detta resulterar i en på- och avstigningskostnad i lågtrafik om 

 

 
tRN

tRAC
R

AC
RP

bas
res

res
p/a −

=
∂

∂
= .   (7:22a) 

 

7.3 Optimal taxa och struktur 

Modellanalysen har resulterat i en förhållandevis enkel struktur på optimal taxa, som 

sammanfattas i tabellen nedan, där också totala intäkter och kostnader med en optimal taxa 

visas. 

 

                                                 
103 Vilket erhålls genom att sätta resACR

R

0
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π
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∂
och med jämviktsvillkoret j(R) =ACres+ PR.  

104 Där Q byts mot R. 
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Tabell 7:1 Sammanfattning av den algebraiska formuleringen av optimal taxa,  
                  resulterande total intäkt och total kostnad per dag 
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Total kostnad för bussbolaget105 MNCNC höghögbasbas ++  
 
* Likheten gäller om busstorleken i lågtrafik är optimal 

 

 

De två nedersta raderna i tabellen visar att det finansiella resultatet av optimal prissättning, 

även i detta mer komplicerade flerservice arrangemang, blir ett underskott motsvarande total 

väntetidskostnad för passagerarna.   

 

Exemplet nedan (tabell 7:2) baseras på följande busslinje- och efterfrågedata som är rep-

resentativ för busslinjer i Linköpings linjenät efter att optimal prissättning har introducerats. 

Den valda busstorleken i exemplet utgörs av den mindre av de två huvudsakliga storlekarna 

som används i Linköping. Dessa bussar har 36 sittplatser och gott om utrymme för stående 

passagerare, och den absoluta maxkapaciteten är 77 passagerare på en mycket välfylld buss. 

Busskostnaderna baseras på faktiska kostnader i Linköpings tätort (se kapitel 5) och tids-

kostnaderna är hämtade från SIKA (2002) och Vägverket (2001). 

 

 Linjelängd, fram och tillbaka, D = 22 km 

 Genomsnittlig reslängd, L = 5 km 

 Totalt antal resor per timme under högtrafik genom den kritiska sektionen, X = 200 

 Totalt antal resor per timme under högtrafik, Q = 430 

                                                 
105 Där de två första termerna utgörs av trafikeringskostnad dagtid (16 timmar) på arbetsdagar. 
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 Totalt antal resor per timme under lågtrafik, R = 142 

 Totalt antal bussar använda i högtrafik, N = 5 

 Antal heldagsbussar använda i både låg- och högtrafik, Nbas = 3 

 Maximalt antal sittplatser på en buss, S = 36 

 Färdhastighet, inkl inbromsning till och acceleration från hållplatserna, V = 27 km/h 

 Genomsnittlig påstigningstid per passagerare, t = 4 sekunder 

 Antal rundturer (per buss) i högtrafiktid, nhög = 4 

 Antal rundturer (per buss) i lågtrafiktid, nlåg = 12 

 Dagskostnad för en högtrafikbuss, Chög = 3892 kronor 

 Dagskostnad för en heldagsbuss, Cbas = 5468 kronor 

 Åktidskostnad per timme, a = 42 kr/tim 

 Väntetidskostnad vid busshållplatsen, v = 71 kr/tim 

 

Tabell 7:2 Numeriskt exempel som visar nivå och struktur på platskostnad respektive på- och 
                  avstigningskostnad enligt modellinjen och finansiellt resultat av införd optimal taxa 
 
Platskostnad i den kritiska sektionen 6,5 kr    

På- och avstigningskostnad i högtrafik  1,9 kr 

På- och avstigningskostnad i lågtrafik  1,0 kr 

Totala intäkter i procent av trafikeringskostnaden under dagtid 
(16 tim) på arbetsdagar 

42% 

Totala intäkter i procent av bussbolagets totala kostnader 26% 

 

 

Det mest slående i tabellen är den låga nivån på optimal taxa som i högtrafik blir 8,4 kronor 

genom den kritiska sektionen. Både lågtrafiktaxa (1 krona) och taxa i högtrafik utanför den 

kritiska sektionen (1,9 kronor) är till och med så låg att det inte verkar lönt att ta betalt. 

Nolltaxa skulle åtminstone halvera den prisrelevanta kostnaden eftersom påstigningstiden t 

skulle sjunka från 4 till 1 eller 2 sekunder och reducera anledningen till att ta betalt ur ett 

effektivitetsperspektiv. Skillnaden mellan platskostnaden och på- och avstigningskostnaderna 

är stor, men platskostnaden är ändå förvånansvärt låg. Frågan är då om den låga nivån är 

generell eller beror på något specifikt antagande? En grundlig känslighetsanalys av modellen 

visar att nivå och struktur av optimal taxa i stor uträckning beror på om optimal busstorlek 

används eller inte. 
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7.4 Känslighetsanalys med avseende på busstorleken 

I den föregående analysen har busstorlek definierats i termer av antal sittplatser. Bussarna 

som används i Linköping har dessutom plats för lika många stående passagerare, som ibland 

också utnyttjas i högtrafik under vissa omständigheter, när t ex en större grupp reser. I 

beräkningarna tidigare antogs det att den eftersträvansvärda sittplatskapaciteten i högtrafik i 

genomsnitt skulle motsvara efterfrågan genom den kritiska sektionen så att alla kan få en 

sittplats. De ofrånkomliga fluktuationer som uppstår i efterfrågan under högtrafik kan då 

också hanteras med gott om plats för ett stort antal stående passagerare, ett utrymme som 

också kan behövas för barnvagnar, rullstolar och skrymmande bagage. Antag att servicekapa-

citeten skulle reduceras så att bussarna vanligtvis skulle vara helt fyllda med både sittande och 

stående passagerare i den kritiska sektionen. Hur skulle då optimal taxa påverkas? 

 

Effekten av en sådan förändring skulle få samma konsekvenser på taxan som om busstorleken 

fördubblades, och som poängterades förut så har busstorleken, S, en avgörande betydelse för 

platskostnaden. Detta kan illustreras i det numeriska exemplet genom att byta ut de initiala 

fem bussarna med 36 sittplatser mot fyra av den större bussvarianten med 45 sittplatser (och 

gott om plats för stående), och på nytt beräkna optimal taxa. Resultatet är då att plats-

kostnaden blir negativ i den nya situationen, eftersom den negativa Mohringeffekten – den 

andra termen på översta raden i tabell 7:1 – får ett absolutvärde som är större än den ökade 

busskostnaden av ytterligare en passagerare. På- och avstigningskostnaden i högtrafik ökar 

något (20%), så optimal taxa i högtrafik blir ändå positiv, om än mycket låg (1,8 kronor), så 

att det troligen inte blir lönt att ta betalt av samma skäl som tidigare. På- och avstignings-

kostnaden i lågtrafik, som är beräknad med en kortsiktig ansats, kan inte bli negativ eftersom 

ingen Mohringeffekt är involverad, och fördubblas från ett mycket lågt värde (till 2 kronor). 

 

Å andra sidan så skulle platskostnaden nästan fördubblas (till 12 kronor), om de fem bussarna 

med 36 sittplatser skulle bytas mot sex bussar med 30 sittplatser (och gott om plats för 

stående). På- och avstigningskostnaden i högtrafik skulle reduceras något (12%), och optimal 

taxa genom den kritiska sektionen i högtrafik skulle hamna på 13,7 kronor. På- och 

avstigningskostnaden i lågtrafik skulle även den reduceras (37%, till 65 öre). Det finansiella 

resultatet skulle förbättras något men inte mycket (till 49% respektive 30%), eftersom 

intäkterna ökar men delvis balanseras mot ökade trafikeringskostnader. 
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För att maximera den samhällsekonomiska nettonyttan verkar det som att ännu mindre bussar, 

och därmed ökad bussfrekvens, skall användas. Brist på data gör det svårt att inkludera 

mindre bussar än vad som används i svenska städer i beräkningarna. Preliminära beräkningar 

antyder dock att en busstorlek med 20-25 säten vore optimal på busslinjen i modellen, vilket 

skulle resultera i en platskostnad om ca 18 kronor och en på- och avstigningskostnad om 

knappt 1,5 kronor. 

 

En viktig slutsats är därmed att den låga beräknade nivån på optimal taxa i Linköping till stor 

del förklaras av att för stora bussar används för att maximera den sociala välfärden. 

 

För att se hela bilden är det också viktigt att ta hänsyn till busslinjer med olika efter-

frågetäthet. Optimal busstorlek är starkt beroende av antal resor per timme under högtrafik 

genom den kritiska sektionen (X). Genom att variera både X och S i en optimeringsmodell, 

framträder ytterligare ett typiskt drag vad gäller optimalt busspris. Givet linjelängden, så är 

optimalt pris i det närmaste konstant och oberoende av efterfrågetäthet, förutsatt att optimal 

busstorlek är vald på respektive linje. Denna poäng kan inte fullt ut demonstreras i modellen 

som presenterats i detta kapitel, men har dokumenterats i tidigare arbeten om busslinjenät i 

tätort där efterfrågans variation över dagen är liten, och sammanställs i tabell 7:3. I tabellen 

visas hur Pplats varierar beroende på S och X. 

 

Tabell 7:3 Prisrelevant kostnad för busstrafik i tätort vid successivt ökad  
                   efterfrågetäthet (X) och busstorlek (S) i kronor 

 
Busstorlek, S Efterfråge-

täthet, X 20 40 60 80 100 120 
    10    −1,6  −12,2 −20,9 −25,9 −30,2  −33,9 
    20    2,9 −7,7 −13,1 −17 −20,1  −22,8 
    50     7 −2,1  −6,1   −8,9 −11,1  −13 
   100   8,9   0,8  −2,6   −4,9  −6,6   −8 
   200 10,3   2,8    0,6   −2  −3,4   −4,5 
   500 11,7   4,6    2,1     0,6  −0,6   −1,4 
  1000 12,3   5,5    3,2     1,8   0,8     0,2 
  2000 12,7   6,2    3,9     2,7   2    1,3 
  5000 13,2   6,8    4,6     3,5   2,8    2,3 
10000 13,3   7    5     3,9   3,2    2,4 
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Mest anmärkningsvärt i tabellen är att nästan hälften av Pplats värdena är negativa. Orsaken till 

den stora variationen, inklusive alla negativa exempel, är att busstorlek (S) är en kritisk faktor. 

Om den existerande busstorleken inte är anpassad till efterfrågetätheten och är för stor i 

förhållande till optimal storlek, kan Pplats lätt bli negativt, och om bussen är för liten blir  

Pplats för stort i förhållande till optimalt pris. I tabellen ovan är en trappstegsliknande gräns 

markerad mellan Pplats värden som är lägre respektive Pplats värden som är högre än optimala 

värden. Gränsen går ungefär kring 2 kronor, om optimal busstorlek i förhållande till efter-

frågan appliceras. Anledningen till att Pplats i detta fall är ännu lägre än vad som beräknats i 

Linköping, är att de baseras på en tätortsmodell med i stort sett konstant efterfrågan under 

dagen och att den ökade kostnaden av en extra buss därmed delas av alla passagerare under 

dagen. Poängen med tabellen ovan är bara att illustrera att om optimal busstorlek är vald är 

optimal taxa i stort sett konstant, givet linjelängden. 

 

Innan optimal busstaxa beräknas, måste frågan om optimal busstorlek klargöras. I räkne-

exemplet tidigare över en representativ busslinje i Linköping valdes en något mindre 

busstorlek än den faktiskt använda i brist på exaktare busskostnadsdata. I nästa avsnitt 

studeras några busslinjer av olika längd med olika efterfrågan i Linköping närmare, och 

preliminära beräkningar för ännu mindre bussar presenteras också. 

 

7.5 Optimal taxa och struktur linjevis 

Om modellen appliceras på faktiska förhållanden i Linköping samtidigt som busstorleken 

varieras erhålls resultat enligt tabellerna nedan. Här framgår linjelängdens (D), resande-

volymens (X) och busstorlekens (S) inverkan på optimalt pris. Resandet baseras på linjevis 

data från april 2005 omräknat till högtrafikresande (Q) med antaget att 80% av allt resande 

sker på vardagar under 21 vardagar per månad, och att 70% av vardagstrafiken sker under 5,5 

högtrafiktimmar per dag. Dessutom antas att ungefär hälften av högtrafikresenärerna passerar 

den kritiska sektionen (X). 

 

I tabell 7:4 visas prisrelevant kostnad med strömmen genom den kritiska sektionen (Pplats + 

Pp/a) utifrån befintlig trafikering och resandevolym. Observera att denna låga prisrelevanta 

kostnad inte är optimal eftersom den är beräknad på en inoptimal trafikering med alltför stora 
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bussar106. Resandevolymen skulle också öka med ett lägre pris, så tabellen representerar inte 

ett jämviktstillstånd. 

 

Tabell 7:4 Prisrelevant kostnad för busslinjer i Linköpings tätort under högtrafik baserad på  
                   beräkningar utifrån befintlig trafikering och resandevolym 
 
Linje107 D Q X S N Pplats Pp/a 
201 14 620 310 45 5 -1,3 2,2 
202 18 700 350 45 6 5,2 2,4 
210 19 280 140 36 3 -0,7 2,0 
212 20 230 115 36 3 2,2 1,8 
213 28 335 165 36/45 4 6,9 2,2 
214 18 290 145 36 3 -1,6 2,0 

 

 

Att Pplats är positivt för linje 212 i ovanstående tabell beror på överkapacitet, likaså råder 

överkapacitet på linje 201108. I tabell 7:5 redovisas resultat då busstorleken är ett nummer 

mindre för respektive linje än den faktiskt använda. Beräkningarna baseras fortfarande på för 

stora bussar. 

 

Tabell 7:5 Prisrelevant kostnad för busslinjer i Linköpings tätort under högtrafik baserad på  
                  beräkningar med något mindre busstorlek än den faktiskt använda 
 
Linje D Q X S N Pplats Pp/a 
201 14 620 310 36 5 -0,2 2,1 
202 18 700 350 36 7 8,1 2,1 
210 19 280 140 30 4 8,0 1,7 
212 20 230 115 30 3 1,0 1,7 
213 28 335 165 30 6 27,1 1,8 
214 18 290 145 30 4 7,6 1,7 

 

 

Ytterligare storleksjusteringar på linje 201 respektive på linje 212 resulterar i tabell 7:6 nedan. 

 

                                                 
106 Vilket totalt kräver 25 ledbussar (S = 45) och 19 normalstora bussar (S = 36) under högtrafik på dessa linjer. 
107 Alla linjer förutom linje 213 i tabellen är linjer som startar i en förort, passerar centrum och slutar i en annan 
förort. Linjelängden (D) för dessa linjer utgörs av avståndet mellan ändhållplatserna och antal bussar (N) utgörs 
av hälften av bussarna i trafik på linjen åt bägge håll samtidigt. För linje 213, som startar i en förort och slutar i 
centrum, utgörs linjelängd (D) av detta dubbla avstånd, och antal bussar (N) utgörs av alla bussar i drift på linje 
213 samtidigt. 
108 Med det praktiskt svårt genomförbara konststycket att använda 4,5 bussar på linje 201 och 2,5 bussar på linje 
212 blir Pplats -1,4 respektive -6,6 på linje 201 respektive 212. 
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Tabell 7:6  Mot optimal prisrelevant kostnad för busslinjer i Linköpings tätort under högtrafik 
 
Linje D Q X S N Pplats Pp/a 
201 14 620 310 30 6 3,5 1,8 
202 18 700 350 36 7 8,1 2,1 
210 19 280 140 30 4 8,0 1,7 
212 20 230 115 23 4 12,8 1,5 
213 28 335 165 30 6 27,1 1,8 
214 18 290 145 30 4 7,6 1,7 

 

 

Sammantaget ökar då antal bussar på dessa linjer, och inga stora ledbussar blir kvar109. 

Observera att beräkningarna för den minsta busstorleken (S = 23) endast baseras på 

approximativa kostnadsuppgifter (som återfinns i appendix 4). Ytterligare minskad busstorlek 

resulterar i tabell 7:7, vilket grovt sett kan utgöra optimal prisnivå på de olika linjerna. I 

tabellen återges också resande i lågtrafik (R) och på- och avstigningskostnad i lågtrafik. 

 

Tabell 7:7 Approximativ optimal prisrelevant kostnad för olika busslinjer i Linköpings tätort 
 
Linje D Q X R S N Nbas Pplats Pp/a  Pp/a låg 
201 14 620 310 200 23 8 5 9,3 1,5 0,6 
202 18 700 350 210 30 9 5 13,2 1,7 0,6 
210 19 280 140 100 23 5 3 15,7 1,5 0,6 
212 20 230 115 80 23 4 2 12,8 1,5 1,0 
213 28 335 165 110 30 6 4 27,1 1,8 0,6 
214 18 290 145 100 23 5 3 14,9 1,5 0,6 

 

 

Ur tabell 7:7 framkommer att för exempelvis linje 202 utgörs optimalt pris per resa under 

högtrafik med strömmen genom den kritiska sektionen 14,9 kronor (Pplats + Pp/a). Utanför den 

kritiska sektionen med strömmen under högtrafik är optimalt pris per resa 1,7 kronor (Pp/a), 

likaså mot strömmen under högtrafik. Under lågtrafik är optimalt pris per resa 60 öre. 

Observera också att linje 213 som är mycket längre än övriga linjer har ett betydligt högre 

optimalt pris för de resenärer som passerar den kritiska sektionen. Dessutom framkommer att 

optimalt pris för passage av den kritiska sektionen är lägre på den något kortare linjen 201. 

Skillnaden på optimalt pris genom den kritiska sektionen på övriga linjer med olika linjelängd 

går inte att åskådliggöra med de busstorlekar som är använda i denna studie. Skillnaden i 

                                                 
109 Totalt går det åt 8 midibussar (S = 23), 28 servicebussar (S = 30) och 19 normalstora bussar (S = 36). 
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linjelängd mellan dessa linjer är också för liten för att det ska påverka antalet rundturer en 

buss hinner göra under högtrafiktid. 

 

Observera också att det är linjelängden, och inte reslängden , som påverkar storleken på 

optimalt pris. Det är endast passage av den kritiska sektionen som resulterar i att Pplats skall tas 

ut, oavsett hur lång resan är. 

 

En prisstruktur enligt tabell 7:7 resulterar i en nödvändig subventionsgrad om 64%, inklusive 

”overhead”, på dessa linjer.110  

 

7.6 Optimal subvention? 

I jämförelse med beräknad nödvändig subventionsgrad om 70 – 74%, baserat på modellen 

med en representativ linje enligt tidigare, resulterar linjevis optimal taxa i ett något lägre 

subventioneringsbehov. Subventioneringsbehovet är ändå större i dessa modeller än storleken 

på subventionen i verkligheten. I dagsläget varierar subventionsgraden till lokal och regional 

kollektivtrafik i Sverige mellan 28% och 65% (SIKA 2006), delvis beroende på länsstorlek 

och befolkningsstorlek. I Östergötland (med Linköping) är subventionsgraden 53%. Denna 

subventionsgrad är låg i jämförelse med vad ovanstående beräkningar resulterat i, och 

möjliggör inte marginalkostnadsprissättning som maximerar välfärden.  

 

Subventioneringsbehovet uppstår till följd av de trafikunderlagsfördelar som lokal kollektiv-

trafik är förknippad med. För lokal busstrafik är det framförallt Mohringeffekten som 

resulterar i att optimalt pris ligger under genomsnittskostnaden. Nyttan av ökad bussfrekvens 

är större för passagerarna i jämförelse med de ökade utgifterna för trafikoperatören som en 

trafikering med fler men mindre bussar resulterar i. 

 

Sonesson (2006) visar i ett räkneexempel, över alla län med en befolkning större än 80 000 

invånare111 i Sverige, att en marginell resandeökning resulterar i ökad välfärd, vilket indikerar 

att subventionsgraden i alla fall inte är för hög i dessa län i dagsläget. 

 

                                                 
110 Om det skulle vara en enhetlig taxa i högtrafiktid, oavsett passage av den kritiska sektionen eller inte, och 
nolltaxa i lågtrafik, blir en subventionsgrad om endast 41% nödvändig. 
111 Stockholm, Uppsala, Östergötland, Jönköping, Skåne, Västra götaland, Örebro och Västmanland. 
Subventionsgraden varierar mellan 29% och 53% i dessa län. 
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I ett internationellt storstadsperspektiv varierar den optimala subventionsgraden mellan 12% 

för busstrafik under högtrafik i Washington och 36% för buss under högtrafik i London utan 

att externaliteter utanför kollektivtrafiken tagits hänsyn till (Small & Parry 2007). 

 

Förutom befolkningstäthet och kollektivtrafikandel som påverkar optimalt pris, utgör 

externaliteter som förändring i bilträngsel och miljöpåverkan också faktorer som påverkar 

optimal subventionsnivå och när även detta tas hänsyn till ökar optimal nivå till mellan 44% 

för buss under högtrafik i Washington och till mer än 90% för buss under högtrafik i London 

(Small & Parry 2007).  
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8 Nolltaxa för att sänka restiden 

 

I föregående kapitel visades att ett optimalt pris i lågtrafiktid ligger nära noll kronor i 

Linköping. Det verkar därmed rimligt att tro att införande av nolltaxa i lågtrafiktid är en 

samhällsekonomiskt lönsam förändring givet att befintlig bussplatskapacitet räcker för det 

ökade resandet i lågtrafik. Om det dessutom är tillräckligt stora kostnader förknippat med att 

ta upp och hantera biljettintäkter även i högtrafik vore det också motiverat med nolltaxa även 

då.112 Förutom de tidskostnader för buss, chaufför och passagerare som är inkluderade i 

modellen i föregående kapitel, finns utgifter för biljettmaskiner och en administrativ utgift för 

att hantera biljettintäkter. Dagens biljettpris leder också till att fler åker med bil eller cykel än 

om det vore gratis att åka buss. Om det är köer på vägarna skulle nolltaxa även i högtrafiktid 

leda till färre bilar i köer och att kvarvarande bilister kommer snabbare fram, en nytta som 

inte uppstår utan nolltaxa. Färre bilar minskar utsläppsmängderna, vilket har konsekvenser för 

välfärden.113 Att cyklister övergår till buss kan dock resultera i negativa hälsoeffekter till följd 

av minskad motion. 

