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Sammanfattning	  
Examensarbetet	  går	  ut	  på	  att	  göra	  en	  kostnadsnyttoanalys	  för	  de	  olika	  
transportmöjligheterna	  som	  finns	  för	  malmtransporterna	  från	  den	  nya	  gruva	  som	  ska	  
öppna	  vid	  Kaunisvaara	  i	  Norrbottens	  län.	  Företaget	  Northland	  Resources	  planerar	  att	  
påbörja	  brytning	  under	  2012	  för	  att	  under	  första	  halvan	  av	  2013	  börja	  transportera	  ut	  
malm	  till	  Narvik	  och	  därefter	  skeppa	  ut	  det	  från	  hamnen.	  De	  första	  åren	  handlar	  det	  om	  
brytning	  av	  ca	  1-‐4	  miljoner	  ton	  malm	  per	  år,	  men	  siktet	  är	  inställt	  på	  att	  redan	  2017	  
vara	  uppe	  i	  full	  produktion	  av	  4,7	  miljoner	  ton	  malm	  per	  år.	  På	  grund	  av	  företagets	  
brytning	  kommer	  ökningen	  av	  vägtransporter	  mellan	  främst	  Kaunisvaara	  och	  
Svappavaara	  (där	  omlastning	  till	  järnväg	  sker)	  öka	  markant.	  För	  att	  bibehålla	  ett	  
fungerande	  transportnät	  bör	  transportinfrastrukturen	  utökas	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt,	  och	  
ett	  bra	  sätt	  att	  utreda	  vilka/vilket	  alternativ	  som	  blir	  bäst	  för	  hela	  samhället	  är	  att	  göra	  
en	  kostnadsnyttoanalys.	  	  
	  
Examensarbetet	  är	  inriktat	  främst	  på	  att	  göra	  en	  analys	  över	  transportalternativen	  
järnväg	  eller	  elväg,	  jämfört	  med	  referensalternativet	  baserat	  på	  vanlig	  väg	  med	  
konventionella	  lastbilar.	  För	  att	  få	  ett	  säkrare	  resultat	  kommer	  även	  examensarbetet	  ha	  
inslag	  av	  Monte-‐Carlo-‐simulering,	  detta	  för	  att	  kunna	  täcka	  osäkerheterna	  i	  analysen	  på	  
ett	  bättre	  sätt.	  Inledningsvis	  görs	  en	  grundkalkyl,	  för	  att	  därefter	  återupprepa	  kalkylen,	  
men	  istället	  för	  enskilda	  siffror	  för	  vissa	  osäkra	  effekter	  används	  istället	  
sannolikhetsfördelningar	  som	  sedan	  slumpar	  fram	  siffror	  i	  ett	  relevant	  intervall.	  På	  så	  
sätt	  kan	  man	  få	  många	  utfall	  som	  tillsammans	  bildar	  ett	  resultat	  som	  täcker	  in	  många	  
olika	  fall.	  	  
	  
Resultatet	  ur	  den	  ursprungliga	  kalkylen	  ger	  elväg	  som	  mest	  lönsamt	  alternativ	  baserat	  
på	  nettonuvärdeskvot.	  Däremot	  är	  nettonuvärdet	  för	  järnvägsalternativet	  ca	  1,7	  
miljarder	  högre	  än	  för	  elväg,	  vilket	  gör	  att	  järnvägen	  är	  mest	  lönsam	  enligt	  detta	  
resultatsmått.	  Efter	  simulering	  höjs	  lönsamheten	  för	  elvägsalternativet	  och	  alternativet	  
blir	  mest	  lönsamt	  oavsett	  resultatsmått.	  Rekommendationen	  är	  dock	  att	  på	  det	  stora	  
hela	  betrakta	  järnvägsalternativet	  som	  det	  alternativ	  som	  bör	  genomföras,	  då	  
osäkerheten	  är	  stor	  för	  olika	  parametrar	  i	  elvägsalternativet	  och	  lönsamhetsmåtten	  
inkluderar	  inte	  omlastningseffekterna	  som	  uppkommer	  vid	  Svappavaara.	  
	  
	  



	  

Abstract	  
The	  purpose	  of	  this	  thesis	  is	  to	  do	  a	  Cost/Benefit	  analysis	  (CBA)	  treating	  the	  iron	  ore	  
transports	  that	  follow	  the	  opening	  of	  the	  mine	  just	  outside	  the	  village	  Kaunisvaara	  in	  the	  
northern	  part	  of	  Sweden.	  The	  mine	  and	  prospect	  company	  Northland	  Resources	  plan	  to	  
start	  the	  mining	  in	  the	  fall	  of	  2012	  and	  the	  first	  iron	  ore	  transports	  are	  scheduled	  to	  the	  
beginning	  of	  2013.	  The	  mining	  company	  will	  use	  the	  port	  in	  Narvik,	  Norway,	  as	  their	  
shipping	  point,	  which	  will	  radically	  increase	  the	  number	  of	  transports	  between	  
Kaunisvaara	  and	  Narvik.	  In	  the	  opening	  years,	  Northland	  Resources	  plan	  to	  have	  an	  
output	  of	  1-‐4	  million	  tonnes	  of	  iron	  ore	  per	  year	  until	  2017.	  After	  that,	  the	  company	  has	  
planned	  a	  full	  production	  rate	  of	  4,7	  million	  tonnes	  per	  year	  until	  at	  least	  2037,	  since	  the	  
company	  has	  secured	  production	  for	  a	  minimum	  of	  25	  years.	  	  
	  
The	  transport	  route	  to	  the	  port	  in	  Narvik	  consists	  of	  both	  railway	  and	  country	  road.	  The	  
first	  part,	  between	  the	  mine	  around	  Kaunisvaara	  to	  Svappavaara,	  consists	  only	  of	  
country	  road,	  while	  the	  rest	  of	  the	  way	  from	  Svappavaara	  to	  Narvik	  will	  depend	  on	  
railway	  traffic.	  The	  country	  roads	  are	  not	  dimensioned	  for	  the	  amount	  of	  truck	  traffic	  
that	  is	  required	  to	  transport	  all	  of	  the	  iron	  ore	  (a	  truck	  every	  seventh	  minute),	  therefore	  
a	  CBA	  is	  a	  good	  way	  to	  map	  out	  how	  different	  solutions	  will	  affect	  the	  welfare	  of	  society.	  
This	  CBA	  will	  treat	  alternatives	  concerning	  railway	  and	  electric	  roads,	  matched	  against	  a	  
traditional	  truck	  traffic	  solution.	  To	  gain	  a	  more	  reliable	  result,	  the	  sensitivity	  analysis	  
will	  include	  Monte	  Carlo	  simulation,	  in	  order	  to	  cover	  the	  uncertainties	  in	  the	  calculation	  
in	  a	  better	  way.	  In	  the	  simulation,	  some	  distinct	  figures	  are	  replaced	  by	  probability	  
distributions.	  The	  basic	  calculation	  is	  recalculated	  1500	  times,	  based	  on	  the	  random	  
figures	  generated	  in	  accordance	  with	  the	  particular	  probability	  distribution	  for	  every	  
effect.	  	  
	  
The	  basic	  calculation	  shows	  that	  the	  electric	  road	  alternative	  generate	  the	  most	  welfare	  
relative	  to	  investment	  cost,	  while	  the	  railway	  alternative	  would	  have	  increased	  the	  
welfare	  about	  1,7	  billion	  SEK	  more	  than	  the	  electric	  road	  alternative,	  purely	  in	  monetary	  
effects.	  After	  simulation,	  the	  electric	  road	  alternative	  was	  found	  the	  most	  profitable	  for	  
society.	  Although,	  since	  the	  transhipment	  costs	  from	  truck	  to	  railway	  at	  Svappavaara	  are	  
not	  included	  in	  the	  calculation,	  the	  conclusion	  is	  that	  the	  railway	  alternative	  is	  the	  
recommended	  alternative	  based	  on	  the	  results	  of	  this	  thesis.	  



	  

Innehållsförteckning	  
Sammanfattning ............................................................................................................................................... 	  
Abstract ............................................................................................................................................................... 	  
Tabeller	  och	  figurer......................................................................................................................................... 	  
1.	   Inledning ...................................................................................................................................................1	  
1.1.	   Syfte...............................................................................................................................................................................1	  
1.2.	   Källor	  samt	  källkritik ............................................................................................................................................1	  
1.3.	   Begränsningar..........................................................................................................................................................2	  

2.	   Bakgrund...................................................................................................................................................2	  
2.1.	   LKAB	  och	  Malmbanan...........................................................................................................................................2	  
2.2.	   Northland	  Resources .............................................................................................................................................3	  
2.3.	   Trafikverket ...............................................................................................................................................................4	  

3.	   Kostnadsnyttoanalys.............................................................................................................................5	  
3.1.	   Monte-Carlo-simulering .......................................................................................................................................7	  
3.2.	   Simulering	  som	  känslighetsanalys ..................................................................................................................8	  

4.	   CBA	  Kaunisvaara ....................................................................................................................................9	  
4.1.	   Landsväg.................................................................................................................................................................. 10	  
4.1.1.	   Konventionella	  lastbilar ..................................................................................................................... 11	  
4.1.2.	   Elväg/”Trådtradare” ............................................................................................................................ 11	  

4.2.	   Järnväg...................................................................................................................................................................... 12	  
4.2.1.	   Anslutning	  finsk	  järnväg .................................................................................................................... 12	  
4.2.2.	   Anslutning	  Malmbanan....................................................................................................................... 14	  

4.3.	   Pipeline	  och	  linbana............................................................................................................................................ 15	  
4.4.	   Kalkylalternativ .................................................................................................................................................... 15	  
4.4.1.	   Nollalternativ .......................................................................................................................................... 17	  
4.4.2.	   Järnvägsalternativ................................................................................................................................. 17	  
4.4.3.	   Elvägsalternativ ..................................................................................................................................... 18	  

4.5.	   Effekter ..................................................................................................................................................................... 18	  
4.5.1.	   Effekter	  Nollalternativ ........................................................................................................................ 21	  
4.5.2.	   Effekter	  Järnvägsalternativ ............................................................................................................... 26	  
4.5.3.	   Effekter	  Elvägsalternativ ................................................................................................................... 29	  

4.6.	   Diskontering	  och	  sammanställning ............................................................................................................. 34	  
4.6.1.	   Sammanställning	  järnväg .................................................................................................................. 34	  
4.6.2.	   Sammanställning	  Elväg....................................................................................................................... 35	  

5.	   Monte-Carlo-simulering.................................................................................................................... 35	  
5.1.	   Variabler .................................................................................................................................................................. 37	  
5.2.	   Fördelningar .......................................................................................................................................................... 38	  

6.	   Resultat................................................................................................................................................... 40	  
6.1.	   Utdata	  Järnvägsalternativ ............................................................................................................................... 41	  
6.2.	   Utdata	  elvägsalternativ .................................................................................................................................... 44	  

7.	   Slutsats.................................................................................................................................................... 48	  
7.1.	   Diskussion................................................................................................................................................................ 49	  
7.2.	   Rekommendation ................................................................................................................................................. 51	  
7.3.	   Dynamisk	  kalkyl	  med	  Monte	  Carlo	  simulering ....................................................................................... 52	  

Litteraturförteckning................................................................................................................................. 53	  
Bilaga	  1	  –	  Uträkning ........................................................................................................................................ 	  
Bilaga	  2	  -	  Fördelningar................................................................................................................................... 	  
Bilaga	  3	  –	  Diagram	  utdata ............................................................................................................................. 	  



	  

Tabeller	  och	  figurer	  
	  
Figurer	  
Figur	  1	  –	  Malmbanans	  sträckning	  
Figur	  2	  –Gruvfyndigheterna	  
Figur	  3	  –	  Normalfördelning	  	  
Figur	  4	  –	  Befintlig	  landsväg	  samt	  årsmedeldygnstrafik	  
Figur	  5	  –	  Befintlig	  räls	  i	  närområdet	  
Figur	  6	  –	  Översiktsbild	  
Figur	  7	  –	  Alternativ	  rälsdragning	  anslutande	  till	  Svappavaara	  
Figur	  8	  –	  Byar	  och	  befolkningsmängd	  
Figur	  9	  –	  Årsmedeldygnstrafik	  av	  lastbilstransporter	  
Figur	  10	  -‐	  Gammafördelning	  
Figur	  11	  –	  Fördelning	  investeringskostnad	  järnväg	  
Figur	  12	  –	  Simulering	  NNK	  järnvägsalternativ	  
Figur	  13	  –	  Fördelning	  NNV	  järnväg	  
Figur	  14	  –	  NNV	  i	  förhållande	  till	  efterfråga	  för	  järnvägsalternativet	  
Figur	  15	  –	  Simulering	  NNK	  elvägsalternativ	  
Figur	  16	  –	  Fördelning	  NNV	  elväg	  
Figur	  17	  –	  Samband	  NNV	  och	  efterfråga	  för	  elväg	  
Figur	  18	  –	  Samband	  mellan	  NNV	  och	  trafikeringskostnad	  för	  elvägsalternativ	  
	  
Tabeller	  
Tabell	  1	  –	  Ekonomiska	  livslängder	  
Tabell	  2	  –	  Generella	  kalkylförutsättningar	  
Tabell	  3	  –	  Transporterad	  volym	  
Tabell	  4	  –	  Invånarantal	  berörda	  byar	  
Tabell	  5	  –	  Trafikeringskostnad	  nollalternativ	  
Tabell	  6	  –	  Tidsvärden	  nollalternativ	  
Tabell	  7	  –	  Miljöutsläpp	  nollalternativ	  
Tabell	  8	  –	  Trafiksäkerhetskostnad	  nollalternativ	  
Tabell	  9	  –	  Trafikeringskostnad	  järnvägsalternativ	  
Tabell	  10	  –	  Tidsvärden	  järnväg	  
Tabell	  11	  –	  Bullerkostnad	  järnväg	  
Tabell	  12	  –	  Emissioner	  järnväg	  
Tabell	  13	  –	  Trafiksäkerhetskostnad	  järnväg	  
Tabell	  14	  –	  Trafikeringskostnad	  elväg	  
Tabell	  15	  –	  Emissioner	  elväg	  
Tabell	  16	  –	  Sammanställning	  järnväg	  
Tabell	  17	  –	  Sammanställning	  elväg	  
Tabell	  18	  –	  Sammanställning	  simulering	  järnväg	  
Tabell	  19	  –	  Sammanställning	  simulering	  elväg	  
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1. Inledning	  
Idag	  bor	  det	  ca	  9	  miljoner	  människor	  i	  Sverige	  som	  tillsammans	  utnyttjar	  flera	  
funktioner	  som	  är	  gemensamma	  för	  samhället,	  t	  ex	  infrastruktur,	  sjukhus,	  med	  mera.	  
För	  att	  kunna	  använda	  samhällets	  resurser	  så	  effektivt	  som	  möjligt	  görs	  ofta	  
kostnadsnyttoanalyser	  för	  att	  få	  ett	  bra	  beslutsunderlag	  vid	  prioritering	  av	  framtida	  
investeringsprojekt.	  En	  sådan	  analys	  sammanställer	  kostnader	  och	  nyttor	  för	  hela	  
samhället	  för	  respektive	  alternativ	  och	  gör	  att	  alternativ	  lättare	  kan	  jämföras	  med	  
varandra	  i	  syfte	  att	  genomföra	  de	  projekt	  som	  medför	  mest	  ökad	  välfärd	  i	  samhället.	  	  
	  
Till	  följd	  av	  att	  det	  nya	  gruvbolaget	  Northland	  Resources	  planerar	  att	  börja	  bryta	  malm	  
norr	  om	  Pajala	  under	  senare	  delen	  av	  2012	  växer	  behovet	  av	  en	  utveckling	  av	  god	  
infrastruktur.	  I	  dagsläget	  har	  företaget	  beslutat	  sig	  för	  att	  skeppa	  ut	  malmen	  i	  Narviks	  
hamn	  och	  från	  gruvan	  mot	  Narvik	  innebär	  det	  en	  landsvägstransport	  på	  ca	  150	  km.	  
Vägarna	  är	  idag	  i	  ganska	  dåligt	  skick	  och	  nya	  lösningar	  krävs	  för	  att	  möta	  behovet	  av	  
smidiga	  transporter.	  För	  att	  veta	  vilket	  transportalternativ	  som	  kan	  lösa	  
transportuppdraget	  samtidigt	  som	  det	  ger	  en	  ökad	  välfärd	  i	  samhället	  kommer	  en	  
kostnadsnyttoanalys	  göras,	  vilken	  sen	  kan	  användas	  som	  underlag	  för	  beslut	  om	  ny	  eller	  
utvecklad	  infrastruktur	  i	  området.	  
	  
Trafikverket	  har	  utrett	  situationen	  och	  själva	  presenterat	  sin	  samhällsekonomiska	  
analys	  över	  läget,	  men	  med	  störst	  fokus	  på	  lösningar	  på	  kort	  sikt.	  Genom	  att	  utveckla	  
analysen	  med	  Trafikverkets	  kortsiktigt	  bästa	  lösning	  som	  referensalternativ	  kan	  man	  nu	  
jämföra	  en	  praktiskt	  hållbar	  transportsituation	  med	  framtida	  långsiktiga	  
transportlösningar,	  i	  syfte	  att	  öka	  välfärden	  i	  samhället.	  Vidare	  är	  en	  del	  av	  analysen	  att	  
visa	  på	  bristerna	  med	  en	  statisk	  analys	  kontra	  en	  dynamisk,	  vilket	  kommer	  göras	  med	  
hjälp	  av	  simulering	  som	  verktyg.	  Trafikverket	  använder	  sig	  inte	  av	  simulering	  då	  de	  gör	  
kostnadsnyttoanalyser,	  vilket	  kan	  vara	  bristfälligt	  vid	  beslut.	  

1.1. Syfte 
Syftet	  med	  arbetet	  är	  att	  utreda	  vilket	  av	  analysens	  alternativ	  som	  ger	  störst	  
samhällsekonomisk	  nytta	  och	  således	  bidrar	  till	  mest	  ökad	  välfärd	  i	  samhället.	  
Därutöver	  är	  ett	  viktigt	  syfte	  med	  rapporten	  att	  påvisa	  på	  svagheten	  i	  en	  deterministisk	  
analys	  genom	  att	  göra	  en	  känslighetsanalys	  inkluderande	  Monte-‐Carlo-‐simulering.	  	  Vid	  
simuleringen/känslighetsanalysen	  kommer	  störst	  vikt	  läggas	  vid	  att	  variera	  själva	  
kvantifieringen	  av	  effekter,	  istället	  för	  att	  i	  större	  grad	  variera	  värderingen	  av	  
effekterna.	  Värden	  hämtas	  i	  så	  stor	  utsträckning	  som	  möjligt	  från	  ASEK	  5,	  som	  är	  den	  
senaste	  rapporten	  för	  Samhällsekonomiska	  principer	  och	  kalkylvärden	  för	  
transportsektorn,	  utgiven	  av	  Arbetsgruppen	  för	  samhällsekonomiska	  kalkyl-‐	  och	  
analysmetoder	  inom	  transportområdet	  (ASEK).	  För	  att	  få	  korrekta	  värden	  av	  
konsumenters	  betalningsvilja	  för	  svårvärderade	  effekter	  ligger	  ofta	  stora	  
undersökningar	  bakom	  värderingen	  och	  denna	  analys	  kommer	  inte	  fördjupa	  sig	  inom	  
relevansen	  av	  värderingen,	  utan	  fokus	  ligger	  istället	  på	  kvantiteten	  av	  effekterna.	  	  

1.2. Källor samt källkritik 
Främst	  har	  rapporter	  och	  andra	  dokument	  använts	  som	  källa,	  då	  både	  Trafikverket,	  
Pajala	  kommun	  och	  gruvföretaget	  Northland	  Resources	  frekvent	  uppdaterar	  
information	  gällande	  gruvprojektet.	  Vissa	  artiklar	  rörande	  kostnadsnyttoanalyser	  och	  
andra	  relaterade	  frågor	  har	  även	  använts	  som	  källa	  vid	  bland	  annat	  motivering	  av	  
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parametervärden.	  Trafikverket	  har	  ansetts	  som	  en	  pålitlig	  källa,	  likaså	  de	  vetenskapliga	  
artiklar	  som	  använts.	  För	  att	  undersöka	  sanningshalten	  i	  mycken	  information	  har	  
informationen	  dubbelkollats	  med	  samma	  information	  från	  andra	  källor.	  	  

1.3. Begränsningar 
Arbetet	  begränsas	  till	  viss	  del	  i	  uträkningsprocesserna	  –	  väg-‐,	  järnväg-‐	  och	  
elvägskostnader	  kommer	  inte	  räknas	  ut	  i	  detalj,	  då	  dessa	  kostnader	  är	  ytterst	  komplexa	  
och	  beroende	  av	  både	  projektens	  enskilda	  genomförande	  och	  andra	  ingångsvärden	  
såsom	  markanvändning,	  komplikationer	  eller	  dylikt.	  Vidare	  kommer	  ingen	  fördjupning	  
ske	  i	  de	  olika	  transportsättens	  alternativa	  tekniker	  –	  t	  ex	  en	  ”enklare”	  järnväg,	  
”Nowaittransit”	  eller	  vilken	  form	  av	  elväg	  som	  bör	  implementeras	  rent	  trafiktekniskt.	  	  
	  
Examensarbetet	  kommer	  inte	  heller	  fördjupa	  sig	  i	  transporträttsliga	  frågor	  då	  det	  
handlar	  om	  t	  ex	  järnvägsupphandling,	  miljökonsekvensbeskrivningar	  eller	  framförallt	  
hur	  lång	  tid	  dessa	  beräknas	  ta.	  Kostnaderna	  för	  lastning	  och	  lossning	  kommer	  inte	  heller	  
beaktas.	  

2. Bakgrund	  
Järnmalm	  har	  alltid	  haft	  en	  stor	  betydelse	  för	  Sveriges	  ekonomi	  och	  den	  svenska	  
gruvhistorian	  går	  tillbaka	  ändå	  till	  början	  av	  1000-‐talet.	  (Sveriges	  geologiska	  
undersökning,	  2008)	  Idag	  har	  Sverige	  fortfarande	  Europas	  största	  järnmalmstillgångar	  
och	  är	  den	  största	  leverantören	  i	  Europa.	  Exporten	  av	  järnmalm	  är	  viktig	  för	  nationell,	  
regional	  och	  lokal	  ekonomi,	  och	  bidrar	  starkt	  positivt	  till	  Sveriges	  ekonomiska	  situation.	  

2.1.  LKAB och Malmbanan 
Luossavaara	  Kiirunavaara	  AB,	  LKAB,	  bildades	  1890	  i	  Lappland	  och	  står	  idag	  för	  2	  %	  av	  
hela	  världens	  järnmalm.	  Kiruna/Kiirunavaara	  och	  i	  Gällivare/Malmberget	  är	  de	  enda	  
järnmalmsgruvorna	  i	  Sverige	  och	  är	  idag	  helägda	  av	  svenska	  staten	  (LKAB	  -‐	  
Bolagsstyrning,	  2012).	  I	  dagsläget	  bryts	  det	  omkring	  50	  miljoner	  ton	  järnmalm	  per	  år	  i	  
Sverige	  (Sveriges	  geologiska	  undersökning,	  2008),	  och	  intresset	  för	  att	  öppna	  upp	  gamla	  
gruvor	  växer	  i	  nuläget	  till	  följd	  av	  höga	  priser	  på	  malm	  (Vallgårda,	  2010).	  	  
	  
Gruvfyndigheterna	  kring	  nuvarande	  Kiruna	  och	  Malmberget	  hittades	  långt	  tidigare	  än	  
då	  LKAB	  bildades,	  redan	  år	  1696	  nämndes	  Kiirunavaaras	  gruvfyndigheter	  för	  första	  
gången	  i	  historieskrifter.	  Vad	  som	  begränsade	  utvinningen	  var	  behovet	  av	  fungerande	  
infrastruktur	  för	  den	  utvunna	  malmen;	  detta	  problem	  resulterade	  i	  att	  Malmbanan	  
byggdes	  (se	  figur	  1)	  och	  1888	  rullade	  det	  första	  malmtåget	  mellan	  Luleå	  och	  Gällivare.	  
(Malmbanan	  -‐	  Historik,	  2004).	  Banan	  tillåter	  idag	  en	  tågvikt	  på	  8600	  ton	  och	  största	  
tillåtna	  axeltryck	  (STAX)	  är	  30	  ton,	  de	  båda	  värdena	  är	  högre	  än	  för	  någon	  annan	  järnväg	  
i	  Skandinavien.	  Spårvidden	  är	  1435	  mm,	  vilket	  är	  normalspårvidd	  i	  Sverige.	  (Tellerup,	  
2012)	  
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Figur	  1	  –	  Malmbanans	  sträckning	  (Trafikverket,	  2011)	  

2.2.  Northland Resources 
Northland	  Resources,	  NRAB,	  är	  ett	  internationellt	  gruvbolag	  som	  startade	  sin	  
verksamhet	  i	  Finland	  och	  Sverige	  år	  2003.	  Provborrningar	  under	  myrarna	  i	  
norrbottniska	  Kaunisvaara	  två	  mil	  norr	  om	  Pajala	  (se	  figur	  2)	  visade	  på	  nya	  fyndigheter	  
som	  tillsammans	  med	  äldre	  fyndigheter	  vid	  Sahavaara,	  Pellivuoma	  (Sv)	  och	  
Hannukainen	  (Fi)	  ger	  underlag	  till	  ny	  gruvdrift	  i	  minst	  25	  år.	  Brytningen	  vid	  
Kaunisvaara	  beräknas	  påbörja	  under	  fjärde	  kvartalet	  2012,	  men	  produktionsstart	  för	  
brytningen	  i	  Hannukainen	  är	  inte	  fastställt	  än.	  (Northland	  Resources,	  2012).	  	  	  
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Figur	  2	  –	  Gruvfyndigheterna	  (Banverket;	  Vägverket,	  2010)	  
	  

Fyndigheterna	  på	  svenska	  sidan	  kallades	  initialt	  för	  Kaunisvaaraprojektet,	  och	  
företagets	  ekonomiska	  bedömning	  visar	  att	  de	  nya	  fyndigheterna	  utgör	  ett	  projekt	  som	  
är	  tekniskt	  genomförbart	  och	  ekonomiskt	  robust.	  Företaget	  räknar	  med	  en	  framställning	  
på	  ca	  4,7	  miljoner	  ton	  järnmalmsprodukter	  per	  år	  och	  sysselsättningen	  i	  
uppbyggnadsfasen	  beräknas	  uppgå	  till	  800	  personer	  i	  uppbyggnadsfasen	  och	  därefter	  
400	  heltidsanställningar	  under	  produktionsperioden.	  (Northland	  Resources,	  2010)	  

2.3. Trafikverket 
I	  händelse	  av	  att	  en	  ny	  järnväg	  eller	  väg	  ska	  byggas	  är	  det	  Trafikverket	  som	  ansvarar	  för	  
långsiktig	  planering	  av	  transportsystemet.	  Myndigheten	  ansvarar	  för	  byggande,	  drift	  och	  
underhåll	  av	  statliga	  järn-‐	  och	  landsvägar.	  Verksamhetsidén	  är	  enkel,	  men	  innefattar	  ett	  
enormt	  ansvar;	  ”Vi	  är	  samhällsutvecklare	  som	  planerar	  för	  helheten	  i	  det	  samlade	  
transportsystemet”.	  (Trafikverket	  -‐	  Om	  Trafikverket,	  2012)	  
	  
Sedan	  2010	  har	  Trafikverket	  en	  nationell	  plan	  för	  alla	  trafikslag	  som	  sträcker	  sig	  till	  
2021,	  där	  det	  ska	  satsas	  på	  drift	  och	  underhåll	  samt	  nya	  investeringar	  som	  leder	  till	  
säkrare,	  tryggare	  och	  mer	  miljövänligt	  transportsystem.	  Resor	  och	  transporter	  förväntas	  
öka	  naturligt,	  och	  främst	  prognostiseras	  den	  största	  ökningen	  av	  personresor	  gälla	  för	  
spårtrafik	  (Trafikverket	  -‐	  Nationell	  plan,	  2012).	  	  
	  
Vidare	  har	  regeringen	  beslutat	  om	  s	  k	  Transportpolitiska	  mål	  som	  syftar	  till	  att	  
säkerställa	  ”en	  samhällsekonomiskt	  effektiv	  och	  långsiktigt	  hållbar	  transportförsörjning	  
för	  medborgare	  och	  näringsliv	  i	  hela	  landet”,	  och	  eftersom	  Trafikverket	  är	  en	  statlig	  
myndighet	  är	  de	  skyldiga	  att	  följa	  dessa	  mål.	  I	  det	  övergripande	  målet	  finns	  två	  delmål:	  
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hänsynsmålet	  och	  funktionsmålet.	  Hänsynsmålet	  trycker	  på	  aspekter	  som	  säkerhet,	  
miljö	  och	  hälsa	  och	  ska	  bidra	  till	  att	  miljökvalitetsmålen	  uppfylls.	  Funktionsmålet	  riktar	  
mer	  in	  sig	  på	  att	  transportsystemet	  ska	  vara	  tillgängligt	  för	  alla	  och	  bidra	  till	  
utvecklingskraft	  i	  hela	  landet.	  (Regeringen,	  2010)	  Som	  en	  stor	  hjälp	  för	  att	  kunna	  
besluta	  om	  vilka	  projekt	  som	  verkligen	  är	  samhällsekonomiskt	  effektiva	  tas	  
kostnadsnyttoanalyser	  ofta	  till	  hjälp	  vid	  stora	  beslut.	  Genom	  att	  räkna	  ut	  vilket/vilka	  
projekt	  som	  ger	  störst	  samhällsekonomisk	  nytta	  kan	  beslutsfattandet	  underlättas.	  

3. Kostnadsnyttoanalys	  
CBA	  (Cost-‐benefit	  analysis),	  eller	  på	  svenska	  kallat	  kostnadsnyttoanalyser,	  används	  ofta	  
som	  beslutsunderlag	  vid	  offentligt	  finansierade	  projekt	  (Mattson,	  2006).	  Analyserna	  
handlar	  om	  att	  utreda	  hur	  samhällets	  resurser	  skall	  användas	  för	  att	  skapa	  så	  hög	  
välfärd	  som	  möjligt	  (Lindvall,	  2011)	  och	  används	  ofta	  vid	  t	  ex	  energiprojekt,	  åtgärder	  
gällande	  sjukhus	  eller	  miljö	  och	  även	  transportinfrastrukturprojekt.	  Detta	  för	  att	  man	  
genom	  en	  kostnadsnyttoanalys	  får	  ett	  bra	  hjälpmedel	  att	  kartlägga	  vilket	  alternativ	  som	  
ger	  högst	  välfärd	  när	  det	  handlar	  om	  både	  effekter	  som	  går	  att	  värdera	  direkt	  i	  monetära	  
enheter,	  men	  även	  effekter	  som	  inte	  direkt	  finns	  att	  köpa	  på	  en	  marknad	  idag.	  På	  en	  
välfungerande	  marknad	  idag	  råder	  jämställdhet,	  vilket	  gör	  att	  välfärden	  redan	  är	  
maximal,	  då	  det	  styrs	  av	  utbud	  och	  efterfrågan.	  När	  det	  däremot	  handlar	  om	  effekter	  
som	  inte	  handlas	  med	  på	  en	  marknad	  är	  det	  svårare	  att	  se	  hur	  ett	  projekt	  påverkar	  
välfärden	  i	  samhället.	  Ett	  exempel	  på	  en	  sådan	  effekt	  är	  buller,	  som	  kan	  orsaka	  väldigt	  
mycket	  ohälsa	  för	  samhället,	  men	  egentligen	  inte	  handlas	  med	  på	  en	  direkt	  marknad.	  I	  
en	  kostnadsnyttoanalys	  sammanställs	  effekterna	  av	  ett	  projekt	  för	  både	  
marknadsbaserade	  och	  mer	  svårvärderade	  effekter	  som	  ändå	  utgör	  en	  kostnad/nytta	  
för	  samhället.	  Genom	  kostnadsnyttoanalyser	  blir	  det	  möjligt	  att	  sammanställa	  och	  
rangordna	  alternativ	  så	  att	  beslutsfattare	  har	  ett	  bättre	  underlag	  för	  att	  fatta	  beslut	  som	  
är	  mest	  nyttiga	  för	  samhället.	  (Nunes	  &	  Travisi,	  2007)	  	  
	  
Som	  namnet	  antyder	  riktar	  sig	  analysen	  till	  kostnader	  och	  nyttor	  som	  vägs	  mot	  
varandra	  och	  värderas	  i	  monetära	  enheter.	  Om	  nyttorna	  är	  större	  än	  kostnaderna	  visar	  
kalkylen	  på	  att	  projektet	  är	  samhällsekonomiskt	  lönsamt,	  vilket	  tyder	  på	  att	  välfärden	  
ökar.	  Värt	  att	  poängtera	  är	  att	  en	  samhällsekonomisk	  kalkyl	  endast	  är	  ett	  
beslutsunderlag	  som	  tas	  fram	  för	  att	  underlätta	  för	  beslutsfattarna,	  alltså	  inget	  faktiskt	  
beslut.	  	  
	  
CBA	  genomförs	  i	  ett	  antal	  olika	  steg,	  med	  målet	  att	  skapa	  så	  stor	  välfärd	  för	  samhället	  
som	  möjligt.	  Kalkylerna	  utgår	  ofta	  från	  ett	  kriterium	  kallat	  Hicks-‐Kaldor-‐kriteriet,	  vilket	  
innebär	  att	  välfärden	  ökar	  då	  ”vinnarna”	  i	  samhället	  teoretiskt	  sett	  kan	  
kompensera	  ”förlorarna”	  (Trafikverket,	  m	  fl,	  2012,	  ss.	  2,	  kap	  4).	  Denna	  kompensation	  
utgår	  oftast	  inte	  i	  verkligheten,	  utan	  är	  en	  definition	  för	  att	  mäta	  när	  exakt	  välfärden	  i	  
samhället	  ökar.	  Projekt	  som	  utreds	  med	  kostnadsnyttoanalyser	  har	  ofta	  som	  
rekommendation	  att	  genomföras	  om	  det	  skapar	  välfärd	  för	  samhället	  -‐	  men	  vad	  innebär	  
då	  ”samhället”?	  Kort	  sagt	  ingår	  alla	  människor	  och	  framtida	  generationer	  inom	  ett	  visst	  
område	  i	  samhället,	  som	  på	  något	  sätt	  påverkas	  av	  projektet.	  Man	  behöver	  alltså	  inte	  t	  
ex	  ha	  svenskt	  medborgarskap	  för	  att	  ingå	  i	  samhället.	  (Mattson,	  2006)	  
	  
Nästa	  steg	  i	  analysen	  innebär	  att	  identifiera	  relevanta	  alternativ.	  Man	  brukar	  vanligen	  
även	  ta	  med	  ”nollalternativet”	  i	  sin	  jämförelse,	  som	  ofta	  innebär	  den	  nuvarande	  
lösningen	  utan	  förändring,	  för	  att	  ha	  som	  referensalternativ.	  De	  valda	  
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utredningsalternativen	  jämförs	  med	  referensalternativet	  för	  att	  lättare	  kunna	  se	  vilket	  
av	  alternativet	  som	  ger	  mest	  ökad	  välfärd	  jämfört	  med	  inga	  åtgärder	  alls.	  Oavsett	  om	  
man	  har	  utsett	  ett	  ”nollalternativ”	  eller	  inte	  så	  bör	  ett	  av	  alternativen	  utses	  till	  
referensalternativ,	  eftersom	  alla	  kostnader	  i	  utredningsalternativen	  beräknas	  i	  relation	  
till	  referensalternativet.	  Projektets	  tidshorisont	  skall	  även	  fastställas.	  	  
	  
Viktigt	  för	  samtliga	  alternativ	  är	  att	  beräkna	  vad	  som	  sker	  med/utan	  projektets	  
genomförande	  och	  inte	  ”före/efter”,	  vilket	  kan	  ge	  andra	  förutsättningar	  för	  t	  ex	  framtida	  
utveckling	  eller	  annat.	  En	  vägsträcka	  som	  idag	  kan	  te	  sig	  överdimensionerad	  och	  för	  stor	  
i	  relation	  till	  behovet	  kan	  i	  själva	  verket	  generera	  att	  många	  fler	  väljer	  att	  åka	  den	  vägen	  
så	  att	  behovet	  blir	  mycket	  större	  än	  vad	  som	  först	  prognostiserats,	  vilket	  hade	  kunnat	  
göra	  att	  projektet	  med	  ett	  större	  behov	  blev	  lönsamt.	  Likaså	  för	  referensalternativet	  kan	  
förutsättningar	  ändras,	  det	  är	  inget	  statiskt	  alternativ.	  
	  
När	  alternativen	  är	  fastställda	  är	  det	  dags	  att	  identifiera	  effekterna,	  för	  att	  sedan	  kunna	  
kvantifiera	  och	  värdera	  dessa.	  Beroende	  på	  om	  det	  man	  utreder	  handlar	  om	  en	  
marginell	  förändring	  på	  marknaden	  eller	  inte	  så	  finns	  det	  olika	  tillvägagångssätt	  när	  
man	  värderar	  effekter	  och	  främst	  används	  konsumentens	  betalningsvilja	  som	  mått	  på	  
värdering.	  Om	  det	  handlar	  om	  marginella	  förändringar	  så	  beräknas	  oftast	  
betalningsviljan	  utifrån	  marknadspriset.	  Om	  det	  däremot	  inte	  handlar	  om	  marginella	  
förändringar	  så	  räknar	  man	  istället	  på	  konsumentöverskott,	  vilket	  innebär	  skillnaden	  
mellan	  vad	  konsumenten	  maximalt	  är	  villig	  att	  betala	  och	  vad	  de	  faktiskt	  betalar.	  	  
	  
Hur	  vet	  man	  då	  huruvida	  projekten	  innebär	  en	  marginell	  eller	  icke-‐marginell	  förändring	  
på	  marknaden,	  och	  med	  vilken	  marknad	  är	  det	  man	  jämför?	  I	  detta	  fall	  kommer	  
projektet	  att	  betraktas	  som	  en	  marginell	  förändring,	  då	  marknaden	  anses	  vara	  
godskilometer	  i	  Sverige.	  Förändringen	  i	  godskilometer	  som	  projekten	  medför	  anses	  
således	  marginell	  i	  förhållande	  till	  det	  totala	  antalet	  godskilometer	  som	  köps	  och	  således	  
kommer	  marknadspriset	  att	  användas	  för	  att	  beräkna	  kostnaderna,	  ifall	  värden	  inte	  kan	  
användas	  direkt	  från	  ASEK	  5.	  	  
	  
Kostnader	  och	  effektvärden	  i	  denna	  analys	  tas	  antingen	  från	  relevanta	  källor	  eller	  
beräknas	  genom	  upprättade	  värden,	  t	  ex	  Trafikverkets	  kalkylhjälp	  ASEK	  där	  de	  flesta	  
värden	  rörande	  transport	  finns	  definierade	  i	  2010	  års	  prisnivå.	  Andra	  verktyg,	  
tumregler	  eller	  logiska	  beräkningar	  kommer	  ligga	  till	  grund	  för	  effektberäkningen	  i	  
kalkylen,	  tillsammans	  med	  värderingarna	  i	  ASEK	  5.	  
	  
Nästa	  steg	  i	  analysen	  blir	  att	  ta	  hänsyn	  till	  att	  projektets	  effekter	  infaller	  vid	  olika	  
tidpunkter.	  Att	  jämföra	  effekter	  under	  olika	  tidpunkter	  kan	  göras	  på	  två	  olika	  sätt,	  
antingen	  genom	  att	  man	  jämför	  dem	  med	  fasta	  priser	  eller	  med	  löpande	  priser.	  Löpande	  
priser	  innebär	  att	  effekterna	  mäts	  i	  de	  priser	  man	  tror	  kommer	  att	  gälla	  aktuell	  period	  
medan	  fasta	  priser,	  som	  är	  det	  vanligaste	  i	  CBA,	  innebär	  att	  beräkningarna	  görs	  i	  ett	  
visst	  års	  prisnivå.	  Att	  räkna	  om	  effekter	  för	  att	  motsvara	  dagens	  värdering	  kallas	  att	  
diskontera	  kostnader	  och	  nyttor,	  och	  görs	  på	  grund	  av	  att	  man	  idag	  värderar	  100	  kr	  
högre	  än	  t	  ex	  om	  10	  år.	  Detta	  kan	  liknas	  med	  att	  man	  får	  valet	  att	  antingen	  få	  100	  kr	  idag	  
eller	  100	  kr	  om	  10	  år,	  och	  om	  man	  då	  hade	  avstått	  100	  kr	  idag	  hade	  man	  krävt	  någon	  
form	  av	  kompensation	  för	  att	  vänta	  i	  10	  år	  istället.	  Kravet	  på	  denna	  kompensation	  
innebär	  att	  man	  värderar	  100	  kr	  om	  10	  år	  lägre	  än	  idag	  och	  på	  grund	  av	  detta	  
diskonteras	  kostnader	  och	  nyttor.	  (Naturvårdsverket,	  2006)	  
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I	  praktiken	  innebär	  diskonteringen	  att	  man	  värderar	  framtida	  generationers	  kostnader	  
och	  nyttor	  lägre	  än	  dagens,	  därför	  finns	  det	  många	  teorier	  om	  vad	  man	  ska	  använda	  för	  
diskonteringsränta	  för	  att	  undvika	  att	  man	  värderar	  framtida	  kostnader	  och	  nyttor	  för	  
högt	  eller	  lågt.	  I	  dagsläget	  använder	  Trafikverket	  en	  diskonteringsränta	  på	  3,5%	  för	  
kostnader	  och	  nyttor	  som	  infaller	  de	  första	  30	  kalkylåren,	  därefter	  sänks	  räntan	  till	  3%.	  
Efter	  diskontering	  fås	  ett	  nuvärde	  (om	  man	  diskonterar	  för	  att	  motsvara	  dagens	  
värdering)	  och	  det	  slutgiltiga	  resultatet	  i	  kalkylen	  är	  oftast	  ett	  nettonuvärde	  –	  nyttor	  
minskat	  med	  kostnader	  enligt	  vad	  vi	  hade	  värderat	  det	  till	  idag.	  (Mattson,	  2006)	  Ett	  
positivt	  nettonuvärde	  visar	  alltså	  på	  samhällsekonomisk	  lönsamhet.	  	  
	  
Det	  finns	  olika	  rekommendationer	  för	  när	  man	  använder	  nettonuvärde,	  
nettonuvärdeskvot	  eller	  nyttokostnadskvot	  för	  jämförelser	  av	  resultat	  mellan	  projekt,	  
enligt	  Trafikverkets	  egna	  analysverktyg	  ASEK.	  Det	  rekommenderas	  att	  nettonuvärde	  
(NNV	  =	  Nuvärdet	  av	  Nyttor-‐Kostnader)	  används	  då	  man	  väljer	  mellan	  enstaka	  åtgärder	  
utan	  budgetbegränsning	  eller	  rangordning,	  medan	  nettonuvärdeskvoten	  (NNK	  =	  
(Nyttor-‐Kostnader)/Investeringskostnad)	  rekommenderas	  vid	  rangordning	  av	  
lönsamma	  investeringsobjekt	  inom	  en	  och	  samma	  budgetram.	  Enligt	  ASEK	  5	  ska	  
investeringskostnad	  för	  jämförelsealternativet	  inte	  beaktas	  i	  nämnaren	  för	  NNK.	  Det	  
finns	  en	  klassificering	  i	  intervallet	  ”Mycket	  hög	  lönsamhet”	  –	  ”Mycket	  olönsamt”	  
beroende	  på	  hur	  stor	  kvoten	  är	  och	  då	  NNK	  hamnar	  kring	  noll	  ska	  lönsamhetsklassen	  
tydligt	  framgå,	  enligt	  ASEK	  5.	  När	  man	  har	  olika	  budgetramar	  för	  de	  olika	  projekten	  
rekommenderas	  att	  man	  använder	  nyttokostnadskvot	  (NK),	  t	  ex	  vid	  jämförelser	  av	  
underhållsstrategi	  och	  investeringsobjekt.	  Myndigheten	  använder	  själva	  oftast	  
nettonuvärdeskvoten	  för	  att	  jämföra	  trafikinfrastrukturprojekt.	  (Trafikverket,	  m	  fl,	  2012,	  
ss.	  2,	  kap	  4)	  För	  detta	  projekt	  är	  de	  mest	  relevanta	  resultatsmåtten	  både	  NNV	  och	  NNK.	  
Tekniskt	  sett	  kommer	  båda	  resultatsmåtten	  vid	  rangordning	  ge	  samma	  utfall,	  men	  båda	  
måtten	  tas	  ändå	  med	  för	  att	  relatera	  till	  både	  ett	  rent	  monetärt	  resultat	  samt	  ett	  resultat	  
inom	  intervallet	  mycket	  hög	  lönsamhet	  –	  mycket	  olönsamt.	  	  
	  
När	  man	  kommit	  så	  här	  långt	  in	  i	  analysen	  är	  det	  avslutningsvis	  tid	  för	  att	  genomföra	  en	  
känslighetsanalys,	  för	  att	  se	  hur	  känslig	  åtgärden	  är	  för	  förändringar	  i	  de	  gjorda	  
prognoserna.	  (Mattson,	  2006)	  Resultatet	  som	  ges	  av	  en	  vanlig	  kostnadsnyttoanalys	  är	  
deterministiskt,	  det	  innebär	  att	  alla	  parametervärden,	  effektvärden	  och	  kvantiteter	  är	  
fasta	  och	  vanligtvis	  att	  slumpen	  inte	  har	  påverkat	  resultatet.	  

3.1. Monte-Carlo-simulering 
Simulering	  är	  ett	  begrepp	  som	  innebär	  att	  på	  något	  sätt	  försöka	  modellera	  verkligheten	  
för	  att	  sedan	  undersöka	  eller	  experimentera	  med	  modellen.	  Genom	  att	  modellera	  ett	  
system	  kan	  man	  dra	  slutsatser	  om	  verkligheten,	  vilket	  kan	  vara	  bra	  då	  det	  t	  ex	  inte	  är	  
möjligt,	  för	  analytiskt	  komplext	  eller	  för	  komplicerat	  att	  i	  verkligheten	  testa	  alla	  möjliga	  
scenarion.	  Monte-‐Carlo-‐simulering	  innebär	  samma	  sak	  men	  passar	  bra	  då	  det	  handlar	  
om	  komplicerade	  system	  med	  många	  variabler.	  Oftast	  innebär	  simuleringen	  inte	  att	  
själva	  grundmodellen	  förändras	  på	  något	  sätt,	  men	  indata	  påverkas	  så	  att	  man	  istället	  
för	  ett	  fast	  värde	  kan	  använda	  ett	  helt	  intervall	  för	  denna	  parameter.	  Begreppet	  innebär	  
att	  man	  slumpar	  fram	  en	  mängd	  olika	  tal	  för	  varje	  parameter	  inom	  ett	  relevant	  intervall	  
och	  låter	  varje	  ”slumputfall”	  fungera	  som	  indata	  och	  generera	  ett	  resultat.	  Sedan	  
sammanställer	  man	  alla	  resultat	  och	  får	  ut	  en	  mängd	  resultat	  som	  tillsammans	  visar	  på	  
hur	  det	  totala	  resultatet	  fördelar	  sig	  beroende	  på	  indata.	  På	  detta	  sätt	  kan	  man	  säkrare	  
dra	  slutsatser	  även	  för	  system	  som	  innehåller	  osäkerheter	  och	  stor	  variation.	  (Rydén	  &	  
Lindgren,	  2012)	  
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3.2. Simulering som känslighetsanalys 
Tillämpat	  på	  kostnadsnyttoanalyser	  innebär	  Monte-‐Carlo-‐simulering	  att	  efter	  en	  viss	  
sannolikhetsfördelning	  slumpa	  fram	  värden	  för	  t	  ex	  investeringskostnader,	  tidsvärden,	  
bullereffekter	  eller	  andra	  effekter	  som	  är	  relativt	  osäkra,	  för	  att	  därefter	  sammanställa	  
ett	  resultat	  då	  alla	  osäkra	  variabler	  har	  slumpats	  fram	  efter	  sina	  respektive	  fördelningar.	  
Många	  parametervärden	  i	  en	  kostnadsnyttoanalys	  är	  relativt	  osäkra,	  och	  även	  om	  det	  är	  
beräknat	  att	  ett	  projekt	  kan	  komma	  att	  kosta	  t	  ex	  6	  miljoner	  så	  kan	  det	  finnas	  en	  
sannolikhet	  att	  projektet	  kostar	  8	  miljoner.	  I	  en	  deterministisk	  kostnadsnyttoanalys	  
beskrivs	  detta	  mestadels	  i	  känslighetsanalysen,	  men	  vanligtvis	  finns	  det	  få	  eller	  inga	  
kalkyler	  i	  Sverige	  som	  visar	  på	  vad	  de	  olika	  resultaten	  hade	  blivit	  ifall	  det	  verkligen	  blev	  
så	  att	  projektet	  kostade	  8	  miljoner.	  Vanligtvis	  görs	  en	  känslighetsanalys	  då	  Trafikverket	  
gör	  kostnadsnyttoanalyser	  som	  främst	  baserar	  sig	  på	  en	  större	  ökning	  av	  trafiktillväxt	  
en	  den	  man	  använt	  som	  indata	  i	  kalkylen,	  samt	  en	  alternering	  av	  värdet	  av	  ett	  kilo	  
koldioxid.	  (Trafikverket,	  m	  fl,	  2012)	  
	  
Genom	  att	  ha	  flera	  parametrar	  som	  kan	  samspela	  och	  samtidigt	  variera	  inom	  sina	  
respektive	  intervall	  så	  innebär	  alla	  slumpade	  värden	  var	  sitt	  eget	  resultat	  av	  
nettonuvärdet,	  eller	  vad	  man	  nu	  väljer	  att	  använda	  som	  resultatsmått.	  Då	  man	  gör	  
denna	  sorts	  Monte-‐Carlo-‐simulering	  får	  man	  ut	  en	  fördelning	  av	  nettonuvärden	  eller	  
nettonuvärdeskvot	  som	  i	  sin	  tur	  kan	  visa	  hur	  resultatet	  kan	  variera	  beroende	  på	  
sannolikheten	  för	  de	  olika	  parametervärdena	  –	  med	  andra	  ord	  sannolikhetsfördelningen	  
för	  lönsamheten	  för	  projektet.	  	  
	  