 

I detta kapitel studeras såväl de välfärdsekonomiska- som de finansiella konsekvenserna av att 

införa nolltaxa i Linköpings tätort. För att genomföra en samhällsekonomisk kalkyl krävs en 

prognos av hur stort resandet förväntas bli till följd av nolltaxa vilket redogörs för i avsnitt 8.1 

nedan. För att beräkna förändring i konsumentöverskott krävs information om hur GC 

förändras vid införande av nolltaxa, vilket följer i avsnitt 8.2 därefter. Avsnitt 8.3 redovisar  

de väsentliga samhällsekonomiska effekterna av nolltaxa och i avsnitt 8.4 redovisas de 

finansiella konsekvenserna och viljan att finansiera nolltaxa med skatt. Kapitlet avslutas med 

några slutsatser och en diskussion. 

 

 

                                                 
112 SL (2006) kommer fram till att nolltaxa i storstockholms lokaltrafik är samhällsekonomiskt olönsamt. 
Nyttosidan i denna kalkyl är ändå större än kostnadssidan om de snedvridningseffekter på ekonomin som en 
ökad skattebörda anses innebära exkluderas från kostnadssidan. Skäl för att exkludera eller reducera denna 
snedvridningseffekt har diskuterats i avsnitt 3.2.2. En viktig post på nyttosidan i denna kalkyl utgörs dock av 
minskad trängsel för kvarvarande bilister, något som inte skulle bli lika betydelsefullt i Linköping. 
113 I modellen i föregående kapitel är tidskostnaderna inte tillräckligt stora för att motivera nolltaxa i högtrafiktid. 
I Linköping existerar dessutom inga större köer i trafiksystemet. Det kan ändå vara intressant att studera vilka 
välfärdseffekter som uppstår av att införa nolltaxa även i högtrafiktid eftersom de externa effekterna av utsläpp 
och utgiften för biljettmaskiner och administration av biljettintäkter kan vara betydande. 
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8.1 Effekt på bussresandet 

Storleksordningen på resandeökningen är väsentlig för utfallet av den samhällsekonomiska 

kalkylen.  Tidigare estimerade priselasticiteter eller erfarenheter från försök med nolltaxa kan 

ligga till grund för förväntad resandeökning. Hur stort resandet kan förväntas bli i Linköping 

baseras dessutom på en enkätstudie. 

 

8.1.1 Tidigare studier om resandeeffekter till följd av prisförändringar och nolltaxa 

 

8.1.1.1 Busspriselasticiteter 

I Balcombe m fl (2004) redovisas ett stort antal busspriselasticiteter baserat på studier från 

hela världen. I Storbritannien varierar de mellan -0,07 och -0,86 på kort sikt114 med ett 

medelvärde på -0,42, och utanför Storbritannien varierar elasticiteterna mellan -0,23 och  

-0,58, med ett medelvärde på -0,38. En långsiktig busspriselasticitet115 ligger i genomsnitt på  

-1. Hög- respektive lågtrafikelasticiteter har i Storbritannien ett medelvärde på -0,26 

respektive -0,48, också med stor variation. Utanför Storbritannien (huvudsakligen i USA) är 

högtrafikelasticiteten för bussar -0,24, samtidigt som elasticiteten under lågtrafik är -0,51. 

Elasticiteten i lågtrafik har ungefär det dubbla värdet av elasticiteten under högtrafik. 

 

Endast ett fåtal elasticiteter baserade på studier med prissänkning ner till nolltaxa har 

genomförts. En studie i USA citerad i Balcombe m fl (2004) visar på en ”nollpriselasticitet” 

om -0,61 i lågtrafik och -0,5 under hela dagen. 

 

8.1.1.2 Erfarenheter från försök med nolltaxa 

Ett försök med nolltaxa i Kristinehamn116 mellan 1 juli 1997 tom 2001 resulterade i ett 

fördubblat resande, samtidigt som en enkätundersökning under det första år nolltaxa gällde 

resulterade i en uppgiven resandeökning om 170% (Andersson m fl 1999, Östlund m fl 

2003)117. I den mindre kommunen Åtvidaberg118 ökade resandet med 105% under perioden 

med nolltaxa mellan 2003 och 2006 (Wind 2005). I andra små kommuner som haft nolltaxa 

                                                 
114 Kort sikt definieras till 1-2 år. 
115 De flesta forskare antar i detta sammanhang att lång sikt definieras till 12-15 år. 
116 Kristinehamn har ca 30 000 invånare. 
117 Under det första året med nolltaxa ökade resandet med 99%, det andra året med 70% (dock baserat på osäker 
statistik), det tredje året med 80% och det fjärde året med 108%. 
118 Åtvidaberg har 12 600 invånare. 
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(Ockelbo, Älvsbyn och Övertorneå)119 har resandet ökat mellan 100% och 265%, där den 

större resandeökningen också var ett resultat av en fyrdubblad turtäthet (Börjesson 2000, 

Lindqvist 2005, Johansson 2001, 2002) .  

 

Det finns andra exempel på mycket stora resandeökningar till följd av nolltaxa i kombination 

med drastiska kvalitetsförbättringar i busslinjesystemet. I t ex Hasselt (i Belgien) var 

resandeökningen så stor som 800% med ett kraftigt förbättrat busslinjesystem och nolltaxa 

(LEDA 2000). En stor del av resandeökningen kan tillskrivas den kraftigt höjda 

kollektivtrafikkvalitén. 

 

I Austin, Texas var resandeökningen 75% med nolltaxa och en utökad servicenivå, och andra 

nordamerikanska exempel visar att en ökning om 50% kan förväntas av införd nolltaxa 

(Perone 2002). I Denver, Colorado ökade resandet med 36%, och i Trenton, New Jersey 

ökade resandet med endast 16% under en period på 70-talet med nolltaxa i lågtafik. Tyvärr 

finns inga svenska studier om nolltaxa endast i lågtrafik att jämföra med. 

 

I enkätundersökningen från Kristinehamn angav 24% att de hade åkt bil om inte resan som de 

faktiskt genomförde hade varit gratis med bussen (Andersson mfl 1999). I Ockelbo visade en 

enkätundersökning att 40% av de nya bussresenärerna tidigare körde bil (Börjesson 2000). En 

utvärdering i Hasselt (Belgien) visade att 23% av bussresenärerna var tidigare bilresenärer. I 

Denver och Trenton flyttade en stor andel högtrafikresenärer sina resor till lågtrafiktid (TCRP 

2000). 

 

I stora städer i USA har dock problem skapats då nolltaxa införts. Frekvensen av nöjesåkande, 

berusade vuxna och hemlösa har ökat och gjort att vanliga bussresenärer har dragit sig för att 

resa (Perone 2002). Liknande erfarenheter finns också från Sverige.120 

                                                 
119 Ockelbo har 6000 invånare, Älvsbyn har 8800 invånare och Övertorneo har 5300 invånare. 
120 I Kristinehamn upplevde resenärer att det var stökigare på bussarna under perioden med nolltaxa (Östlund mfl 
2003). I den mindre kommunen Åtvidaberg lades projektet med nolltaxa ner eftersom det förekommit problem 
med nöjesresenärer och ”slagsmål” (Corren 2006-10-27, 12-05). I Örebro, som haft gratis bussresor på kvällstid 
under mars och april 2006, förekom problem med skadegörelse och hot (DN 2006-04-06, Corren 2006-03-29). 
Det bör dock noteras att gratis bussresor efter klockan 19 infördes i Örebro för att minska den överhängande 
risken för rån. Syftet med nolltaxa låg därmed inte i linje med marginalkostnadsprissättning som skulle förordat 
högre pris på kvällstid till följd av den ökade samhällsekonomiska kostnad risken för rån innebär. Den risk för 
rån som busschaufförer upplever har av säkerhetsskäl lett till att kontanthantering emellanåt har förbjudits av 
bussförarnas fackförbund, och ett flertal svenska städer har därmed haft gratis kollektivtrafik under korta 
perioder. Det har också införts olika restriktioner vad gäller kontanthantering på bussar. Gratis busstrafik har 
därmed kommit att förknippas med negativa undertoner. 
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8.1.2 Enkätundersökning i Linköping om resande och nolltaxa 

En enkätundersökning genomfördes brevledes i Linköping under våren 2005. Syftet var att 

erhålla förväntad förändring i resbeteende till följd av nolltaxa i kombination med de 

kapacitetsstärkande kvalitetsförbättringar som krävs i och med ökad efterfrågan. Ett annat 

syfte med enkätstudien var att utreda invånarnas vilja att betala för nolltaxa, och de 

kapacitetshöjande åtgärder som därmed krävs, med ökad kommunalskatt, vilket redogörs för i 

avsnitt 8.4.  

 

Kapaciteten, och därmed kvalitén, antogs i enkäten öka genom att bussfrekvensen i högtrafik 

ökar med 60% samtidigt som åktiden minskar med 10% eftersom det går snabbare att stiga 

på. I lågtrafik antogs endast åktiden minska med 10%. Enkäterna sändes ut till 1500 

slumpmässigt utvalda invånare i åldern 17 till 75 år, och svarsfrekvensen blev 65% efter två 

påminnelser. Enkäten återfinns i appendix 10 och i appendix 11 finns sammanfattande 

statistik över enkätsvaren. 

 

Högtrafiktid definieras i exemplet som mellan 7.00 – 9.00 och mellan 14.30 – 18.00, och 70% 

av resorna görs enligt enkäten under högtrafik. Lågtrafiktid definieras som tiden från 6.00 till 

22.00, förutom under de tidsperioder då det är högtrafik. Tabell 8:1 nedan visar angiven 

procentuell förändring i antal resor till följd av nolltaxa och ovan nämnda 

kvalitetsförbättringar. 

 

Tabell 8:1 Angiven procentuell förändring i antal resor till följd av nolltaxa 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Enligt angiven förändring i antal resor skulle nolltaxa endast i lågtrafik resulterar i omvända 

förhållanden vad gäller hög- och lågtrafik. Antal högtrafikresor skulle reduceras från 2580 

resor per timme till 1500 resor per timme, och antal lågtrafikresor skulle öka från 685 resor 

per timme till 3700 resor per timme. 

 

Period Nolltaxa  
hela dagen 

Nolltaxa endast  
i  lågtrafik 

Högtrafik n.a -43% 
Lågtrafik n.a 445% 
Hela dagen 163% 109% 
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I enkäten framgår också varifrån överflyttade resor kommer och hur många nygenererade 

resor som förväntas, vilket visas i tabell 8:2. 

 

Tabell 8:2 Angiven fördelning över överflyttade och nya resor  
 
 Nolltaxa  

hela dagen 
Nolltaxa endast 
i  lågtrafik 

Bil 32% 20% 
Cykel 22% 17% 
Gång 16% 16% 
Bussresor i 
högtrafik 

n.a 21% 

Nya resor 30% 26% 
Totalt 100% 100% 

 

 

Angiven ökning i antal resor enligt tabell 8:1 bör betraktas med försiktighet, eftersom 

siffrorna bara utgör approximationer av respondenterna. Den 163 procentiga ökningen i antal 

resor till följd av nolltaxa hela dagen verkar stor i jämförelse med vad som framkommit i 

andra länder. Den är dock i samma storleksordning som framkom i Kristinehamnsenkäten, 

och den faktiska resandeökningen i mindre svenska kommuner har också varit i den 

storleksordningen. 

 

Enligt tabell 8:1 skulle nolltaxa endast i lågtrafik öka resandet med mer än 400% under låg-

trafik, vilket också måste betraktas som större än den resandeökning som kan förväntas satt i 

relation till tidigare erfarenhet. Anledningen till att uppgiven resandeökning är större än vad 

den faktiskt kan förväntas bli kan ha rent strategiska orsaker, eller så beror det på att respon-

denterna tror sig resa mer vid nolltaxa än vad de i verkligheten kommer (eller visat sig) att 

göra. 

 

8.1.3 Förväntad resandeökning använd i kalkylen 

Med hänsyn taget till ovanstående elasticiteter och erfarenheter från försök med nolltaxa vore 

det rimligt att reducera resandeökningen som enkäten redovisar. Å andra sidan sänks inte bara 

priset till noll kronor, utan kvaliteten på servicen höjs också (bussfrekvensen ökar i syfte att 

konstanthålla platsutnyttjandet på bussarna). Givet enkätresulatet och vad som framkommit i 

tidigare studier antas därmed nolltaxa under hela dagen resultera i en resandeökning om 100% 
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i högtrafik och om 130% i lågtrafik. Nolltaxa endast i lågtrafik antas resultera i en 

resandeökning om 150%, där en del utgör överflyttade högtrafikresor. Detta implicerar en 

priselasticitet om -0,66 respektive -1,3 för hög- respektive lågtrafik121. Den större resande-

ökningen i lågtrafik till följd av nolltaxa endast i lågtrafik, beror på att GC sjunker mer i detta 

fall i jämförelse med om det är gratis både i hög- och lågtrafik122. 

 

Den angivna fördelningen över överflyttade resor i tabell 8:2 kommer också att användas för 

att beräkna överflyttade högtrafikresor samt reduktion i antal bilresor till följd av nolltaxa. 

Detta kan vara kontroversiellt eftersom tidigare internationella studier har funnit att gratis 

kollektivtrafik till stor del tar andelar från gång och cykel. Linköpingsresultaten angående 

överflyttade resor ligger dock i linje med de resultat som framkommit i Kristinehamn, 

Ockelbo, Hasselt, Denver och Trenton. Som tidigare nämnts har också problem med 

nöjesåkande och vandalism förekommit i vissa städer som skrämmer bort vanliga resenärer. 

Problemen verkar ändå mest uppstå på kvällstid, och bör inte vara ett skäl till att undvika 

marginalkostnadsprissättning eller nolltaxa under dagtid.  

 

8.2 Reduktion av generaliserad kostnad med nolltaxa 

Beläggningsgraden på bussarna hålls oförändrad genom att anpassa antal bussar i låg- 

respektive högtrafiktid till efterfrågan. På så sätt förändras restiden och därmed GC i och med 

förändrad bussfrekvens. Den ökade utgiften av fler bussar utgör en proxy för trängsel-

kostnaden av överfyllda och därmed obekväma bussresor som skulle bli fallet med fler 

resenärer utan utökad kapacitet. Samtidigt gagnas också alla resenärer av ökad bussfrekvens 

då fler, i stället för större, bussar sätts in. GC sjunker mer än priset123 eftersom tiden vid 

hållplatserna minskar när varken betalning eller kontroll av färdbevis behövs och på och 

avstigning därmed kan ske genom alla dörrar. Dessutom leder en efterfrågeökning, där 

kapacitetsökningen sker med fler bussar och/eller fler busslinjer, dessutom till en ytterligare 

reduktion av GC, då vänte- och/eller gångtiden minskar124. I figur 8:1 åskådliggörs 

jämviktsläget vid resandevolymen Q1 där den generaliserade kostnaden är lika med GC1. 

                                                 
121 Vilket innebär att GC elasticiteten är -2,3 respektive -4,5 för hög- respektive lågtrafik med existerande pris 
och GC (GC=35,5=4,1+7,2+14+10,2 kronor för gång-, vänte-, åktid och pris respektive). 
122 Med nolltaxa endast i lågtrafik behövs fler lågtrafikbussar, vilket ökar turtätheten och minskar väntetiden. 
123 I genomsnitt 10,2 kronor per resa. 
124 Kapaciteten ökar endast för att konstanthålla reskvalitén ombord på bussarna. 
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Figuren visar också hur konsumentöverskottet (a+b+c+d+e) förändras. Ytorna a och b uppstår 

till följd av att resenärerna inte behöver betala och ytorna c, d och e är ett resultat av för-

bättrad kvalitet. Observera att ytan a motsvarar de biljettintäkter som trafikoperatören 

kommer att förlora, och har därmed sin motsvarighet på kostnadssidan i den samhälls-

ekonomiska kalkylen. 

 

 

 
 

                          a                   b                        e 

   c     d 

 

                                                    

 

 
Figur 8:1 GC reduktion och förändring i konsumentöverskott (a+b+ c+ d+ e) till följd av  
                nolltaxa 
 

 

Effekterna på GC blir olika beroende på om nolltaxa införs under hela dagen eller endast i 

lågtrafik. 

 

8.2.1 Nolltaxa hela dagen 

En resandeökning om 100% i högtrafik resulterar i att resandet ökar från 4,1 till 8,2 miljoner 

resor per år i Linköping och en resandeökning om 130% i lågtrafik innebär ett ökat resande 

från 1,9 till 4,4 miljoner resor per år. För att bibehålla den befintliga passagerarstandarden 

ombord på bussarna krävs då stora kapacitetshöjande åtgärder i form av exempelvis fler 

bussar, vilket får konsekvenser för alla passagerare. 

 

8.2.1.1 Ökad busskapacitet 

I dagsläget används bussplatskapaciteten under högtrafik fullt ut i vissa sektioner, samtidigt 

som kapaciteten i lågtrafik endast är utnyttjad ungefär till 40%. Kapaciteten i högtrafik skulle 

kunna ökas med större bussar och/eller fler bussar och/eller fler linjer. Att använda större 

bussar skulle inte maximera välfärden, eftersom de i dagsläget redan är för stora som 

GC1 

GC0 

P{ 

Q0 Q1Q´
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indikerats i kapitel 5 och 7. GC skulle inte sänkas mycket eftersom möjligheten att förkorta 

hållplatsstoppen till följd av snabbare på och avstigning skulle motverkas av att fler 

passagerare då behöver gå på och stiga av vid varje hållplats. Att öka antal linjer och 

samtidigt räta ut dessa skulle reducera restidskostnaden och ändra gångtidskostnaden. Det är 

dock enklare att introducera fler, och därmed mer frekventa bussar av samma storlek som idag 

på existerande linjer, vilket skulle reducera passagerarnas väntetid. 

 

För att fördubbla kapaciteten under högtrafik beräknas antal bussar behöva ökas med 90% i 

högtrafik. Kapaciteten behöver inte fördubblas eftersom den förkortade åktiden mellan 

ändhållplatserna till följd av kortare hållplatsstopp också adderar kapacitet. I lågtrafik räcker 

den existerande överkapaciteten för att hantera den ökade efterfrågan125. I högtrafik kommer 

intervallet mellan bussarna att sjunka från 12 minuter till 6 minuter på huvudlinjerna, och från 

20 minuter till 10 minuter på övriga linjer. Bussfrekvensen förblir oförändrad i lågtrafik, då 

samma antal bussar behålls126. 

 

För en genomsnittlig resenär i högtrafik minskar då GC med 4,7 kronor, baserat på en 

väntetidskostnad om 1,7•42 kronor och en antagen väntetid om halva intervallet (Vägverket 

2001). 

 

8.2.1.2 Reducerad hållplatstid 

Tid för hållplatsstopp utgör 20% av den totala tid det tar för bussen att färdas mellan 

ändhållplatserna på huvudlinjerna (Trivector 1999). I högtrafik när många reser och går på 

och av vid varje busshållplats, kan tiden för hållplatsstopp reduceras till hälften om samma 

antal passagerare går på genom alla dörrar. Med ökat antal bussar i högtrafik kommer antal 

passagerare per buss att vara konstant och åktiden på bussen minskar därmed med 10%. I 

lågtrafik antas däremot tiden för hållplatsstopp förbli oförändrad. Varje påstigning i lågtrafik 

går visserligen snabbare, men eftersom fler kommer att borda bussen vid varje hållplats är det 

inte sannolikt att hållplatstiden reduceras. 

 

                                                 
125 En lågtrafikresa kan därmed bli något obekvämare eftersom det blir fler passagerare per buss. Om 
sittplatserna bitvis inte räcker uppstår då en trängselkostnad som också bör beaktas. 
126 På huvudlinjerna är intervallet mellan bussarna 20 minuter och på övriga linjer är intervallet 30 minuter i 
lågtrafik. 
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Med en genomsnittlig åktid om 20 minuter kommer GC reduceras med 1,4 kronor för en 

genomsnittlig högtrafikresenär, baserat på en åktidskostnad om 42 kronor per timme 

(Vägverket 2001). 

 

8.2.2 Nolltaxa endast i lågtrafik 

En resandeökning om 150% i lågtrafik resulterar i att resandet ökar från 1,9 till 4,75 miljoner 

resor per år, inklusive ett antal tidigare högtrafikresenärer som bytt tidpunkt för sin resa (21% 

av resandeökningen enligt tabell 8:2). I högtrafik minskar därmed antal resor från 4,1 till 3,5 

miljoner resor per år. 