Parametervärden	  bestäms,	  istället	  för	  ett	  enda	  fast	  värde,	  ofta	  utifrån	  en	  
sannolikhetsfördelning	  inom	  givna	  intervall.	  Ett	  exempel	  kan	  illustreras	  med	  en	  
normalfördelning.	  Om	  man	  slumpar	  fram	  tal	  ur	  en	  normalfördelning	  så	  är	  det	  störst	  
sannolikhet	  att	  man	  får	  ett	  tal	  som	  finns	  ”i	  mitten”	  av	  fördelningen,	  i	  figur	  3	  visas	  det	  
som	  µ,	  som	  är	  tecknet	  för	  medelvärdet.	  Därefter	  är	  det	  minskande	  sannolikhet	  för	  varje	  
tal	  som	  är	  större	  eller	  mindre	  än	  medelvärdet	  och	  fördelningen	  mattas	  av	  mer	  och	  mer	  
när	  det	  handlar	  om	  tal	  som	  helt	  enkelt	  inte	  är	  speciellt	  sannolika.	  För	  en	  
investeringskostnad	  kan	  det	  handla	  om	  att	  medelvärdet	  för	  investeringen	  är	  6	  miljoner,	  
men	  det	  finns	  en	  viss	  sannolikhet	  att	  det	  blir	  4	  eller	  8	  miljoner.	  Det	  är	  alltså	  avtagande	  
sannolikhet	  för	  varje	  tal	  som	  avviker	  från	  medelvärdet	  på	  6	  miljoner.	  I	  teorin	  finns	  det	  
inget	  egentligt	  ”slut”	  på	  normalfördelningen,	  alltså	  när	  sannolikheten	  är	  noll,	  men	  man	  
kan	  själv	  välja	  att	  kapa	  fördelningen	  vid	  ett	  visst	  värde.	  Ett	  exempel	  är	  att	  man	  i	  
programvaran	  MS	  Excel	  kan	  ange	  övre	  och	  undre	  gräns	  för	  normalfördelningen,	  ett	  
annat	  exempel	  är	  att	  man	  själv	  går	  in	  och	  tar	  bort	  de	  värden	  ur	  en	  slumpad	  mängd	  som	  
inte	  är	  relevanta.	  Det	  senare	  exemplet	  påverkar	  utfallet	  mer	  än	  det	  första,	  men	  används	  
ibland	  då	  det	  är	  det	  mest	  lämpliga	  alternativet.	  	  
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Figur	  3	  –	  Normalfördelning	  (Wikipedia,	  2012)	  
	  
Eftersom	  datorn	  slumpar	  fram	  värden	  efter	  respektive	  fördelning	  är	  denna	  sorts	  kalkyl	  
stokastisk,	  eftersom	  slumpen	  inverkar.	  Monte-‐Carlo-‐simulering	  är	  ett	  kraftfullt	  verktyg	  
inom	  kostnadsnyttoanalyser	  för	  att	  täcka	  in	  osäkerheter	  hos	  parametrarna	  i	  analysen;	  
istället	  för	  att	  endast	  komma	  fram	  till	  ett	  enda	  deterministiskt	  resultat	  kan	  man	  få	  ut	  
flera	  hundra	  resultatsmått.	  Bland	  annat	  i	  Danmark	  använder	  man	  sig	  av	  Monte-‐Carlo-‐
simulering	  i	  sina	  kostnadsnyttoanalyser	  för	  transportinfrastrukturinvesteringar.	  (Sallin	  
&	  Leleur,	  2010)	  

4. CBA	  Kaunisvaara	  
Till	  att	  börja	  med	  i	  en	  CBA-‐kalkyl	  är	  det	  viktigt	  att	  definiera	  samhället	  samt	  över	  hur	  
lång	  tid	  kalkylen	  ska	  sträcka	  sig.	  Samhället	  är	  i	  det	  här	  fallet	  alla	  berörda	  i	  området,	  men	  
analysen	  begränsar	  sig	  till	  personer	  inom	  Sverige.	  Kalkylperioden	  brukar	  vara	  olika	  
beroende	  på	  vad	  man	  utreder	  och	  Trafikverket	  har	  i	  ASEK	  5	  definierat	  vilka	  ekonomiska	  
livslängder	  som	  används,	  livslängden	  utgör	  även	  kalkylperioden,	  beroende	  på	  vad	  det	  är	  
för	  projekt.	  De	  olika	  kalkylperioderna	  redovisas	  i	  tabell	  1	  nedan.	  (Trafikverket,	  m	  fl,	  
2012)	  
	  
Tabell	  1	  –	  Ekonomiska	  livslängder	  
Ekonomisk	  livslängd	  (kalkylperiod)	  
Ny	  väg	   40-‐60	  år	  

Väg	  landsbygd	   max	  60	  år	  

Bulleråtgärder	   20-‐60	  år	  
Ny	  järnväg	   Max	  60	  år	  
	  
Med	  tabell	  1	  som	  bakgrund	  kommer	  kalkylen	  basera	  sig	  på	  60	  år	  som	  kalkylperiod,	  då	  
det	  rör	  sig	  om	  järnväg	  eller	  väg	  på	  landsbygd.	  Det	  rekommenderas	  att	  man	  använder	  sig	  
av	  en	  diskonteringsränta	  på	  3,5	  %	  i	  upp	  till	  30	  kalkylår,	  därefter	  rekommenderas	  en	  
diskonteringsränta	  på	  3	  %	  för	  resterande	  kalkylår.	  Alla	  värden	  i	  ASEK	  5	  ges	  i	  prisnivå	  
2010	  och	  en	  skattefaktor	  på	  1,3	  rekommenderas.	  En	  skattefaktor	  används	  oftast	  på	  
investerings-‐,	  drift-‐	  och	  underhållskostnader	  i	  statligt	  finansierade	  projekt,	  och	  ska	  på	  
något	  vis	  motsvara	  samhällets	  alternativa	  användning	  av	  resurserna	  då	  det	  är	  staten	  
som	  använder	  pengarna.	  Eftersom	  staten	  inte	  betalar	  någon	  moms	  används	  istället	  en	  
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skattefaktor	  och	  statens	  kostnader	  multipliceras	  med	  aktuell	  skattefaktor	  (Trafikverket,	  
m	  fl,	  2012).	  Främst	  används	  skattefaktor	  på	  investerings-‐	  samt	  drift-‐	  och	  
underhållskostnader	  finansierade	  av	  staten.	  Till	  skillnad	  från	  NNV	  ska	  inte	  
investeringskostnaden	  multipliceras	  med	  en	  skattefaktor	  då	  den	  används	  som	  nämnare	  
i	  NNK,	  eftersom	  syftet	  med	  kvoten	  är	  att	  jämföra	  alternativ	  inom	  samma	  budgetram.	  	  
	  
De	  generella	  kalkylförutsättningarna	  för	  denna	  analys	  redovisas	  i	  tabell	  2	  nedan.	  
	  
Tabell	  2	  -	  Generella	  kalkylförutsättningar	  
Kalkylperiod	   60	  år	   	  

Prisnivå	   2010	   	  
Byggstart	   2013	   	  

Trafikstartsår	   2013+Byggtid	   Projektberoende	  
Kalkylränta	   3,5%	   fram	  till	  2030	  

	   3,0%	  
resterande	  
kalkylperiod	  

Skattefaktor	   1,3	   	  
	  
I	  arbetet	  med	  att	  transportera	  malm	  från	  gruva	  till	  kund	  är	  det	  många	  saker	  som	  bör	  
iakttas	  innan	  beslut	  om	  transportalternativ	  fattas.	  På	  land	  kan	  järnmalmen	  fraktas	  via	  
järnväg	  eller	  lastbil,	  men	  2011	  års	  aprilskämt	  i	  tidningen	  NSD	  om	  att	  järnmalmen	  från	  
Pajala	  skulle	  fraktas	  via	  flygplan	  visar	  kort	  på	  hur	  otänkbart	  en	  flygplanslösning	  är	  
(Hedman,	  2011).	  Från	  hamn	  är	  det	  givetvis	  båt	  som	  gäller,	  där	  den	  enda	  begränsningen	  
är	  hamnens	  farledsdjup.	  

4.1. Landsväg 
Alternativet	  att	  lasta	  upp	  malmen	  på	  lastbilar	  och	  köra	  det	  till	  tågrälsen	  i	  Svappavaara	  är	  
mindre	  miljövänligt	  med	  avseende	  på	  de	  utsläpp	  som	  lastbilstrafiken	  för	  med	  sig	  i	  
jämförelse	  med	  tågtrafik,	  samt	  den	  i	  så	  fall	  ökade	  frekvensen	  av	  lastbilstrafik	  på	  vägarna.	  
Därtill	  tillkommer	  de	  ökade	  kostnaderna	  för	  drivmedel,	  personal-‐	  och	  
fordonsomkostnader.	  Ytterligare	  nackdelar	  med	  detta	  alternativ	  är	  vägarnas	  bärighet;	  
järnmalmstransporter	  på	  lastbil	  kan	  få	  dispens	  från	  dagens	  reglerade	  maxvikt	  om	  60	  
ton,	  men	  med	  det	  kommer	  ökat	  slitage	  på	  de	  befintliga	  vägbanorna	  och	  därmed	  ökat	  
underhåll.	  Bullernivån	  är	  också	  avsevärt	  större	  för	  lastbilstransporter.	  
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Figur	  4	  –	  Befintlig	  landsväg	  samt	  årsmedeldygnstrafik	  (Trafikverket,	  Svevia,	  mfl,	  2012,	  s.	  
16)	  
	  

4.1.1. Konventionella lastbilar 
För	  att	  den	  befintliga	  vägstrukturen	  (se	  figur	  4)	  ska	  kunna	  möta	  det	  framtida	  
transportbehovet	  från	  malmtransporterna,	  baserat	  på	  att	  malmtransporterna	  går	  på	  
väg,	  behöver	  vägarna	  rustas	  upp.	  Det	  handlar	  om	  bärighets-‐	  och	  breddningsåtgärder,	  
men	  även	  trafiksäkerhets-‐	  och	  bulleråtgärder.	  	  
	  
Ett	  alternativ	  till	  att	  rusta	  upp	  befintliga	  vägar	  är	  att	  bygga	  nya	  enbart	  för	  
malmtransporterna.	  Detta	  kan	  också	  vara	  en	  del	  av	  en	  lösning	  –	  att	  både	  rusta	  upp	  och	  
bygga	  nytt	  –	  och	  alltså	  bygga	  någon	  form	  av	  genväg.	  För	  detta	  alternativ	  krävs	  
upprustning	  av	  de	  befintliga	  vägar	  som	  kan	  komma	  att	  användas	  av	  malmtransporterna	  
och	  nybyggnation	  av	  de	  genvägar	  som	  beslutas	  byggas.	  	  
	  
Att	  transportera	  malmen	  på	  lastbil	  längs	  denna	  sträcka	  kommer	  öka	  fordonsutsläpp	  
radikalt	  och	  samtidigt	  höja	  bullernivåerna	  längs	  vägen.	  Lastbilstrafiken	  kommer	  bli	  ett	  
stort	  bakslag	  för	  naturen	  och	  de	  miljöåtgärder	  som	  bör	  tas	  i	  syfte	  att	  bromsa	  
växthuseffekten.	  Om	  det	  inte	  planeras	  att	  bygga	  nya	  vägar	  enbart	  för	  lastbilstrafiken	  så	  
blir	  det	  inga	  nya	  barriäreffekter	  eller	  nya	  begränsningar	  för	  växt-‐	  och	  djurlivet,	  vilket	  
kan	  ses	  som	  en	  smärre	  positiv	  miljöeffekt.	  Denna	  går	  dock	  fort	  om	  intet	  på	  grund	  av	  det	  
höga	  slitaget	  av	  befintliga	  vägbanor,	  som	  även	  bidrar	  med	  mer	  vägpartiklar	  ut	  i	  miljön.	  

4.1.2. Elväg/”Trådtradare” 
Transportsättet	  ”elväg”	  innebär	  precis	  vad	  det	  låter	  –	  en	  elektrifierad	  landsväg.	  Genom	  
att	  på	  något	  sätt	  tillföra	  el	  på	  en	  vägsträcka	  så	  att	  fordon,	  som	  i	  sin	  tur	  bör	  vara	  
anpassade	  för	  el	  som	  drivmedel,	  kan	  drivas	  helt	  eller	  delvis	  med	  hjälp	  av	  el,	  så	  minskar	  
både	  buller	  och	  avgaser	  på	  sträckan.	  Tidigare	  har	  mestadels	  persontrafik	  varit	  aktuellt	  
för	  denna	  typ	  av	  transporter	  i	  form	  av	  ”trådbuss”,	  men	  nu	  börjar	  man	  även	  undersöka	  
lösningar	  för	  att	  kunna	  elektrifiera	  godstransporter	  på	  lastbil,	  bland	  annat	  har	  Siemens	  
redan	  nu	  ett	  utvecklat	  system	  för	  ”trådtradare”	  på	  sin	  testbana	  i	  Berlin.	  Projektet	  kallas	  
”E-‐highway”	  och	  bygger	  på	  det	  svenskutvecklade	  projektet	  Svenska	  Elvägar.	  (Karlberg,	  
2012)	  	  
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Då	  det	  gäller	  allmänna	  vägar	  är	  det,	  precis	  som	  med	  järnväg	  och	  vanlig	  landsväg,	  
Trafikverket	  som	  är	  ansvariga	  infrastrukturutvecklare,	  men	  på	  enskilda	  vägar	  är	  det	  
upp	  till	  berörda	  parter	  att	  besluta	  om	  utveckling	  av	  infrastruktur.	  För	  själva	  lastbilarna	  
är	  det	  upp	  till	  varje	  fordonsägare	  att	  investera	  i	  ombyggnationen	  som	  krävs.	  

4.2. Järnväg 
För	  järnväg	  begränsas	  malmtransporter	  i	  vikt	  beroende	  på	  rälsens	  bärighet,	  och	  
Malmbanan	  är	  den	  enda	  järnväg	  i	  Sverige	  som	  tål	  30	  tons	  axeltryck	  (Tellerup,	  2012),	  
övrig	  standard	  är	  vanligtvis	  22,5	  ton.	  För	  effektivt	  utnyttjande	  av	  järnvägen	  bör	  den	  vara	  
elektrifierad.	  
	  
För	  ny	  järnväg	  är	  det	  en	  lång	  väg	  från	  idé	  till	  beslut,	  där	  det	  börjar	  med	  en	  förstudie	  som	  
följs	  av	  en	  järnvägsutredning,	  vilken	  sedermera	  resulterar	  i	  en	  järnvägsplan.	  
Bygghandlingar	  upprättas	  och	  därefter	  börjar	  byggskedet.	  Lagen	  om	  byggande	  av	  
järnväg	  reglerar	  planeringsprocessen	  tillsammans	  med	  Miljöbalken	  och	  Väglagen.	  Längs	  
hela	  kedjan	  ska	  idén	  prövas	  och	  järnvägen	  ska	  planläggas	  och	  byggas	  så	  att	  minsta	  
möjliga	  åverkan	  på	  närboende	  och	  miljön	  uppkommer,	  samt	  till	  en	  skälig	  budget.	  På	  det	  
stora	  hela	  är	  järnvägsinvesteringar	  ofta	  tidskrävande	  projekt.	  (Trafikverket	  -‐	  Så	  blir	  
järnväg	  till,	  2012)	  
	  

4.2.1. Anslutning finsk järnväg 
I	  närheten	  av	  gruvområdet	  nås	  närmsta	  tågräls	  genom	  att	  åka	  över	  gränsen	  till	  Finland	  
(se	  figur	  5)	  –	  den	  närmsta	  svenska	  tågrälsen	  är	  över	  10	  mil	  bort.	  
	  

	  

	  
Figur	  5	  –	  Befintlig	  räls	  i	  närområdet	  (Banverket	  -‐	  Förstudie,	  2009)	  
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En	  nackdel	  med	  anslutning	  till	  befintlig	  finsk	  järnväg	  är	  spårvidden,	  då	  den	  i	  Finland	  
skiljer	  sig	  från	  den	  svenska	  normalspårvidden	  eftersom	  det	  finska	  stambanenätet	  
byggdes	  innan	  Finland	  blev	  självständigt	  och	  har	  därmed	  standard	  rysk	  spårvidd	  –	  1520	  
mm	  –	  jämfört	  med	  den	  svenska	  1435	  mm.	  	  
	  
En	  ytterligare	  nackdel	  med	  den	  finska	  järnvägen	  är	  att	  i	  jämförelse	  med	  malmbanan	  i	  
Sverige,	  som	  har	  30	  tons	  största	  tillåtna	  axellast,	  har	  den	  finska	  sträckan	  Kolari	  –	  Kemi	  
22,5	  ton	  som	  maximal	  tillåten	  axellast.	  En	  begränsning	  i	  Kemi	  hamn	  finns	  också	  i	  
jämförelse	  med	  Narvik	  hamn,	  farledsdjupet	  i	  Kemis	  två	  hamnar	  är	  10	  respektive	  7	  
meter,	  jämfört	  med	  Narvik	  som	  inte	  begränsar	  avseende	  farledsdjup	  alls.	  Endast	  en	  liten	  
del	  av	  järnvägssträckan	  Kolari	  –	  Kemi	  är	  elektrifierad,	  det	  handlar	  om	  några	  kilometer	  
precis	  i	  anslutning	  till	  Kemi.	  (Banverket	  -‐	  Förstudie,	  2009)	  	  	  
	  
Trafikverket	  har	  tidigare	  tillsammans	  med	  bland	  annat	  Northland	  Resources	  utrett	  de	  
olika	  alternativen	  för	  transporterna	  av	  järnmalmen	  från	  Kaunisvaaraområdet.	  Till	  en	  
början	  hade	  gruvföretaget	  hamnen	  i	  Kemi	  som	  främsta	  utskeppningshamn	  och	  baserat	  
på	  detta	  gjordes	  en	  transportutredning.	  I	  juli	  2010	  kom	  Trafikverket	  med	  sin	  
slutrapport	  angående	  järnvägsutredning	  för	  området,	  det	  hos	  Trafikverket	  så	  kallade	  
Pajalaprojektet,	  där	  man	  kom	  fram	  till	  att	  bästa	  alternativet	  var	  att	  bygga	  en	  anslutande	  
järnväg	  från	  gruvområdet	  till	  den	  finska	  järnvägen	  för	  att	  skeppa	  ut	  i	  någon	  hamn	  i	  
Bottenviken.	  (Trafikverket	  -‐	  Pajalaprojektet,	  2011)	  I	  det	  tidigare	  Pajalaprojektet	  
planerades	  att	  bygga	  den	  anslutande	  järnvägen	  från	  gruvan	  med	  finsk	  spårvidd	  för	  att	  
undkomma	  problemet	  med	  olika	  spårvidder	  (Banverket	  -‐	  Förstudie,	  2009,	  s.	  66).	  	  
	  
Trots	  utredningen	  och	  företagets	  tidigare	  inriktning	  beslutade	  NRAB	  om	  utskeppning	  i	  
Narvik	  (se	  figur	  6),	  vilket	  beror	  på	  att	  det	  var	  svårt	  för	  Trafikverket	  och	  Northland	  
Resources	  att	  komma	  överens	  om	  finansieringen	  av	  infrastrukturåtgärderna	  på	  finska	  
sidan	  och	  dels	  att	  Narviks	  hamn	  ändrade	  sig	  i	  frågan	  om	  utvecklingen	  i	  hamnen	  skulle	  
inriktas	  mot	  containerhantering.	  (Trafikverket;	  Engström,	  Rikard,	  2012)	  Detta	  visar	  
enskilt	  på	  hur	  stor	  inverkan	  ett	  beslut	  från	  företaget	  har	  på	  den	  framtida	  
infrastrukturutvecklingen.	  
	  

	  
Figur	  6	  –	  Översiktsbild	  (Northland	  Resources,	  2012)	  
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Northland	  Resources	  beslut	  om	  att	  frakta	  ut	  malmen	  från	  Narviks	  hamn	  medför	  vissa	  
logistiska	  problem;	  hur	  fraktar	  man	  bäst	  iväg	  all	  malm	  från	  gruvan?	  Från	  Svappavaara	  
till	  Narvik	  är	  logistikproblemet	  ganska	  lättlöst,	  då	  det	  finns	  järnväg	  som	  idag	  flitigt	  
används	  av	  LKAB.	  Men	  för	  frakten	  från	  gruvområdet	  vid	  Kaunisvaara	  till	  Svappavaara	  
innebär	  dessa	  transporter	  vissa	  utmaningar	  inom	  transportområdet.	  	  

4.2.2. Anslutning Malmbanan 
Det	  finns	  ett	  antal	  framtagna	  alternativa	  dragningar	  av	  en	  ny	  järnväg	  från	  Kaunisvaara	  
till	  Svappavaara,	  några	  dragningar	  visas	  i	  figur	  7	  nedan.	  
	  

	  
Figur	  7	  –	  Alternativ	  rälsdragning	  anslutande	  till	  Svappavaara	  (Banverket	  -‐	  Förstudie,	  
2009,	  s.	  87)	  
	  
Tydligt	  är	  att	  en	  sådan	  rälsdragning	  varit	  aktuell	  redan	  innan	  Northland	  Resources	  
påbörjade	  sina	  utgrävningar	  i	  området;	  i	  en	  motion	  till	  riksdagen	  den	  18:e	  oktober	  2002	  
föreslås	  en	  ny	  järnvägsförbindelse	  mellan	  Svappavaara	  och	  Kolari	  och	  de	  logistiska	  
fördelarna	  argumenteras	  för:	  ”Malm,	  skog	  och	  andra	  råvaror	  samt	  färdigproducerade	  
produkter	  och	  naturligtvis	  persontrafik	  skulle	  göra	  avsevärda	  vinster	  i	  kilometer	  och	  
minskad	  färdtid.	  Vidare	  skulle	  ett	  järnvägsbygge	  idag	  vara	  ett	  bra	  tillskott	  till	  
arbetsmarknaden	  i	  nordligaste	  Sverige,	  där	  ju	  råvaror	  och	  människor	  finns”	  (Sveriges	  
Riksdag,	  2002).	  I	  framtiden	  hade	  en	  järnvägsanslutning	  av	  denna	  karaktär	  möjliggjort	  
större	  flöde	  mellan	  Norge,	  Sverige,	  Finland	  och	  Ryssland,	  där	  en	  stor	  del	  gods	  kan	  
passera	  i	  form	  av	  malm-‐	  och	  skogsråvaror,	  men	  även	  naturgas.	  	  
	  
I	  en	  visionsrapport	  ”Järnvägstrafik	  på	  Nordkalotten,	  Vision	  2025”	  efterfrågas	  också	  
ytterligare	  järnvägsinfrastruktur	  i	  syfte	  att	  möta	  industrins	  behov	  av	  fler	  och	  bättre	  
transportalternativ.	  Här	  argumenteras	  för	  vinsterna	  för	  de	  transnationella	  industrierna,	  
samt	  efterfrågan	  på	  mer	  miljö-‐	  och	  klimatinriktade	  godstransporter.	  (ÅF,	  2009)	  
	  
Att	  flytta	  över	  trafik	  från	  väg	  till	  järnväg	  är	  en	  miljönytta	  i	  majoriteten	  av	  fall,	  om	  inte	  i	  
alla	  fall.	  En	  ny	  räls	  mellan	  gruvområdet	  och	  Svappavaara	  hade	  minskat	  lastbilstrafiken	  
avsevärt,	  och	  i	  händelse	  av	  persontrafik	  på	  den	  tänkta	  banan	  hade	  detta	  kunnat	  leda	  till	  
en	  minskning	  av	  persontrafiken	  på	  motsvarande	  vägsträcka.	  För	  naturen	  hade	  en	  ny	  räls	  
inneburit	  en	  barriäreffekt	  i	  ett	  större	  område,	  vilket	  hade	  begränsat	  viltövergångar	  och	  
övrig	  flora	  och	  fauna	  i	  ett	  annars	  totalt	  ostört	  område.	  Samebyarna	  hade	  fått	  begränsade	  
renpassager	  i	  området,	  vilket	  hade	  begränsat	  samebyarnas	  arbete.	  Bullernivåerna	  hade	  
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ökat,	  men	  i	  händelse	  av	  att	  man	  först	  använder	  sig	  av	  lastbilstrafik	  på	  sträckan	  kommer	  
tågtrafiken,	  när	  väl	  en	  räls	  hade	  byggts,	  att	  bespara	  omgivningen	  på	  en	  del	  av	  det	  
befintliga	  bullret	  från	  lastbilstrafiken.	  Den	  nya	  rälsen	  hade	  även	  inkräktat	  på	  eventuella	  
fornlämningar	  längs	  hela	  vägen,	  samt	  så	  har	  rälsen	  en	  allmänt	  störande	  effekt	  på	  
naturen	  i	  ett	  relativt	  stort	  och	  ostört	  område.	  Barriäreffekter	  är	  dock	  något	  som	  
vanligtvis	  inte	  kvantifieras	  och	  värderas	  i	  kostnadsnyttoanalyser.	  