 

8.2.2.1 Förändrad busskapacitet 

Den ökade efterfrågan i lågtrafik kan bemötas med mer frekventa bussar. Eftersom efterfrågan 

per timme blir ungefär lika stor i hög- som i lågtrafik vore det lämpligt att köra samma antal 

bussar under hela dagen.127 Trots att kapaciteten blir något för stor under lågtrafik, överväger 

sannolikt fördelarna för passagerarna av att ha en tidtabell som ser likadan ut under hela 

dagen.  Genom att använda den existerande överkapaciteten i lågtrafik och öka antalet låg-

trafikbussar med endast 30% så att kapaciteten täcker högtrafikbehovet räcker kapaciteten 

mer än väl för behovet under lågtrafik128. Detta innebär samtidigt att antal högtrafikbussar 

minskar och att det i stället bara kommer att finnas heldagsbussar. 

 

Intervallet mellan bussarna kommer under hela dagen att bli 15 minuter på huvudlinjerna och 

22 minuter på övriga linjer. Detta innebär att bussarna går tätare under tidigare lågtrafiktid 

och glesare under tidigare högtrafiktid. För en genomsnittlig lågtrafikresenär innebär detta att 

GC minskar med 2,1 kronor och för en genomsnittlig högtrafikresenär ökar GC med 1 krona, 

baserat på samma värdering av väntetid som tidigare. 

 

8.2.2.2 Reducerad hållplatstid 

Antal passagerare på varje buss kommer att vara densamma under högtrafiktid, och eftersom 

alla också betalar eller visar biljett precis som tidigare kommer stopptiden vid busshåll-

platserna inte att reduceras. Nolltaxa i lågtrafik resulterar i att varje påstigning kommer att gå 

                                                 
127 Resandet blir 25% lägre per timme under lågtrafik jämfört med resandet per timme under högtrafik. 
128 Om antal lågtrafikbussar inte ökar, skulle den befintliga överkapaciteten i lågtrafik rent teoretiskt räcka för 
den ökade efterfrågan i lågtrafik. Men genom att öka antal bussar i lågtrafik minskar risken för att en resa i 
lågtrafik skall bli obekvämare och ge upphov till en trängselkostnad. 
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fortare samtidigt som fler kommer att gå på varje buss, vilket sammantaget inte antas resultera 

i någon förändring i tid för hållplatsstopp. 

 

8.2.3 Sammanfattning 

 
Tabell 8:3 Förändring i GC i hög- respektive lågtrafiktid till följd av nolltaxa 
 

Nolltaxa hela dagen Nolltaxa endast i 
lågtrafik 

GC 
beståndsdel 

Lågtrafik Högtrafik Lågtrafik Högtrafik
Pris -10,2 -10,2 -10,2 0 
Vänte 0 -4,7 -2,1 1,0 
Åk 0 -1,4 0 0 
Summa -10,2 -16,3 -12,3 1,0 

 

 

8.3 Samhällsekonomisk kalkyl 

Den största nyttoposten i en samhällsekonomisk kalkyl över nolltaxa i en medelstor svensk 

stad som Linköping utgörs av nyttan för både befintliga och nya resenärer. Denna nyttopost 

består av två komponenter, dels värdet av att slippa betala129 och dels värdet eller kostnaden 

av förändrad kvalitet. Vid oförändrat utbud skulle trängsel uppstå på bussarna, men om 

kapaciteten ökas med t ex fler bussar förbättras kvalitén i form av kortare väntetid. Till detta 

kommer andra effekter. En sådan är att med gratis buss kommer också en del bilister att börja 

åka buss, vilket reducerar kostnaden för miljöfarliga utsläpp och utgör en mindre nyttopost. 

Minskade köer på vägarna och därmed bättre framkomlighet för kvarvarande bilister skulle 

också kunna generera viss nytta. Med förändrat resande påverkas också antalet olyckor.  

Investerings- och administrationsutgiften för att samla in biljettintäkter försvinner också vid 

nolltaxa under hela dagen. Ytterligare en liten nytta med nolltaxa är att rånrisken försvinner. 

 

Kostnadssidan domineras av förlorade intäkter och ökade producentutgifter för att möta den 

ökade efterfrågan. Observera att de förlorade biljettintäkterna på kostnadssidan också 

uppkommer på nyttosidan som en stor del av ökat konsumentöverskott. Då bilresandet och 

därmed bränslekonsumtionen minskar försvinner också skatteintäkter. Den ökade 

                                                 
129 Observera att de biljettkostnader som tidigare resenärer nu slipper också hamnar som en kostnadspost hos 
bussbolaget i form av förlorade biljettintäkter. 
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subventionsgraden genererar också snedvridningseffekter i ekonomin, vars storlek kan 

diskuteras. Ytterligare kostnader som är svåra att beräkna, utgörs av de positiva hälsoeffekter 

som går förlorade då promenader och cykelturer i stället görs med buss130. En introduktion av 

nolltaxa endast under lågtrafik skulle troligen också resultera i efterfrågetoppar i brytpunkten 

mellan hög- och lågtrafik131. Bullerminskningen till följd av minskad biltrafik antas balansera 

det ökade bullret av fler bussar. Den potentiella kostnaden av problemresenärer som endast 

nöjesåker, stör eller vandaliserar antas under dagtid vara små i Linköping. På kvällstid, 

däremot, skulle detta kunna bli ett problem. 

 

8.3.1 Nolltaxa hela dagen 

 

8.3.1.1 Förändring i passagerarnas kostnader 

Med en genomsnittlig reduktion av GC om 16,3 kronor i högtrafik och 10,2 kronor i lågtrafik, 

beräknas förändring i konsumentöverskott för befintliga resenärer till 86 miljoner kronor/år. 

En resandeökning om 4,1 miljoner resor i högtrafik och 2,5 miljoner resor i lågtrafik 

genererar ett ökat konsumentöverskott för nya resenärer om 46 miljoner kronor per år. Härtill 

finns också en viss risk för en trängselkostnad som kan uppstå på bussarna under lågtrafik. 

 

8.3.1.2 Förändring i trafikoperatörens utgifter och intäkter 

Med nolltaxa hela dagen behöver bussflottan i högtrafiktid ökas med 90% och ytterligare  

25 bussar av varje storlek måste i trafik. Utgiften för detta blir (med siffror från appendix 4) 

48,2 miljoner kronor per år. Inkluderas även overheadkostnader för administration, 

administrationsbyggnader och trafikplanering mm i samma proportion som befintlig overhead 

redovisad i kapitel 5 tillkommer 20 miljoner kronor i utgifter.  

 

Investerings och administrationsutgifter för att hantera biljettintäkter försvinner dock. 

Investeringsutgiften för ett biljetthanteringssystem med en förväntad livslängd om 10 år är 37 

miljoner kronor (Östgötatrafiken) och den årliga utgiften för administration uppskattas till  

                                                 
130 Å andra sidan kommer risken att råka ut för olyckor för de som byter till buss att minska (Storchman 2003), 
och de som fortsätter att gå eller cykla utsätts (på lite längre sikt) för en ökad risk för olyckor med färre 
fotgängare och cyklister på trottoarer och cykelbanor och därmed sämre utbyggnad av gång- och 
cykelinfrastruktur. 
131 Det skulle dock kunna reduceras med en mjukare övergång från högtrafikpris till nolltaxa, t ex halva priset 
under en övergångstid. 
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300 000 kronor. Den årliga inbesparade utgiften för investering, inklusive kapitalkostnad, och 

administration uppgår då till 4,5 miljoner kronor. Beräknat på ett genomsnittligt biljettpris om 

10,2 kronor per resa, går 61 miljoner kronor per år bort i biljettintäkter. 

 

8.3.1.3 Förändring i utsläpp till följd av mindre bilresande 

Färdmedelsbyte från bil till biogasdriven buss kommer att minska avgasutsläppen. Det är 

möjligt att beräkna och ge ett monetärt värde för förändring i CO2, SO2, NOx, VOC och 

partiklar. Av bussresandeökningen antas att 32% är överflyttade resor från bil (tabell 8:2). 

Med antagandet att de tidigare bilresorna som nu genomförs med buss i genomsnitt var 3 km, 

reduceras antal bilkilometer med 6,3 miljoner kilometer. Tabell 8:4 visar emissioner per km 

och kostnaden per kg emission i en mellanstor stad som Linköping (Vägverket 2001, SIKA 

2002). Värdet av den förbättrade miljön summerar till 1,8 miljoner kronor per år. 

 

Tabell 8:4 Emissioner och samhällsekonomiska kostnader 
 
 bilkilometer gram/km Kostnad 

kr/kg 
Summa 
kr/år 

CO2 6,3 miljoner 166 1,50 1568700 
SO2 6,3 miljoner 0,0036 159 3606 
NOx 6,3 miljoner 0,07 79 34834 
VOC 6,3 miljoner 0,165 59 61330 
Partiklar 6,3 miljoner 0,003 4707 88962 
Summa    1757437 

 

 

8.3.1.4 Förändring i olyckor till följd av mindre bilresande och ökat bussresande 

Med färre antal bilresor reduceras förväntat antal bilolyckor. Antal busskilometer kommer 

dock att öka. Sammantaget minskar kostnaden för olyckor med 0,3 miljoner kronor per år. 

Beräkningarna är baserade på Vägverkets (2001) värdering vid överflyttning av trafik mellan 

trafikslag omräknat till att endast omfatta trafik i tätort. Busstrafikens okorrigerade externa 

olyckskostnad blir då 65 öre/busskilometer, och för biltrafik blir den 6 öre/bilkilometer. Med 

6,3 miljoner färre bilkilometer reduceras därmed olyckskostnaden med 378 000 kronor , och 

med 125 000 fler busskilometer132 ökar olyckskostnaden med 81 000 kronor. 

                                                 
132 Ökning i antal busskilometer = 2500 km/buss•35 bussar •2 (45 resp 36 platser) + 6000•18•2 - (2500•10•2 + 
6000•18•2) = 125000. 
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8.3.1.5 Förändring i skatteintäkter 

Med minskat bilresande minskar också skatteintäkterna på det skattebelagda bränslet. Med 6,3 

miljoner mindre bilkilometer, en genomsnittlig förbrukning om 0,7 liter/10km och en skatt 

om 7,20 kronor per liter133, minskar skatteintäkterna därmed med 3,17 miljoner kronor per år.  

 

8.3.1.6 Snedvridningseffekt 

Det ökade subventioneringsbehovet resulterar i att mer skatteintäkter måste uppbringas, vilket 

får snedvridande konsekvenser både på arbets- och varumarknaden. Med användning av 

SIKAs (2002) rekommenderade skattefaktor 2 om 0,3 uppstår därmed en kostnad om 38 

miljoner kronor per år. En kostnad vars storlek kan diskuteras med argumenten i avsnitt 3.2.2. 

 

8.3.1.7 Sammanfattning 

 

Tabell 8:5 Samhällsekonomisk kalkyl över nolltaxa hela dagen 
 
Effekt Nytta Kostnad 
 Miljonr kronor per år 
Minskad utgift och restidskostnad 
för existerande resenärer134 

86  

Nettonytta för nya resenärer 46  
Minskad intäkt för trafikoperatören  61 
Ökad utgift för trafikoperatören  64 
Förlorad skatteintäkt135  3 
Snedvridningseffekt  (38) 
Minskat utsläpp till följd  
av färdmedelsbyte 

1,8  

Minskat antal olyckor till  
följd av färdmedelsbyte 

0,3  

Summa 134 128 (166) 
 

 

 

                                                 
133 Med antagandet om ett bensinpris till konsument om 10,71 kr/liter utgör 2,14 kronor moms och 5,06 kronor 
energi- och koldioxidskatt (Skatteverket 2007). 
134 Observera att 61 miljoner kronor av detta ökade konsumentöverskott utgörs av slopade biljettkostnader och 
har sin motsvarighet i förlorade biljettintäkter på kostnadssidan. 
135 Observera att dessa förlorade skatteintäkter på kostnadssidan ingår som en del av ökat konsumentöverskott 
för nya resenärer (tidigare bilister). 
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8.3.2 Nolltaxa endast i lågtrafik 

 

8.3.2.1 Förändring i passagerarnas kostnader 

Ett ökat antal lågtrafikresor tillsammans med en sänkt GC i lågtrafik ökar konsument-

överskottet samtidigt som ett minskat antal resor och en ökad GC i högtrafik leder till  

en reduktion av konsumentöverskott. Sammantaget kommer existerande hög- och 

lågtrafikresenärer öka sitt konsumentöverskott med 23 miljoner kronor per år, och nya 

resenärer vinner 14 miljoner kronor per år i ökat konsumentöverskott. (Beräkningar återfinns  

i appendix 12). 

 

8.3.2.2 Förändring i trafikoperatörens utgifter och intäkter 

Driftskostnaderna ökar endast något eftersom antalet högtrafikbussar minskar samtidigt som 

antalet heldagsbussar ökar med 30%. I stället för att använda 56 bussar i högtrafik och 36 

bussar i lågtrafik, behövs endast 48 bussar i heldagstrafik. Den totala utgiften för denna 

busstrafik (med 24 bussar av varje storlek) summerar endast till 3 miljoner kronor per år mer i 

jämförelse med existerande utgift för busstrafiken enligt appendix 4136. 

 

Med nolltaxa endast i lågtrafik krävs fortfarande investeringar i billjetthanteringssystem och 

det uppstår utgifter för administration av intäkter. Alla tidigare intäkter om 19,4 miljoner 

kronor per år i lågtrafik skulle däremot försvinna, likaså intäkter om 6,1 miljoner kronor per 

år från resenärer som tidigare reste i högtrafik, men nu bytt tidpunkt för sin resa. 

 

8.3.2.3 Förändring i utsläpp till följd av mindre bilresande 

Av bussresandeökningen antas att 20% är överflyttade bilresor (tabell 8:2). Med antagandet 

att de tidigare bilresorna som nu genomförs med buss i genomsnitt var 3 km, reduceras antal 

bilkilometer med 1,7 miljoner kilometer. Värdet av den förbättrade miljön summerar till 0,5 

miljoner kronor per år enligt tabell 8:6. 

 

                                                 
136 Genom att inte öka antal bussar i lågtrafik, utan endast behålla 36, skulle den totala busskostnaden i stället 
minska med 8 miljoner kronor per år i jämförelse med busskostnaden för existerande trafik. Detta skulle 
självklart också leda till att förändringen i konsumentöverskott minskar med 5 miljoner kronor per år. 
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Tabell 8:6 Emissioner och samhällsekonomiska kostnader 
 
 bilkilometer gram/km Kostnad 

kr/kg 
Summa 
kr/år 

CO2 1,7 miljoner 166 1,50 423300 
SO2 1,7 miljoner 0,0036 159 973 
NOx 1,7 miljoner 0,07 79 9401 
VOC 1,7 miljoner 0,165 59 16550 
Partiklar 1,7 miljoner 0,003 4707 24006 
Summa    474230 

 

 

8.3.2.4 Förändring i olyckor till följd av mindre bilresande och ökat bussresande 

Med 1,7 miljoner färre bilkilometer reduceras olyckskostnaden med 102 000, och med 22 000 

fler busskilometer137 ökar olyckskostnaden med 14 000, baserat på samma värderingar som 

tidigare. Sammantaget minskar därmed kostnaden för olyckor med knappt 0,1 miljoner kronor 

per år. 

 

8.3.2.5 Förändring i skatteintäkter 

Med 1,7 miljoner mindre bilkilometer, en genomsnittlig förbrukning om 0,7 liter/10km och en 

skatt om 7,2 kronor per liter, minskar skatteintäkterna därmed med 0,9 miljoner kronor per år. 

 

8.3.2.6 Snedvridningseffekter 

Med en skattefaktor 2 om 0,3 (SIKA 2002) uppstår en kostnad om 9 miljoner kronor per år. 

En kostnad vars storlek kan diskuteras med argument från avsnitt 3.2.2. 

 

 

                                                 
137 Ökning i antal busskilometer = 6000 km/buss•24 bussar •2 (45 resp 36 platser) - (2500•10•2 + 6000•18•2) = 
22000. 



 134

8.3.2.7 Sammanfattning 

 

Tabell 8:7 Samhällsekonomisk kalkyl över nolltaxa endast i lågtrafik 
 
Effekt Nytta      Kostnad 
 Miljoner kronor per år 
Minskad  utgift och restidskostnad 
för existerande resenärer 

23  

Nettonytta för nya resenärer 14  
Minskad intäkt för trafikoperatören  25,5 
Ökad utgift för trafikoperatören  3 
Förlorad skatteintäkt  1 
Snedvridningseffekt  (9) 
Minskatutsläpp till följd  
av färdmedelsbyte 

0,5  

Minskat antal olyckor till  
följd av färdmedelsbyte 

0,1  

Summa 38 30 (39) 
 

 

8.4 Linköpingsbornas inställning till ökad skattefinansiering 

Förlusten av biljettintäkter och de ökade utgifterna måste täckas med skatteintäkter. Vid 

nolltaxa hela dagen är utgiftsökningen i samma storleksordning som förlusten av biljett-

intäkter, och det finansiella underskottet som måste täckas summerar till 125 miljoner kronor 

per år. Med nolltaxa endast under lågtrafik står förlusten av biljettintäkter för merparten av det 

totala finansiella underskottet om 29 miljoner kronor per år. 

 

Viljan att finansiera det ökade underskottet av nolltaxa med skattemedel undersöktes också 

med enkätundersökningen som omnämnts i avsnitt 8.2 (enkäten återfinns i appendix 10 och 

sammanfattande statistik över svaren finns i appendix 11). Tre enkätvarianter användes för att 

studera eventuella skillnader mellan dels viljan att finansiera nolltaxa hela dagen respektive 

bara under lågtrafik och dels för att studera om det spelar roll om skatten är specifikt 

öronmärkt för nolltaxa eller inte.138 Enkäterna sändes till tre slumpmässiga urval inom 

Linköpings tätort om totalt 1500 invånare mellan 17 och 75 år. Svarsfrekvensen på de olika 

enkätvarianterna blev mellan 63% och 68%. I betalningsviljefrågan specificerades dels 

nödvändig skattehöjning för att täcka förväntat ökat underskott av nolltaxa, och dels förväntad 
                                                 
138 De tre enkätvarianterna som användes var; (i) nolltaxa hela dagen finansierad med ökad kommunalskatt;  
(ii) nolltaxa hela dagen finansierad med öronmärkt skatt, och (iii) nolltaxa endast i lågtrafik finansierad med 
ökad kommunalskatt (enkätvariant (ii) och (iii) återfinns i appendix 10). 
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kvalitetsförbättring i form av förändrad turtäthet och åktid.139 Respondenterna kunde besvara 

frågan med antingen ja, nej eller vet ej, och svarsfördelningen på denna fråga visas i tabell 

8:8. 

 

Tabell 8:8 Betalningsvilja för nolltaxa 
 
 Ökad kommunalskatt 

nolltaxa hela dagen  
Öronmärkt skatt 
Nolltaxa hela dagen 

Ökad kommunalskatt 
nolltaxa i lågtrafik 

Ja 34% 33% 36% 
Nej 48% 45% 43% 
Vet inte 18% 22% 21% 

 

 

Betalningsviljan för att finansiera nolltaxa med ökad kommunalskatt eller med en öronmärkt 

skatt skiljer sig inte åt, och drygt en tredjedel är beredda att betala mer i skatt. Finansierings-

viljan för nolltaxa endast i lågtrafik är också den i samma storleksordning. Kring 20% av de 

tillfrågade vet inte hur de ställer sig till en ökad skattebörda och nolltaxa. 

 

Betalningsviljan för att finansiera nolltaxa med skatt beror inte bara på hur mycket 

respondenterna i dagsläget betalar för sina kollektivtrafiktransporter (busskostnad), hur 

mycket de tänker sig att öka sitt kollektivtrafikresande har också betydelse. En logitmodell 

där svaret på betalningsviljefrågan är beroende variabel och svar på övriga frågor utgör 

oberoende variabler resulterar i tabell 8:9 nedan. I logitmodellen definieras nyttan av att  

svara ja för individ n som 

 

 Un  =  Vn  +  εn  .     (8:1) 

 

Vn utgör den representativa delen av nyttofunktionen som beror på observerbara faktorer, och 

εn är en stokastisk komponent – som antas vara oberoende och identiskt Gumble fördelad – 

och fångar icke observerbara faktorer. Med antagandet om att den representativa nytto-

funktionen beror på både socioekonomiska faktorer och resmönster definieras 

 

                                                 
139 Skatten förväntades öka med 130 miljoner kronor per år med nolltaxa hela dagen och med 40 miljoner kronor 
per år med nolltaxa endast i lågtrafik. Skatteökningen tydliggjordes för respondenterna i procent av deras 
inkomst (0,6% respektive 0,2%), och med ett enkelt numeriskt exempel. Kvalitetsförbättringarna beskrevs i 
högtrafiktid bestå av en 60% ökad turtäthet och en 10% åktidsförkortning, medan förbättringen i lågtrafik bara 
bestod i en 10% åktidsförkortning. 
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där Xkn  representerar socioekonomiska faktorer, Xmn representerar resmönster för individ n, 

och βk respektive βm är parametervärden som skall estimeras. Sannolikheten P att individ n 

skall svara ja ges då av  
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I den presenterade modellen ingår endast variabler signifikanta på 5% nivån. Modeller med 

fler variabler har också testats. 

 
Tabell 8:9  Logitestimat som visar individuella faktorer som påverkar om betalningsvilja för  
                   nolltaxa över skattsedeln finns eller ej 
 
Parameter Estimat Wald Signifikans Exp(B) 
Konstant -0,892 9,216 0,002 0,410 
Busskostnad 0,124 4,631 0,031 1,133 
Körkort -0,583 4.391 0,036 0,558 
Resandeökning 0,108 72,733 0,000 1,114 
N = 572,   Log likelihood L(B) = -315,    p2 = Likelihood ratio index = 0,29 

 

 

Tabellen visar att ju större belopp som respondenten i dagsläget lägger på kollektivtrafik 

(busskostnad) desto större är sannolikheten att svara ja till att finansiera nolltaxa med skatt, 

likaså ökar sannolikheten att svara ja för de som inte har körkort. Den förväntade resande-

ökningen till följd av nolltaxa påverkar också, och ju större denna resandeökning förväntas  

bli desto större är sannolikheten att svara ja. Om inkomst inkluderas i ovanstående modell 

bibehålls estimat och signifikans på ovanstående parametrar. Inkomstestimatet erhåller då ett 

negativt tecken, dvs ju lägre inkomst desto större sannolikhet att svara ja, men blir dock inte 

signifikant.140 

  

En analys av alla enskilda respondenter visar att det inte bara är de som i dagsläget betalar 

mer i busskostnad än vad de skulle behöva betala i ökad skatt om nolltaxa införs som svarar 

                                                 
140 I större modeller (7-10 parametrar) blir inkomst signifikant tillsammans med körkort och resandeökning, men 
busskostnad blir inte signifikant (alla estimat erhåller dock rätt tecken). 
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ja. Hälften av dem som har svarat ja skulle få betala mer i skatt om nolltaxa införs än vad de i 

dag betalar för sitt kollektivtrafikresande. En tredjedel av dessa skulle få betala mer än 700 

kronor/år i ökad skatt än vad de i dag betalar för sitt kollektivtrafikresande. En förklaring till 

detta skulle kunna vara att dessa respondenter kommer att öka sitt resande och därmed ”tjäna 

in” den ökade skattebördan. Det kan också finnas andra förklaringar, exempelvis rent 

ideologiska. Detaljstudier av datamaterialet visar också att av de som svarat nej betalar 18% 

mer, och för de som svarat vet ej betalar 25% mer, för sitt kollektivtrafikresande än de skulle 

behöva betala i ökad skatt om nolltaxa infördes. Detta tyder på att det finns andra skäl än rent 

monetära till hur betalningsviljefrågan besvarats141.   

 

8.5 Slutsatser och diskussion 

Vid nolltaxa hela dagen förväntas resandet öka med 100% i högtrafik och med 130% i 

lågtrafik. Om efterfrågeökningen i högtrafik tillgodoses med fler bussar ökar producent-

utgifterna med 64 miljoner kronor per år, där 68 miljoner utgör ökade utgifter för förare, 

bussar, garage, mm och 4,5 miljoner inbesparas när biljettintäkter inte behöver samlas in. 

Passagerarnas restidskostnad (dvs förändring i konsumentöverskott minskat med vad som 

tidigare betalades för att resa med buss) reduceras samtidigt med 71 miljoner kronor per år 

eftersom bussarna går med tätare turintervall i högtrafik, och därmed förkortar väntetiden,  

och åktiden dessutom reduceras då högtrafikbussarna kommer att göra kortare hållplatsstopp. 

Med nolltaxa endast i lågtrafik förväntas resandet öka med 150%, där en del utgör över-

flyttade resor från högtrafik. Det förändrade resbetéendet möjliggör ett införande av samma 

bussfrekvens under hela dagen. Mer frekventa bussar i lågtrafik och färre högtrafikbussar ökar 

utgifterna för bussbolaget med endast 3 miljoner kronor per år och reducerar samtidigt 

restidkostnaden för passagerarna med 12 miljoner kronor per år.  

 

Ovanstående förändring i både tidsmässiga och monetära kostnader för att ta betalt (”fare 

collection costs”) måste dock sättas i relation till det sammantagna resultatet av nolltaxa  

för hela samhället. Tabell 8:10 visar de samhällsekonomiska kalkyler där förändring i 

miljökostnad, och förändring i skatteeffekt ingår. Inom parentes återfinns den 

snedvridningseffekt som eventuellt uppstår då subventionsgraden måste öka, men storleken 

kan ifrågasättas enligt avsnitt 3.2.2. 

 
                                                 
141 Eller så har de inte begripit vidden av frågan. 
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Tabell 8:10 Samhällsekonomiska kalkyler över nolltaxa 
 
 Nolltaxa hela dagen Nolltaxa i lågtrafik 
Effekt Nytta     Kostnad Nytta    Kostnad 
 Miljoner kronor per år 
Resenärsnytta 132  37  
Minskad trafikoperatörsintäkt  61  25,5 
Ökad trafikoperatörsutgift  64  3 
Förlorad skatteintäkt  3  1 
Snedvridningseffekt  (38)  (9) 
Minskat utsläpp 1,8  0,5  
Minskat antal olyckor 0,3  0,1  
     
Summa 134 128 (166) 38 30 (39) 

 

 

Med nolltaxa hela dagen resulterar resandeökningen i drastiska utgiftsökningar samtidigt som 

alla biljettintäkter försvinner. Både skatteeffekten och effekten på utsläpp är små. Sned-

vridningseffekten i ekonomin utgör en förhållandevis stor kostnadspost som, om den skall 

inkluderas i kalkylen, får en avgörande effekt. Med nolltaxa endast i lågtrafik ökar resandet i 

lågtrafik mycket, men utgiftsökningen blir liten eftersom resandet i högtrafik minskar. Endast 

knappt hälften av biljettintäkterna försvinner och bussarna kommer att användas mer effektivt 

i linje med marginalkostnadsprissättning.  

 

Båda kalkylerna visar på en större samhällsekonomisk nytta i jämförelse med kostnad om inte 

snedvridningseffekten medräknas. Nolltaxa under hela dagen resulterar i en något mindre 

nettonytta (exklusive snedvridningseffekt). Detta innebär att det vore samhällsekonomiskt 

olönsamt att gå från nolltaxa i lågtrafik till nolltaxa hela dagen. Att kalkylen för nolltaxa i 

lågtrafik inte visar på större plus kan tyckas förvånande med tanke på resultaten i kapitel 7. 

Förklaringen till detta är att resandeökningen leder till att fler bussar (troligen) måste sättas in 

i lågtrafik, dvs marginalkostnaden för ytterligare lågtrafikresenärer är inte noll vilket antogs i 

modellen i kapitel 7. Observera dock att den tilltagna lågtrafikkapaciteten mer än väl räcker 

för den förväntade resandeökningen, vilket innebär att det rent teoretiskt skull gå att köra med 

färre bussar i lågtrafik än under högtrafik. Driftskostnaden skulle då minska mer än den 

förlust i konsumentöverskott som blir ett resultat av sämre frekvens.142  

                                                 
142 Om antal bussar i lågtrafik inte ökar skulle dock kalkylen visa på plus både utan respektive med 
snedvridningseffekt. Den samhällsekonomiska nyttan av nolltaxa i lågtrafik blir då 39 miljoner kr (∆CS=31 och 
minskade driftskostn= 9) och den samhällsekonomiska kostnaden 27 miljoner kr (respektive 32 miljoner kr. 
Förlorade intäkter=25,5, skatteeffekt=1 och snedvridningseffekt=5,5). Hänsyn har dock inte tagits till att det 
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Skälen till att denna överkapacitet ändå valts är två; dels underlättar det för resenärerna med 

samma busstidtabell under hela dagen (en nytta som inte fångas i ovanstående kalkyl), och 

dels är det mycket troligt att det kommer att uppstå en hög efterfrågan i anslutning till de 

tidpunkter då nolltaxa börjar gälla respektive upphör att gälla. Dessa förväntade toppar kan 

dock mildras med någon form av övergångstaxa i tidpunkterna i anslutning till nolltaxa. 

 

De som vinner på att nolltaxa införs är framförallt befintliga resenärer som erhåller två 

tredjedelar av hela nyttan med förändringen. Nyttan av nygenererade resor utgör en tredjedel 

av hela nyttosidan, varav tidigare bilister erhåller en knapp tredjedel. Observera att 

utsläppsreduktionen, som tillfaller övriga tätortsbor, endast bidrar med en bråkdel av hela 

nyttan. Kostnaden för införandet av nolltaxa (dvs förlorade intäkter och ökade 

driftskostnader) faller helt och hållet på skattebetalarna.  

 

I avsnitt 3.4.2 indikerades att restidskostnaden för lokala kollektivtrafikresor kan diskuteras. 

Om åktiden i en känslighetsanalys sätts till 20 kronor per timme (och därmed även reducerar 

väntetidskostnaden till knappt hälften) reduceras nyttosidan i bägge kalkyler. I kalkylen över 

nolltaxa endast i lågtrafik blir reduktionen dock liten eftersom den ökade väntetidskostnaden i 

högtrafik (till följd av försämrad turtäthet) också reduceras (se appendix 12). Även värdering-

arna för utsläppen kan diskuteras och om dessa värden fördubblas påverkas kalkylerna endast 

marginellt. Resultaten av en känslighetsanalys där åktidskostnaden är satt till 20 kronor per 

timme143 och utsläpps och olyckskostnaden fördubblas visas i tabell 8:11. Nolltaxa hela dagen 

blir då olönsamt medan nolltaxa i lågtrafik fortfarande visar på lönsamhet om inte 

snedvridningseffekten är medräknad. 

                                                                                                                                                         
periodvis blir mycket trängre om utrymmet på bussen i lågtrafik, men rent teoretiskt räcker kapaciteten. Någon 
nytta av att bussarna har samma frekvens under hela dagen skulle inte heller uppstå om det inte är lika många 
bussar under låg- som högtrafik. Det kan då också uppstå kapacitetsbrist vid tidpunkterna då nolltaxa införs, 
respektive upphör. 
143 Och väntetidskostnaden därmed reduceras till 1,7•20 = 34 kronor per timme för väntetid kortare än 10 
minuter och 0,5•20 = 10 kronor per timme för väntetid längre än 10 minuter. 
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Tabell 8:11 Samhällsekonomiska kalkyler över nolltaxa, känslighetsanalys med drygt halverad  
                    åktidskostnad och fördubblade miljö- och olyckskostnader 
 
 Nolltaxa hela dagen Nolltaxa i lågtrafik 
Effekt Nytta     Kostnad Nytta    Kostnad 
 Miljoner kronor per år 
Resenärsnytta 114  35  
Minskad trafikoperatörsintäkt  61  25,5 
Ökad trafikoperatörsutgift  64  3 
Förlorad skatteintäkt  3  1 
Snedvridningseffekt  (38)  (9) 
Minskat utsläpp 3,5  1  
Minskat antal olyckor 0,6  0,2  
     
Summa 118 128 (166) 36 30 (39) 

 

 

En känslighetsanalys baserad på en försiktigare förväntad resandeökning, men med av 

Vägverket (2001) rekommenderade åktids- väntetids- olycks- och miljövärden, resulterar i 

tabell 8:12 (beräkningar för denna kalkyl återfinns i appendix 13). Förväntad resandeökning 

utgår från en priselasticitet om -0,30 och -0,60 i hög- respektive lågtrafik. Dessa pris-

elasticiteter implicerar en GC-elasticitet om -1,04 och -2,09 i hög- respektive lågtrafik,  

vilket resulterar i en förväntad resandeökning om 40% och 60% i hög- respektive lågtrafik 

med nolltaxa hela dagen (då hänsyn också tagits till ökad bussfrekvens i högtrafik). Med 

nolltaxa i lågtrafik förväntas, med samma antaganden, resandet öka med 60%. En 

resandeökning som ryms inom ramen för befintlig lågtrafikkapacitet. 

 

Tabell 8:12 Samhällsekonomisk kalkyl över nolltaxa, känslighetsanalys 
 
 Nolltaxa hela dagen Nolltaxa i lågtrafik 
Effekt Nytta     Kostnad Nytta    Kostnad 
 Miljoner kronor per år 
Resenärsnytta 93  22  
Minskad trafikoperatörsintäkt  61  22 
Ökad trafikoperatörsutgift  20 5  
Förlorad skatteintäkt  1  0,5 
Snedvridningseffekt  (25)  (5) 
Minskat utsläpp 0,4  0,2  
Minskat antal olyckor 0,1  0  
     
Summa 94 82 (107) 27 23 (28) 
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Tabell 8:12 visar att en mindre resandeökning reducerar förändringen i konsumentöverskott, 

samtidigt som utgifterna för bussbolaget kommer att öka mindre än tidigare med nolltaxa hela 

dagen. Med nolltaxa endast i lågtrafik kommer utgifterna för bussbolaget att minska eftersom 

det behövs färre högtrafikbussar samtidigt som det inte krävs fler bussar i lågtrafik. Även 

dessa båda kalkyler visar på större samhällsekonomisk nytta än kostnad om inte sned-

vridningseffekten inkluderas. Det samhällsekonomiska överskottet är till och med större för 

nolltaxa hela dagen när resandeökningen inte förväntas bli så stor. Detta indikerar att ju större 

förväntad resandeökning, desto sämre samhällsekonomiskt resultat av att införa nolltaxa hela 

dagen. Kostnadsökningen av att införa fler högtrafikbussar står inte i proportion till 

väntetidsbesparingen då turtätheten redan är hög. 

 

Enkätundersökningen angående inställningen till ökad skattefinansiering indikerar att det inte 

finns någon majoritet hos invånarna i Linköping för att finansiera nolltaxa med ökad skatt. 

Viljan att finansiera nolltaxa över skattsedeln beror framförallt på hur mycket respondenterna 

i dagsläget lägger på kollektivtrafik, förväntad resandeökning om nolltaxa införs, om körkort 

finns och möjligen också på rent ideologiska skäl. 
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9 Syntes och slutsatser 

 

Bakgrunden till avhandlingen har sitt ursprung i observationen att samhällsekonomiska 

kalkyler inte används i speciellt stor utsträckning för planering av och investering i lokal 

kollektivtrafik. Detta gäller framförallt utanför de tre stora städerna Stockholm, Göteborg och 

Malmö, vilket kapitel 2 tydligt indikerar. Valet av just Linköping för att exemplifiera några 

möjliga välfärdsförbättrande åtgärder beror på att Östgötatrafiken var en av några relativt 

stora trafikhuvudmän som visade sig använda samhällsekonomiska kalkyler i mycket 

begränsad omfattning i planeringen av den lokala kollektivtrafiken. Det borde därför finnas 

potential för förändringar som är samhällsekonomiskt lönsamma. Linköping är dessutom en 

medelstor stad och det finns med stor sannolikhet städer runt om i västvärlden med liknande 

problematik. 

 

I kapitel 4 framkommer att uträtade busslinjer genererar välfärdsvinster. Kapitel 5 visar att en 

trafikering med mindre busstorlek kan generera välfärdsvinster. I kapitel 6 åskådliggörs den 

kraftiga inverkan som gymnasieelever, vilka reser till skolan med buss, har på bussparkens 

storlek. Driftsmässigt kan mycket sparas, men det uppstår dock samhällsekonomiska 

kostnader för eleverna som estimerats till att vara större än den monetära besparingen i de två 

förslag till förändring som visades. Kapitel 7 visar att marginalkostnadsprissättning leder till 

ett pris nära noll kronor i lågtrafik och ett något högre pris än i dagsläget under högtrafik om 

optimal busstorlek också beaktas. Att nolltaxa i lågtrafik kan vara samhällsekonomiskt 

lönsamt visas i kapitel 8. 144 Detta beror dock på om det uppstår någon samhällsekonomisk 

kostnad eller inte för att täcka det finansiella underskott som uppstår, vilket har diskuterats i 

avsnitt 3.2.2. 

 

I detta kapitel tas ett samlat grepp där de samhällsekonomiska effekterna av varianter av 

ovanstående förändringar sammantaget beräknas. Syntesen består i att ett uträtat 

busslinjesystem trafikerat med mindre bussar införs, samtidigt som en smärre variation av 

                                                 
144 Det verkar dock rimligt att biljettpriset (i lågtrafik) på kvällstid skall vara större än noll kronor, och kanske till 
och med lika högt som under högtrafik. Gratis resande på kvällstid verkar resultera i skadegörelse, stökiga 
passagerare och att bussen används som ”värmestuga”, vilket kan skrämma bort vanliga passagerare. 
Marginalkostnadsprissättning förordar därmed ett högre pris för att inkludera även de samhällsekonomiska 
kostnader de störande resenärerna medför. 
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starten på skoldagen för gymnasieelever genomförs. Dessutom införs optimalt pris i högtrafik 

och nolltaxa under lågtrafik dagtid.  

 

För att beräkna optimal högtrafiktaxa krävs information om linjelängd (D), totalt antal resor 

under högtrafik (Q), antal högtrafikresor genom den kritiska sektionen (X)145, busstorlek (S) 

och antal bussar (N). Då Q, X och N samtidigt beror på biljettpriset (P), S och Q (som 

påverkar den generaliserade kostnaden, GC)146, krävs antingen en teoretisk optimeringsmodell 

för att finna jämvikt, eller så kan beräkningarna baseras på några förenklande antaganden. 

Dessa redogörs för i nästa avsnitt. 

 

9.1 Första steget i helhetsbedömningen 

Med antagandet att priset i lågtrafik skall vara noll (baserat på kapitel 7 och 8), ett uträtat 

busslinjesystem enligt kapitel 4 blir 17% kortare än befintligt busslinjesystem (och 

linjelängden D i exempellinjen från kapitel 7 därmed reduceras från 22 km till drygt 18 km), 

och att en mindre busstorlek används (S=30)147 än den i dagsläget använda, kan optimalt pris i 

högtrafik beräknas givet att det antas att samma antal bussar (N) skall användas under hela 

dagen. 

 

Anledningen till att det är önskvärt med samma antal bussar under hela dagen baseras på att 

det skulle underlätta för bussresenärerna med samma tidtabell under hela dagen. Det vore ur 

ett resenärsperspektiv också önskvärt med en så tät bussfrekvens som möjligt. Driftsutgifterna 

ökar dock mer, med fler bussar på dagen än vad efterfrågan vid nolltaxa kräver, än vad nyttan 

av ökad turtäthet blir för resenärerna.  

 

Om dessutom den stora högtrafiktoppen under morgonens rusningstrafik mildrades med en 

mindre utspridd skolstart än vad exemplet i kapitel 6 antog, skulle optimal taxa i högtrafik 

kunna hållas nere. Det visade sig i kapitel 6 att det faktiskt bara är en och samma busstur på 

respektive linje som är högt belastad av gymnasieelever på väg till skolan. Med ett turintervall 

                                                 
145 Den kritiska sektionen utgörs av den sträcka på linjen där det är som flest passagerare i bussen. 
146 GC utgörs av summan av monetära och tidsmässiga kostnader, där tidskostnaden består av gång-, vänte-, och 
åktidskostnad. Med högre biljettpris ökar GC, med större bussar ökar GC likaså då turtätheten försämras och 
med ökat resande ökar också GC då åktiden ökar med fler på och avstigningar. 
147 Vilket ligger i linje med vad som framkom i kapitel 5 och 7 och det dessutom finns bra data tillgänglig. 
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som är mindre än 15 minuter148, räcker det att variera starten av skoldagen med endast 15 

minuter, för att uppnå en i stort sett lika stor reduktion av morgonens efterfrågetopp som 

redogjordes för i kapitel 6. Detta borde inte medföra lika stora kostnader för elever, lärare och 

skolor som en halvtimmes variation av skoldagen skulle medföra, och kan därmed vara en 

samhällsekonomiskt lönsam förändring. 

 

Med nolltaxa i lågtrafik under dagen, ökar efterfrågan mer än vad som visades i kapitel 8. 

Med en GC elasticitet om -4,25 (motsvarande en priselasticitet om -1,22)149 beräknas 

efterfrågan sammantaget öka med 180% under ”lågtrafik”, då en balans mellan utbud 

(=kvalitet) och efterfrågan infinner sig. För att möta denna efterfrågan mitt på dagen (i 

”lågtrafik”) krävs 5 heldagsbussar i exempellinjen från kap 7.  

 

9.2 Andra steget i helhetsbedömningen 

För att reducera resandet (och erhålla samma antal passagerare per timme) genom den kritiska 

sektionen under morgon och eftermiddag (i ”högtrafik”) till resandevolymen under nolltaxa, 

behöver ett pris om knappt 14 kr per resa införas. Detta utgör summan av den prisrelevanta 

kostnaden för en plats (Pplats) genom den kritiska sektionen i högtrafik och den prisrelevanta 

kostnaden för på- och avstigning (Pp/a) i högtrafik, vars uttryck återfinns i ekvation 7:13 och 

7:15, med insatta värden enligt nedan.150  

 

 Linjelängd, fram och tillbaka, D = 18,5 km 

 Genomsnittlig reslängd, L = 4,5 km 

 Totalt antal resor per timme under högtrafik genom den kritiska sektionen, X = 165 

 Totalt antal resor per timme under högtrafik, Q = 390 

 Totalt antal bussar använda under hela dagen, N = 5 

 Maximalt antal sittplatser på en buss, S = 30 

 Färdhastighet, inkl inbromsning till och acceleration från hållplatserna, V = 28 km/h 

 Genomsnittlig påstigningstid per passagerare, t = 4 sekunder 

 Antal rundturer (per buss) i högtrafiktid, nhög = 5 

                                                 
148 På huvudlinjerna går bussarna i dagsläget var 12:e minut och på övriga linjer var 20:e minut. 
149 Som är något lägre än vad som användes i kapitel 8. (Det antas att resandeökningen inte är lika stor av GC-
reduktionen som har med restidsförkortningen att göra, som resandeökningen till följd av att nolltaxa införs.) 
150 I ekvation 7:13 och 7:15 skall dock Chög bytas mot Cbas (dvs dagskostnaden för en högtrafikbuss byts till 
dagskostnaden för en heldagsbuss). 
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 Dagskostnad för en heldagsbuss, Cbas = 5175 kronor 

 Åktidskostnad per timme, a = 42 kr/tim 

 Väntetidskostnad vid busshållplatsen, v = 71 kr/tim 

 

Jämfört med de värden som användes vid beräkning av optimal taxa i kapitel 7 (presenterade 

ovanför tabell 7:2 på sid 110), är den genomsnittliga reslängden kortare eftersom linjelängden 

är reducerad. Med en mindre storlek på bussarna kommer färdhastigheten (V) att öka något, 

då de mindre bussarna accelererar och retarderar smidigare. Tack vare den förkortade 

linjelängden och den marginellt högre hastigheten kommer varje buss att hinna 5 rundturer 

under de båda högtrafikperioderna. Dagskostnaden för en högtrafikbuss baseras på data från 

Östgötatrafiken (se appendix 4). Genomsnittlig påstigningstid per passagerare, åktidskostnad 

per timme och väntetidskostnad vid busshållplatsen är detsamma som i kapitel 7. 