4.3.  Pipeline och linbana 
Ytterligare	  transportalternativ	  är	  s.k.	  pipeline,	  en	  rörledning	  på	  eller	  under	  marken	  för	  
att	  transportera	  bulkvaror	  långa	  sträckor.	  Järnmalmen	  skulle	  i	  så	  fall	  blandas	  ut	  med	  
vatten	  så	  att	  man	  får	  en	  lättflytande	  massa.	  Eftersom	  massan	  är	  i	  rörelse	  under	  hela	  
transporten	  hade	  inte	  massan	  frusit	  vid	  lägre	  temperaturer,	  men	  vid	  ett	  eventuellt	  
driftstopp	  kan	  däremot	  massan	  snabbt	  frysa	  och	  få	  förödande	  konsekvenser.	  Detta	  kan	  
man	  dock	  försöka	  förhindra	  genom	  att	  ha	  pipelinen	  under	  marken.	  Ytterligare	  nackdel	  
är	  dock	  avskiljningsarbetet	  som	  tillkommer	  då	  massan	  vid	  omlastning	  bör	  skiljas	  från	  
vattnet.	  	  
	  
En	  helt	  eller	  delvis	  nedgrävd	  pipeline	  inkräktar	  väldigt	  begränsat	  på	  naturen,	  och	  verkar	  
eventuellt	  endast	  som	  barriäreffekt	  för	  miljön.	  Eftersom	  det	  i	  fallet	  med	  pipeline	  inte	  
förekommer	  något	  fordon	  längs	  sträckan	  så	  bidrar	  alternativet	  inte	  till	  direkta	  utsläpp,	  
och	  bullernivåerna	  från	  alternativet	  räknas	  som	  mycket	  små	  till	  obefintliga.	  	  
	  
Nackdelarna	  med	  detta	  alternativ	  är	  att	  mycket	  annat	  gods,	  till	  exempel	  timmer,	  inte	  kan	  
använda	  sig	  av	  denna	  typ	  av	  transporter.	  Å	  andra	  sidan	  är	  anläggningskostnaden	  i	  
jämförelse	  med	  all	  järnväg	  mycket	  billigare	  för	  pipeline,	  men	  gällande	  
investeringskostnaderna	  blir	  ett	  alternativ	  av	  detta	  slag	  enbart	  belastande	  för	  företaget;	  
NRAB	  hade	  förmodligen	  fått	  betala	  hela	  anläggningskostnaden	  själva.	  Med	  tanke	  på	  att	  
företaget	  och	  Trafikverket	  i	  det	  tidigare	  Pajalaprojektet	  inte	  kunde	  komma	  överens	  om	  
hur	  finansieringen	  av	  den	  anslutande	  järnvägen	  skulle	  fördelas	  är	  det	  inte	  troligt	  att	  
NRAB	  beslutar	  om	  ett	  alternativ	  där	  hela	  investeringskostnaden	  belastar	  det	  egna	  
företaget.	  	  
	  
Ett	  annat	  koncept	  för	  transport	  av	  malm	  eller	  andra	  bulkvaror	  är	  att	  frakta	  det	  med	  
linbana.	  För	  transport	  av	  just	  järnmalm	  finns	  exempel	  på	  tidigare	  järnmalmslösningar;	  
bristen	  på	  olja	  under	  andra	  världskriget	  gjorde	  att	  man	  i	  Västerbotten	  byggde	  vad	  som	  
än	  idag	  är	  världens	  längsta	  linbana.	  Banan	  blev	  ca	  10	  mil	  lång	  och	  användes	  fram	  till	  
1987	  för	  malmtransporterna	  från	  Boliden.	  (Västerbottens	  Museum,	  2012)	  
	  
Ett	  linbanekoncept	  begränsas	  framförallt	  i	  kapaciteten	  –	  korgarna	  kan	  inte	  ta	  hur	  
mycket	  vikt	  som	  helst	  och	  Bolidenbanans	  dåvarande	  kapacitet	  var	  50	  ton	  per	  timme	  
(Ekeving,	  2008).	  I	  övrigt	  är	  inte	  linbanan	  begränsad	  i	  vare	  sig	  lokalisering	  eller	  av	  
miljömässiga	  incitament.	  Liksom	  för	  pipeline	  är	  dock	  denna	  typ	  av	  transportmedel	  
begränsande	  i	  vad	  man	  kan	  frakta	  på	  banan.	  Gällande	  investeringskostnad	  innebär	  
förmodligen	  även	  denna	  transportlösning	  att	  företaget	  själva	  hade	  fått	  stå	  för	  
byggnationen.	  

4.4.  Kalkylalternativ 
I	  en	  kostnadsnyttoanalys	  är	  det	  vanligt	  att	  man	  har	  ett	  s	  k	  Nollalternativ	  som	  brukar	  
vara	  det	  jämförelsealternativ	  som	  används	  för	  att	  jämföra	  alternativa	  åtgärder	  mot	  inga	  
åtgärder	  alls,	  alltså	  att	  man	  inte	  ingriper	  i	  situationen	  som	  man	  utreder.	  Detta	  är	  dock	  
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inte	  tillämpbart	  i	  detta	  fall	  –	  för	  malmtransporterna	  från	  Kaunisvaara	  till	  Svappavaara	  är	  
det	  inte	  ett	  troligt	  alternativ	  att	  inga	  som	  helst	  åtgärder	  vidtas,	  eftersom	  vägarna	  ganska	  
snabbt	  hade	  kollapsat.	  Genom	  att	  inte	  vidta	  några	  som	  helst	  åtgärder	  hade	  alltså	  vägarna	  
snabbt	  blivit	  överbelastade	  och	  för	  att	  hålla	  vägnätet	  i	  acceptabelt	  skick	  hade	  det	  krävts	  
åtgärder	  i	  efterhand.	  För	  att	  undvika	  detta	  samarbetar	  Trafikverket	  och	  NRAB	  för	  att	  
komma	  fram	  till	  en	  bra	  lösning	  för	  båda	  parter.	  	  
	  
En	  ny	  järnväg	  tar	  tid	  att	  bygga,	  oavsett	  vilket	  alternativ	  som	  väljs,	  därför	  är	  
förstahandsalternativet	  ändå	  lastbilstrafik.	  Detta	  kommer	  öka	  trafiken	  på	  de	  små	  
vägarna	  enormt,	  med	  en	  frekvens	  på	  228-‐360	  malmtransporter	  per	  dygn	  (enkel	  väg)	  vid	  
fullt	  utbyggd	  gruva	  (Trafikverket,	  Svevia,	  mfl,	  2012).	  Detta	  motsvarar	  en	  lastbil	  varje	  4-‐7	  
minuter,	  beroende	  på	  om	  lastbilarna	  körs	  med	  60	  tons	  maxvikt	  eller	  90.	  Om	  frakten	  
istället	  skulle	  ske	  med	  spårbunden	  trafik	  krävs	  3-‐4	  tåg	  per	  dygn,	  beroende	  på	  längd	  och	  
kapacitet.	  (Trafikverket,	  PM,	  2011)	  
	  
Trafikverket	  har	  i	  april	  2012	  gett	  ut	  sin	  rapport	  över	  åtgärdsval	  (inklusive	  
samhällekonomisk	  kalkyl	  över	  åtgärderna)	  för	  malmtransporter	  Kaunisvaara	  –	  
Malmbanan.	  Denna	  utredning	  behandlar	  fyra	  alternativa	  åtgärder:	  
	  

1) Lösa	  transporterna	  med	  åtgärder	  på	  befintlig	  väg	  
2) Bygga	  en	  genväg	  mellan	  Kaunisvaara	  och	  Junosuando	  samt	  rusta	  upp	  resterande	  

sträcka	  
3) Bygga	  en	  genväg	  mellan	  Kaunisvaara	  och	  Junosuando,	  bygga	  förbifarter	  i	  

Masugnsbyn,	  Junosuando	  och	  Vittangi	  samt	  rusta	  upp	  resterande	  väg.	  
4) Järnväg	  mellan	  Kaunisvaara	  och	  Svappavaara.	  (Trafikverket,	  Svevia,	  mfl,	  2012)	  

	  
Valet	  av	  just	  dessa	  alternativ	  baserades	  delvis	  på	  diskussion	  vid	  en	  workshop	  11:e	  
november	  2011,	  där	  företrädare	  från	  bland	  annat	  Trafikverket	  och	  NRAB	  framhöll	  att	  en	  
pipeline	  är	  begränsad	  för	  framtida	  utveckling	  och	  är	  ett	  för	  dyrt	  alternativ,	  enligt	  deras	  
tidigare	  utredningar.	  Företaget	  bestämde	  sig	  då	  för	  att	  inte	  gå	  vidare	  med	  ett	  pipeline-‐
alternativ	  och	  detsamma	  gäller	  för	  linbana,	  då	  det	  hade	  krävts	  en	  korg	  var	  7:e	  sekund	  
för	  att	  transportera	  bort	  all	  malm	  och	  detta	  bedömde	  NRAB	  var	  för	  lite	  kapacitet.	  
Eftersom	  företaget	  inte	  ansåg	  detta	  lämpliga	  som	  alternativ	  kan	  inte	  heller	  Trafikverket	  
gå	  vidare	  med	  dessa	  alternativ	  som	  lösningar	  på	  transportproblemen.	  (Trafikverket,	  mfl,	  
2011)	  	  
	  
Resultatet	  som	  går	  att	  utläsa	  ur	  rapporten	  om	  åtgärdsalternativ	  är	  att	  på	  grund	  av	  
tidsaspekten	  bedömdes	  åtgärdsalternativ	  2	  ha	  bäst	  måluppfyllelse	  för	  att	  möta	  
transportbehovet	  på	  kort	  och	  medellång	  sikt,	  tillsammans	  med	  en	  dispens	  om	  maxvikt	  
för	  fordonen	  till	  90	  ton.	  Med	  detta	  åtgärdspaket	  kan	  transporterna	  ske	  på	  befintlig	  väg	  
till	  dess	  att	  en	  eventuell	  genväg	  har	  byggts.	  (Trafikverket,	  Svevia,	  mfl,	  2012)	  Med	  
resultatet	  ur	  rapporten	  som	  bakgrund	  tas	  Trafikverkets	  åtgärdspaket	  2	  som	  
referensalternativ	  för	  denna	  analys,	  som	  baseras	  på	  upprustning	  av	  befintlig	  väg	  
tillsammans	  med	  nybyggnation	  av	  en	  genväg	  mellan	  Kaunisvaara	  och	  Svappavaara.	  
	  	  
Vidare	  är	  bland	  det	  svåraste	  arbetet	  i	  en	  CBA	  att	  bestämma	  vilka	  utredningsalternativ	  
som	  ska	  analyseras.	  Egentligen	  kan	  alla	  relevanta	  alternativ	  utredas,	  men	  med	  anledning	  
av	  Trafikverkets	  tidigare	  rapport	  som	  inkluderar	  flera	  olika	  lösningar	  med	  
konventionell	  lastbilstrafik	  väljs	  alternativen	  i	  denna	  analys	  med	  fokus	  på	  andra	  
tekniska	  lösningar.	  Ett	  järnvägsalternativ	  har	  också	  utretts	  i	  Trafikverkets	  rapport	  om	  
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åtgärdsalternativ,	  men	  med	  anledning	  av	  utvecklingen	  i	  denna	  analys	  med	  monte-‐carlo-‐
simulering	  finns	  anledning	  att	  undersöka	  järnvägsalternativet	  igen,	  speciellt	  med	  
anledning	  av	  att	  en	  av	  de	  mest	  osäkra	  faktorerna	  i	  en	  infrastruktursatsning	  är	  
investeringskostnaden.	  Järnvägsalternativet	  var	  i	  Trafikverkets	  rapport	  det	  
utredningsalternativ	  med	  bäst	  måluppfyllelse	  på	  lång	  sikt,	  och	  var	  också	  det	  mest	  
lönsamma	  alternativet,	  baserat	  på	  den	  fasta	  investeringskostnad	  Trafikverket	  kalkylerat	  
på.	  Om	  trafikinfrastrukturprojekt	  i	  snitt	  avviker	  44	  %	  från	  ursprunglig	  
investeringskostnad	  (van	  Wee,	  2007)	  är	  det	  ytterst	  relevant	  att	  göra	  en	  större	  
känslighetsanalys	  med	  simulering	  för	  investeringskostnaden,	  eftersom	  den	  effekten	  har	  
stor	  inverkan	  på	  det	  slutgiltiga	  resultatet.	  	  
	  
Utredningsalternativen	  kommer	  med	  denna	  bakgrund	  tillsammans	  med	  tidigare	  
information	  i	  rapporten	  om	  åtgärdsval	  grunda	  sig	  i	  en	  järnvägslösning	  samt	  en	  lösning	  
som	  baserar	  sig	  på	  elväg,	  med	  det	  nya	  konceptet	  ”trådtradare”.	  

4.4.1. Nollalternativ 
Referensalternativet,	  som	  kommer	  kallas	  ”nollalternativ”,	  för	  denna	  analys	  innebär	  att	  
en	  genväg	  ska	  byggas	  från	  Kaunisvaara	  till	  Junosuando	  samtidigt	  som	  upprustning	  av	  
befintliga	  vägnätet	  genomförs.	  Alternativet	  baserar	  sig	  på	  Trafikverkets	  ”åtgärdspaket	  
2”	  och	  innebär	  att	  en	  genväg	  byggs	  samtidigt	  som	  fortsättningssträckan	  Junosuando	  –	  
Svappavaara	  rustas	  upp	  med	  fullständiga	  bärighets-‐	  och	  breddningsåtgärder.	  Vissa	  
gång-‐	  och	  cykelåtgärder	  vidtas,	  och	  även	  trafiksäkerhets-‐	  och	  bulleråtgärder.	  Eftersom	  
den	  befintliga	  vägen	  mellan	  Junosuando	  och	  Kaunisvaara	  kommer	  att	  användas	  
inledningsvis	  (tills	  genvägen	  är	  byggd)	  krävs	  åtgärder	  för	  att	  klara	  bärighet	  och	  säkerhet	  
under	  begränsad	  tid,	  samt	  återställandekostnader	  när	  väl	  genvägen	  börjar	  användas.	  På	  
denna	  sträcka	  görs	  även	  minsta	  möjliga	  åtgärder	  avseende	  gång-‐	  och	  cykeltrafik	  samt	  
trafiksäkerhet	  och	  buller,	  eftersom	  denna	  sträcka	  kommer	  användas	  av	  gruvtrafiken	  
endast	  de	  inledande	  åren.	  	  	  
	  
Alternativet	  förutsätter	  att	  företaget	  erhåller	  en	  dispens	  om	  maximala	  fordonsvikt	  till	  90	  
ton,	  men	  i	  en	  bärighetsutredning	  som	  gjorts	  tillsammans	  med	  finska	  konsulter	  
konstateras	  att	  skillnaderna	  mellan	  att	  säkerställa	  vägnätet	  för	  60	  tons	  fordonsvikt	  
respektive	  nödvändiga	  åtgärder	  för	  att	  klara	  90	  tons	  fordonsvikt	  är	  nästintill	  försumbar.	  
Trafikverkets	  utredning	  säger	  även	  att	  en	  dispens	  hade	  medfört	  större	  
samhällsekonomiska	  nyttor	  än	  om	  ingen	  dispens	  hade	  getts.	  (Trafikverket;	  Engström,	  
Rikard,	  2012)	  
	  
Detta	  alternativ	  innebär	  att	  en	  helt	  ny	  väg	  kommer	  att	  byggas,	  då	  kan	  Trafikverket	  
tillsammans	  med	  andra	  berörda	  parter	  besluta	  om	  huruvida	  vägen	  ska	  vara	  en	  allmän	  
väg	  eller	  en	  enskild	  väg.	  NRAB	  är	  dock	  förmodligen	  inte	  intresserade	  av	  att	  bekosta	  
vägen	  själva.	  

4.4.2. Järnvägsalternativ 
Järnvägsalternativet	  baserar	  sig	  på	  att	  en	  järnväg	  ska	  byggas	  mellan	  Kaunisvaara	  och	  
Svappavaara.	  Åtgärden	  innefattar	  en	  ny	  järnväg	  som	  blir	  113-‐126	  km	  lång,	  men	  
inkluderar	  även	  upprustning	  av	  befintlig	  landsväg	  tills	  trafiken	  kan	  förflyttas	  till	  järnväg	  
(Trafikverket,	  PM,	  2011).	  Banan	  beräknas	  kunna	  köra	  trafik	  år	  2020	  och	  beräknas	  ha	  
samma	  standard	  som	  malmbanan,	  alltså	  STAX	  30	  ton.	  En	  allmän	  upprustning	  av	  
vägnätet	  är	  dock	  nödvändig	  oavsett	  om	  järnväg	  byggs	  eller	  ej,	  med	  tanke	  på	  den	  ökade	  
vägtrafiken	  i	  området.	  (Trafikverket,	  Svevia,	  mfl,	  2012)	  En	  eventuell	  järnväg	  hade	  fått	  
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flera	  synergieffekter,	  bland	  annat	  hade	  banan	  kunnat	  dras	  förbi	  kända	  geologiskt	  
potentiella	  mineralfyndigheter	  som	  finns	  både	  vid	  Masugnsbyn	  och	  Vittangi	  (Geovista,	  
2011),	  utöver	  detta	  hade	  ytterligare	  godsmängder	  kunnat	  köras	  på	  banan.	  	  

4.4.3. Elvägsalternativ 
Elvägsalternativet	  baserar	  sig	  på	  att	  man	  elektrifierar	  vägsträckan	  Kaunisvaara	  –	  
Svappavaara	  och	  inkluderar	  även	  den	  ombyggnation	  av	  lastbilarna	  som	  krävs.	  
Trafikverket	  bedömer	  att	  endast	  systemet	  med	  hängande	  ledningar	  är	  nog	  pass	  moget	  
för	  att	  kunna	  tänkas	  byggas	  mellan	  Kaunisvaara	  –	  Svappavaara,	  därför	  utesluts	  andra	  
alternativ	  med	  t	  ex	  skenor	  i	  vägen	  eller	  dylikt.	  Vidare	  anser	  Trafikverket	  inte	  att	  hela	  
sträckan	  blir	  aktuell	  för	  elektrifiering,	  då	  det	  innebär	  ett	  stort	  risktagande,	  istället	  
föreslår	  Trafikverket	  en	  demonstrationssträcka,	  lämpligtvis	  någonstans	  på	  genvägen	  
mellan	  Kaunisvaara	  och	  Junosuando.	  I	  denna	  analys	  kommer	  ändå	  detta	  alternativ	  
utredas	  med	  förutsättningarna	  att	  elektrifiering	  hade	  skett	  på	  hela	  sträckan	  
Kaunisvaara-‐Svappavaara	  med	  hängande	  ledningar,	  för	  att	  kunna	  göra	  en	  mer	  rättvis	  
jämförelse	  av	  de	  olika	  transportsätten.	  	  
	  
Elvägslösningen	  innebär	  att	  lastbilarna	  förses	  med	  strömavtagare	  som	  matas	  med	  
elström	  i	  luftledning.	  För	  godstransporter	  av	  detta	  slag	  krävs	  dock	  hybriddrift	  på	  
fordonen,	  eftersom	  lastbilarna	  ibland	  kan	  behöva	  köra	  någon	  annanstans	  än	  
”ändstation”.	  Denna	  hybriddrift	  säkrar	  även	  upp	  för	  eventuella	  driftstörningar	  i	  elnätet,	  
strömmottagare	  eller	  annat	  som	  finns	  med	  i	  omvandlingen.	  	  

4.5. Effekter 
Den	  effekten	  som	  berör	  alla	  alternativ	  och	  i	  högsta	  grad	  styr	  effekternas	  storlek	  är	  
givetvis	  själva	  godsmängden	  som	  ska	  transporteras.	  Enligt	  rapporten	  om	  åtgärdsval	  
kommer	  inledningsvis	  1,5	  miljoner	  ton	  transporteras	  under	  2013,	  för	  att	  successivt	  öka	  
till	  full	  produktion	  på	  ca	  5	  miljoner	  ton	  år	  2017.	  (Trafikverket,	  Svevia,	  mfl,	  2012)	  Exakta	  
uppgifter	  om	  hur	  mycket	  som	  kommer	  att	  brytas	  respektive	  år	  är	  svårt	  att	  fastställa,	  då	  
alla	  aktörer	  har	  lite	  olika	  siffror,	  men	  i	  denna	  analys	  kommer	  Northland	  Resources	  egna	  
siffror	  ligga	  till	  grund	  för	  analysen,	  enligt	  en	  intervju	  med	  företrädare	  för	  företaget.	  
Dessa	  redovisas	  i	  tabell	  3	  nedan	  (Ekeström,	  2012).	  I	  brist	  på	  aktuella	  prognosverktyg	  för	  
trafiktillväxten	  i	  området	  kommer	  kalkylen	  enbart	  beräkna	  effekterna	  för	  gruvbolagets	  
transporterade	  volym.	  
	  
Tabell	  3	  –	  Transporterad	  volym	  
Transporterad	  volym:	   Ton	  

2013	   1	  500	  000	  
2014	   2	  500	  000	  

2015-‐2016	   4	  000	  000	  

2017-‐28	   4	  700	  000	  
2029-‐2072	   4	  700	  000	  
	  
Den	  kursiverade	  raden	  i	  tabell	  3	  för	  år	  2029	  och	  framåt	  är	  inte	  värden	  som	  kommer	  
direkt	  från	  företaget,	  utan	  dessa	  redovisar	  endast	  vad	  denna	  kalkyl	  kommer	  att	  utgå	  
ifrån	  under	  resterande	  kalkylperiod.	  Siffran	  motiveras	  med	  att	  just	  4,7	  miljoner	  ton	  
verkar	  vara	  företagets	  kapacitet	  och	  trots	  att	  företaget	  inte	  har	  säkrat	  drift	  för	  mer	  än	  25	  
år	  så	  kommer	  denna	  analys	  utgå	  från	  att	  man	  fortsätter	  bryta	  malm.	  Detta	  motiveras	  
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med	  att	  i	  Kaunisvaaraområdet	  har	  en	  järnmalmspotential	  påvisats	  på	  3-‐4	  gånger	  så	  stor	  
volym	  som	  Northland	  nu	  planerar	  att	  bryta	  (Trafikverket,	  Svevia,	  mfl,	  2012).	  	  
	  
Utöver	  malmen	  vid	  Kaunisvaara	  beräknar	  Northland	  Resources	  att	  transportera	  bort	  ca	  
2	  miljoner	  ton	  malmprodukter	  från	  Hannukainen	  när	  den	  gruvan	  väl	  sätter	  igång	  
(Geovista,	  2011).	  Transportsättet	  för	  dessa	  produkter	  är	  i	  nuläget	  oklart,	  men	  bör	  även	  
finnas	  i	  åtanke	  i	  känslighetsanalysen	  –	  eventuellt	  kommer	  godsmängden	  transporteras	  
via	  Svenska	  sidan	  till	  Narvik.	  Sannolikheten	  att	  denna	  malm	  hade	  transporterats	  på	  
järnväg	  om	  det	  hade	  funnits	  en	  från	  Kaunisvaara	  till	  Svappavaara	  är	  enligt	  Northland	  
Resources	  stor	  (Ekeström,	  2012).	  	  
	  
I	  övrigt	  hade	  en	  järnväg	  gjort	  det	  möjligt	  att	  förlänga	  hela	  järnvägssträckan	  in	  mot	  
Finland	  och	  vidare	  mot	  Ryssland,	  vilket	  hade	  öppnat	  upp	  för	  att	  ytterligare	  gods	  hade	  
kunnat	  transporteras	  på	  sträckan.	  	  	  
	  
De	  generella	  effektområdena	  för	  samtliga	  alternativ	  är:	  
	  

-‐ Tid	  
-‐ Kostnad	  (trafikering,	  investering…)	  
-‐ Trafiksäkerhet	  
-‐ Miljö	  (buller,	  utsläpp…)	  

	  
Utsläppseffekterna	  kommer	  att	  beräknas	  med	  hjälp	  av	  Green	  Cargos	  ”miljökalkylator”,	  
som	  tar	  tillvara	  på	  en	  stor	  del	  av	  den	  kunskap	  som	  finns	  inom	  miljöområdet	  och	  är	  
tillämpbart	  på	  järnväg	  och	  lastbilstrafik	  (Green	  Cargo,	  2010).	  Här	  har	  även	  jämförelser	  
gjorts	  med	  olika	  beräkningsmetoder,	  bland	  annat	  resulterade	  ASEK	  5:s	  egna	  direktiv	  i	  ca	  
hälften	  så	  stora	  miljöeffekter	  som	  Green	  Cargos	  miljökalkylator.	  (Trafikverket,	  m	  fl,	  
2012)	  Å	  andra	  sidan	  beräknades	  även	  effekterna	  genom	  Nätverket	  för	  Transport	  och	  
Miljö:s	  egna	  miljökalkylator,	  där	  utsläppseffekterna	  blev	  dubbelt	  så	  stora	  som	  utdata	  
från	  Green	  Cargo	  (Nätverket	  för	  Transport	  och	  Miljö,	  2012).	  Med	  detta	  som	  bakgrund	  
kommer	  rapporten	  basera	  sig	  på	  ”mellantinget”,	  alltså	  utdata	  från	  Green	  Cargos	  
miljökalkylator.	  Trafikeringskostnader	  beräknas	  enligt	  ASEK	  5.	  (Trafikverket, m fl, 2012)	  
	  
Buller	  beräknas	  med	  hjälp	  av	  tumregler	  samt	  nyutvecklad	  teknik	  från	  Tyréns	  (Karlsson-‐
Ottoson,	  2012).	  Tidsbesparingen	  beräknas	  genom	  att	  dividera	  sträckan	  med	  
snitthastigheten,	  vilka	  fås	  ur	  rapporten	  om	  åtgärdsval.	  De	  direkt	  monetära	  kostnaderna	  
beräknas	  antingen	  genom	  ASEK	  5	  direkt	  eller	  tas	  från	  Åtgärdsvalsrapporten.	  
(Trafikverket,	  Svevia,	  mfl,	  2012)	  All	  investering	  i	  infrastruktur	  förutsätts	  vara	  statens	  
kostnad	  och	  därmed	  kommer	  en	  skattefaktor	  multipliceras.	  För	  investeringen	  i	  
lastbilarna	  för	  att	  kunna	  köra	  dessa	  med	  elfdrift	  antas	  dock	  företaget	  stå	  för	  denna	  
kostnad.	  Trafiksäkerheten	  räknas	  ut	  med	  en	  formel	  för	  trafiksäkerhetskostnad	  som	  fås	  
från	  bilaga	  3	  till	  rapporten	  om	  Effektmodeller	  för	  Samkalk	  då	  det	  gäller	  vägtrafik.	  
(Vägverket,	  2008)	  För	  järnvägstrafik	  tillämpas	  riskmått	  redovisade	  i	  en	  rapport	  från	  
Tyréns	  om	  just	  riskmått	  för	  olika	  färdsätt.	  (Tyréns,	  2011)	  
	  
Värden	  för	  de	  olika	  effekterna	  tas	  främst	  från	  ASEK	  5,	  med	  undantag	  för	  
trafikeringskostnaden	  gällande	  elvägstrafik,	  som	  inte	  finns	  värderad	  i	  ASEK	  5.	  Eftersom	  
detta	  är	  den	  enda	  kostnad	  som	  inte	  tas	  från	  ASEK	  5	  kommer	  kostnaden	  beräknas	  om	  till	  
2010	  års	  prisnivå,	  så	  att	  samtliga	  kostnader	  anges	  i	  2010	  års	  prisnivå.	  	  
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De	  byar	  som	  kommer	  att	  beröras	  av	  den	  ökade	  trafiken,	  samt	  dessas	  invånarantal,	  
redovisas	  i	  tabell	  4	  nedan.	  
	  
Tabell	  4	  –	  Invånarantal	  berörda	  byar	  (Trafikverket,	  Svevia,	  mfl,	  2012)	  
 Invånarantal 
Pajala kommun  
Kaunisvaara 85 
Sahavaara 80 
Autio 55 
Erkheikki 200 
Peräjävaara 20 
Anttis 75 
Lovikka 100 
Junosuando 400 
  
Kiruna kommun  
Masugnsbyn 100 
Merasjärvi 10 
Vittangi 820 
Svappavaara 420 
	  
För	  att	  illustrera	  geografin	  och	  för	  att	  ge	  en	  inblick	  i	  genvägens	  påverkan	  redovisas	  
byarna	  i	  figur	  8	  nedan.	  	  
	  

	  
Figur	  8	  –	  Byar	  och	  befolkningsmängd	  (Trafikverket,	  Svevia,	  mfl,	  2012)	  
	  
Genom	  detta	  ser	  man	  att	  de	  byar	  i	  tabell	  4	  som	  kommer	  att	  slippa	  lastbilstrafiken	  när	  väl	  
en	  genväg	  är	  igång	  är	  Sahavaara,	  Autio	  (som	  ligger	  vid	  Erkheikki),	  Erkheikki,	  
Peräjavaara,	  Anttis	  och	  Lovikka.	  De	  byar	  som	  finns	  på	  figuren	  men	  inte	  är	  redovisade	  i	  
tabell	  4	  har	  förmodligen	  medräknats	  i	  närliggande	  byar.	  Totalt	  handlar	  det	  om	  530	  
personer	  som	  efter	  att	  genvägen	  är	  klar	  inte	  berörs	  av	  lastbilstrafiken.	  
	  
Buller	  är	  en	  effekt	  som	  orsakar	  stor	  ohälsa	  och	  beroende	  på	  vilken	  form	  och	  i	  hur	  stor	  
mängd	  kan	  människor	  drabbas	  av	  alltifrån	  smärre	  irritation	  till	  större	  risk	  för	  
hjärt/kärl-‐sjukdomar.	  Trafikens	  bullertillskott	  består	  mestadels	  av	  lägre	  bullernivåer	  
som	  orsakar	  främst	  irritation	  och	  en	  allmän	  känsla	  av	  missnöje,	  som	  i	  sin	  tur	  kan	  leda	  till	  
sömnsvårigheter	  och	  nervositet.	  (Nunes	  &	  Travisi,	  2007)	  ASEK	  5	  definierar	  
bullerkostnad	  som	  ”kr/utsatt	  år”	  och	  gäller	  för	  respektive	  fastighet.	  	  
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De	  övriga	  effekterna	  är	  ganska	  självklara;	  tid	  räknas	  som	  besparad	  tid	  för	  
godstransporterna	  (eftersom	  det	  kostar	  pengar	  att	  ha	  kapital	  bundet),	  utsläpp	  räknas	  i	  
ökade/minskade	  utsläpp	  relaterat	  till	  de	  olika	  alternativen,	  de	  direkta	  monetära	  
kostnaderna	  gäller	  investering	  och	  drift/underhåll	  samt	  transportkostnader.	  
Trafiksäkerhet	  är	  en	  typisk	  effekt	  som	  är	  viktig	  i	  kostnadsnyttoanalyser,	  då	  vissa	  
alternativ	  medför	  minskad/ökad	  trafiksäkerhet	  och	  detta	  är	  något	  som	  inte	  direkt	  kan	  
köpas	  på	  en	  marknad	  men	  kan	  värderas	  med	  hjälp	  av	  olika	  ekonomiska	  metoder.	  Antal	  
skadade	  och	  döda	  i	  trafiken	  påverkar	  i	  hög	  grad	  välfärden	  i	  samhället.	  
	  
När	  det	  gäller	  effektkvantifiering	  vid	  infrastrukturprojekt	  är	  dessa	  i	  stort	  avseende	  
avhängt	  av	  hur	  många	  personer	  eller	  hur	  stort	  antal	  ton	  som	  nyttjar	  infrastrukturen.	  För	  
att	  veta	  detta	  görs	  ofta	  trafikprognoser	  för	  att	  få	  reda	  på	  hur	  en	  framtida	  efterfråga	  ser	  
ut	  och	  för	  att	  effekterna	  ska	  vara	  korrekt	  kvantifierade	  krävs	  en	  korrekt	  trafikprognos.	  
Efterfrågan	  av	  transporter	  är	  en	  viktig	  fråga	  och	  således	  genererar	  en	  väl	  gjord	  
trafikprognos	  så	  rimligt	  kvantifierade	  effekter	  som	  möjligt.	  Både	  över-‐	  och	  
underskattning	  i	  efterfrågan	  kan	  generera	  helt	  felaktigt	  beräknade	  effekter	  för	  både	  
transportkostnader,	  -‐tider	  och	  miljöeffekter,	  t	  ex.	  (van	  Wee,	  2007)	  	  
	  
På	  grund	  av	  att	  tid	  och	  verktyg	  är	  begränsade	  vad	  gäller	  trafikprognoser	  kommer	  
efterfrågan	  av	  transporter	  till	  fullo	  baseras	  på	  den	  faktiska	  efterfrågan	  som	  Northland	  
Resources	  gruvbrytning	  genererar	  då	  det	  gäller	  den	  deterministiska	  kalkylen.	  Analysen	  
kommer	  alltså	  beräkna	  effekter	  utifrån	  gruvtransporternas	  behov	  och	  efterfråga,	  
eftersom	  ingen	  prognos	  över	  övrig	  trafik	  finns	  att	  tillgå.	  I	  känslighetsanalysen	  kommer	  
dock	  efterfrågan	  kunna	  variera	  inom	  ett	  rimligt	  intervall,	  baserat	  på	  den	  
bakgrundsinformation	  som	  finns,	  då	  den	  simulerade	  kalkylen	  görs.	  	  

4.5.1. Effekter Nollalternativ 
Den	  direkta	  kostnaden	  av	  detta	  alternativ	  är	  investeringskostnaden	  i	  den	  nya	  genvägen	  
som	  ska	  gå	  från	  Kaunisvaara	  till	  Junosuando,	  samt	  upprustningskostnader	  för	  
resterande	  del	  av	  sträckan.	  Vissa	  åtgärder	  krävs	  även	  för	  att	  möjliggöra	  transport	  på	  
befintlig	  väg	  tills	  hela	  genvägen	  är	  byggd.	  Drift	  och	  underhållskostnaderna	  för	  vägen	  
uppskattas	  till	  16	  MSEK/år	  och	  hela	  arbetet	  beräknas	  ta	  4-‐5	  år	  –	  3	  år	  för	  upprustning	  
och	  4-‐5	  år	  för	  att	  bygga	  själva	  genvägen	  (Trafikverket,	  PM,	  2011).	  Med	  en	  dispens	  om	  90	  
ton	  kommer	  trafiken	  öka	  med	  uppskattningsvis	  400-‐500	  lastbilstransporter	  per	  dygn	  på	  
sträckan	  när	  gruvan	  väl	  är	  i	  full	  produktion.	  (Trafikverket,	  Svevia,	  mfl,	  2012)	  Enligt	  den	  
senaste	  rapporten	  från	  Trafikverket	  avseende	  elvägsalternativ	  (som	  även	  går	  igenom	  
övriga	  alternativ,	  bland	  annat	  det	  ”vanliga”	  vägalternativet)	  bedöms	  
investeringskostnad	  samt	  drift	  och	  underhåll	  bli	  1,3-‐1,7	  miljarder	  kronor	  inklusive	  
byggherrekostnader	  (Trafikverket;	  Engström,	  Rikard,	  2012).	  För	  kalkylen	  kommer	  
medelvärdet	  på	  1,5	  miljarder	  kronor	  användas.	  	  
	  
Med	  detta	  alternativ	  innebär	  det	  att	  Northland	  Resources	  kommer	  att	  få	  transportera	  
malm	  på	  lastbil	  med	  dieseldrift.	  Sträckan	  är	  utan	  genvägen	  ca	  150	  km	  och	  genvägen	  
hade	  inneburit	  en	  förkortning	  av	  sträckan	  med	  20	  km.	  Kostnaderna	  för	  
trafiksäkerhetsåtgärder	  har	  inte	  kunnat	  uppskattas.	  (Trafikverket,	  PM,	  2011)	  
	  
	   Trafikeringskostnad	  
För	  nollalternativet	  innebär	  trafikeringskostnaderna	  de	  driftkostnader	  för	  lastbilarna	  
som	  kommer	  köra	  iväg	  all	  malm.	  Dessa	  beräknas	  med	  hjälp	  av	  SÅCalc,	  som	  är	  ett	  
”kalkylverktyg”	  från	  Sveriges	  Åkerier	  för	  att	  kunna	  räkna	  driftkostnader	  för	  
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lastbilstrafik	  (Sveriges	  Åkerier,	  2012),	  tillsammans	  med	  rekommendationerna	  i	  ASEK	  5	  
för	  berörda	  värden	  i	  2010	  års	  prisnivå	  (Trafikverket,	  m	  fl,	  2012).	  Vissa	  
antaganden/beräkningar	  har	  gjorts,	  bland	  annat	  hur	  många	  lastbilar	  som	  hade	  krävts	  
för	  att	  lösa	  transportuppgiften.	  Detta	  räknades	  genom	  att	  räkna	  hur	  länge	  det	  tar	  att	  
köra	  fram	  och	  tillbaka	  längs	  sträckan,	  baserat	  på	  en	  snitthastighet	  på	  70	  km/h	  
(Trafikverket,	  Svevia,	  mfl,	  2012,	  s.	  46),	  samt	  genom	  att	  beräkna	  hur	  många	  lastbilar	  som	  
avgår	  varje	  timme.	  Genom	  detta	  kan	  man	  få	  ett	  minimiantal	  på	  antal	  lastbilar	  som	  
behövs	  för	  att	  lösa	  transportuppdraget,	  med	  viss	  marginal	  på	  några	  bilar.	  Därefter	  
multipliceras	  antalet	  bilar	  per	  år	  med	  en	  lastbils	  totala	  årskostnader	  enligt	  SÅCalc.	  	  
	  
Tabell	  5	  –	  Trafikeringskostnad	  nollalternativ	  
Transporterad	  
volym:	   Ton/år	  

Behov	  antal	  
bilar:	  

Årlig	  kostnad	  
per	  bil	  och	  år	   Total	  driftkostnad	  

2013	   1	  500	  000	   18	   5083514	   91	  516	  239,89	  kr	  

2014	   2	  500	  000	   27	   5083514	   137	  258	  240,11	  kr	  

2015-‐2016	   4	  000	  000	   44	   5083514	   223	  674	  431,77	  kr	  

2017-‐2029	   4	  700	  000	   43	   5083514	   218	  595	  652,37	  kr	  

2030-‐2049	   4	  700	  000	   43	   6386414	   274	  621	  518,62	  kr	  

2050-‐2072	   4	  700	  000	   43	   6977664	   300	  045	  797,86	  kr	  
	  
Livslängden	  på	  en	  lastbil	  förkortades	  till	  tre	  år,	  till	  skillnad	  från	  SÅCalc:s	  
standardlivslängd	  om	  7	  år,	  då	  det	  beräknas	  att	  lastbilarna	  kommer	  att	  köra	  dygnet	  runt.	  
I	  snitt	  kör	  en	  lastbil	  ca	  43	  000	  mil	  per	  år,	  om	  man	  baserar	  beräkningarna	  på	  antal	  ton	  
som	  transporteras	  per	  år	  samt	  behovet	  av	  lastbilar,	  och	  en	  livslängd	  på	  maximalt	  tre	  år	  
verkar	  då	  rimlig	  med	  bakgrund	  av	  en	  artikel	  av	  Lars	  Aspholmer	  om	  lastbilars	  livslängd.	  
(Aspholmer,	  2012)	  Skattevikter	  tas	  från	  gällande	  fordonsskattetabeller	  och	  de	  högsta	  
skattevikterna	  tillämpas	  (Skatteverket,	  2012).	  I	  verkligheten	  är	  det	  svårt	  att	  veta	  om	  
skattevikterna	  kommer	  vara	  högre	  är	  de	  högsta	  klasserna	  idag,	  med	  avseende	  på	  vikten	  
på	  malmekipagen,	  men	  för	  denna	  analys	  kommer	  de	  högsta	  skattevikterna	  tillämpas.	  
Som	  man	  kan	  se	  i	  tabell	  5	  blir	  den	  totala	  driftkostnaden	  ca	  220	  miljoner	  för	  åren	  2017	  
och	  fram	  till	  2029.	  ASEK	  5	  rekommenderar	  därefter	  en	  höjning	  av	  dieselpriset,	  från	  
10,82	  kr/liter	  till	  16,88	  kr/liter	  för	  år	  2030.	  Detta	  justeras	  i	  kalkylen	  med	  ett	  nytt	  
driftpris	  per	  lastbil	  och	  år,	  som	  man	  kan	  se	  i	  tabell	  5.	  För	  år	  2050	  rekommenderas	  ett	  
dieselpris	  på	  19,63	  kr/liter.	  
	  
	   Tid	  
Tidskostnaden	  för	  gods	  beräknas	  i	  ASEK	  5	  som	  kronor	  per	  tontimme,	  alltså	  behövs	  en	  
uträkning	  av	  hur	  många	  tontimmar	  som	  krävs	  för	  att	  transportera	  malmen.	  Trafikverket	  
räknar	  med	  att	  man	  kan	  köra	  ca	  70	  km/timme	  med	  lastbilstransporterna	  på	  denna	  
sträcka	  (Trafikverket,	  Svevia,	  mfl,	  2012,	  s.	  46).	  Det	  beräknas	  även	  att	  lastning	  och	  
lossning	  kommer	  att	  ta	  14	  respektive	  7	  minuter	  (Trafikverket,	  PM,	  2011).	  Då	  sträckan	  är	  
ca	  150	  km	  innebär	  detta	  att	  en	  lastbil	  kommer	  att	  ta	  ca	  2,5	  timme	  på	  sig	  och	  därmed	  att	  
varje	  ton	  kommer	  att	  ta	  motsvarande	  tid	  på	  sig.	  När	  sedan	  genvägen	  har	  byggts	  klart	  så	  
förkortas	  sträckan	  med	  20	  km	  ca,	  då	  hade	  sträckan	  tagit	  ca	  2	  timmar	  och	  tio	  minuter.	  
Totalt	  kan	  man	  räkna	  ut	  dessa	  tontimmar	  och	  multiplicera	  med	  tidsvärdet,	  för	  att	  sedan	  
jämföra	  med	  hur	  många	  fler	  eller	  färre	  timmar	  elväg	  respektive	  järnväg	  genererar.	  	  
	  
Tabell	  6	  –	  Tidsvärden	  nollalternativ	  
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År	  
Ton	  

/år	  

Timmar	  

/ton	  

Tontimmar	  

/år	  

Tidsvärde	  (inkl	  generellt	  

momspåslag)/tontimme	  	  

Tidsvärde	  

/år	  

2013	   1	  500	  000	   2,50	   3750000,00	   0,19	   712	  500,00	  

2014	   2	  500	  000	   2,50	   6250000,00	   0,19	   1	  187	  500,00	  

2015-‐2016	   4	  000	  000	   2,50	   10000000,00	   0,19	   1	  900	  000,00	  

2017-‐2029	   4	  700	  000	   2,20	   10340000,00	   0,19	   1	  964	  600,00	  

2030-‐2072	   4	  700	  000	   2,20	   10340000,00	   0,15	   1	  551	  000,00	  
	  
För	  tabell	  6	  är	  det	  beräknat	  så	  att	  åren	  2013-‐2016	  kommer	  den	  befintliga	  vägen	  
användas,	  medan	  resterande	  år	  baseras	  på	  att	  genvägen	  är	  i	  bruk.	  Tidsvärdet	  för	  
malmen	  tas	  från	  ASEK	  5;	  värdet	  för	  järnmalm	  enligt	  STAN-‐varugrupp	  är	  0,19	  
kr/tontimme.	  Från	  2030	  förändras	  värderingen	  och	  sjunker	  till	  0,15	  kr/tontimme.	  
	  

Buller	  
Vissa	  bulleråtgärder	  kommer	  behöva	  vidtas	  för	  att	  hålla	  bullernivåerna	  på	  godkända	  
nivåer.	  Alternativet	  kommer	  alltså	  att	  åtgärda	  sådant	  buller	  för	  fastigheter	  så	  att	  
bullernivåerna	  hålls	  under	  godkända	  nivåer	  och	  en	  eventuell	  höjning	  eller	  sänkning	  av	  
bullernivåerna	  för	  de	  övriga	  alternativen	  kommer	  att	  beräknas	  utifrån	  vad	  den	  
godkända	  nivån	  ligger	  på.	  (Trafikverket,	  PM,	  2011).	  	  
	  
När	  det	  gäller	  buller	  finns	  det	  olika	  riktvärden	  som	  man	  bör	  understiga	  t	  ex	  vid	  
nybyggnation	  av	  hus.	  Utomhus	  gäller	  en	  högsta	  trafikbullernivå	  på	  55	  dB(A)	  på	  
dygnsekvivalentnivå	  (vid	  fasad)	  och	  70	  dB(A)	  på	  maximal	  nivå	  vid	  uteplats,	  där	  A	  står	  
för	  att	  ljudet	  är	  ”A-‐vägt”,	  vilket	  vanligtvis	  används	  för	  trafikbuller	  (Naturvårdsverket,	  
2012).	  Dessa	  nivåer	  gäller	  även	  för	  väsentlig	  ombyggnad	  i	  infrastruktur	  och	  kan	  därför	  
tillämpas	  för	  detta	  projekt	  (Miljö-‐	  och	  hälsoskyddsförvaltningen,	  2011).	  Med	  dessa	  
riktvärden	  kan	  man	  räkna	  ut	  vad	  detta	  alternativs	  kostnader	  för	  buller	  är	  med	  hjälp	  av	  
bullervärderingarna	  i	  ASEK	  5	  (Trafikverket,	  m	  fl,	  2012).	  
	  
På	  något	  sätt	  måste	  ändå	  skillnaden	  från	  den	  tillkommande	  lastbilstrafikens	  bullereffekt	  
beräknas,	  för	  att	  sedan	  kunna	  se	  hur	  överförflyttningen	  från	  lastbil	  till	  järnväg	  eller	  
elväg	  påverkar	  bullernivåerna.	  Att	  räkna	  ut	  hur	  mycket	  buller	  som	  kommer	  påverka	  en	  
fastighet	  eller	  annan	  plats	  beror	  på	  t	  ex	  trafikflöde,	  hastighet,	  avstånd,	  
exponeringsvinkel	  och	  markdämpning.	  Idag	  finns	  det	  datorprogram	  som	  räknar	  ut	  detta	  
med	  rätt	  indata,	  men	  på	  grund	  av	  bristen	  av	  denna	  programvara	  så	  har	  ingen	  fullständig	  
bullerberäkning	  kunnat	  göras.	  Däremot	  kan	  man	  göra	  en	  överskådlig	  beräkning	  för	  att	  
på	  så	  sätt	  få	  med	  denna	  viktiga	  effekt	  i	  kalkylen.	  	  
	  
På	  sidan	  bullernatverket.se1	  anges	  bulleremissioner	  enligt:	  ”Om	  andelen	  tunga	  fordon	  
ökar	  från	  0%	  till	  10%	  ökar	  den	  ekvivalenta	  ljudnivån	  med	  ca	  3	  dBA,…”	  (Bullernätverket,	  
2011).	  Om	  man	  hade	  tillämpar	  detta	  på	  vägarna	  från	  Kaunisvaara	  till	  Svappavaara	  så	  
innebär	  den	  ökade	  frekvensen	  av	  lastbilar	  en	  ökning	  av	  andelen	  tunga	  fordon	  från	  10%	  
till	  50%,	  baserat	  på	  den	  befintliga	  årsmedeldygnstrafiken	  för	  lastbilstransporter	  på	  
vägsträckan	  (se	  figur	  9).	  Detta	  skulle	  alltså	  enligt	  tumregeln	  betyda	  en	  ökning	  av	  den	  
ekvivalenta	  decibelnivån	  med	  12	  dBA.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Samarbetsorganisation	  mellan	  Stockholms	  stad	  samt	  Länsstyrelsen,	  Kommunförbundet	  och	  landstinget	  i	  
Stockholms	  län,	  med	  syfte	  att	  öka	  den	  regionala	  kompetensen	  inom	  bullerområdet.	  	  
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Figur	  9	  –	  årsmedeldygnstrafik	  av	  lastbilstransporter	  
	  
För	  att	  beräkna	  kostnaderna	  för	  bullertillskottet	  från	  lastbilarna	  så	  räknas	  det	  som	  att	  
detta	  alternativ	  innebär	  att	  nivåerna	  kommer	  ligga	  på	  55	  dbA	  ekvivalent	  under	  dygnet.	  
Om	  lastbilarna	  däremot	  hade	  försvunnit	  räknas	  det	  som	  att	  nivåerna	  minskar	  med	  12	  
dBA	  dygnsekvivalent,	  om	  man	  baserar	  kvantifieringen	  på	  Bullernätverkets	  tumregel.	  	  
	  