 

Även en enkel elasticitetsberäkning, där priselasticiteten -0,4 används, visar att ett högtrafik-

pris om 14 kronor per resa skulle resultera i en konstant efterfrågan (sett per timme) under 

dagen. Det har då beaktats att en viss andel tidigare högtrafikresenärer byter tidpunkt för sin 

resa eftersom det blir gratis under ”lågtrafiktid” (21% enligt kapitel 8). 

 

9.3 Bussbehov och GC förändring 

Det antas att den optimala högtrafiktaxan gäller under hela högtrafiktiden, oavsett om den 

kritiska sektionen passeras eller ej. Det tas inte någon hänsyn till att det skulle krävas en 

reducerad taxa i prisövergångarna mellan nolltaxa och högtrafiktaxa för att undvika stora 

efterfrågetoppar under dessa tidsperioder. 

 

Med de siffror som redovisats tidigare angående resande i hög- och lågtrafik i Linköping (4,1 

miljoner respektive 1,9 miljoner resor per år) hamnar nu resandet på 2,8 miljoner respektive 

5,3 miljoner resor per år. Detta resulterar i ett resande per timme som är lika stort under hela 

dagen.151 

 

Förväntat resande resulterar i att en något mindre kapacitet per timme krävs i busslinjesystem-

et än vad som krävdes för att tillgodose efterfrågan då nolltaxa infördes endast under lågtrafik 

                                                 
151 Den period (”högtrafik”) under vilket det utgår taxa är 5,5 timmar och det är nolltaxa under 10,5 timmar i det 
beräkningsexempel som presenteras i detta kapitel. 
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i kapitel 8.152 Observera också att de uträtade och därmed kortare linjerna i sig har en 

kapacitetshöjande effekt, vilket delvis kompenserar för den förlorade kapacitet som 

användning av mindre bussar medför. 

 

Med en bussflotta om 46 bussar i trafik hela dagen på de nya kortare busslinjerna, kan 

turtätheten bibehållas under högtrafik och kapacitetsvillkoret tillgodoses med det högre priset. 

I lågtrafik (med nolltaxa) ökar turtätheten både eftersom fler bussar är i trafik och dessutom 

trafikerar kortare linjer. Trots att fler resenärer kommer att borda (och stiga av) bussarna vid 

varje hållplats under ”lågtrafik” beräknas tiden vid busshållplatserna inte att förlängas, då 

varje påstigning går fortare när taxa inte behöver erläggas. Som ett resultat av uträtade linjer 

kommer åktiden att förkortas både i hög- och lågtrafik. De uträtade linjerna resulterar i längre 

gångavstånd för resenärerna till busshållplatserna. Förändring i de olika GC-komponenterna 

av de samlade effekterna framgår av tabell 9:1. 

 

Tabell 9:1 Förändring i GC till följd av Linköpingssyntesen 
 
GC-komponent Högtrafik Lågtrafik 
Biljettpris 3,8 -10,2 
Gångtid 1,0 1,0 
Väntetid 0 -3,3 
Åktid -3,2 -3,2 
Summa 1,6 -15,7 

 

 

9.4 Samhällsekonomisk kalkyl av helheten 

I tabell 9.2 redovisas resultatet av den samhällsekonomiska kalkylen av syntesen. Efter 

tabellen redovisas de underlag som tabellen baseras på, vilket inkluderar effekter som enligt 

Ban- och Vägverkets kalkylhandböcker ges ett monetärt värde, bestående av förändring i 

konsumentöverskott, förändring i producentöverskott, miljöeffekter, olyckseffekter och 

skatteeffekter. Investeringskostnaden för bussgator och övriga potentiellt värderbara effekter 

inkluderas också. I den avslutande diskussionen behandlas dessutom ytterligare positiva och 

negativa effekter. 

 

                                                 
152 I räkneexemplet angående nolltaxa i lågtrafik i kapitel 8 var det kapacitetsbehov i högtrafik som angav behov 
av antal bussar. Kapaciteten i lågtrafik blev då något för stor. 
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Tabell 9:2 Samhällsekonomisk kalkyl av Linköpingssyntesen inkluderande 
                  värderbara effekter 
 
Effekt Nytta Kostnad 
 Miljoner kronor per år 
Minskad utgift och restidskostnad 
för existerande resenärer 

30  

Nettonytta för nya resenärer 21  
Minskad intäkt för trafikoperatören153  22 
Minskad utgift för trafikoperatören 11  
Investeringskostnad 
för bussgator 

 2,5 

Intrångseffekt  Y 
Minskat utsläpp till följd  
av färdmedelsbyte 

0,6  

Minskat antal olyckor till  
följd av färdmedelsbyte 

0,1  

Ökad elevkostnad  6 
Förlorad skatteintäkt  1 
Snedvridningseffekt  (4) 
Summa 63 32 (36) 

 

 

9.4.1 Förändring i passagerarnas kostnader 

Fler lågtrafikresor till följd av en sänkt GC i lågtrafik ökar konsumentöverskottet. Samtidigt 

kommer en ökad GC i högtrafik leda till ett minskat antal resor och en reduktion av 

konsumentöverskott för högtrafikresenärer. Sammantaget kommer existerande hög- och 

lågtrafikresenärer öka sitt konsumentöverskott med 30 miljoner kronor per år, och nya 

resenärer vinner 21 miljoner kronor per år i ökat konsumentöverskott.154 

 

9.4.2 Förändring i trafikoperatörens utgifter och intäkter 

Driftskostnaderna minskar något även då närmare 30% fler heldagsbussar används, eftersom 

antalet högtrafikbussar minskar samtidigt som de mindre bussarna är billigare i drift och 

inköp. I stället för att använda 56 bussar i högtrafik och 36 bussar i lågtrafik, behövs endast 46 

bussar av en mindre storlek i heldagstrafik (S=30). Den totala utgiften för denna busstrafik 

                                                 
153 Observera att denna kostnadspost har sin motsvarighet på nyttosidan i form av lika stor ökning av 
konsumentöverskott. 
154 För beräkningar se appendix 12. 



 149

summerar till ett belopp som är 11 miljoner kronor per år mindre i jämförelse med existerande 

utgift för busstrafiken enligt appendix 4155. 

 

Med nolltaxa endast i lågtrafik kvarstår kostnader för biljetthantering. Alla tidigare intäkter 

om 19,4 miljoner kronor per år i lågtrafik skulle däremot försvinna. Intäkterna i högtrafik 

minskar endast med 2,5 miljoner kr per år trots att resandet minskar eftersom biljettpriset 

höjs. Observera att dessa förlorade 22 miljoner kronor i biljettintäkter för bussbolaget har sin 

motsvarighet på nyttosidan i ökat konsumentöverskott för resenärerna. 

 

9.4.3 Förändring i utsläpp till följd av mindre bilresande 

Av bussresandeökningen antas att 20% är överflyttat från bilresor (enligt kapitel 8). Med 

antagandet att de tidigare bilresorna som nu genomförs med buss i genomsnitt var 3 km, 

reduceras antal bilkilometer med 2,1 miljoner kilometer. Värdet av den förbättrade miljön 

summerar till 0,6 miljoner kronor per år enligt tabell 9:3 (Baserat på Vägverket 2001 och 

SIKA 2002, som tidigare). Då bussarna drivs med biogas sker ingen förändring av 

utsläppsmängden till följd av en förändring i bussparkens storlek eller sammansättning.  

 

Tabell 9:3 Emissioner och samhällsekonomiska kostnader 
 
 bilkilometer gram/km Kostnad 

kr/kg 
Summa 
kr/år 

CO2 2,1 miljoner 166 1,50 522900 
SO2 2,1 miljoner 0,0036 159 1202 
NOx 2,1 miljoner 0,07 79 11613 
VOC 2,1 miljoner 0,165 59 20443 
Partiklar 2,1 miljoner 0,003 4707 29654 
Summa    585812 

 

 

9.4.4 Förändring i olyckor till följd av minskat bilresande och ökat bussresande 

Med 2,1 miljoner färre bilkilometer reduceras olyckskostnaden med 130 000, och med 34 000 

fler busskilometer156 ökar olyckskostnaden med 22 000. Sammantaget minskar därmed 

                                                 
155 Med 46 heldagsbussar i trafik, blir den årliga (investerings- och) driftsutgiften 78,9 miljoner kronor 
(=46•1716000), i jämförelse med nuvarande driftskostnad om 86,6 miljoner per år. Med samma procentuella 
påslag för ”overhead” kostnader, minskar även denna med 3 miljoner kronor per år. 
156 Ökning i antal busskilometer = 6000 km/buss•24 bussar •2 (45 resp 36 platser) - (2500•10•2 + 6000•18•2) = 
22000. 
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kostnaden för olyckor med drygt 100 000 kronor per år. Beräkningarna är baserade på 

Vägverkets (2001) värdering vid överflyttning av trafik mellan trafikslag omräknat till att 

endast omfatta trafik i tätort. 

 

9.4.5 Övrigt värderbara effekter 

Med 2,1 miljoner mindre bilkilometer, en genomsnittlig förbrukning om 0,7 liter/10km och en 

skatt om 7,2 kronor per liter, minskar skatteintäkterna därmed med 1 miljoner kronor per år. 

 

Med en skattefaktor 2 om 0,3 (SIKA 2002) uppstår en kostnad (snedvridningseffekt) om 4 

miljoner kronor per år, eftersom subventioneringsbehovet ökar. En kostnad vars storlek kan 

diskuteras med argument från avsnitt 3.2.2. 

 

Den initiala investeringskostnaden om 50 miljoner kronor som krävs för att möjliggöra en 

uträtning av busslinjerna, motsvarar en årlig kostnad om 2,5 miljoner kronor beräknat på 40 år 

med 4% ränta. Dessutom måste en kostnad adderas till kalkylen för den uppoffring eleverna 

tvingas till då skolstarten varieras. I kapitel 6 framkom att elevkostnaden för en halvtimmes 

varierad skolstart var 11,5 miljoner kronor per år. En mindre variation av skoldagen bör då 

resultera i en lägre elevkostnad. Med antagandet att elevkostnaden i stort sett halveras blir 

elevkostnaden 6 miljoner kronor per år. Likaså tillkommer den intrångskostnad (Y) som 

uppstår när bussgatorna dras genom tidigare fordonsfria områden. Denna kostnad är dock inte 

estimerad. 

 

9.5 Slutsatser och återstående problem 

Beräkningarna i detta kapitel är av överslagsmässig karaktär och baseras på en förhållandevis 

grov uppskattning av hur resandet kommer att påverkas. Den sammanlagda effekten kan vara 

underskattad med tanke på att en trolig synergieffekt av alla åtgärder tillsammans ej har 

kunnat beräknas. Kalkylen visar ändå på en väsentligt mycket större samhällsekonomisk nytta 

än kostnad om inte intrångskostnaden beaktas (detta oavsett om de snedvridande effekterna 

ett ökat subventioneringsbehov anses ha är inkluderade eller inte).  
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I en känslighetsanalys där åktidskostnaden är reducerad till 20 kronor per timme och 

väntetidskostnaden därmed också reduceras minskar nyttosidan i kalkylen med drygt 30% till 

40 miljoner kronor per år. 

 

Intressentansatsen visar att den kraftigt förbättrade kvaliteten på kollektivtrafiken, och 

nolltaxa i lågtrafik framförallt leder till att existerande och nya bussresenärer gynnas. 

Bussresandet kommer att öka mycket och en del av dessa nya bussresenärer utgörs av tidigare 

bilister. Reduktion i olyckskostnader och den positiva påverkan på utsläpp av minskad 

biltrafik är liten. Stadsmiljön i sin helhet skulle dock kunna påverkas positivt med något färre 

bilar i trafiken. Dessutom kommer kvarvarande bilister fram något snabbare i trafiken. De 

kommunfinansiella effekterna är små, 11 miljoner på årsbasis, vilket endast utgör en ökad 

kommunal utgift för den allmänna lokala kollektivtrafiken om 9%. Denna utgift kommer 

skattebetalarna att få bära, men utgör en knappt märkbar ökning av den kommunala 

skattesatsen (+ 0,05%). Att en del av de nya bussresenärerna utgörs av tidigare fotgängare  

och cyklister är också negativt, då de positiva hälsoeffekter dessa promenader och cykelturer 

resulterade i går förlorade. 

 

Det kan konstateras att nuläget vad gäller kollektivtrafikens utformning inte är optimal, i  

vart fall inte i Linköping, och med stor sannolikhet inte heller hos andra trafikhuvudmän där 

användningen av en samhällsekonomisk ansats och CBA är begränsad. Exemplifieringen i 

Linköping har visat att det finns en stor potential för välfärdsökning i förändringsarbetet för 

den lokala kollektivtrafiken. Det är viktigt att beakta att många små förändringar totalt sett 

kan generera stora samhällsekonomiska välfärdsvinster, speciellt om de utförs på bred front i 

ett flertal städer. Om exempelvis hälften av alla 22 trafikhuvudmän kan finna liknande 

genomförbara förändringar med den här demonstrerade samhällsekonomiska ansatsen där 

nettonyttan är av samma storleksordning som i Linköping, skulle välfärden öka med 330 

miljoner kronor årligen i Sverige. Intressentansatsen visar att alla vinner, utom de skatte-

betalare som sällan åker buss. Det ökade subventioneringsbehovet utgör i Linköpings-

exemplet dock endast 1/3 av nettonyttan, och budgetbelastningen är liten i relation till de 

pengar som avsätts till spektakulära infrastrukturinvesteringar inom kollektivtrafiksektorn. 

 

När det nu är klart vad man bör sträva efter och vad som kan uppnås med en samhälls-

ekonomisk ansats till kollektivtrafikens utformning, återstår nästa stora fråga. Hur skall 
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nyorienteringen gå till i praktiken? Vilka organisatoriska förändringar krävs, och hur bör den 

politiska styrningen reformeras för att slutmålet skall nås. 
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10 Sammanfattning 

 

Kommuner och landsting har under lång tid stöttat lokal kollektivtrafik med omkring 10 

miljarder kronor årligen, men det har inte hindrat den nedåtgående trenden i trafik-

utvecklingen utanför Stockholm. Biljettintäkterna täcker knappt hälften av kostnaderna för 

kollektivtrafiken. I storstäder utgör biltrafikträngsel och miljöproblem ett uppenbart skäl  

för en sådan subventionering. I mindre och medelstora städer – som föreliggande studie 

behandlar – är trängsel- och miljöproblemen på grund av biltrafiken mycket mindre allvarliga 

än i storstäder, men det finns andra skäl för att även där subventionera kollektivtrafiken. 

Samhällsekonomiskt optimal prissättning av lokal kollektivtrafik i mindre och medelstora 

städer resulterar i en skattefinansieringsgrad på drygt 50%. Att detta ungefär motsvarar 

rådande subventioneringsgrad är dock inte ett tecken på att kollektivtrafiken bedrivs på 

samhällsekonomisk grundval, eftersom det visar sig att rådande prisstruktur är grovt 

suboptimal. Vad gäller investeringspolitik visar det sig dessutom i en inledande enkät-

undersökning att ett flertal trafikhuvudmän, som har ansvar för den lokala kollektivtrafiken, 

inte använder samhällsekonomiska kalkyler (CBA) vid planering och drift av lokal 

kollektivtrafik. 

 

Syftet med avhandlingen är att visa hur en samhällsekonomisk ansats kan användas för analys 

av lokal kollektivtrafik samt att visa på några möjligheter till förbättringar av den lokala 

kollektivtrafiken som skulle kunna uppstå om den bedrevs på samhällsekonomisk grundval. 

Med den avsikten gäller det att först bena upp några teoretiska grundfrågor för en tillämpning 

av allmän välfärdsekonomisk teori på bedrivande av lokal kollektivtrafik. Därefter 

konkretiseras operationaliseringen av teorin genom några illustrativa tillämpningsexempel 

som påvisar potentialen för samhällsekonomisk systemanalys. Systemansatsen baseras på 

tidigare forskning och kunskap om avvikelser från systemoptimum (Jansson 1984, Larsen 

1993), som anger inriktningen av reformeringen. Med CBA har här storleksordningen för den 

potentiella lönsamhetsförbättringen uppskattats. 

 

10.1 Teorigrunden 

Den samhällsekonomiska ansatsen syftar till att maximera summan av välfärden för alla 

individer och välfärd mäts i termer av betalningsvilja (WTP).  
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I många mindre och medelstora städer med ett förhållandevis lågt resandeunderlag kan den 

totala betalningsviljan hos potentiella resenärer vara otillräcklig, åtminstone i vissa 

reserelationer. En basnivå av kollektivtrafik erbjuds ändå för behövande medborgare som 

saknar egen betalningsförmåga och/eller alternativa resmöjligheter. Nyttan av denna basnivå 

är svår att fånga i en konventionell samhällsekonomisk kalkyl, som utgår från resenärers 

betalningsvilja, och därför kan denna basnivå av kollektivtrafik betraktas som en merittjänst 

(”merit good”). I allmänhet överstiger emellertid den optimala servicenivån basnivån, och 

utbudet utöver basnivån bör beräknas enligt gängse samhällsekonomisk kalkylmetod, där 

nyttan för alla nya resenärer värderas i enlighet med deras WTP på samma sätt som för 

vanliga varor och tjänster. Systemavgränsningen är avgörande för applicering av CBA på 

bedrivande av lokal kollektivtrafik också i andra avseenden. Partialanalys av resande-

marknaden rekommenderas både av teoretiska och av praktiska skäl. Utan att överge den 

partialanalytiska grundformen för kalkylen kan och bör ändå hänsyn tas till väsentliga 

systemexterna effekter. För en kollektivtrafikinvestering utgörs de huvudsakliga system-

interna effekterna av kostnadsförändringar för trafikoperatören och väg- eller banhållaren 

samt förändring i restid och andra uppoffringar för existerande resenärer och nyttan av nya 

resor. De externa effekterna består av förändrad miljöpåverkan till följd av ändrade 

avgasmängder, förändring i externa olyckskostnader och möjligen också påverkan på 

arbetsmarknaden. De två första systemexterna effekterna kan partialanalysen kompletteras 

med utan större problem genom skuggpriser. Den möjliga arbetsmarknadspåverkan bortses 

antingen ifrån i gängse samhällsekonomiska kalkyler eller hanteras på ett schablonartat sätt, 

vilket när det gäller lokal kollektivtrafik framstår som alltför ensidigt. Den antagna negativa 

effekt som sker på arbetsutbudet till följd av den ökade beskattningen då offentliga 

investeringar eller subventioner finansieras med skatter beaktas genom att lägga till en 

schablonkostnad i proportion till det offentliga budgetsaldots förändring (skattefaktor 2). 

Detta torde dock mer än väl kompenseras av den ökning av utbudet av arbetskraft som uppstår 

då restiden för och/eller priset på en kollektivtrafikresa reduceras genom en investering eller 

på grund av en subvention som möjliggör marginalkostnadsprissättning. 

 

Det finns alltså skäl som talar mot en användning av skattefaktor 2 för offentliga utgifter för 

lokal kollektivtrafik, vilka leder till minskad generaliserad kostnad för resenärer till och från 

arbetet.  
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10.2 Tillämpningsexempel 

Med samhällsekonomiska beräkningar belyses vad effekten av dels utbudsförändringar i lokal 

kollektivtrafik kan leda till i Linköping. Dels studeras vad ändamålsenlig efterfrågestyrning, 

som varierad start på skoldagen och ”peak-load pricing”, kan leda till för den lokala kollektiv-

trafiken, också med Linköping som exempel, en stad med120 000 invånare där den lokala 

kollektivtrafiken bedrivs med bussar som årligen transporterar sex miljoner passagerare. 

 

10.2.1 Samhällsekonomiskt lönsamma utbudsförändringar 

Utbudet kan förändras på flera sätt. Det är möjligt att ändra färdmedel, linjenät (dvs 

linjedragning och antal linjer), antal fordon och fordonsstorlek. Det gäller att pröva sådana 

systemförändringar som kan antas leda mot en optimal trafiklösning. 