Ett	  annat	  sätt	  att	  räkna	  är	  att	  använda	  sig	  av	  en	  ny	  programvara	  som	  Tyréns2	  har	  
utvecklat	  för	  att	  beräkna	  buller;	  genom	  ange	  indata	  som	  andel	  tung	  trafik,	  hastighet,	  
landsväg/stadstrafik,	  samt	  andel	  fordon	  så	  kan	  man	  enkelt	  få	  ut	  bullernivån	  (Karlsson-‐
Ottoson,	  2012).	  För	  detta	  projekt	  jämfördes	  alltså	  bullernivåerna	  baserat	  på	  med	  eller	  
utan	  lastbilstrafiken	  och	  här	  fås	  en	  generell	  skillnad	  ut	  på	  6	  dBA	  dygnsekvivalent.	  Med	  
andra	  ord	  kan	  bullernivåerna	  variera	  och	  tillskottet	  från	  lastbilarna	  innebär	  en	  skillnad	  
på	  6-‐12	  dBA	  extra,	  beroende	  på	  de	  olika	  uträkningarna.	  För	  den	  deterministiska	  
analysen	  kommer	  medelvärdet	  9	  dBA	  användas.	  I	  den	  senare	  simuleringen	  
(känslighetsanalysen)	  är	  det	  dock	  aktuellt	  med	  ett	  intervall	  för	  bullereffekterna.	  
	  
I	  ASEK	  värderas	  buller	  som	  ”kr/utsatt	  år”	  i	  kategorierna	  inomhus	  och	  utomhus,	  vilket	  
gör	  att	  man	  även	  bör	  veta	  hur	  många	  fastigheter	  som	  är	  utsatta.	  Om	  man	  summerar	  
tabell	  4	  får	  man	  fram	  att	  det	  totalt	  är	  2365	  invånare	  som	  bor	  i	  byarna	  längs	  vägen.	  Det	  är	  
svårt	  att	  veta	  om	  varenda	  invånare	  har	  en	  egen	  fastighet	  och	  varenda	  fastighet	  drabbas	  
av	  ljudnivåerna	  från	  vägen,	  men	  för	  att	  få	  någon	  form	  av	  uppskattning	  kan	  man	  räkna	  
med	  att	  det	  finns	  ungefär	  hälften	  så	  många	  fastigheter	  som	  invånare.	  Av	  dessa	  
fastigheter	  så	  kan	  man	  därefter	  räkna	  på	  att	  hälften	  av	  dessa	  kommer	  drabbas	  av	  de	  
höga	  ljudnivåerna,	  eftersom	  alla	  fastigheter	  inte	  är	  lokaliserade	  precis	  vid	  vägen.	  Vidare	  
är	  det	  efter	  år	  2017	  ca	  530	  personer	  färre	  som	  kommer	  att	  drabbas	  av	  bullernivåerna,	  
eftersom	  genvägen	  i	  så	  fall	  kommer	  bespara	  vissa	  byar	  bulleremissionerna.	  Kostnaden	  
för	  55	  dBA	  från	  vägbuller	  är	  för	  långsiktiga	  kalkyler	  4950	  kr/utsatt	  år	  utom-‐	  och	  
inomhus	  (Trafikverket,	  m	  fl,	  2012),	  så	  totalkostnaden	  för	  detta	  alternativ	  för	  ett	  
fulltrafiksår	  blir	  (2365-‐530)*0,5*0,5*4950	  =	  2,27	  miljoner	  SEK.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Konsultföretag	  inom	  samhällsbyggnad	  och	  infrastruktur.	  
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Under	  de	  inledande	  åren	  kommer	  bulleremissionerna	  inte	  vara	  lika	  stora,	  eftersom	  det	  
inte	  kommer	  att	  gå	  lika	  många	  lastbilar.	  Detta	  redigeras	  med	  att	  multiplicera	  kostnaden	  
för	  ett	  ”fulltrafiksår”	  med	  kvoten	  mellan	  årets	  trafik	  och	  full	  trafik.	  Exempel	  på	  
bulleruträkningen	  för	  ett	  visst	  år	  redovisas	  i	  Bilaga	  1.	  
	  
	   Miljö	  
I	  Green	  Cargos	  miljökalkylator	  kan	  man	  beräkna	  miljöeffekterna	  enligt	  de	  
specifikationer	  som	  anges	  som	  indata.	  För	  det	  här	  fallet	  är	  indata	  den	  transporterade	  
volymen,	  ”tungt	  gods”	  och	  ”bulk”	  anges	  som	  omlastningsdefinition.	  Transportsättet	  för	  
detta	  alternativ	  är	  lastbil,	  men	  tyvärr	  fanns	  ej	  valet	  med	  fordonsklass	  över	  60	  ton,	  därför	  
valdes	  högsta	  klassen	  40-‐60	  ton.	  Fyllnadsgraden	  sätts	  till	  100%	  och	  med	  50%	  
tomtransporter	  (transporten	  tillbaka	  från	  Svappavaara).	  Utsläppen	  redovisas	  enligt	  
tabell	  7	  nedan.	  
	  
Tabell	  7	  –	  Emissioner	  nollalternativ	  
Transporterad	  
volym:	  

Ton/år	  
	  
Energianvändning	  
MJ	  

Koldioxid	  
(ton)	  

Kväveoxider	  
(kg)	  

Kolväten	  
(kg)	  

Svaveldioxi
d	  (kg)	  

2013	   1	  500	  000	   231699200	   14639	   118101	   9960	   17801	  

2014	   2	  500	  000	   386165344	   24398	   196835	   16600	   29669	  

2015-‐2016	   4	  000	  000	   617864580	   39037	   314936	   26559	   47470	  

2017-‐2072	   4	  700	  000	   642421180	   40588	   327453	   27615	   49357	  

	   	   	   	   	   	   	  
Värdering	  
kr/kg	   	   	   1,45	   107	   54	   36	  
	  
Dessa	  effekter	  fås	  alltså	  genom	  Green	  Cargos	  miljökalkylator	  och	  förmodligen	  finns	  det	  
en	  viss	  felmarginal	  i	  detta	  eftersom	  det	  är	  beräknat	  såsom	  att	  ett	  lastbilsekipage	  väger	  
60	  ton	  som	  mest	  och	  därmed	  inte	  kan	  lasta	  lika	  mycket	  som	  det	  är	  beräknat	  för	  
fordonen	  med	  dispens	  om	  90	  tons	  totalvikt.	  Eftersom	  det	  dock	  blev	  så	  stora	  skillnader	  
beroende	  på	  vilket/vems	  sätt	  man	  beräknade	  utifrån	  kommer	  ändå	  dessa	  siffror	  ligga	  
till	  grund	  för	  vidare	  analys,	  eftersom	  dessa	  var	  ”mellantinget”.	  Värderingen	  i	  kr/kg	  tas	  
från	  ASEK	  5	  och	  multipliceras	  med	  antal	  kg	  av	  respektive	  utsläpp.	  
	  
	   Trafiksäkerhet	  
Uträkningen	  för	  trafiksäkerhet	  baserat	  på	  den	  ökade	  frekvensen	  av	  lastbilar	  räknas	  ut	  
med	  hjälp	  av	  en	  formel	  från	  Samkalk,	  som	  är	  Trafikverkets	  kalkylmodell	  för	  beräkningar	  
i	  en	  samhällekonomisk	  kalkyl	  (Vägverket,	  2009).	  Genom	  att	  räkna	  ut	  det	  ökade	  antalet	  
axelparkilometer	  kan	  man	  sedan	  använda	  en	  tumregel	  för	  olyckor	  om	  att	  för	  varje	  
miljon	  axelparkilometrar	  inträffar	  0,37	  olyckor	  (gäller	  på	  en	  ”vanlig	  väg”	  –	  90	  km/h	  och	  
landsväg).	  Genom	  att	  dessutom	  ta	  reda	  på	  skadeföljdstal	  för	  antalet	  olyckor	  på	  en	  väg	  
som	  är	  jämförbar	  med	  sträckan	  Kaunisvaara	  –	  Svappavaara	  kan	  man	  multiplicera	  
antalet	  skador	  med	  skadekostnaden	  (värderingen	  tas	  från	  ASEK	  5)	  för	  de	  olika	  klasserna	  
av	  skador	  .	  	  
	  
Uträkningen	  baserar	  sig	  på	  information	  från	  bilaga	  3	  till	  Teknisk	  dokumentation	  för	  
Samkalk	  i	  Sampers	  version	  2.5	  och	  är	  beräknat	  på	  ett	  snitt	  för	  hela	  sträckan.	  (Vägverket,	  
2008)	  Bredd	  är	  ca	  6	  m	  på	  större	  delen	  av	  vägen,	  hastighetsbegränsningen	  är	  90	  km/h	  
och	  räknat	  som	  att	  det	  är	  tvåfältsväg	  hela	  vägen.	  Information	  om	  detta	  hittas	  i	  
dokumenten	  från	  Förstudie	  för	  malmtransporter	  Kaunisvaara	  -‐	  Svappavaara	  för	  alla	  
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vägavsnitt	  (Trafikverket	  -‐	  Förstudier,	  2012).	  Antal	  axelparkilometer	  baserar	  sig	  på	  att	  
ett	  ekipage	  hade	  haft	  minst	  8	  axlar	  totalt	  (Persson,	  2011)	  och	  därmed	  multipliceras	  
totala	  körsträckan	  per	  år	  med	  4	  för	  att	  få	  ut	  antal	  axelparkilometer.	  Totalkostnaden	  
redovisas	  i	  tabell	  8	  nedan.	  
	  
Tabell	  8	  –	  Trafiksäkerhetskostnad	  nollalternativ	  
	   Miljoner	  axelparkm	   Antal	  olyckor	   Antal	  skadade	  per	  olycka	   Totalkostnad	  

2013	   28,57	   10,57	   6,66	   	  25	  940	  502,20	  kr	  	  

2014	   47,62	   17,62	   11,10	   	  43	  234	  170,33	  kr	  	  

2015-‐2016	   76,19	   28,19	   17,76	   	  69	  174	  672,53	  kr	  	  

2017-‐2072	   77,59	   28,71	   18,09	   	  70	  442	  874,86	  kr	  	  
	  
När	  trafiken	  är	  i	  full	  gång	  efter	  2017	  hade	  lastbilstrafiken	  genererat	  ca	  29	  olyckor	  per	  år.	  
Rent	  statistiskt	  innebär	  förändringen	  i	  trafiksäkerhet	  som	  följer	  av	  trafikökningen	  ca	  3	  
dödsfall	  under	  en	  fyraårsperiod	  (0,777	  dödsfall/år,	  se	  Bilaga	  1).	  En	  fullständig	  
redovisning	  av	  beräkning	  samt	  antalet	  dödsfall,	  svårt	  skadade	  samt	  lindrigt	  skadade	  
redovisas	  i	  Bilaga	  1.	  

4.5.2. Effekter Järnvägsalternativ 
Beroende	  på	  hur	  järnvägssträckan	  hade	  dragits	  genererar	  alternativen	  olika	  stora	  
kostnader.	  Främst	  har	  Trafikverket	  gjort	  en	  idéstudie	  för	  tre	  olika	  sträckningar:	  Nord,	  
Mitt	  och	  Syd.	  Anläggningskostnaderna	  för	  de	  olika	  alternativen	  varierar	  mellan	  4,4	  –	  4,8	  
miljarder	  kronor	  (5,6-‐6,8	  mdr	  SEK	  med	  vägkostnaderna	  inkluderat)	  och	  varierar	  mellan	  
113	  och	  126	  km	  i	  längd,	  fördelat	  på	  en	  byggtid	  om	  7-‐9	  år.	  Totalkostnaden	  har	  
uppskattats	  genom	  påslag	  på	  25	  %,	  enligt	  PM:et	  till	  åtgärdsrapporten.	  (Trafikverket,	  PM,	  
2011)	  En	  annan	  siffra	  på	  kostnaden	  hittas	  i	  den	  nyaste	  rapporten	  om	  elvägsalternativ,	  
också	  utgiven	  av	  Trafikverket;	  där	  sägs	  istället	  investeringskostnaden	  variera	  mellan	  4	  
uppemot	  så	  mycket	  som	  12	  miljarder	  kronor.	  I	  samma	  rapport	  ger	  de	  dock	  det	  mer	  
definierade	  spannet	  6,7-‐8,2	  miljarder	  kronor	  för	  investeringskostnad,	  drift	  och	  
underhåll	  och	  byggherrekostnader,	  totalt	  9,1	  miljarder	  tillsammans	  med	  
vägkostnaderna	  (Trafikverket;	  Engström,	  Rikard,	  2012).	  	  
	  
Investeringskostnaden	  för	  järnvägsprojekt	  drar	  ofta	  iväg	  från	  budgeterad	  summa	  och	  i	  
en	  artikel	  om	  kostnadsnyttoanalyser	  för	  just	  järnvägsprojekt	  sägs	  att	  budgeten	  
överskrids	  med	  i	  snitt	  44	  %	  (van	  Wee,	  2007).	  Med	  allt	  detta	  sagt	  är	  alltså	  totalkostnaden	  
för	  järnvägsprojektet	  väldigt	  osäker.	  För	  den	  deterministiska	  analysen	  kommer	  ändå	  
Trafikverkets	  ursprungliga	  investeringskostnad,	  med	  ett	  medelvärde	  på	  4,6	  mdr.	  För	  
simuleringen	  kommer	  investeringskostnaden	  bestå	  av	  ett	  större	  intervall.	  	  
	  
	   Trafikeringskostnad	  
Trafikeringskostnaden	  för	  godstrafik	  på	  järnväg	  kan	  beräknas	  med	  hjälp	  av	  ASEK	  5	  där	  
det	  finns	  specificerat	  hur	  man	  räknar	  ut	  kilometerkostnaden	  för	  t	  ex	  malmtåg	  med	  
största	  tillåtna	  axellast	  (STAX)	  30	  ton	  (Trafikverket,	  m	  fl,	  2012).	  Kilometerkostnaden	  
redovisas	  i	  tabell	  nedan,	  tillsammans	  med	  den	  totala	  driftkostnaden	  per	  år.	  	  
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Tabell	  9	  –	  Trafikeringskostnad	  järnväg	  
Operativa	  kostnader	  Malm	  STAX	  30	  eldrivet	  tåg	  

km/år	   Kostnad	  kr/km	   Total	  driftkostnad	  
306600	   101,806	   	  31	  213	  719,60kr	  	  

	  
Beräkningen	  i	  tabell	  9	  ovan	  utgår	  ifrån	  att	  det	  går	  3-‐4	  tåg	  per	  dag	  (och	  alltså	  
genomsnittligt	  beräknat	  som	  3,5)	  samt	  att	  varje	  tåg	  kör	  240	  kilometer,	  sträckan	  
Kaunisvaara	  –	  Svappavaara	  fram	  och	  tillbaka.	  Kostnaden	  per	  kilometer	  räknades	  med	  
direktiv	  från	  ASEK	  5,	  där	  det	  antas	  50	  %	  tomtransport,	  53	  vagnar	  och	  bara	  4-‐axliga	  
vagnar.	  Total	  trafikeringskostnad	  uppgår	  till	  lite	  över	  31	  miljoner,	  ca	  190	  miljoner	  
mindre	  än	  för	  konventionell	  lastbilstrafik	  per	  år.	  
	  
	   Tid	  
Tiden	  det	  tar	  att	  frakta	  ett	  lass/en	  vagn	  malm	  är	  lite	  olika	  beroende	  på	  vad	  som	  händer,	  
hur	  trafiken	  är,	  hur	  föret	  är	  eller	  annat	  som	  kan	  innebära	  förseningar.	  Dessa	  uträkningar	  
är	  avancerade	  och	  beror	  på	  väldigt	  många	  variabler.	  För	  denna	  kalkyl	  gäller	  det	  att	  hitta	  
medelvärden	  som	  går	  att	  tillämpa	  på	  hela	  sträckan	  för	  att	  få	  fram	  en	  relevant	  siffra	  att	  
räkna	  med	  och	  således	  komma	  fram	  till	  ett	  relevant	  resultat.	  Därför	  kommer	  denna	  
kalkyl	  basera	  sig	  på	  att	  järnvägen	  hade	  varit	  färdig	  2020	  och	  enligt	  Trafikverket	  kommer	  
hastigheten	  på	  sträckan	  vara	  i	  snitt	  50	  km/h	  (Trafikverket,	  PM,	  2011,	  s.	  46).	  De	  
inledande	  åren	  kommer	  det	  krävas	  lastbilstransporter	  för	  att	  transportera	  bort	  all	  
malm,	  men	  efter	  2020	  kan	  en	  eventuell	  järnväg	  tas	  i	  bruk,	  enligt	  Trafikverket	  
(Trafikverket,	  PM,	  2011).	  Med	  detta	  som	  bakgrund	  räknas	  antalet	  tontimmar	  ut	  precis	  
som	  för	  nollalternativet	  och	  resultatet	  redovisas	  i	  tabell	  10	  nedan.	  	  
	  
Tabell	  10	  –	  Tidsvärden	  järnväg	  
Transporterad	  volym:	  
	  

Ton/år	  
	  
Timmar/ton	   Tontimmar	   Tidsvärde	  

inkl.	  moms	  	   Totalt	  tidsvärde	  

2013	   1	  500	  000	   2,50	   3	  750	  000	   0,19	   712	  500,00	  

2014	   2	  500	  000	   2,50	   6	  250	  000	   0,19	   1	  187	  500,00	  

2015-‐2016	   4	  000	  000	   2,50	   10	  000	  000	   0,19	   1	  900	  000,00	  

2017-‐2019	   4	  700	  000	   2,20	   10	  340	  000	   0,19	   1	  964	  600,00	  

2021-‐2030	   4	  700	  000	   2,40	   11	  280	  000	   0,19	   	  2	  143	  200,00	  	  

2030-‐2072	   4	  700	  000	   2,40	   11	  280	  000	   0,15	   	  1	  692	  000,00	  	  
	  
På	  grund	  av	  den	  lägre	  hastigheten	  på	  järnväg	  tar	  det	  alltså	  längre	  tid	  för	  
järnvägsalternativet	  att	  transportera	  all	  malm,	  vilket	  kommer	  synas	  som	  en	  negativ	  
effektpost	  i	  kalkylen	  eftersom	  kapital	  är	  bundet	  längre	  än	  vid	  lastbilsalternativet.	  Totalt	  
innebär	  järnvägsalternativet	  nästan	  1	  miljon	  fler	  tontimmar	  per	  år	  jämfört	  med	  
lastbilsalternativet.	  	  
	  
	   Buller	  
Bullernivåerna	  kommer	  med	  detta	  alternativ	  att	  minska	  avsevärt,	  oavsett	  vilket	  av	  
alternativen	  på	  sträckningar	  som	  hade	  byggts.	  De	  enda	  boende	  som	  hade	  påverkats	  av	  
den	  tillkommande	  järnvägen	  är	  byborna	  i	  Svappavaara,	  men	  där	  finns	  redan	  betydande	  
buller	  i	  form	  av	  de	  befintliga	  godstransporterna	  på	  tågrälsen.	  Utöver	  detta	  är	  det	  svårt	  
att	  veta	  hur	  demografin	  i	  byn	  påverkar	  vilka	  fastigheter	  som	  lider	  av	  de	  tillkommande	  
bulleremissionerna.	  En	  anslutning	  till	  befintlig	  tågräls	  hade	  inte	  orsakat	  en	  så	  pass	  
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mycket	  större	  bullereffekt	  från	  järnvägens	  håll,	  i	  förhållande	  till	  befintligt	  
järnvägsbuller,	  därför	  förbises	  effekten	  för	  byborna	  i	  Svappavaara.	  En	  järnvägslösning	  
hade	  gjort	  att	  malmlastbilarna	  inte	  hade	  behövt	  köras	  och	  således	  hade	  lösningen	  
medfört	  en	  bullerminskning	  motsvarande	  lastbilstrafikens	  bullerbidrag.	  Denna	  räknas	  
alltså	  ut	  genom	  att	  ta	  medelvärdet	  av	  de	  olika	  bullerberäkningarna	  för	  lastbilstrafiken	  –	  
ingen	  lastbilstrafik	  medför	  en	  minskning	  om	  9	  dBA	  dygnsekvivalent,	  så	  att	  nivån	  istället	  
hamnar	  på	  46	  dBA.	  Kostnaden	  för	  denna	  bullernivå	  på	  väg	  är	  369	  kr/utsatt	  år	  inom-‐	  och	  
utomhus	  (Trafikverket,	  m	  fl,	  2012)	  och	  totalkostnaden	  redovisas	  i	  tabell	  11.	  Antal	  
fastigheter	  som	  drabbas	  beräknas	  precis	  som	  för	  nollalternativet.	  	  
	  
Tabell	  11	  –	  Bullerkostnad	  järnväg	  
	   Totalt/år	  
Bullerkostnad:	   169	  278,75	  
	  
Om	  man	  jämför	  med	  nollalternativet	  så	  genererar	  en	  järnvägslösning	  alltså	  över	  2	  
miljoner	  kr	  mindre	  i	  bullerkostnad	  per	  år,	  vilket	  kommer	  synas	  som	  en	  nyttopost	  i	  
kalkylen.	  
	  
	   Miljö	  
Även	  för	  detta	  alternativ	  beräknas	  emissionerna	  med	  hjälp	  av	  Green	  Cargos	  
Miljökalkylator,	  eftersom	  det	  enkelt	  går	  att	  välja	  tåg	  som	  färdsätt.	  Enligt	  det	  nya	  
kontraktet	  som	  skrivits	  mellan	  Northland	  Resources	  och	  Green	  Cargo,	  som	  är	  ansvarig	  
logistikaktör	  för	  järnvägssträckan	  Svappavaara	  –	  Narvik,	  så	  kommer	  tågvikterna	  vara	  på	  
ca	  5000	  ton	  (Green	  Cargo,	  2012).	  Denna	  tågvikt	  förutsätts	  även	  kunna	  gälla	  gör	  
eventuell	  järnväg	  Kaunisvaara	  –	  Svappavaara.	  Baserat	  på	  detta	  kan	  man	  med	  hjälp	  av	  
Green	  Cargos	  miljökalkylator	  räkna	  ut	  utsläppseffekterna	  för	  Murjek	  –	  Luleå,	  för	  att	  få	  
en	  relevant	  jämförelsesträcka.	  Varför	  det	  beräknas	  på	  en	  jämförelsesträcka	  är	  för	  att	  då	  
man	  anger	  den	  verkliga	  sträckan	  som	  indata	  beräknas	  det	  som	  att	  man	  behöver	  lasta	  av	  
järnvägen	  och	  köra	  på	  väg	  någonstans	  på	  sträckan,	  eftersom	  det	  i	  verkligheten	  inte	  finns	  
järnväg	  mellan	  Kaunisvaara	  och	  Svappavaara.	  Hade	  man	  således	  angivit	  indata	  baserat	  
på	  en	  sträcka	  där	  det	  inte	  finns	  järnväg	  hade	  miljökalkylatorn	  planerat	  om	  så	  att	  andra	  
transportsätt	  också	  hade	  inkluderats	  i	  beräkningen.	  För	  att	  få	  en	  relevant	  uträkning	  
beräknas	  istället	  miljöeffekterna	  på	  jämförelsesträckan.	  Denna	  sträcka	  definieras	  som	  
mellan	  två	  järnvägspunkter	  och	  är	  totalt	  122	  km	  lång,	  och	  anses	  därför	  vara	  en	  relevant	  
jämförelsesträcka.	  
	  
Eftersom	  järnvägen	  inte	  hade	  kunnat	  användas	  förrän	  2020	  redovisas	  även	  de	  tidigare	  
emissionerna	  baserat	  på	  en	  konventionell	  lastbilslösning.	  Samtliga	  emissioner	  som	  
härrör	  ur	  järnvägsalternativet	  redovisas	  i	  tabell	  12	  nedan.	  
	  
Tabell	  12	  –	  Emissioner	  järnväg	  
Transporterad	  
volym:	   Ton/år	  

Energianvändning	  
MJ	  

Koldioxid	  
(ton)	  

Kväveoxider	  
(kg)	  

Kolväten	  
(kg)	  

Svaveldioxid	  
(kg)	  

2013	   1	  500	  000	   231	  699	  200	   14639	   118101	   9960	   17801	  

2014	   2	  500	  000	   386	  165	  344	   24398	   196835	   16600	   29669	  

2015-‐2016	   4	  000	  000	   617	  864	  580	   39037	   314936	   26559	   47470	  

2017-‐20	   4	  700	  000	   642	  421	  180	   40588	   327453	   27615	   49357	  

2021-‐2072	   4	  700	  000	   40	  007	  532	   38	   146	   26	   56	  
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Som	  man	  tydligt	  kan	  se	  i	  tabell	  12	  är	  det	  stora	  skillnader	  i	  utsläpp	  beroende	  på	  vilket	  
transportsätt	  som	  används.	  Om	  man	  följer	  ASEK	  5	  så	  beräknas	  emissioner	  baserat	  på	  att	  
man	  brukar	  bensin	  eller	  diesel,	  vilket	  man	  inte	  gör	  på	  en	  elektrifierad	  järnväg.	  Enligt	  
ASEK	  5	  hade	  alltså	  alla	  emissioner	  försvunnit	  ifall	  man	  använder	  sig	  av	  ellok,	  men	  enligt	  
Green	  Cargos	  miljökalkylator	  kommer	  det	  ändå	  finnas	  vissa	  utsläpp	  trots	  att	  malmen	  
hade	  körts	  med	  ellok.	  Precis	  som	  nämnts	  tidigare	  under	  rubriken	  4.5	  Effekter	  så	  
kommer	  rapporten	  basera	  sig	  på	  Green	  Cargos	  miljökalkylator,	  och	  så	  även	  i	  detta	  fall.	  
Totalkostnaden	  beräknas	  genom	  ASEK	  5:s	  värdering	  för	  de	  olika	  utsläppskategorierna	  
och	  summeras	  sedan.	  	  
	  