 

Ett genomtänkt uträtat busslinjesystem i Linköping skulle reducera den genomsnittliga 

restiden från dörr till dörr. Den tid bussen behöver för att åka mellan ändhållplatserna 

minskar, vilket både reducerar åktiden och ökar turtätheten givet antal bussar. Den ökade 

turtätheten medför att väntetiden vid busshållplatserna minskar. Förändringen av gångavstånd 

har mätts med GIS och baseras på individdata. De positiva effekterna av linjeuträtningen 

uppväger mer än väl den lilla ökning av gångavståndet som uppstår. Intrångskostnaden som 

skulle uppstå på vissa platser till följd av att bussgator skulle behöva dras genom några 

fordonsfria boendeområden är inte inkluderad i beräkningarna. Den systeminterna samhälls-

ekonomiska vinsten av uträtade busslinjer är dock så pass stor att det också finns gott om 

utrymme för eventuella intrångskostnader. 

 

Kostnadsminimering av producenterna med otillräcklig hänsyn till trafikantkostnaderna 

resulterar i att för stora bussar är i trafik på många ställen. En trafikering med fler men mindre 

bussar i Linköping ökar nettonyttan, men subventioneringsbehovet skulle öka i jämförelse 

med dagens subventionsnivå om 53%. Anledningen till att samhällets välfärd ökar är att 

vänte- och åktidstidskostnaderna för bussresenärerna minskar mer än den ökade investerings- 

och driftskostnaden för bussbolaget. 
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10.2.2 Samhällsekonomiskt lönsam efterfrågestyrning 

De stora skillnaderna mellan resefterfrågan under högtrafiktid och lågtrafiktid är ett problem 

för resursutnyttjandet eftersom bussparken måste dimensioneras efter högtrafiken. Detta kan 

tacklas med prissättning eller annan efterfrågestyrning. Den extrema men kortvariga 

efterfrågetoppen som finns under högtrafiktid på morgonen är det svårt att hantera enbart med 

prispolitik. Genom att införa en viss variation av starten på skoldagen för gymnasieelever 

skulle avsevärda investerings- och driftskostnadsbesparingar kunna göras i den lokala 

busstrafiken i Linköping. I dagsläget börjar merparten av gymnasieeleverna vid ungefär 

samma tid varje morgon. En skolstart utspridd under en timme på morgonen skulle kraftigt 

reducera efterfrågan på de mest belastade avgångarna på ett flertal busslinjer. Detta medför 

dock kostnader för eleverna i form av att behöva stiga upp tidigare vissa mornar. Elevernas 

kompensationskrav för att vara indifferenta för förändringen har uppskattats med hjälp av en 

enkätunderökning till att vara av en jämförbar storleksordning som de investerings- och 

driftkostnadsbesparingar som kan göras i busstrafiken. Men om skolstarten endast sprids ut 

under en halvtimme på morgonen erhålls i stort sett hela besparingen för busstrafiken, 

samtidigt som olägenhetskostnaderna för eleverna kraftigt minskar. 

 

Optimal prissättning innebär framförallt ”peak-load pricing”, dvs en prisdifferentiering mellan 

högtrafik och lågtrafik. Den utvecklade modellen tar också hänsyn till resanderiktning och var 

på linjen resandet sker. Det är endast under högtrafiktid i riktning med resandeströmmen och 

på den sträcka av linjen där det är som flest passagerare i bussen (den kritiska sektionen) som 

optimalt pris blir högt jämfört med nuvarande prisnivå. Givet att olika optimala busstorlekar 

används på linjer av olika längd och med olika resandetäthet, resulterar optimal prissättning i 

Linköping i ett högtrafikpris med strömmen genom den kritiska sektionen som är knappt 50% 

högre än nuvarande taxenivå. Under högtrafiktid utanför den kritiska sektionen blir det 

optimala priset endast 1,50 kronor och likaså mycket lågt under lågtrafiktid, så lågt att det 

knappt vore lönt att ta betalt.  

 

Linjelängd har en ökande effekt på optimalt pris genom den kritiska sektionen på grund av att 

en viss buss hinner göra allt färre turer genom den kritiska sektionen ju längre linjen är. Det är 

dock inte reslängden för resenärerna som är den avgörande faktorn, utan det är passage av den 

kritiska sektionen som är avgörande för priset, oavsett hur lång resan är, men eftersom i 

genomsnitt längre resor görs på långa linjer än på korta, finns ett visst samband mellan 

optimalt pris och reslängd när man jämför linjer med olika längd. 
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Är det lönt att ta ut det låga lågtrafikpriset, och kan det finnas skäl för nolltaxa även i 

högtrafik? Detta är två frågor som diskuteras som en komplettering till optimeringsmodellen 

för prispolitiken. Diskussionen baseras på en egen Stated Preference undersökning 

kompletterad med resultat från tidigare studier, dels av verkliga nolltaxeförsök, dels av 

resefterfrågans GC-elasticitet. Det visar sig att varken kostnadsbesparingen för att slippa 

biljett- och intäktshanteringen eller minskningen av de negativa effekterna av biltrafiken 

skulle motivera nolltaxa hela dagen i Linköping. Nolltaxa endast i lågtrafik blir dock 

samhällsekonomiskt lönsamt i Linköping om skattefaktor 2 inte tillämpas för den erforderligt 

ökade subventioneringen av lokal kollektivtrafik. 

 

10.4 Slutsatser 

Ett bedrivande av lokal kollektivtrafik på samhällsekonomisk grundval har i avhandlingen 

visat sig ha en stor potential att öka välfärden i Linköping. Om lokal kollektivtrafik skulle 

bedrivas på samma sätt av alla trafikhuvudmän i hela Sverige skulle skattebetalarna få 

betydligt bättre valuta för de pengar som satsas på lokal kollektivtrafik. Välfärden i Sverige 

skulle öka högst avsevärt. 

 

I Linköpingssyntesen, där alla ovannämnda välfärdshöjande åtgärder vidtas samtidigt, visar 

det sig att nettonyttan årligen blir 30 miljoner kronor. Detta leder visserligen till ett årligt ökat 

underskott om 11 miljoner kronor (vilket utgör 9% av de totala utgifterna för busstrafiken i 

Linköpings tätort). Om exempelvis hälften av alla 22 trafikhuvudmän kan finna liknande 

genomförbara förändringar med den här demonstrerade samhällsekonomiska ansatsen där 

nettonyttan och ökat underskott är av samma storleksordning som i Linköping, skulle väl-

färden öka med 330 miljoner kronor årligen i Sverige. Under antagandet att nettonyttan förblir 

oförändrad under de närmaste 40 åren blir nuvärdet av den totala nettonyttan (med 4% ränta) 

6,5 miljarder kronor. Denna totala nettonytta skulle uppskattningsvis inte ställa anspråk på 

mer offentliga medel än ca 2,4 miljarder kronor. 

 

Jämfört med spektakulära infrastrukturinvesteringar inom kollektivtrafiksektorn såsom 

tunneln genom Hallandsås, Citytunneln i Malmö eller Citybanan i Stockholm med 

investeringskostnader från 10 till 20 miljarder kronor och en samhällsekonomisk bruttonytta 

som knappast når upp till kostnaderna, framstår en övergång till ett samhällsekonomiskt 
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bedrivande av den lokala kollektivtrafiken som en mycket lönsam satsning. Den har inte den 

spektakulära karaktären som jätteinvesteringar i infrastrukturen, men kompletterad med andra 

trafikpolitiska åtgärder i samma anda, finns förutsättningar att åstadkomma ett trendbrott, och 

vända kräftgången för lokal kollektivtrafik i små och medelstora tätorter. 
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Appendix 1 Enkät till Trafikhuvudmännen angående CBA 
användningen 
 
EKI, Nationalekonomi   Namn 
Linköpings Universitet   Adress 
581 83 Linköping 
 
Tfn 013-28 29 98 
anders.ljungberg@eki.liu.se 
 
Samhällsekonomiska kalkyler och lokal kollektivtrafik 
 
Inom ramen för ett forskningsprojekt ”Hur åstadkomma ett trendbrott? – 
samhällsekonomiskt effektiva lösningar på kollektivtrafikens grundproblem” 
finansierat av VINNOVA och Banverket genomför vi nu en enkätundersökning 
angående användandet av samhällsekonomisk kalkylmetodik när det gäller 
investeringar i lokal kollektivtrafik. Vårt övergripande syfte med projektet är att 
bidra till att skapa en så bra kollektivtrafik i framtiden som möjligt. Denna enkät 
är en del av en inledande inventering av kunskapsläget. Den går ut till alla 
trafikhuvudmän i landet.  
 
Vi skulle verkligen uppskatta om du kan se till att denna enkät blir så noggrant 
besvarad som möjligt. 
 
Den viktigaste frågan i enkäten har att göra med i vilken utsträckning din 
organisation använder samhällsekonomisk kalkylmetodik (Cost Benefit Analys) 
när det gäller lokala/regionala kollektivtrafikinvesteringar. 
 
Fråga 1a) Känner din organisation till att Vägverket har ett ansvar att ta fram,  

                uppdatera och tillhandahålla en ”handbok” angående lokala  

                kollektivtrafikinvesteringar?       Nej    Ja 

 
 Fråga 1b) Känner din organisation till Vägverkets handbok Effektsamband   

                2000 (Kollektivtrafik, effektkatalog och handledning) ?     Nej    Ja 

 
I en samhällsekonomisk kalkyl (CBA) vägs nyttan av en investering eller annan 
åtgärd för olika grupper i samhället (kollektivtrafikresenärer, bilister, cyklister 
och eventuellt andra grupper) mot framförallt investeringskostnaden (och 
eventuellt buller eller annan störning). Både nytto- och kostnadssidan beräknas i 
pengar efter en förhållandevis väl utvecklad metodik.  
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Fråga 2) Vid vilka av nedanstående investeringsbeslut när det gäller  
         lokal/regional kollektivtrafik förekommer CBA som en del av  
         beslutsunderlaget? 
 

         Tillhör inte  
                 Nej   Ja    ibland   vårt anvars- 
                 Område 

För drift- och underhållsåtgärder?     
Vid personalförändringar?     
Vid informationssysteminvesteringar?        
Vid fordonsinvesteringar?        
Vid förändringar av taxestrukturen?      
Vid mindre linjeomläggningar/trafikförändringar?        
Vid större linjeomläggningar/trafikförändringar?        
Vid hållplats/stationsinvesteringar?       
Vid körfältsinvesteringar?      
Vid ban/spårvägsinvesteringar?       
Annat_____________________________?      
   Vad för något? 

 

 

Fråga 3a) Planeras/diskuteras något större investeringsprojekt inom ert 
          ansvarsområde just nu?     

           Nej    Ja  till en ungefärlig kostnad om __________________kr. 

 

    Beskriv gärna detta kort __________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

  b) Har ni planerat att använda CBA i detta fall?      Nej    Ja 
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Fråga 4a) Nämn den största investering som skett under de senaste 10 åren? 

         Ungefärlig kostnad ____________ kr.  Namn/beskrivn____________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

   b) Användes CBA i detta fall?      Nej    Ja  

 

Fråga 5) Om CBA inte används eller används i mycket liten utsträckning,  
            Vad beror det på?  
     Instämmer 

H
el

t 

D
el

vi
s 

V
ar

ke
n 

el
le

r 

N
äs

ta
n 

in
te

 a
lls

 

In
te

 a
lls

 

 
Det finns ej ekonomiska resurser att utföra CBA      

Andra faktorer än CBA har större betydelse när 
beslut väl skall fattas      

Det beslutsunderlag vi brukar använda är tillräckligt 
och passar bättre in i vår organisation      
 
 
Kommentar/eget förslag____________________________________________ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Om CBA används besvaras också fråga 6, annars är du klar med enkäten nu 

              Tack för din medverkan 
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Fråga 6) Om samhällsekonomiska kalkyler upprättas;      

 
  a) När brukar de upprättas i sådana fall? 
 
   I ett första planeringsstadie?   Nej    Ja 
   I god tid innan beslut skall fattas?   Nej    Ja 
   Precis innan åtgärden genomförs?   Nej    Ja 
   Efter åtgärden är genomförd?   Nej    Ja 
 
 
  b) Ungefär hur många CBA upprättas per år?    _________ stycken. 
 
 
  c) Vem genomför kalkylerna?    egen personal    konsulter    annan 

 

  d) Har ni riktlinjer för hur en CBA skall genomföras?   Nej    Ja 

 

  e) Bedömer ni inom er organisation att användningen av CBA kommer att  

      öka eller minska i framtiden?        öka    minska 

   Varför______________________________________________________ 

         ____________________________________________________________ 

         ____________________________________________________________ 

 
 
 
Eventuella kommentarer 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________       

     Tack för din medverkan 
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Appendix 2 Förändring i gångavstånd mätt med GIS 
 
 
Förändring i gångavstånd 
 
 
Gångavståndet till den närmaste busshållplatsen kommer att öka. Figur A2:1 visar hur 

avståndet från hushåll till busshållplatser kommer att öka när busshållplatser flyttas eller tas 

bort som en konsekvens av uträtade busslinjer. Spindeldiagrammet till vänster visar avstånden 

från alla fastigheter inom ett gångavstånd om 100 meter fån två busshållplatser på en 

existerande busslinje157. Till höger visas avstånden från samma fastigheter till närmaste 

busshållplatser på en ny busslinje. 

 
 
 
 

                  
 
Figur A2:1   Avstånd mellan fastigheter och två busshållplatser på en existerande busslinje till  
                     vänster, och till höger de i genomsnitt längre avstånden från samma fastigheter  
                    till närmaste busshållplatser i det nya linjesystemet 
 
 
Om förändringen i gångavstånd mäts från alla fastigheter inom ett gångavstånd om 100 meter 

från närmaste busshållplats i existerande busslinjesystem blir ökningen i genomsnitt 42 meter. 

Om beaktat avstånd från busshållplatser i det befintliga linjesystemet successivt ökas erhålls 

resultat enligt tabell A2:1. 

 
 
 
                                                 
157 100 meters gångavstånd motsvaras av ett mätt fågelavstånd om 77 meter. 

Skala
100 m
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Tabell A2:1 Förändring i gångavstånd mellan hem och närmaste busshållplats för invånare  
                     boende inom olika avståndszoner från busshållplatser i det existerande linjesystemet 
 
 
Zon; avstånd till 
existerande 
busshållplats (m) 

Gångavstånd i existe-
rande busslinjesystem
Medel   Spridning (m)

Gångavstånd i före-
slaget busslinjesystem     
Medel       Spridning (m)

Förändring i 
gångavstånd 
(m) 

Invånare 

0-100 74 20-100 116 8-721 42 8 434 
0-150 105 20-150 157 8-736 52 22 013 
0-200 143 20-200 221 8-742 78 47 740 
0-250 168 20-200 234 8-774 66 67 147 
0-300 189 20-300 247 8-812 58 84 488 
0-400 211 20-400 258 8-823 47 98 128 
0-600 230 20-600 268 8-1076 38 105 956 
0-910 235 20-910 272 8-1399 37 107 178 
0-1500 240 20-1473 278 8-2167 38 107 718 
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Appendix 3 GC beräkningar 
 
 
Generaliserad kostnad (GC) Uträtade busslinjer 
 
(lågtrafiktid inom parentes) Huvudlinjer  Övriga linjer 
Ursprungsläge 
Gångtid 211 meter, 211/1,2 • 2 •  
                   1,2 m/s 42/(60•60)    = 4,1   = 4,1 
Väntetid  6 min (10) 6•1,7•42/60  =7,2 (11,9) 10 min (15)   =11,9 (13,6) 
Åktid       20 min 20•42/60       =14   = 14 
Biljettpris genomsnitt =10,2  = 10,2 
                SUMMA     35,5 kr    40,2 
                (40,2 kr)    (41,9) 
 
Efter; uträtade linjer och mindre (normalstora) bussar 
Gångtid   258 meter, 258/1.2 • 2 •     
                    1,2 m/s 42/(60•60)       = 5   = 5 
Väntetid  3,8 min (7,5) 3,8•1,7•42/60  = 4,5 (8,9) 8,5 min (13) = 10,1 (13) 
Åktid      14 min 14•42/60          = 9,8 17 min = 11,9 
Biljettpris genomsnitt  = 10,2  = 10,2 
                  SUMMA        29,5 kr        37,2 kr    
                    (33,9)    (40,1) 
 
Efter; uträtade linjer  
Gångtid      258 meter, 258/1,2 • 2 •  
                        1,2 m/s 42/(60•60)    = 5   = 5 
Väntetid   5 min (8) 5•1,7•42/60  = 6 (9,5) 8,5 min (13) = 10,1 (13) 
Åktid         15,6 min 15,6•42/60    = 10,9 17 min = 11,9 
Biljettpris  = 10,2  = 10,2 
 SUMMA      31,7 kr      37,2 
                      (35,6)    (40,1) 
 
 
Priselasticitet (eP) och GC elasticitet (eGC) 
 
 
eP = P/Q•dQ/dP = P/Q•dQ/dGC•dGC/dP = P/Q•dQ/dGC•1 = P/Q• eGC•Q/GC = P/GC• eGC 

 
eGC = eP•GC/P = -0,4•35,5/10,2 = -1,4   
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Appendix 4 Busskostnader i Linköpings tätort 
 
18 normalstora bussar och 18 ledbussar används alla veckodagar inklusive helger. I högtrafik 

sätts dessutom 10 extra bussar in av varje storlek. Den totala kostnaden per år sammanfattas i 

tabell A4:1, och underlaget som tabellen är baserad på återfinns nedan och i tabell A4:2 - 

A4:5 på nästa sida. 

 
Tabell A4:1 
 Antal bussar Kostnad/buss per år 

(1000 kr) 
Summa                   varav
(miljoner kr)            helg

Normalstora bussar 
använda hela dagen 

18 1794 32,3                          (7,5) 

Ledbussar använda  
hela dagen 

18 1965 35,4                          (7,8) 

Normalstora bussar 
använda endast i högtrafik 

10 899 9,0 

Ledbussar använda  
endast i högtrafik 

10 1028 10,3 

Summa   87                            (15,3)
 
 
En ”Overheadkostnad” om 37 miljoner kr/år, använd för administration, 

administrationsbyggnader, trafikplanering, service, etc tillkommer också på kostnadssidan. 

Den årliga totala kostnaden summerar till 124 miljoner kronor  (Linköpings kommun) 

 
 
Kostnad/buss 

Tabellerna (A4:2 - A4:5) på nästa sida baseras på följande information. Bussar använda hela 

dagen, 7 dagar per vecka behöver tre förare på en årlig bas. Högtrafikbussar används 

approximativt endast med en förare med ett delat skift. Förarnas lön är 21 000 kr/månad + 

sociala avgifter och overhead om 40%. Investeringskostnaden för en ledbuss är 3,5 miljoner 

kronor, och investeringskostnaden för en normalstor buss är 2,7 miljoner kronor. Bussarna har 

en livslängd på 10 år, och körs 60 000 kilometer varje år när de används hela dagen. 