	   Trafiksäkerhet	  
Risken	  att	  förolyckas	  eller	  skadas	  i	  tågtrafiken	  är	  avsevärt	  mycket	  lägre	  än	  för	  
biltrafiken	  och	  därför	  blir	  den	  totala	  kostnaden	  för	  trafiksäkerheten	  mycket	  mindre	  för	  
järnvägsalternativet.	  Totalt	  kommer	  detta	  visa	  sig	  som	  en	  nyttopost	  i	  jämförelse	  med	  
nollalternativet.	  Precis	  som	  för	  de	  övriga	  effekterna	  gäller	  dock	  att	  lastbilstrafik	  nyttjas	  
fram	  till	  år	  2020	  och	  effekter	  beräknas	  enligt	  detta,	  därefter	  är	  trafiksäkerhetskostnaden	  
beräknad	  enligt	  riskfaktorer	  som	  fås	  ur	  en	  rapport	  från	  Tyréns	  om	  ”Riskmått	  för	  hela	  
resan”	  (Tyréns,	  2011).	  I	  den	  rapporten	  beräknas	  olyckor	  efter	  antal	  personkilometer,	  
vilket	  här	  tolkas	  som	  tonkilometer.	  Inga	  uppgifter	  redovisades	  om	  antal	  lindrigt	  skadade	  
eller	  egendomsskador	  vid	  tågolyckor,	  istället	  redovisades	  endast	  riskfaktorn	  för	  svårt	  
skadade	  samt	  antal	  döda.	  Detta	  tolkas	  som	  att	  tågolyckor	  oftast	  är	  så	  pass	  allvarliga	  att	  
det	  i	  ytterst	  sällsynta	  fall	  handlar	  om	  lindrigt	  skadade	  eller	  enskilda	  egendomsskador.	  I	  
värderingen	  som	  ges	  i	  ASEK	  5	  finns	  även	  egendomsskador	  inkluderat,	  varför	  ingen	  
uträkning	  av	  antalet	  egendomsskador	  egentligen	  behövs	  heller.	  Det	  beräknas	  inte	  att	  
tågolyckor	  har	  någon	  bortfallsfaktor	  alls,	  eftersom	  det	  är	  krav	  på	  att	  rapportera	  in	  till	  
polis	  om	  en	  tågförare	  tror	  att	  han/hon	  har	  kört	  på	  en	  person.	  	  
	  
Tabell	  13	  –	  Trafiksäkerhetskostnad	  järnväg	  	  
Lastbil	  (årligt)	   Miljoner	  axelparkm	   Antal	  olyckor	   Antal	  skadade	  per	  olycka	   Totalkostnad	  

2013	   28,57	   10,57	   6,66	   	  25	  940	  502,20	  kr	  	  

2014	   47,62	   17,62	   11,10	   	  43	  234	  170,33	  kr	  	  

2015-‐2016	   76,19	   28,19	   17,76	   	  69	  174	  672,53	  kr	  	  

2017-‐2019	   77,59	   28,71	   18,09	   	  70	  442	  874,86	  kr	  	  

Tåg	  (årligt)	   Tonkilometer	  (milj)	  
Antal	  svårt	  
skadade	   Antal	  döda	   Totalkostnad	  

2020-‐2072	   1	  128	   0,38	   0,05	   3	  730	  345,63	  kr	  
	  
Som	  man	  kan	  se	  i	  tabell	  13	  är	  det	  en	  väsentlig	  skillnad	  i	  kostnad	  för	  trafiksäkerheten	  i	  
jämförelse	  med	  nollalternativet.	  Tågtrafiken	  hade	  orsakat	  avsevärt	  mycket	  färre	  dödsfall	  
än	  vägtrafiken	  –	  istället	  för	  tre	  dödsfall	  på	  en	  fyraårsperiod	  orsakar	  tågtrafiken	  ett	  
dödsfall	  på	  20	  år.	  	  

4.5.3. Effekter Elvägsalternativ 
För	  själva	  bärigheten	  och	  funktionen	  av	  vägen	  krävs	  samma	  åtgärder	  för	  detta	  alternativ	  
som	  för	  nollalternativet,	  alltså	  samtliga	  investeringskostnader	  samt	  drift-‐	  och	  
underhållskostnader.	  Utöver	  detta	  tillkommer	  en	  investeringskostnad	  för	  utveckling	  av	  
det	  elnät	  som	  krävs	  för	  att	  eldrift	  ska	  bli	  aktuellt.	  Beroende	  på	  vilket	  sätt	  man	  väljer	  när	  
det	  gäller	  strömförsörjningen	  (luftledning	  eller	  markbundet)	  så	  varierar	  kostnaden	  för	  
sträckan	  Pajala	  –	  Svappavaara	  mellan	  600	  miljoner	  och	  1,5	  miljarder,	  enligt	  en	  artikel	  i	  
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Transportarbetaren	  (Harnesk,	  2012),	  men	  precis	  som	  nämnts	  i	  kap	  4.1.3	  
Elvägsalternativ	  så	  har	  Trafikverket	  främst	  riktat	  in	  sig	  på	  lufthängande	  ledning.	  	  	  
	  
Enligt	  Trafikverket	  beräknas	  elektrifieringen	  kosta	  1,2	  –	  1,6	  miljarder	  kronor	  och	  
bedöms	  ta	  ca	  4-‐5	  år	  att	  bygga.	  (Trafikverket,	  PM,	  2011)	  Enligt	  rapporten	  om	  elväg	  för	  
malmtransporterna,	  som	  också	  är	  utgiven	  av	  Trafikverket,	  beräknas	  dock	  en	  
elektrifiering	  kosta	  10-‐20	  miljoner	  kronor	  per	  kilometer,	  vilket	  ger	  helt	  andra	  siffror	  för	  
anläggningskostnaden.	  Den	  högre	  kostnaden	  kommer	  från	  Siemens,	  som	  beräknat	  
anläggningskostnaden	  enligt	  en	  högre	  belastning.	  	  (Trafikverket;	  Engström,	  Rikard,	  
2012).	  För	  detta	  projekt	  beräknas	  en	  lastbil	  var	  sjunde	  minut	  vara	  relativt	  hög	  
belastning,	  således	  vore	  det	  lämpligare	  att	  räkna	  på	  siffran	  20	  miljoner	  kr/km,	  vilket	  ger	  
en	  investeringskostnad	  för	  elanläggningen	  på	  2,6	  miljarder	  kronor.	  Ur	  en	  figur	  på	  sida	  
76	  i	  rapporten	  om	  elväg	  beräknas	  totalkostnaden	  för	  elvägsalternativet	  bli	  3,37	  
miljarder	  –	  alla	  redovisade	  siffror	  i	  rapporten	  gör	  det	  mycket	  svårt	  att	  urskilja	  vad	  i	  
själva	  verket	  Trafikverket	  har	  använt	  sig	  av	  för	  siffra	  till	  investeringskostnad	  
(Trafikverket;	  Engström,	  Rikard,	  2012).	  	  
	  
Den	  specifika	  kostnaden	  3,37	  miljarder	  inkluderar	  förmodligen	  hela	  
upprustningskostnaderna	  och	  även	  utbyggnaden	  av	  själva	  genvägen.	  Nollalternativet	  
kostar	  1,2-‐1,6	  miljarder	  utan	  byggherrekostnader	  och	  elektrifieringen	  1,3-‐2,6	  miljarder	  
baserat	  på	  tumregeln	  om	  kilometerkostnaden,	  totalt	  ger	  det	  ett	  spann	  på	  2,5-‐4,2	  
miljarder	  kronor.	  För	  den	  deterministiska	  kalkylen	  kommer	  medelvärdet	  ur	  detta	  spann	  
användas,	  vilket	  ger	  3,35	  miljarder,	  och	  alltså	  överensstämmer	  med	  Trafikverkets	  
senast	  uppskattade	  investeringskostnad	  ur	  rapporten	  om	  elväg.	  För	  den	  simulerade	  
kalkylen	  kommer	  investeringskostnaderna	  för	  elväg	  respektive	  nollalternativet	  
separeras	  och	  fördelningen	  för	  respektive	  projekts	  investeringskostnad	  kommer	  följa	  
sin	  egen	  respektive	  sannoliket,	  så	  att	  effekterna	  av	  att	  kostnaderna	  varierar	  oberoende	  
inom	  varje	  alternativ	  verkligen	  fångas	  upp	  i	  de	  olika	  scenarierna.	  
	  	  
Vidare	  beräknas	  en	  elektrifiering	  medföra	  driftkostnader	  om	  25	  000	  kr	  per	  kilometer	  
och	  år	  och	  för	  en	  elektrifiering	  av	  sträckan	  som	  innefattar	  genvägen	  innebär	  därmed	  
driftkostnaden	  ca	  3,25	  MSEK/år	  för	  de	  130	  kilometer	  som	  sträckan	  innebär	  
(Trafikverket,	  PM,	  2011).	  På	  detta	  adderas	  sen	  de	  ursprungliga	  driftkostnaderna	  för	  
Nollalternativet	  om	  16	  MSEK/år,	  eftersom	  vägen	  fortfarande	  används	  och	  slits	  då	  de	  
tunga	  lastbilarna	  rullar	  på	  vägen,	  så	  att	  den	  totala	  driftkostnaden	  för	  enbart	  vägen	  blir	  
totalt	  19,25	  miljoner/år.	  	  
	  
Vad	  gäller	  tidslängden	  för	  projektet	  beräknas	  hela	  arbetet	  ta	  ca	  4-‐5	  år.	  Enligt	  
Trafikverket	  verkar	  det	  dock	  som	  att	  dessa	  vill	  testa	  anläggningen	  innan	  beslut	  tas	  om	  
vidare	  implementering	  i	  infrastruktur	  –	  detta	  förlänger	  projekttiden	  med	  ca	  2-‐3	  år,	  så	  
att	  totala	  tiden	  blir	  6-‐7	  år.	  (Trafikverket;	  Engström,	  Rikard,	  2012)	  
	  
	   Trafikeringskostnad	  
Förutom	  investeringskostnad	  i	  infrastruktur	  krävs	  även	  investering	  för	  att	  bygga	  om	  
fordonen	  till	  hybriddrift.	  Detta	  skulle	  enligt	  uppgift	  innebära	  en	  kostnad	  på	  500	  000	  
kr/bil	  och	  innebära	  en	  besparing	  i	  rörliga	  kostnader	  med	  ca	  30	  kr/mil	  (Trafikverket,	  
PM,	  2011).	  Enligt	  rapporten	  om	  elvägsalternativ	  säger	  BAE	  Systems	  (som	  är	  en	  av	  de	  
aktörer	  som	  är	  med	  i	  utvecklandediskussionerna)	  att	  minskningen	  i	  driftkostnader	  för	  
fordonen	  är	  så	  stor	  som	  70	  %,	  då	  det	  drivs	  med	  el	  istället	  för	  dieseldrift.	  Siemens	  
tillsammans	  med	  sitt	  e-‐highway-‐system	  beräknar	  att	  man	  i	  Pajalaprojektet	  hade	  kunnat	  



31	  
	  

spara	  in	  ca	  40	  %	  av	  driftkostnaderna	  jämfört	  med	  konventionella	  lastbilar.	  Vad	  exakt	  
som	  är	  inkluderat	  i	  de	  tidigare	  driftkostnaderna,	  och	  således	  i	  relation	  till	  vad	  som	  
driftkostnaderna	  minskas,	  är	  oklart,	  vilket	  gör	  det	  svårt	  att	  använda	  dessa	  
procentsatser.	  
	  
För	  alternativet	  om	  elväg	  kommer	  kostnaderna	  för	  driften	  räknas	  med	  hjälp	  av	  SÅCalc,	  
där	  man	  kan	  välja	  att	  t	  ex	  bara	  ha	  en	  viss	  procentsats	  av	  bränslet	  som	  utgörs	  av	  diesel.	  
Vidare	  kommer	  detta	  kompletteras	  med	  en	  driftskostnad	  för	  el	  som	  beräknas	  enligt	  
elkostnad	  per	  kilometer.	  Det	  är	  svårt	  att	  beräkna	  exakt	  i	  hur	  stor	  grad	  el	  används	  som	  
driftskälla	  eftersom	  bilarna	  vid	  på-‐	  och	  avlastning	  och	  eventuella	  andra	  småsträckor	  
kommer	  att	  köra	  på	  dieseldrift.	  I	  detta	  fall	  verkar	  det	  rimligt	  att	  dieseldrift	  kommer	  att	  
brukas	  ca	  15	  %	  av	  tiden	  då	  hela	  sträckan	  är	  elektrifierad,	  eftersom	  på-‐	  och	  avlastningen	  
förmodligen	  inte	  fullt	  ut	  kommer	  ”gå	  på	  tråd”.	  	  
	  
För	  att	  även	  inkludera	  den	  ombyggnation	  av	  lastbilarna	  som	  krävs	  för	  att	  man	  ska	  
kunna	  köra	  med	  eldrift	  höjs	  fordonets	  anskaffningsvärde	  i	  SÅCalc	  med	  500	  000	  kr.	  I	  
övrigt	  ändras	  skattevikterna	  när	  ett	  annat	  drivmedel	  än	  diesel	  används.	  Exakt	  hur	  
definierat	  detta	  är	  då	  det	  gäller	  en	  hybridbil	  är	  oklar,	  men	  eftersom	  det	  i	  detta	  exempel	  
kommer	  beräknas	  som	  att	  det	  är	  till	  85%	  eldrift,	  så	  kommer	  skattesatserna	  antas	  vara	  
de	  som	  är	  gällande	  för	  icke-‐dieseldrivna	  fordon	  (Skatteverket,	  2012).	  Vidare	  beräknas	  
alla	  andra	  parametrar	  precis	  som	  för	  konventionella	  lastbilar	  –	  däcken	  kommer	  slitas	  
lika	  mycket,	  försäkringar	  behövs,	  osv.	  Totalkostnaden	  per	  år	  för	  ett	  fordon	  baserat	  på	  
beräkningarna	  från	  SÅCalc	  är	  3,18	  miljoner	  för	  åren	  fram	  till	  2030.	  Dieselpriserna	  
uppdateras	  därefter	  enligt	  ASEK	  5,	  precis	  som	  för	  nollalternativet.	  (Trafikverket,	  m	  fl,	  
2012)	  
	  
När	  det	  gäller	  själva	  körkostnaden	  baserat	  på	  eldrift	  så	  har	  en	  tidigare	  studie	  gjorts	  om	  
elförsörjningen	  för	  landsvägsbaserad	  trådbunden	  transport	  där	  man	  har	  simulerat	  
lastbiltrafik	  på	  en	  viss	  sträcka	  med	  förutsättningen	  att	  lastbilstrafiken	  drivs	  med	  el.	  I	  
denna	  anges	  körkostnaden	  för	  eldrivna	  lastbilar	  vara	  1	  kr/km.	  (Bergman,	  2011)	  I	  ASEK	  
5	  finns	  ingen	  definition	  för	  hur	  man	  beräknar	  transportkostnaden	  på	  en	  elektrifierad	  
landsväg.	  Att	  jämföra	  med	  tågkostnaden	  eller	  grundkostnaden	  för	  tågräls	  blir	  inte	  
kompatibelt	  –	  tåg	  rullar	  på	  räls	  vilket	  genererar	  mindre	  friktion	  och	  tågen	  kan	  dessutom	  
dra	  mycket	  fler	  vagnar	  (Trafikverket,	  m	  fl,	  2012).	  I	  brist	  på	  direktiv	  om	  denna	  värdering	  
kommer	  analysen	  fortsättningsvis	  beräkna	  körkostnaden	  enligt	  1	  kr/km,	  enligt	  studien	  
om	  elförsörjning	  för	  landsvägsbaserad	  trådbunden	  transport	  (Bergman,	  2011).	  Detta	  
omräknat	  till	  2010	  års	  prisnivå	  blir	  ca	  1,1	  kr/km,	  enligt	  uppräkningsrekommendationer	  
från	  ASEK	  5,	  kapitel	  4	  (Trafikverket,	  m	  fl,	  2012)	  tillsammans	  med	  statistik	  från	  SCB	  
(Statistiska	  Centralbyrån,	  2012).	  	  
	  
I	  SÅCalc	  kan	  man	  beräkna	  årskostnaden	  för	  ett	  fordon	  som	  förbrukar	  ca	  15%	  diesel,	  
därefter	  krävs	  att	  man	  adderar	  själva	  elkostnaden	  för	  denna	  förbrukning.	  Totalt	  
motsvarar	  denna	  kostnad,	  om	  man	  går	  efter	  tumregeln	  om	  1	  kr/km	  omräknat	  till	  2010	  
års	  prisnivå,	  21,2	  miljoner	  per	  år	  i	  elförbrukning	  för	  den	  totala	  årliga	  körsträckan.	  	  
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Tabell	  14	  –	  Trafikeringskostnad	  elväg	  
År	   Behov	  bilar	   Årlig	  kostnad	  per	  bil	   Elkostnad	  totalt/år	  	   Totalkostnad	  
2019-‐2029	   43	   3	  180	  694,00	   21	  246	  042,63	  kr	   158	  018	  731,74	  kr	  
2030-‐2049	   43	   3	  376	  344,00	   21	  246	  042,63	  kr	   166	  431	  856,87	  kr	  
2050-‐2072	   43	   3	  464	  924,00	   21	  246	  042,63	  kr	   170	  240	  876,16	  kr	  

	  
Totalkostnaden	  för	  alla	  fordon	  blir	  antal	  fordon	  multiplicerat	  med	  SÅCalcs	  beräkning	  av	  
total	  fordonskostnad	  per	  år,	  därefter	  adderas	  elförbrukningen.	  Den	  totala	  
trafikeringskostnaden	  blir	  ca	  158	  miljoner	  per	  år	  och	  gäller	  för	  år	  2019	  och	  fram	  till	  
2030	  för	  detta	  alternativ.	  Åren	  därefter	  höjs	  dieselpriset	  enligt	  rekommendationer,	  
vilket	  ger	  en	  högre	  årlig	  kostnad	  per	  bil.	  Tyvärr	  har	  ingen	  prognos	  gjorts	  för	  
utvecklingen	  av	  elpriset,	  ASEK	  5	  har	  ej	  heller	  några	  rekommendationer	  för	  detta.	  Dock	  
är	  det	  jämförbart	  att	  titta	  på	  rekommendationer	  för	  driftkostnaden	  för	  eldriven	  
järnvägstrafik	  –	  där	  rekommenderas	  samma	  värden	  för	  hela	  kalkylperioden,	  och	  detta	  
kommer	  även	  tillämpas	  för	  elkostnaden	  i	  elvägsalternativet.	  
	  

Tid	  
För	  detta	  alternativ	  kommer	  tidsfaktorn	  beräknas	  vara	  lika	  stor	  som	  för	  nollalternativet,	  
eftersom	  det	  fortfarande	  gäller	  lastbilstrafik	  på	  landsväg	  och	  det	  vore	  inte	  troligt	  att	  det	  
skulle	  gå	  speciellt	  mycket	  fortare	  med	  eldrift.	  Därför	  kommer	  elvägsalternativet	  utgå	  
från	  samma	  tidsförutsättningar	  för	  malmtransporterna	  som	  nollalternativet.	  Dessa	  
redovisas	  i	  tabell	  6	  i	  kapitel	  4.5.1	  Effekter	  nollalternativ.	  	  
	   	  

Buller	  
Gällande	  bullerminskningen	  för	  elvägslösningen	  är	  detta	  svårt	  att	  beräkna,	  eftersom	  det	  
inte	  finns	  någon	  riktigt	  implementerad	  lösning	  att	  jämföra	  med.	  Lastbilarna	  hade	  
fortfarande	  medfört	  det	  vägbuller	  som	  beror	  på	  friktion	  mot	  vägbanan,	  men	  själva	  
lastbilens	  buller	  hade	  minskat,	  eftersom	  det	  inte	  alltid	  är	  en	  förbränningsmotor	  i	  bruk	  
som	  medför	  buller.	  Hur	  mycket	  mindre	  är	  däremot	  svårt	  att	  spekulera	  i,	  många	  källor	  
säger	  att	  elvägslastbilarna	  helt	  enkelt	  reducerar	  bulleremissionerna	  helt	  och	  hållet.	  I	  en	  
annan	  rapport	  där	  man	  jämförde	  en	  eldriven	  sopbil	  med	  en	  dieseldriven	  var	  skillnaden	  i	  
buller	  endast	  3	  dBA,	  detta	  gällde	  dock	  inte	  ett	  fordon	  som	  drivs	  med	  hjälp	  av	  hängande	  
linor,	  utan	  baserat	  på	  batteri	  och	  elmotor	  (Kommunikationsforskningsberedningen,	  
2000).	  	  
	  
Den	  mest	  relevanta	  jämförelsen	  torde	  dock	  bli	  bullernivån	  för	  trådbuss,	  som	  är	  den	  
teknologi	  som	  i	  största	  grad	  är	  jämförbar	  med	  elvägslastbilar.	  Enligt	  en	  rapport	  om	  olika	  
kommunikationsmedel	  sägs	  att	  trådbussar	  har	  en	  bullernivå	  som	  motsvarar	  9	  dBA	  
mindre	  än	  dieselbussar	  enligt	  mätningar,	  och	  denna	  siffra	  kommer	  även	  användas	  för	  
minskningen	  i	  buller	  ifall	  malmtransporterna	  istället	  hade	  körts	  som	  ”trådtradare”	  
(Trivector	  traffic,	  2008).	  För	  kalkylen	  kommer	  alltså	  detta	  alternativ	  förutsätta	  att	  
bullernivåerna	  sjunker	  med	  9	  dBA	  till	  totalt	  46	  dBA	  dygnsekvivalent.	  Vidare	  beräknas	  
ändå	  detta	  som	  en	  relativt	  osäker	  siffra,	  med	  tanke	  på	  bristen	  på	  jämförbara	  alternativ	  
och	  möjligheten	  till	  mätningar.	  Därför	  kommer	  samma	  intervall	  som	  används	  för	  
järnvägsalternativet	  användas	  för	  även	  detta	  alternativ	  i	  simuleringen,	  nämligen	  en	  
minskning	  av	  bullernivåerna	  med	  6-‐12	  dBA	  dygnsekvivalent.	  
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Miljö	  
När	  det	  gäller	  miljöeffekterna	  vid	  en	  implementering	  av	  elväg	  så	  använder	  ASEK	  5	  
främst	  värderingar	  för	  emissioner	  baserade	  på	  fossila	  bränsletyper	  som	  bensin	  och	  
diesel.	  Eftersom	  fordonen	  i	  detta	  alternativ	  hade	  drivits	  med	  hjälp	  av	  85	  %	  elektricitet	  
så	  finns	  inga	  ytterligare	  emissioner	  att	  värdera.	  	  För	  de	  resterande	  15	  %	  av	  dieseldrift	  
som	  har	  antagits	  i	  denna	  analys	  kommer	  nollalternativets	  kostnader	  att	  multipliceras	  
med	  0,15	  för	  åren	  då	  en	  elväg	  hade	  varit	  implementerad.	  	  
	  
En	  implementering	  av	  elväg	  på	  hela	  sträckan	  hade	  gjort	  att	  större	  delen	  av	  emissionerna	  
alltså	  hade	  besparats,	  men	  givetvis	  genererar	  även	  elförbrukning	  vissa	  miljömässiga	  
utsläpp	  i	  längden,	  trots	  att	  ASEK	  5	  inte	  räknar	  på	  detta.	  För	  att	  få	  en	  korrekt	  kalkyl	  
kommer	  de	  miljömässiga	  effekterna	  från	  järnvägsalternativet	  ligga	  till	  grund	  för	  
beräkning	  av	  elvägsemissionerna.	  Järnvägsemissionerna	  divideras	  med	  den	  totala	  
körsträckan	  per	  år	  och	  denna	  kostnad	  multipliceras	  istället	  med	  lastbilarnas	  totala	  
körsträcka	  per	  år.	  Egentligen	  vore	  det	  logiskt	  ifall	  lastbilarna	  medförde	  mindre	  
elrelaterade	  emissioner	  med	  tanke	  på	  att	  det	  bara	  gäller	  85	  %	  eldrift,	  men	  å	  andra	  sidan	  
så	  är	  tågen	  effektivare	  och	  kräver	  således	  mindre	  energi.	  För	  kalkylen	  sett	  är	  
emissionerna	  från	  eldrift	  i	  sammanhanget	  ganska	  små,	  vilket	  gör	  att	  denna	  kompromiss	  
med	  korrekthet	  är	  acceptabel.	  Vad	  gäller	  partiklar	  från	  vägdamm	  och	  andra	  
slitageskador	  så	  finns	  dessa	  partiklar	  inte	  värderade	  i	  ASEK	  5,	  därför	  kan	  ingen	  kostnad	  
beräknas	  för	  detta.	  	  
	  