Högtrafikbussarna används bara under högtrafik och körs därför endast 25 000 kilometer 

varje år. Restvärdet på en buss som används hela dagen antas vara 0 efter 10 år, och 

högtrafikbussarna antas ha ett restvärde på 0,5 miljoner kronor efter 10 år. En ledbuss 

förbrukar 9m3 biogas/10km, och en normalstor buss förbrukar 7 m3 biogas/10km. Kostnaden 

för biogas är 6 kr/ m3.  
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Tabell A4:2 Normalstora bussar använda hela dagen (S=36), kostnad/år 

 Beräkning Summa (1000 kr/år)        (varav kvällar och helg)
Förare 3•21´•1,4•12 1059                                                  (353) 
Avskrivning 2700´/10 270 
Bränslekonsumtion 6´•7•6 252                                                     (63) 
Kapitalkostnad 1575´•4% 63 
Garage/service 8´´/56 + 10 150 
Summa  1794                                                   (416) 

                     (1794-416)/12mån/21dagar = 5468 kr/dag 
                  5468/16tim = 342 kr/tim 

 
 
Tabell A4:3 Normalstora bussar använda endast i högtrafik (S=36), kostnad/år 

 Beräkning Summa (1000 kr/år) 
Förare 1•21´•1,4•12     353 
Avskrivning (2700´- 500´•0,6756)/10 236 
Bränslekonsumtion 2,5´•7•6 105 
Kapitalkostnad 1375´•4% 55 
Garage/service 8´´/56 + 10 150 
Summa  899 

                     899/11mån/21dagar = 3892 kr/dag 
                  3892/4tim = 973 kr/tim 

 
 
Tabell A4:4 Ledbussar använda hela dagen (S=45), kostnad/år 

 Beräkning Summa (1000 kr/år)        (varav kvällar och helg)
Förare 3•21´•1,4•12 1059                                                  (353) 
Avskrivning 3500´/10 350 
Bränslekonsumtion 6´•9•6 324                                                    (81) 
Kapitalkostnad 1925´•4% 82 
Garage/service 8´´/56 + 10´ 150 
Summa  1965                                                   (434) 

                     (1965-434)/12mån/21dagar = 6075 kr/dag 
                  6075/16tim = 380 kr/tim 

 
 
Tabell A4:5 Ledbussar använda endast i högtrafik (S=45), kostnad/år 

 Beräkning Summa (1000 kr/år) 
Förare 1•21´•1,4•12    353 
Avskrivning (3500´-500´•0,6756)/10 316 
Bränslekonsumtion   2,5´•9•6 135 
Kapitalkostnad 1850´•4% 74 
Garage/service 8´´/56 + 10 150 
Summa  1028 

                     1028/11mån/21dagar = 4450 kr/dag 
                  4450/4tim = 1112 kr/tim 
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Nedanstående tabeller baseras delvis på approximativa data. För den mindre 

servicebusstorleken är investerings- och bränslekostnaden grova approximationer 

 

Tabell A4:6 Servicebussar använda hela dagen (S=30), kostnad/år 

 Beräkning Summa (1000 kr/år)        (varav kvällar och helg)
Förare 3•21´•1,4•12 1059                                                  (353) 
Avskrivning 2300´/10 230 
Bränslekonsumtion 6´•6•6 214                                                     (53) 
Kapitalkostnad 1350´•4% 54 
Garage/service 8´´/56 + 10 150 
Summa  1716                                                   (406) 

 (1716-406)/12mån/21dagar = 5198 kr/dag     5198/16tim = 325 kr/tim 
 
 
Tabell A4:7 Servicebussar använda endast i högtrafik (S=30), kostnad/år 

 Beräkning Summa (1000 kr/år) 
Förare 1•21´•1,4•12    353 
Avskrivning (2300-500´•0,6756)´/10 196 
Bränslekonsumtion   2,5´•6•6 90 
Kapitalkostnad 1150´•4% 46 
Garage/service 8´´/56 + 10 150 
Summa  835 

 835/11mån/21dagar = 3615 kr/dag   3615/4tim = 904 kr/tim 
 
 
Tabell A4:8 Midibussar använda hela dagen (S=23), kostnad/år 

 Beräkning Summa (1000 kr/år)        (varav kvällar och helg)
Förare 3•21´•1,4•12 1059                                                  (353) 
Avskrivning 2000´/10 200 
Bränslekonsumtion 6´•5•6 180                                                    (46) 
Kapitalkostnad 1125´•4% 45 
Garage/service 8´´/56 + 10´ 150 
Summa  1634                                                   (399) 

 (1634-399)/12mån/21dagar = 4901 kr/dag     4901/16tim = 306 kr/tim 
 
 
Tabell A4:9 Midibussar använda endast i högtrafik (S=23), kostnad/år 

 Beräkning Summa (1000 kr/år) 
Förare 1•21´•1,4•12    353 
Avskrivning (2000´-400´•0,6756)/10 173 
Bränslekonsumtion 2,5´•5•6 75 
Kapitalkostnad 1000´•4% 40 
Garage/service 8´´/56 + 10 150 
Summa  797 

 797/11mån/21dagar = 3450 kr/dag   3450/4tim = 862 kr/tim 
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Appendix 5 Känslighetsanalys, uträtade busslinjer och mindre 
bussar 
 
 
Tabell A5:1   huvudkomponenterna i en ”värsta scenario”  samhällsekonomiska kalkyl för  
                       uträtade busslinjer trafikerat med mindre bussar  
 
Effekt Nytta Kostnad 
 Miljoner kronor per år 
Längre gångtid för  
existerande resenärer 

 6,8 

Kortare väntetid för  
existerande resenärer 

5,4  

Kortare åktid för  
existerande resenärer 

5,8  

Nettonytta för 
nya resenärer 

0,4  

Minskad utgift och ökad  
intäkt för trafikoperatören 

5,8  

Snedvridningseffekt (1,7)  
Investeringskostnad 
(bussgator och andra  
mindre investeringar) 

 X 

Intrångseffekt  Y 
Delsumma 17,4 (19,1) 6,8 +X +Y 
Totalt 11 (12) -X -Y  

 

 
 
I jämförelse med tabell 5:4 är det genomsnittliga gångavståndet ökat från 47 meter till 58 

meter, åktidsbesparingen på huvudlinjerna är reducerad med 15% istället för 30%, och 

ökningen i resenärer antagen/beräknad till 10% i stället för 23%. Ingen åk- eller 

väntetidsbesparing alls, och därmed inte heller något ökat resande, förväntas ske på övriga 

linjer. 
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Appendix 6 Enkäter till gymnasieelever i Linköping 

 

Senare skolstart – Vad tycker du?  Version 1 

Om eleverna på gymnasieskolorna i Linköpings tätort skulle börja skoldagen 
senare än i dag skulle trängseln på tätortsbussarna minska i rusningstrafik. Detta 
skulle ge dig som åker buss en bekvämare resa till/från skolan. Samtidigt skulle 
skoldagen förskjutas framåt i tiden under dagen, vilket gör att du får sovmorgon 
varje dag och din lediga tid på eftermiddagen blir något kortare.  
 
Först får du besvara frågor om hur du ställer dig till ett förslag om förskjuten 
skoldag. Därefter följer några frågor om ditt bussresande till och från skolan, 
och slutligen kommer några frågor om dig själv. 
 
 
1) Tycker du att det vore bra om skoldagen skulle förskjutas 1 timme framåt i 
tiden, dvs att du skulle börja och sluta en timme senare än idag?  
Observera att du aldrig skulle sluta skoldagen efter 17.00. 
 
   Ja       Nej       Vet ej 
 
2) Motivera ditt svar, dvs varför tycker du det vore bra respektive inte bra med 
förskjuten skoldag?________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
3) Åker du någon gång buss till skolan under vinterhalvåret?    Ja          Nej   
 Om du svarat nej fortsätt med fråga 8 på andra sidan 
 
 
4) Hur ofta åker du buss till skolan under vinterhalvåret?   _______ dagar/vecka 
       
 
5) Vilken busslinje? _______   Riktning från  _________ mot __________ 
 
 
6) Vilken tid går du vanligtvis på bussen på morgonen?    må_____       tis_____ 
 
                   ons_____     tors_____      fre_____ 
 
 
7) Hur lång tid tar din bussresa? _________                                              VÄND 
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8) Åker du någon gång buss från skolan under vinterhalvåret?    Ja         Nej   
 Om du svarat nej fortsätt med fråga 12 nedan 
 
 
9) Hur ofta åker du buss från skolan under vinterhalvåret?   ______dagar/vecka 
       
 
10) Vilken busslinje? _______   Riktning från  _________ mot __________ 
 
 
11) Vilken tid går du vanligtvis på bussen på eftermiddagen? må_____     tis___ 
 
                   ons_____     tors_____      fre_____ 
 
12) Får du gratis busskort från skolan/kommunen?        Ja        Nej  
 
 
13) I vilket område bor du?  _____________ 
 
 
14) Är du  Man  Kvinna           
 
 
15) Håller du på med någon typ av schemalagd fritidsaktivitet under 
vardagarna?        Ja    Nej             om Nej, fortsätt med fråga 19 
 
 
16) Vilken slags aktivitet är det?  Sport      Musik      Annat ___________ 
 
 
17) Hur många vardagar/vecka går åt till denna aktivitet?    ____vardagar/vecka 
 
 
18) Hur många vardagar/vecka skulle denna aktivitet krocka med en senarelagd 
skoldag, dvs att du börjar och slutar skolan en timme senare än i dag?  
                           ____vardagar/vecka 
 
19) Antag att du får 250 kr/mån, skulle du då gå med på en förskjuten skoldag?       
      Ja          Nej   
 
20) Motivera ditt svar ______________________________________________ 
___**beloppen i fråga 19 var 30, 50, 70, 90, 110, 150, 250 resp 350 kronor**__ 
________________________________________________________________
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Utspridd skolstart – Vad tycker du?  Version 2 
 
 
Om eleverna på gymnasieskolorna i Linköpings tätort skulle börja skoldagen 
olika tider från klockan halv åtta och framåt skulle trängseln på tätortsbussarna 
minska i morgonens rusningstrafik. Detta skulle ge dig som åker buss en 
bekvämare resa till skolan. Samtidigt skulle du få gå upp tidigare än i dag vissa 
dagar och i stället få sovmorgon andra dagar.  
 
Nedan får du besvara frågor om hur du ställer dig till ett förslag om varierad 
skolstart. Därefter följer några frågor om ditt bussresande till och från skolan, 
och slutligen kommer några frågor om dig själv. 
 
 
1) Tycker du att det vore bra om starten på skoldagen skulle tidigareläggas till 
halv åtta två dagar i veckan och flyttas fram lika mycket två andra dagar i 
veckan? Observera att du aldrig skulle sluta skoldagen senare än du gör idag. 
 
   Ja       Nej       Vet ej 
 
2) Motivera ditt svar, dvs varför tycker du att det vore bra respektive inte bra 
med varierad skolstart?_____________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
3) Åker du någon gång buss till skolan under vinterhalvåret?    Ja          Nej   
 Om du svarat nej fortsätt med fråga 8 på andra sidan. 
 
 
4) Hur ofta åker du buss till skolan under vinterhalvåret?   _______ dagar/vecka 
       
 
5) Vilken busslinje? _______   Riktning från  _________ mot __________ 
 
 
6) Vilken tid går du vanligtvis på bussen på morgonen?    må_____       tis_____ 
 
                   ons_____     tors_____      fre_____ 
 
 
7) Hur lång tid tar din bussresa? _________                                              VÄND 
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8) Åker du någon gång buss från skolan under vinterhalvåret?    Ja         Nej   
 Om du svarat nej fortsätt med fråga 12 nedan. 
 
 
9) Hur ofta åker du buss från skolan under vinterhalvåret?   ______dagar/vecka 
       
 
10) Vilken busslinje? _______   Riktning från  _________ mot __________ 
 
 
11) Vilken tid går du vanligtvis på bussen på eftermiddagen? må_____     tis___ 
 
                   ons_____     tors_____      fre_____ 
 
 
12) Får du gratis busskort från skolan/kommunen?        Ja        Nej  
 
 
13) I vilket område bor du?  _____________ 
 
 
14) Är du  Man  Kvinna           
 
 
15) Vilken tid går du vanligtvis och lägger dig kvällen före en skoldag?  ______ 
 
 
16) Antag att du får 600 kr/mån, skulle du då gå med på en varierad skolstart, 
dvs börja halv åtta två dagar per vecka och lika mycket senare två dagar per 
vecka och ändå alltid sluta samma tider som idag?       
 
      Ja          Nej   
 
17) Motivera ditt svar    ___________________________________________ 
___** beloppen i fråga 16 var 50, 150, 350 respektive 600 kronor ** _______ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
18) Övriga kommentarer ___________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
    Tack för din medverkan 
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 Appendix 7 Efterfrågan i högtrafik till och från de kommunala 
gymnasieskolorna i Linköping 
 
 
Tabell A7:1  Efterfrågan i högtrafik till och från de kommunala gymnasieskolorna i  
                      Linköping 
 

“Peaken” är störst “Peaken” är störst Sträckning Linje 
Tid Resor 

Totalt 
fm Tid Resor 

Tot 
em 

Vidingsjö-Resec 201:1 7,35 86 214 15,01-17,01 56 183 
Skäggetorp-Resec 201:2 7,40 85 202 13,55-15,59 36 154 
Skäggetorp-Ljunkan 244 7,35 24 24 n.a. 
Ekholmen-Resec 202:1 7,32 105 255 15,05-17,01 39 198 
Lambohov-Resec 202:2 7,33 80 184 14,55-16,59 45 176 
Lambohov-Berzelius 249 7,38 59 76 15,45 2 2 
Hjulsbro-Köpmansg 210:1 7,20 86 154 16,05-17,05 41 127 
Ekholmen-Köpmansg 210:2 7,20-

7,40 
35 94 15,34-16,54 17 70 

Tallboda-Resec 211:1 7,36 23 35 15,25-16,45 16 65 
Resec-Ljunkan 211:1x 7,33- 

8,53 
61 171 14,46-16,06 15 60 

Resec-Ljunkan 243 7,52 119 229 - - 13 
Övalla-Resec 211:2 7,22- 

7,39 
14 27 14,33-15,33 7 12 

Hjulsbro-Köpmansg 212:1 7,35 14 42 15,05-16,05 37 126 
Hjulsbro-Folkunga 240 7,30 110 110 n.a. 
Ryd-Köpmansg 212:2 7,20 17 31 15,29-16,29 8 18 
Malmslätt-Resec 213 7,30 86 165 14,55-16,53 24 137 
Malmslätt-Tannefors 242 7,26 62 62 n.a. 
Berga-Resec 214:1 7,32 32 68 15,30-16,33 14 42 
Ryd-Resec 214:2 7,39 39 70 15,00-16,00 13 46 

 

De angivna klockslagen utgörs av avgångstider från respektive ändhållplats. För del-linjerna 

utgör avgångstid för hemresa den tid bussen skall lämna centrum (dvs Resecentrum, 

Köpmansgränd och Anders Ljungstedts skola (Ljunkan)). 
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Appendix 8 Frågeunderlag till rektorer och enhetschefer 

 
 
Antal elever i gymnasieskolans alla klasser. 
 
Antal lärare (årsarbetare) 
 
Hur många schemalagda timmar per vecka för en heltidsarbetande lärare? 
 
Schemalagd tid inom vilka tider? 
 
Hur stor andel av lärarna ligger vid denna gräns? 
 
Lokalbegränsningar – hur många klasser måste ha håltimme varje timme? 
 
 
Om skoldagen startar och slutar en timme senare än i dag, vilka blir konsekvenserna? 
 
     För elever  Fördelar/Nackdelar 
 
 
 
 
     För lärare/personal 
 
 
 
 
Skulle personalens arbetsdag bli längre? Dvs måste personalen sluta senare än i dag?  
(de kanske kan förbereda undervisning mellan 8 och 9 i stället? Kan konferenser ligga 8-9?) 
 
 
 
 
Skulle en senarelagd skoldag påverka kostnaderna (för personal), dvs ökar ev OB ersättning 
    (förväntas öka eller ej?) 
 
 
 
Hur ser du på en senarelagd skoldag? 
 
Bättre, som idag, sämre, vet ej ?? 
 
 
 
 
Skapar det mycket problem för skolorna och dess personal? 
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Appendix 9 Lärarkommentarer 
 
Skola Kommentar lärare totalt
Folkunga Låter som en väldigt bra idé. Äldre elever är väldigt 

morgontrötta. Jag skjuter gärna min schemalagda tid. 
Skollokalerna kan också nyttjas bättre vid olika skoltider. 

För För 

Folkunga Vore sämre att börja och sluta senare. Efter dagens sista 
lektionspass behöver nästa dags undervisning förberedas. Detta 
skulle bli för sent om skoldagen flyttades fram en timme. På sikt 
kanske man kan lära sig förbereda sig mellan 8 o 9 varje dag, 
men det ger ingen flexibilitet. 

Mot Mot 

Folkunga Tycker inte att det vore bra att sluta senare än idag. Sista 
schemalagda tid kl -16, sen måste det plockas bort från labbar 
etc, som kanske tar en halvtimme, sen hemresa o hämta på dagis 
som stänger kl 6. I dagsläget konferens 2 dar i veckan till 17, 
skulle dessa sluta 18? 

Mot Mot 

Folkunga Läraren påverkas ej. Låter som ett bra förslag för elever. Varför 
måste egentligen elever börja 8,10?  

För För 

Folkunga Börjar gärna tidigt, men senare schema påverkar nog inte min 
arbetsdag 

Ok Ok 

Folkunga Ingen direkt fundering Ok Ok 
Folkunga Arbetsmässigt spelar det ingen roll för mig, planerar när som. 

Eleverna är dock piggare på morgonen och kommer troligen att 
förskjuta dygnet. 

Ok Ok 

Folkunga Börjar redan i dag väldigt sent och slutar vid 16. Vore sämre för 
mig att sluta senare, jag vill komma hem i rimlig tid. 

Mot Mot 

Folkunga Vill ej sluta efter fem. Kan schema ligga inom 8-17 så ok. 
Jobbar annars lite på helger, då jag har barn på dagis som skall 
hämtas i rimliga tider 

Ok Ok 

Folkunga Det skulle påverka mig endast marginellt. Att sluta sin 
schemalagda arbetstid senare endast några dagar per vecka har 
ingen betydelse för mig 

Ok Ok 

Folkunga Spelar ingen roll för mig om skoldagen förskjuts 1 timme, bara 
schemalagd tid hålls inom 8-17. 

Ok Ok 

Folkunga Tiderna påverkar inte mig som lärare, jag börjar gärna när som. 
Men för undervisningens skull vore det kanske inte bra med för 
sena eftermiddagar för eleverna, de är så trötta då. 

Ok Mot 

Folkunga Att förskjuta skoldagen spelar ingen större roll för mig. Ok Ok 
Folkunga Eleverna är trötta den sista timmen, framåt 16,10 är de ”sega”. 

Skulle de två sista timmarna bli mindre effektiva om skoldagen 
förskjöts? Å andra sidan knuffas också lunch mm framåt, så det 
kanske inte påverkar. 

Ok Ok 

Folkunga Jag tycker inte att det är en bra idé, har barn som skall hämtas 
och lämnas 

Mot Mot 

Katedral Jag är lite morgontrött och tycker det vore utmärkt med en 
senarelagd skoldag. (Har i dagen schema endast en lektion som 
börjar 8,10) 

För För 
 

Katedral Spelar ingen större roll för mig, men eleverna blir trötta sen em. Ok Ok 
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Katedral Spelar ingen roll för mig, är ändå alltid på skolan mellan 8-17 Ok Ok 
Katedral Lektioner 16.10-17 funkar idag dåligt, ännu senare lektioner 

vore verkligen inte bra. 
Mot Mot 

Katedral Eleverna är trötta på em, det vore jobbigt för dem att skjuta på 
skoldagen 

Ok Mot 

Katedral Tror inte att det vore bra, lärare och elever presterar sämre på 
sena em. 

Mot Mot 

Katedral Är själv morgontrött, vill ändå inte ha schemalagt en timme 
senare. Är rädd för att då ”bara” förskjuta dygnet i stället. Men 
visst vore det bra att sova längre 

 Mot 

Katedral Eleverna skull bli för trötta sent på eftermiddagen, men somliga 
skulle nog behöva sova till 9 

 Mot 

Katedral Kan vara svårt med sena dagar för eleverna. Annars ok, till och 
med bra. 

Ok Ok 

Katedral Vore svårt att sluta senare. Lektioner till 18 är för sent. Mot Mot 
Katedral Kan bli väl sent att jobba till 18.30 (då jag i dag arbetar till 17.30 

vissa dagar i veckan) 
Mot Mot 

Katedral Jag tycker att man då skulle komma hem för sent. Tiden på 
morgonen räcker inte för förberedelser. 

Mot Mot 

Katedral Påverkar inte mig. Elevernas trötthet skulle flyttas fram en 
timme bara. 

Ok Ok 

Katedral Påverkar inte mig som lärare. Ok Ok 
Katedral En förskjuten skoldag skulle inte påverka mig. Den schemalagda 

tiden utgör bara en viss del av min arbetsdag. 
Ok Ok 

Katedral Tycker inte att det vore en bra idé, eleverna är väldigt trötta på 
em. Lektionerna skulle bli mindre effektiva då. 

 Mot 

Katedral Vore inte bra, det blir för sena eftermiddagar då. Mot Mot 
Katedral Det vore bra. För För 
Katedral Eleverna är effektivare på förmiddagen. Sena eftermiddagar kan 

bli riktigt jobbiga, speciellt till 17.30. 
Mot Mot 

Katedral Mig spelar det ingen roll, men det kan bli för sent för eleverna 
då skoldagarna är ganska sena ibland. 

Ok Mot 

Katedral Tycker att det vore bra. Tror att eleverna skulle komma till 
skolan och vara bättre rustade för att lära. Lämnar stressen 
hemma! Går det inte att lägga schema så att eleverna börjar 
senare, men slutar samtidigt 

För För 

Katedral Jag är rädd för att eleverna blir för trötta sent på em. Man vill 
helst undervisa på fm. Jag skulle gå upp samma tid som vanligt. 
Men om eleverna sover en timme längre på morgonen kanske de 
inte blir lika trötta på em. Jag vill också vara pigg när jag 
undervisar. 

Mot Ok 

Ljunkan För mig vore det bra, kan lämna senare på dagis. För För 
Ljunkan Vi skulle ju alla kunna börja en timme tidigare i stället.   
Ljunkan Spelar ingen roll för mig. Ok Ok 
Ljunkan Jag är morgonpigg och vill sluta tidigt. Mot Mot 
Ljunkan Påverkar inte mig. Ok Ok 
Ljunkan Spelar inte så stor roll. Ok Ok 
Ljunkan Jag har barn på dagis och kan ej sluta senare. Mot Mot 
Ljunkan Jag tycker det vore bra med senare start, men det kan ju bli sena Ok Ok 
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dagar i och för sig. 
Ljunkan Jag tycker att det vore en bra idé med förskjuten skoldag. För För 
    
    
*******utspridd    Skolstart******* 
Berzelius Ja, okey, skulle inte påverka mig Ok Ok 
Berzelius Det skulle inte påverka min arbetssituation. Låter bra för 

eleverna, är piggare på morgonen 
Ok Ok 

Berzelius Skulle nog inte spela någon större roll. Börjar idag helst inte 
8,10, och behöver då oftast inte det.  

Ok Ok 

Berzelius Spelar inte någon större roll för mig. Ok Ok 
Berzelius Vore ok för mig, spelar inte någon större roll alls Ok Ok 
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Appendix 10 Enkäter angående nolltaxa i Linköping 

 
Frågeformulär  (Fyll i och skicka i det portofria svarskuvertet) 
    

Gratis bussresor i Linköping – Vad tycker du? 
 
 
Om busstrafiken i Linköpings tätort vore helt gratis och antal bussar ökas i 
samma proportion som den beräknade ökningen av bussresandet, skulle du som 
bussresenär uppleva två förbättringar: 
 

1) Turtätheten på alla busslinjer skulle öka i högtrafik från 5 till 8 bussar per 
timme på linje 201 och 202, och från 3 till 5 bussar per timme på övriga 
linjer. 

 
2) En bussresa skulle i genomsnitt ta 2 minuter kortare tid på grund av 

halverad hållplatstid 
 
 
Öronmärkt skatt för kollektivtrafik 
 
Som skattebetalare skulle du dock få betala mer. Barn- och äldreomsorg och 
sjukvård är idag de tyngsta utgifterna för kommuner och landsting. Endast en 
mycket liten andel av Linköpings kommuns budget går till allmän busstrafik i 
tätorten. För att undvika att kollektivtrafiken kommer i kläm i budgeten, skulle 
en särskild skatt kunna införas, öronmärkt för kollektivtrafiken som väljarna 
ytterst kommer att bestämma storleken på. Att skatten är öronmärkt innebär att 
den oavkortat kommer att gå till busstrafiken i Linköpings tätort. 
 
Ett busstransportsystem för Linköpings tätort enligt förslaget ovan, med gratis 
resor, kortare restid och högre turtäthet, skulle kräva en särskild kommunalskatt 
öronmärkt för kollektivtrafiken på 0,6 % av den beskattningsbara inkomsten. 
För varje 100 kronor du tjänar (före skatt) kommer alltså 60 öre öronmärkas för 
busstrafiken i Linköpings tätort, vilket innebär att en person med t ex 200 000 
kr/år i bruttoinkomst kommer att betala 1200 kronor i öronmärkt skatt per år. 
 
 
Tycker du att en sådan satsning bör göras? 
 
   Ja           Nej          Vet ej 
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Vänligen besvara också följande frågor: 
 
1) Hur långt har du från din bostad till närmaste busshållplats? Ca _______meter 
 
 
2) Hur ofta åker du buss i Linköpings tätort?   Ange ungefärligt antal 
  
  Under vinterhalvåret:        _______ tur- och returresor/mån    
 
  Under sommarhalvåret:    _______ tur- och returresor/mån    
 
 
Om du aldrig åker buss, fortsätt med fråga 7 längre ner. 
 
3) Vilken tid på dygnet genomför du vanligtvis dina bussresor?       
 
   I högtrafik tid  mellan 7.00 – 9.00 och 14.30 – 18.00 
 
   I lågtrafik tid, alltså ej under ovanstående tider 
 
 
4) Ungefär hur lång tid tar en normal bussresa för dig?      _______ minuter    
 
 
5) Använder du någon typ av periodkort (mån, år) vid bussfärd    Ja    Nej  
 
 
6) Hur mycket kostar ditt bussåkande dig per år?   ___________kr/år 
 
 
7) Hur ofta åker du bil i Linköpings tätort? (både mellan ytterområden och  
till/från centrum)      ange ungefärligt antal 
    
  Under vinterhalvåret:        _______ tur- och returresor/mån    
 
  Under sommarhalvåret:    _______ tur- och returresor/mån    
 
 
8) Vilken tid på dygnet genomför du vanligtvis dina bilresor?       
 
   I högtrafik tid mellan 7.00 – 9.00 och 14.30 – 18.00 
 
   I lågtrafik tid, alltså ej under ovanstående tider 
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9) Hur ofta använder du idag cykel för att ta dig t ex till och från arbete/studier?    
 
  Under vinterhalvåret:       _______ tur- och returresor/mån    
 
  Under sommarhalvåret:    _______ tur- och returresor/mån    
 
  Ungefär hur långt är det:    _______ kilometer    
 
 
10) Hur ofta går du idag för att ta dig t ex till och från arbete/studier?    
 
  Under vinterhalvåret:       _______ gånger/mån    
 
  Under sommarhalvåret:    _______ gånger/mån    
 
  Ungefär hur långt är det:    _______ meter    
 
 
11) Är du  Man  Kvinna           
 
 
12) Vad är din ålder?         ______  År 
 
 
13) Har du körkort?     Ja     Nej       
 
 
14) Har du tillgång till bil?          Ja     Nej 
 
 
15) Ungefär hur stor är din inkomst per månad före skatt? Räkna samman 
förvärvsinkomst, föräldrapenning, sjukpenning, A-kassa och pension. 
 

        0 – 4000 kr  12001 – 16000 kr  24001 – 28000 kr  36001 – 40000 kr 
  4001 – 8000  kr  16001 – 20000 kr  28001 – 32000 kr  40001 – 44000 kr 
  8001 – 12000 kr  20001 – 24000 kr  32001 – 36000 kr  mer än 44000 kr 

 
 
 16) Hur många är ni i hushållet?  ____ vuxna.  ____ barn med ålder _________ 
 
 
17) Vilken stadsdel i Linköping bor du i? _______________________________ 
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Till sist kommer några frågor som kanske är svåra att besvara, 
men vi skulle verkligen uppskatta om du försökte så gott det går 
 
18) Hur tror du att ditt resande med buss skulle förändras om lokalbuss i 
Linköpings tätort vore gratis, restiden kortare och turtätheten högre, enligt 
förslaget på första sidan? 
 
Sätt ett kryss på varje rad i tabellerna nedan, där du uppskattar hur många fler 
bussresor du kommer att göra i stället för nuvarande resor med bil och cykel. 
Vidare kanske du börjar åka buss i stället för att gå vissa sträckor du idag går, 
eller så börjar du resa mer om bussresor blir gratis.  
 
 
  Under vinterhalvåret:  
             tur- och returresor/månad 
                                                0 1-3  4-7 8-11 12- 
Nuvarande bilresor som i stället blir bussresor      
Nuvarande cykelresor som i stället blir bussresor      
Nuvarande sträckor du går som du i stället tar buss      
Helt nya resor med buss      
 
 
 
  Under sommarhalvåret: 
             tur- och returresor/månad 
                                                0 1-3  4-7 8-11 12- 
Nuvarande bilresor som i stället blir bussresor      
Nuvarande cykelresor som i stället blir bussresor      
Nuvarande sträckor du går som du i stället tar buss      
Helt nya resor med buss      
 
 
Har du något annat förslag till förbättring av kollektivtrafiken, vill vi gärna ta 
del av det här. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
     Fortsätt gärna på baksidan om du vill 
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Frågeformulär  (Fyll i och skicka i det portofria svarskuvertet) 
    
 

Gratis bussresor i Lågtrafik – Vad tycker du? 
 
 
 
 
I högtrafik mellan klockan 7.00 – 9.00 och 14.30 – 18.00 reser många med 
bussarna i Linköpings tätort. Under övriga tider – lågtrafik – är resenärerna 
färre.  
 
 
Om busstrafiken i Linköpings tätort vore gratis i lågtrafik skulle en bussresa i 
genomsnitt ta 2 minuter kortare tid på grund av halverad hållplatstid, och du 
skulle som resenär fortfarande få en sittplats. 
 
 
Som skattebetalare skulle du dock få något ökad kommunalskatt. Ett 
busstransportsystem för Linköpings tätort enligt ovan med gratis resor i 
lågtrafik, skulle kräva en höjning av kommunalskatten med 0,2 %. För varje 100 
kronor du tjänar (före skatt) kommer alltså 20 öre mer att betalas i 
kommunalskatt, vilket innebär att en person med t ex 200 000 kr/år i 
bruttoinkomst kommer att betala 400 kronor mer i kommunalskatt per år. 
 
 
 
Tycker du att en sådan satsning bör göras? 
 
   Ja           Nej          Vet ej 
 
 
 
 
 
 
(De två följande sidorna är desamma som i föregående enkät och finns därför 
inte med i avhandlingen. Sista sidan skiljer sig något och följer här efter.)
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Till sist kommer några frågor som kanske är svåra att besvara, 
men vi skulle verkligen uppskatta om du försökte så gott det går 
 
18) Hur tror du att ditt resande skulle förändras om lokalbuss i Linköpings tätort 
vore gratis i lågtrafik och restiden kortare, enligt förslaget på första sidan? 
 
Sätt ett kryss på varje rad i tabellerna nedan, där du uppskattar hur många fler 
bussresor i lågtrafik du kommer att göra i stället för nuvarande resor med buss i 
högtrafik, bil och cykel. Vidare kanske du börjar åka buss i stället för att gå 
vissa sträckor du idag går, eller så börjar du resa mer om bussresor blir gratis.  
 
 
  Under vinterhalvåret:  
             tur- och returresor/månad 
                                                0 1-3  4-7 8-11 12- 
Bussresor i högtrafik som blir bussresor i lågtrafik      
Bilresor som i stället blir bussresor i lågtrafik      
Cykelresor som i stället blir bussresor i lågtrafik      
Sträckor du går som du i stället tar buss i lågtrafik      
Helt nya resor med buss i lågtrafik      
 
 
 
  Under sommarhalvåret: 
             tur- och returresor/månad 
                                                0 1-3  4-7 8-11 12- 
Bussresor i högtrafik som blir bussresor i lågtrafik      
Bilresor som i stället blir bussresor i lågtrafik      
Cykelresor som i stället blir bussresor i lågtrafik      
Sträckor du går som du i stället tar buss i lågtrafik      
Helt nya resor med buss i lågtrafik      
 
 
Har du något annat förslag till förbättring av kollektivtrafiken, vill vi gärna ta 
del av det här. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
     Fortsätt gärna på baksidan om du vill 
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Appendix 11 Sammanfattande statistik, nolltaxa enkäter 
 
 
Tabell A11:1  Sammanfattande statistik: gratis kollektivtrafik i Linköping, tre enkätvarianter 
 
 Ökad kommunalskatt 

Gratis hela dagen 
Öronmärkt skatt 
Gratis hela dagen 

Ökad kommunalskatt 
Gratis i lågtrafik 

För skatt, % 34% 33% 36% 
Mot skatt, % 48% 45% 43% 
Avstånd busshpl, medel 195 meter 204 meter 212 meter 
Bussresor vinter, medel 6,4 tor/månad 6,2 6,8 
Bussresor sommar, medel 3,2 3,9 4,1 
Bussresor i högtrafik, % 70% 71% 61% 
Bussrestid, medel 21,9 minuter 21,6 minuter 21,6 minuter 
Reser och har periodkort, % 29% 32% 30% 
Busskostnad/år, medel 802 kronor/år 742 kronor/år 685 kronor/år 
Bilresor vinter, medel 12 13 14,4 
Bilresor sommar, medel 10,7 11,3 11,8 
Bilresor i högtrafik, % 56% 58% 61% 
Cykelresor vinter, medel 8,6 10 9,1 
Cykelresor sommar, medel 13,4 14 13,3 
Reslängd cykel, medel 3,8 km 4,2 km 5,1 km 
Promenader vinter, medel 5,2 gånger/månad 4,3 gånger/månad 4,8 gånger/månad 
Promenader sommar, medel 5,1 gånger/månad 4 gånger/månad 4,5 gånger/månad 
Promenadlängd, medel 1649 meter 1812 meter 1694 meter 
Män, % 48% 53% 47% 
Ålder, medel 43,5 år 42,3 år 41,6 år 
Har körkort, % 81% 83% 84% 
Har tillgång till bil, % 74% 77% 80% 
Månadsinkomst, medel 17450 kronor/månad 18550 kronor/månad 16800 kronor/månad 
Hushållsmedlemmar, medel 1,75 vuxna, 0,56 barn 1,76 vuxna, 0,63 

barn 
1,78 vuxna, 0,62 barn 

Vinter, ändrade resor 
Buss i hög- till lågtrafik n.a. n.a. 2 
Bil till bussresor, medel 2,9 2,7 1,9 
Cykel till bussresor, medel 2 2,2 1,6 
Gång till bussresor, medel 1,5 1,4 1,5 
Helt nya resor, medel 2,1 2,7 2,3 
Sommar, ändrade resor 
Buss i hög- till lågtrafik n.a. n.a. 1,5 
Bil till bussresor, medel 2,5 2,1 1,5 
Cykel till bussresor, medel 1,6 1,6 1,3 
Gång till bussresor, medel 1,3 1 1,2 
Helt nya resor, medel 2,1 2,5 2 
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Appendix 12 Konsumentöverskottsberäkningar 
 
 
Förändring i konsumentöverskott, nolltaxa endast i lågtrafik (kapitel 8) 
 
      

               D      D´ 

           a     D´            D 

                 
                   3,5      4,1  c    e                     d 

             (2,8)      (4,1) 

Högtrafik                       Lågtrafik     1,9         4,15  4,75 
                           (1,9)                             (4,6)  (5,3) 
 (Siffror inom parentes för syntesen nedan) 
 
     Känslighetsanalys (20kr/t) 
I högtrafik ökar GC med 1,0 kr   Högtrafik GC↑ 0,5 kr 
I lågtrafik sjunker GC med 12,3 kr   Lågtrafik GC↓ 11,2 kr 
 
a+b = 1,0•3,5 + (4,1-3,5)1,0/2 = 3,8 miljoner kr/år a+b = 1,9 
c = 12,3•1,9 = 23,4 miljoner kr/år     c =  1,3 
e = 2,25•12,3/2 = 13,8 miljoner kr/år     e =  12,6 
d = 2,85•12,3/2 – e = 3,7 miljoner kr/år     d = 3,4  
 
Existerande: -(a+b)+c+d = -3,8 + 23,4 +3,7 = 23,3 miljoner kr/år     exist = 22,8 
Nya: e = 13,8 miljoner kr/år                  nya = 12,6 
 

 
Förändring i konsumentöverskott, syntesen (kapitel 9) 
 
 
     Känslighetsanalys (20kr/t) 
I högtrafik ökar GC med 1,6 kr   Högtrafik GC↑ 2,5 kr 
I lågtrafik sjunker GC med 15,7 kr   Lågtrafik GC↓ 13,1 kr 
 
a+b = 1,6•2,8 + (4,1-2,8)1,6/2 = 5,5 miljoner kr/år  a+b = 8,6 
c = 15,7•1,9 = 29,8 miljoner kr/år     c =  24,9 
e = 2,7•15,7/2 = 21,2 miljoner kr/år     e =  17,7 
d = 3,4•15,7/2 – e = 5,5 miljoner kr/år     d = 4,6 
 
Existerande: -(a+b)+c+d = -5,5 + 29,8 +5,5 = 29,8 miljoner kr/år     exist = 20,9 
Nya: e = 21,2 miljoner kr/år               nya = 17,7 
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Appendix 13 Känslighetsanalys, nolltaxa i Linköping 
 

En antagen priselasticitet om endast -0,3 och -0,6 i hög- respektive lågtrafik implicerar en 

GC-elastictet om -1,04 och -2,09 för hög- respektive lågtrafikresor. Detta resulterar i en 

resandeökning om 40% i högtrafik, med hänsyn tagen till ökad frekvens, och en 

resandeökning om 60% i lågtrafik med nolltaxa hela dagen. Med nolltaxa i lågtrafik förväntas 

resandet också öka med 60% i lågtrafik eftersom antal lågtrafikbussar blir oförändrat. 21% av 

denna resandeökning utgör tidigare högtrafikresenärer. 

 
 
 
Förändring i GC 

 

Nolltaxa hela dagen 

En ökning av antal bussar med 30%, adderar 9 bussar av varje storlek som tillsammans med 

en åktidsreduktion om 10% är tillräckligt för att tillgodose efterfrågeökningen om 40% i 

högtrafik. I lågtrafik krävs inga fler bussar. 

 

Under högtrafik reduceras turtätheten på huvudlinjerna från 12 till 8 minuter och turtätheten 

på övriga linjer reduceras från 20 till 14 minuter. I lågtrafik består turtätheten. En 

restidsreduktion om 10% på en genomsnittlig resa om 20 minuter, resulterar i en 

restidsbesparing om 2 minuter i högtrafik. Förändring av GC kan beräknas för en 

genomsnittlig passagerare då 50% av resenärerna reser på huvudlinjerna och väntetiden antas 

utgöra hälften av turtätheten. Förändringen i GC sammanfattas i tabellen nedan. 

 

 

Nolltaxa i lågtrafik 

Antal bussar i högtrafik kan minskas med 5 st då vissa hötrafikresenärer byter till att resa i 

lågtrafik. I högtrafik kommer turtätheten därmed öka från 12 till 14 minuter och turtätheten på 

övriga linjer ökar från 20 till 22 minuter. Under lågtrafik blir turtätheten densamma som 

innan. 

 

Tabellen nedan sammanfattar förändringen i GC 
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Tabell A13:1 Förändring i GC i hög- respektive lågtrafiktid tillföljd av nolltaxa 

 
Nolltaxa hela dagen Nolltaxa endast i 

lågtrafik 
GC 
beståndsdel 

Lågtrafik Högtrafik Lågtrafik Högtrafik
Pris -10,2 -10,2 -10,2 0 
Vänte 0 -2,2 0 0,7 
Åk 0 -1,4 0 0 
Summa -10,2 -13,8 -10,2 0,7 

 
 
 
 
Förändring i konsumentöverskott 

 

Nolltaxa hela dagen 

I högtrafik kommer konsumentöverskottet att öka med 68 miljoner kr per år och i lågtrafik 

kommer konsumentöverskottet att öka med 25 million miljoner kr per år. 

 

Nolltaxa i lågtrafik 

I högtrafik kommer konsumentöverskottet att minska med 3 miljoner kr per år och i lågtrafik 

kommer konsumentöverskottet att öka med 25 million miljoner kr per år. 

 

 

Förändring i intäkter och utgifter för bussbolaget 

 

Nolltaxa hela dagen 

Med ytterligare 9 normalstora bussar och 9 ledbussar som kommer att användas endast i 

lågtrafik kommer den årliga kostnaden att öka med 17,1 miljoner kronor (beräknat utifrån 

”busskostnaderna” i appendix 4). Inkluderas också “overhead” kostnader i samma proportion 

som befintlig (30%) tillkommer ytterligare 7,2 miljoner kr per år. Samtidigt försvinner 

investeringskostnader för att samla in biljettintäkter och administrationskostnader för att 

hantera biljettintäkter om totalt 4,5 miljoner kr per år.    

 

Intäkter om i genomsnitt 10,2 kronor per resa försvinner också för 6 miljoner årliga resor. 
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Nolltaxa i lågtrafik 

I högtrafik behövs 5 färre bussar och kostnaden minskar därmed med 5 miljoner kronor per 

år. Intäkter om i genomsnitt 10,2 kronor per resa försvinner för 1,9 miljoner årliga 

lågtrafikresor och 0,25 miljoner resor i högtrafik. 

 

 

Förändring i avgasemissioner 

Tabell A9:2 och A9:3 visar reduktion i antal bilkilometer (med antagandet att en tidigare 

bilresa var 3 km), emissioner per kilometer (Vägverket 2001) och kostnaden per kg emission i 

en mellanstor stad som Linköping (SIKA 2002). 

 

Tabell A13:2 Emissioner och samhällsekonomiska kostnader, nolltaxa hela dagen 

 
 bilkilometer gram/km Kostnad 

kr/kg 
Summa 
kr/år 

CO2 1,6 miljoner 166 1,50 398400 
SO2 1,6 miljoner 0,0036 125 720 
NOx 1,6 miljoner 0,07 15 1680 
VOC 1,6 miljoner 0,165 25 6600 
Partiklar 1,6 miljoner 0,003 4275 20520 
Summa    427920 

 
 
 
Tabell A13:3 Emissioner och samhällsekonomiska kostnader, nolltaxa i lågtrafik 

 
 bilkilometer gram/km Kostnad 

kr/kg 
Summa 
kr/år 

CO2 0,7 miljoner 166 1,50 174300 
SO2 0,7 miljoner 0,0036 125 315 
NOx 0,7 miljoner 0,07 15 735 
VOC 0,7 miljoner 0,165 25 2888 
Partiklar 0,7 miljoner 0,003 4275 8987 
Summa    187216 
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Förändring i olyckor 

 

Nolltaxa hela dagen 

Med 1,6 miljoner färre bilkilometer reduceras olyckskostnaden med 96 000, och med 45 000 

fler busskilometer158 ökar olyckskostnaden med 29 000, baserat på samma värderingar som 

tidigare. Sammantaget minskar därmed kostnaden för olyckor med 67 000 kronor per år. 

 

Nolltaxa i lågtrafik 

Kostnaden för olyckor minskar med 50 000 kronor per år, då nolltaxa i lågtrafik resulterar i att 

både 0,7 miljoner färre bilkilometer och 12 000 färre busskilometer159 kommer att presteras. 

 

Förändring i skatteintäkter 

 

Nolltaxa hela dagen 

Med 1,6 miljoner mindre bilkilometer, en genomsnittlig förbrukning om 0,7 liter/10km och en 

skatt om 7,2 kronor per liter, minskar skatteintäkterna med 860 000 kronor per år. 

 

Nolltaxa i lågtrafik 

Med 0,7 miljoner mindre bilkilometer, en genomsnittlig förbrukning om 0,7 liter/10km och en 

skatt om 7,2 kronor per liter, minskar skatteintäkterna med 350 000 kronor per år. 

 

Förändring i snedvridningseffekter 

 

Nolltaxa hela dagen 

Med användning av SIKAs (2002) rekommenderade skattefaktor 2 om 0,3 uppstår en kostnad 

om 25 miljoner kronor per år. 

 

Nolltaxa i lågtrafik 

Med användning av SIKAs (2002) rekommenderade skattefaktor 2 om 0,3 uppstår en kostnad 
om 5 miljoner kronor per år. 

                                                 
158 Ökning i antal busskilometer = 2500 km/buss•19 bussar •2 (45 resp 36 platser) + 6000•18•2 - (2500•10•2 + 
6000•18•2) = 45000. 
159 Minskning i antal busskilometer = 2500•10•2 + 6000•18•2 – (2500•15 + 6000•18•2) = 12500. 
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