Till	  en	  början	  är	  miljöeffekterna	  i	  likhet	  med	  nollalternativet,	  men	  från	  och	  med	  2019	  
beräknas	  full	  elvägstrafik	  och	  miljöemissionerna	  redovisas	  i	  tabell	  15	  nedan.	  	  
	  
Tabell	  15	  –	  Emissioner	  elväg	  
Transporterad	  
volym:	   Ton/år	  

Energianvändning	  
MJ	  

Koldioxid	  
(ton)	  

Kväveoxider	  
(kg)	  

Kolväten	  
(kg)	  

Svaveldioxid	  
(kg)	  

2013	   1	  500	  000	   231	  699	  200	   14639	   118101	   9960	   17801	  

2014	   2	  500	  000	   386	  165	  344	   24398	   196835	   16600	   29669	  

2015-‐2016	   4	  000	  000	   617	  864	  580	   39037	   314936	   26559	   47470	  

2017-‐18	   4	  700	  000	   642	  421	  180	   40588	   327453	   27615	   49357	  

2019-‐2072	   4	  700	  000	   2	  531	  047	  335	   8492	   58355	   5787	   10946	  
	  
Som	  man	  kan	  se	  i	  tabell	  15	  besparas	  större	  delen	  av	  miljöemissionerna,	  trots	  att	  den	  
totala	  energiförbrukningen	  ökar	  radikalt.	  I	  sammanhanget	  kan	  dock	  påpekas	  att	  det	  är	  
de	  15	  %	  dieseldrift	  som	  bidrar	  med	  de	  största	  emissionerna	  och	  står	  för	  ca	  6000	  ton	  av	  
de	  totala	  ca	  8500	  ton	  koldioxid	  som	  släpps	  ut.	  Dock	  genererar	  tågtrafiksfaktorn	  en	  
avsevärt	  mycket	  större	  energianvändning.	  Jämförelser	  är	  svåra	  då	  ”trådtradare”	  inte	  
ännu	  finns	  fullt	  implementerade	  utan	  endast	  körts	  på	  teststräckor,	  men	  beräkningen	  ses	  
som	  acceptabel	  i	  sammanhanget.	  
	  
	   Trafiksäkerhet	  
Även	  när	  det	  gäller	  denna	  effekt	  så	  innebär	  en	  elvägslösning	  att	  samma	  antal	  fordon	  
kommer	  att	  rulla	  på	  sträckan,	  vilket	  gör	  att	  det	  i	  jämförelse	  med	  nollalternativet	  alltså	  
inte	  blir	  någon	  förändring	  i	  trafiksäkerhet.	  Totalkostnaden	  för	  trafiksäkerheten	  gällande	  
elvägsalternativet	  kommer	  alltså	  vara	  identisk	  med	  nollalternativet.	  	  
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4.6. Diskontering och sammanställning 
När	  alla	  värderingar	  och	  kvantiteter	  är	  fastställda	  kan	  de	  totala	  kostnaderna	  och	  
nyttorna	  beräknas,	  sedan	  måste	  dessa	  diskonteras	  för	  att	  mer	  rättvist	  representera	  
dagens	  värderingar	  av	  kostnader	  och	  nyttor.	  Diskonteringsräntan	  är	  enligt	  ASEK	  5	  3,5%	  
de	  inledande	  30	  kalkylåren,	  därefter	  sänks	  räntan	  till	  3,0%	  (Trafikverket,	  m	  fl,	  2012).	  
Efter	  att	  samtliga	  kostnader	  och	  nyttor	  är	  diskonterade	  sammanställs	  resultatet	  och	  
presenteras	  vanligen	  i	  förhållande	  till	  nollalternativet.	  För	  denna	  analys	  är	  resultaten	  
inriktade	  på	  att	  presenteras	  som	  nettonuvärde	  och	  nettonuvärdeskvot.	  NNK	  används	  
vanligtvis	  vid	  jämförelser	  av	  transportinfrastruktursatsningar	  och	  visar	  hur	  mycket	  man	  
får	  tillbaka	  för	  varje	  satsad	  krona	  –	  en	  nettonuvärdeskvot	  på	  0,50	  ger	  tillbaka	  1,50	  för	  
varje	  satsad	  krona.	  (e-‐economics,	  2012)	  Nettonuvärdet	  är	  nyttor	  minus	  kostnader	  i	  
monetära	  enheter.	  	  

4.6.1. Sammanställning järnväg 
Nedan	  presenteras	  sammanställningen	  av	  samtliga	  effekter	  för	  järnvägsalternativet,	  
diskonterade	  till	  nuvärden.	  Kostnaderna	  och	  nyttorna	  redovisas	  som	  skillnaden	  mellan	  
detta	  alternativ	  och	  nollalternativet.	  Negativa	  värden	  innebär	  en	  kostnad,	  att	  detta	  
projekt	  kostar	  mer	  på	  den	  posten	  än	  nollalternativet,	  och	  positiva	  innebär	  en	  nytta.	  
	  
Tabell	  16	  –	  Sammanställning	  järnväg	  
Sammanställning	  Järnväg	   Jämförelse	  Nollalternativ	  
Investering	   -‐5223,6	  
DoU	  +	  Tptkostnad	   4886,6	  
Tid	   -‐3,1	  
Buller	   42,8	  
Miljö	   1975,9	  
Trafiksäkerhet	   1357,8	  
	   	  
NNV	   3036,3	  
	   	  
NNK	   0,76	  
	  
Trots	  den	  stora	  investeringskostnaden	  (observera	  att	  kostnaden	  är	  multiplicerad	  med	  
skattefaktor)	  i	  jämförelse	  med	  nollalternativet	  är	  järnvägsalternativet	  enligt	  den	  
deterministiska	  kalkylen	  lönsamt,	  med	  ett	  totalt	  nettonuvärde	  på	  ca	  3	  miljarder	  SEK.	  
Den	  största	  nyttoposten	  är	  drift	  och	  underhållskostnaden	  (DoU)	  tillsammans	  med	  
transportkostnaden	  (Tpt).	  Detta	  beror	  delvis	  på	  att	  själva	  drift-‐	  och	  
underhållskostnaden	  för	  järnväg	  är	  lägre	  än	  den	  för	  väg,	  framförallt	  med	  tanke	  på	  den	  
höga	  frekvensen	  av	  lastbilar	  som	  krävs	  för	  att	  lösa	  transportuppdraget	  jämfört	  med	  hur	  
få	  tåg	  som	  krävs.	  Transportkostnaden	  är	  även	  denna	  en	  naturlig	  nytta	  för	  tågrälsen,	  då	  
tågen	  dels	  kan	  dra	  fler	  vagnar	  per	  lok	  och	  dels	  att	  tåg	  går	  på	  räls,	  därför	  blir	  
transportkostnaden	  relativt	  liten	  för	  järnvägsalternativet.	  
	  
De	  övriga	  posterna	  som	  gör	  att	  nettonuvärdet	  blir	  positivt	  och	  visar	  på	  ett	  lönsamt	  
projekt	  är	  miljö-‐	  och	  trafiksäkerhetsposterna.	  Med	  tanke	  på	  de	  stora	  skillnaderna	  i	  
kvantiteten	  av	  miljöemissioner	  samt	  kvantiteten	  olyckor	  för	  järnvägstrafik	  är	  det	  väntat	  
att	  dessa	  poster	  skulle	  generera	  en	  stor	  nytta	  för	  järnvägsprojektet.	  
Nettonuvärdeskvoten	  visar	  på	  att	  projektet	  är	  lönsamt	  då	  kvoten	  ligger	  över	  0,	  och	  med	  
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en	  kvot	  på	  0,76	  faller	  projektet	  inom	  klassen	  ”lönsamt”	  enligt	  ASEK	  5.	  (Trafikverket,	  m	  
fl,	  2012)	  	  	  

4.6.2. Sammanställning Elväg 
Nyttor	  och	  kostnader	  för	  elvägsalternativet	  relaterat	  till	  nollalternativet	  presenteras	  i	  
tabell	  17	  nedan.	  	  
	  
Tabell	  17	  –	  Sammanställning	  elväg	  
Sammanställning	  Elväg	   Jämförelse	  Nollalternativ	  
Investering	   -‐2077,0	  
DoU	  +	  Tptkostnad	   1968,1	  
Tid	   0,0	  
Buller	   44,4	  
Miljö	   1669,4	  
Trafiksäkerhet	   0,0	  
	   	  
NNV	   1604,9	  
	   	  
NNK=	   1,00	  
	  
Den	  största	  nyttoposten	  för	  detta	  alternativ	  blir	  naturligt	  sett	  drift-‐	  och	  miljöeffekterna,	  
eftersom	  det	  i	  övrigt	  är	  så	  pass	  likt	  nollalternativet.	  Då	  alternativet	  förutsätter	  att	  det	  
rullar	  lika	  många	  lastbilar	  längs	  vägarna	  kommer	  trafiksäkerheten	  inte	  påverkas,	  inte	  
heller	  tidsfaktorn.	  Bullernyttan	  är	  ungefär	  lika	  stor	  som	  för	  järnvägsalternativet,	  dock	  
lite	  större	  här	  då	  bulleremissionerna	  minskar	  snabbare	  vid	  en	  implementering	  av	  elväg,	  
eftersom	  projektet	  har	  kortare	  byggtid.	  I	  övrigt	  är	  inte	  drift-‐,	  underhåll-‐	  samt	  
transportnyttoposten	  nämnvärt	  lika	  stor	  som	  för	  järnvägsalternativet,	  vilket	  dels	  beror	  
på	  lika	  stort	  slitage	  av	  vägen	  och	  dels	  på	  mindre	  effektiv	  energianvändning	  jämfört	  med	  
tåg,	  men	  utgör	  ändå	  en	  stor	  del	  av	  nyttan	  för	  alternativet	  som	  helhet.	  
	  
Nettonuvärdet	  är	  mer	  än	  1,4	  miljarder	  lägre	  än	  nettonuvärdet	  för	  järnvägsalternativet,	  
men	  eftersom	  även	  investeringskostnaden	  är	  avsevärt	  lägre	  än	  för	  järnvägen	  fås	  ändå	  en	  
större	  nettonuvärdeskvot	  på	  1,00,	  vilket	  ligger	  precis	  på	  gränsen	  till	  ”hög	  lönsamhet”	  
enligt	  ASEK	  5	  (Trafikverket,	  m	  fl,	  2012).	  

5. Monte-‐Carlo-‐simulering	  
I	  alla	  kostnadsnyttoanalyser	  som	  rör	  framtida	  projekt	  är	  det	  nödvändigt	  med	  prognoser	  
för	  att	  veta	  hur	  effekter	  kommer	  se	  ut	  i	  framtiden,	  både	  gällande	  kvantifiering	  och	  
värdering	  av	  effekter.	  För	  prognoser	  finns	  det	  sedan	  alltid	  en	  risk	  att	  värden	  kommer	  
avvika	  från	  prognosen	  som	  gjorts	  och	  för	  trots	  osäkerheten	  i	  parametrar	  kunna	  dra	  
slutsatser	  om	  framtida	  projekt	  görs	  ofta	  en	  känslighetsanalys	  för	  att	  undersöka	  vad	  som	  
händer	  då	  prognosen	  inte	  blir	  framtida	  verklighet.	  	  
	  
Vid	  en	  känslighetsanalys	  i	  denna	  form	  av	  kalkyl	  finns	  det	  olika	  sätt	  att	  göra	  för	  att	  
försöka	  undersöka	  osäkra	  faktorer	  och	  dra	  slutsatser	  för	  helheten	  med	  större	  säkerhet.	  
Man	  kan	  till	  exempel	  undersöka	  resultatet	  med	  avsikt	  på	  en	  enda	  variabel	  åt	  gången	  och	  
undersöka	  hur	  lönsamheten	  påverkas	  av	  förändringar	  i	  denna	  variabel	  endast.	  En	  
intressant	  aspekt	  är	  när	  exakt	  variabeln	  gör	  så	  att	  projektet	  inte	  är	  lönsamt	  –	  alltså	  när	  t	  
ex	  investeringskostnad,	  miljövärdering	  eller	  trafiksäkerhetskostnad	  ger	  en	  
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nettonuvärdeskvot/ett	  nettonuvärde	  på	  exakt	  0.	  	  Vet	  man	  denna	  gräns	  kan	  man	  
reflektera	  över	  hur	  sannolikt	  det	  variabelvärdet	  är,	  och	  i	  slutändan	  hur	  sannolikt	  det	  är	  
att	  projektet	  är	  lönsamt.	  Nackdelen	  med	  detta	  är	  att	  det	  är	  tidskrävande	  och	  att	  
variabler	  inte	  kan	  samspela	  ifall	  man	  undersöker	  en	  variabel	  i	  taget.	  (de	  Rus,	  2010)	  
	  
Ett	  annat	  sätt	  att	  försöka	  undersöka	  hur	  känslig	  kalkylen	  är	  för	  förändringar	  i	  
parametervärden	  är	  att	  skapa	  olika	  scenarios	  och	  undersöka	  lönsamheten	  för	  dessa,	  t	  ex	  
ett	  ”hög	  tillväxt	  i	  trafik”-‐scenario.	  Detta	  sätt	  att	  undersöka	  osäkerhet	  är	  bra	  för	  att	  man	  
kan	  förändra	  flera	  variabler,	  men	  sämre	  eftersom	  det	  ofta	  tenderar	  att	  bli	  ”extrema”	  
scenarios,	  t	  ex	  ett	  optimistiskt	  och	  ett	  pessimistiskt	  scenario,	  och	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  
relatera	  till	  exakt	  hur	  sannolika	  de	  olika	  scenarierna	  är.	  (de	  Rus,	  2010)	  
	  
Ett	  tredje	  sätt	  att	  göra	  är	  att	  göra	  en	  monte-‐carlo-‐simulering	  där	  
sannolikhetsfördelningar	  får	  ersätta	  fasta	  parametervärden	  i	  en	  beräkningsmodell	  och	  
själva	  simuleringen	  består	  i	  att	  datorn	  genererar	  ett	  stort	  antal	  slumpvärden	  enligt	  
respektive	  parameters	  sannolikhetsfördelning	  (de	  Rus,	  2010,	  s.	  163).	  Efter	  många	  
simuleringar	  får	  man	  ut	  en	  fördelning	  av	  resultatet,	  för	  en	  kostnadsnyttoanalys	  
lämpligtvis	  fördelningen	  av	  nettonuvärdeskvoten	  eller	  nettonuvärdet.	  Genom	  att	  då	  
kunna	  analysera	  det	  totala	  resultet,	  t	  ex	  genom	  att	  grafiskt	  se	  var	  majoriteten	  av	  
resultatet	  befinner	  sig	  eller	  att	  räkna	  antal	  positiva	  resultat,	  kan	  man	  med	  större	  
säkerhet	  dra	  slutsatser	  om	  projektet	  även	  om	  parametervärden	  skulle	  avvika	  från	  
prognos.	  .	  Modellerna	  för	  de	  olika	  alternativen	  i	  denna	  analys	  skapas	  i	  programvaran	  
excel	  genom	  att	  koppla	  ihop	  kvantiteter	  och	  värden,	  diskontera	  och	  där	  fås	  resultatet	  i	  
form	  av	  nettonuvärdeskvot	  samt	  nettonuvärde.	  	  
	  
Att	  verifiera	  inom	  simulering	  innebär	  att	  man	  undersöker	  om	  den	  modell	  man	  skapar	  är	  
en	  korrekt	  modell	  enligt	  det	  som	  är	  avsikten	  med	  modellen,	  helt	  enkelt	  ”om	  man	  har	  
byggt	  modellen	  rätt”.	  Ett	  annat	  viktigt	  och	  närbesläktat	  begrepp	  inom	  simulering	  är	  
validering	  som	  betyder	  att	  man	  försöker	  se	  ifall	  ”man	  har	  byggt	  rätt	  modell”,	  alltså	  att	  
försöka	  få	  modellen	  så	  lik	  verkligheten	  som	  möjligt.	  Fullständig	  validering	  är	  oftast	  inte	  
möjlig,	  eftersom	  verkligheten	  är	  mer	  komplex	  än	  en	  modell,	  men	  vid	  en	  
kostnadsnyttomodell	  i	  Sverige	  handlar	  validering	  mer	  om	  att	  se	  till	  så	  att	  modellen	  
verkligen	  är	  enligt	  de	  rekommendationer	  som	  ges	  i	  ASEK	  5	  för	  att	  genomföra	  en	  
kostnadsnyttoanalys.	  Visserligen	  kan	  värderingar	  avvika	  från	  rekommendationer	  i	  ASEK,	  
men	  själva	  kalkyleringstillvägagångssättet	  bör	  vara	  likadant	  för	  att	  få	  jämförbarhet	  med	  
andra	  analyser	  gjorda	  av	  t	  ex	  Trafikverket.	  	  
	  
Verifiering	  göras	  på	  olika	  sätt,	  man	  kan	  t	  ex	  be	  någon	  granska	  modellen	  för	  att	  se	  om	  
modellen	  är	  korrekt,	  att	  jämföra	  utdata	  från	  den	  aktuella	  modellen	  med	  utdata	  från	  
liknande	  modeller	  eller	  att	  rent	  visuellt	  titta	  på	  in-‐	  och	  utdata	  och	  reflektera	  över	  ifall	  
något	  inte	  stämmer.	  Vid	  varje	  simulering	  av	  denna	  typ	  då	  en	  stor	  mängd	  indata	  
beräknas	  i	  en	  programvara	  till	  ett	  slutgiltigt	  resultat	  finns	  dock	  risk	  att	  det	  någonstans	  
är	  fel	  i	  indata	  eller	  någon	  annan	  beräkning,	  som	  i	  sin	  tur	  kan	  ge	  felaktiga	  värden	  och	  ett	  
felaktigt	  resultat.	  Dessutom	  finns	  det	  viss	  risk	  att	  programvaran	  i	  sig	  av	  någon	  anledning	  
är	  felaktig	  eller	  på	  annat	  sätt	  brister	  i	  funktion.	  
	  
Denna	  excelmodell	  har	  granskats	  och	  verifierats	  upprepade	  gånger,	  bland	  annat	  genom	  
att	  göra	  om	  hela	  modellen	  igen	  från	  grunden	  för	  att	  se	  om	  utdata	  blir	  de	  samma	  för	  båda	  
modellerna.	  Därefter	  testades	  modellen,	  både	  avseende	  sannolikhetsfördelningar	  och	  
genom	  att	  se	  så	  att	  de	  kopplade	  värdena	  verkligen	  förändrades	  vid	  en	  förändring	  av	  
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målcellen,	  för	  att	  se	  att	  modellen	  fungerar	  som	  avsett.	  In-‐	  och	  utdata	  har	  granskats	  och	  
analyserats	  under	  hela	  arbetets	  gång	  och	  modellen	  har	  även	  granskats	  av	  handledare	  för	  
examensarbetet.	  Dock	  går	  det	  inte	  att	  komma	  ifrån	  att	  det	  ändå	  kan	  finnas	  fel	  i	  modellen,	  
hur	  mycket	  man	  än	  verifierar	  och	  validerar,	  men	  genom	  grundlig	  genomgång	  minskar	  
risken	  för	  felaktigheter.	  	  

5.1. Variabler  
För	  att	  kunna	  göra	  en	  Monte-‐Carlo-‐simulering	  baserat	  på	  en	  kostnadsnyttoanalys	  
behöver	  man	  fastställa	  vilka	  parametrar	  i	  kalkylen	  som	  kommer	  att	  simuleras	  med	  
sannolikhetsfördelningar	  istället	  för	  fasta	  parametervärden.	  Därefter	  fastställs	  relevanta	  
intervall	  för	  variablerna	  och	  även	  sannolikhetsfördelning.	  Ett	  sätt	  att	  bestämma	  vilka	  
parametrar	  som	  ska	  simuleras	  är	  att	  gå	  efter	  två	  grundregler	  om	  exkludering;	  ta	  inte	  
med	  parametrarna	  i	  simuleringen	  om:	  	  
	  

i) Parametern	  har	  stor	  inverkan	  på	  resultatet	  om	  den	  förändras,	  men	  
sannolikheten	  att	  den	  förändras	  är	  liten	  

ii) Parametern	  har	  stor	  sannolikhet	  att	  förändras	  men	  har	  liten	  eller	  irrelevant	  
betydelse	  för	  resultatet.	  (de	  Rus,	  2010)	  

	  
Den	  främsta	  parametern	  som	  är	  både	  i	  hög	  grad	  inverkande	  på	  resultatet	  och	  mycket	  
osäker	  är	  investeringskostnaden	  för	  de	  olika	  alternativen.	  I	  kapitel	  4	  i	  ASEK	  5	  
kommenteras	  att	  investeringskostnaden	  ofta	  är	  svår	  att	  kalkylera	  helt	  korrekt	  och	  
avviker	  i	  större	  infrastruktursatsningar	  i	  snitt	  med	  10	  %	  för	  vägprojekt	  och	  20	  %	  för	  
järnvägsprojekt.	  (Trafikverket,	  m	  fl,	  2012)	  
	  
Utöver	  investeringskostnaden	  rekommenderas	  i	  ASEK	  5	  att	  känslighetsanalys	  görs	  med	  
avseende	  på	  ny	  värdering	  av	  CO2-‐utsläpp	  –	  istället	  för	  1,45	  kr/kg	  ska	  ett	  värde	  på	  3,50	  
kr/kg	  undersökas.	  Genom	  att	  testa	  excelmodellen	  för	  förändringar	  gällande	  denna	  
värdering	  klassas	  det	  som	  att	  denna	  parameter	  har	  nog	  stor	  inverkan	  för	  att	  ingå	  som	  
simuleringsvariabel.	  I	  kapitel	  12	  Växthusgaser	  i	  ASEK	  5	  förs	  även	  diskussion	  om	  olika	  
teorier	  för	  att	  värdera	  koldioxid,	  där	  det	  i	  kapitlet	  redovisas	  variationer	  inom	  0,60	  -‐	  5	  
kr/kg	  eller	  högre.	  (Trafikverket,	  m	  fl,	  2012)	  Denna	  parameter	  påverkar	  tydligt	  resultatet	  
och	  sannolikheten	  att	  den	  förändras	  är	  stor,	  med	  tanke	  på	  de	  globala	  satsningarna	  för	  
att	  bromsa	  växthuseffekten,	  därför	  är	  det	  relevant	  att	  simulera	  denna	  parameter.	  
	  
Bullereffekterna	  för	  de	  två	  jämförelsealternativen	  varierar	  i	  sänkning	  från	  godkänd	  nivå	  
på	  55	  dBA	  mellan	  6-‐12	  dBA.	  Kostnaden	  för	  att	  komma	  ner	  på	  en	  nivå	  på	  49	  dBA	  (som	  
innebär	  den	  lägsta	  sänkningen	  av	  bullernivåerna)	  är	  1550	  kr	  per	  fastighet,	  medan	  en	  
sänkning	  med	  12	  dBA	  innebär	  att	  bullernivåerna	  sjunker	  under	  gränsen	  för	  vad	  som	  är	  
värderat,	  alltså	  innebär	  en	  sänkning	  till	  43	  dBA	  en	  kostnad	  på	  0	  kr	  per	  fastighet.	  Med	  
andra	  ord	  kan	  kostnaden	  för	  buller	  variera	  mellan	  0-‐1550	  kr	  och	  trots	  att	  det	  är	  en	  liten	  
kostnad	  anses	  parametern	  påverka	  resultatet	  nog	  mycket	  för	  att	  antas	  som	  
simuleringsvariabel.	  
	  
Efterfrågan	  av	  transporter	  på	  väg	  eller	  järnväg	  är	  en	  relativt	  osäker	  faktor	  –	  det	  är	  
endast	  säkrat	  drift	  för	  25	  år	  och	  inte	  för	  de	  resterande	  35	  kalkylåren.	  De	  
järnmalmsfyndigheter	  som	  hittats	  som	  påvisar	  en	  järnmalmstillgång	  på	  3-‐4	  gånger	  så	  
mycket	  av	  vad	  som	  nu	  är	  bevisat	  ger	  ett	  gott	  underlag	  för	  fortsatt	  gruvbrytning	  resten	  av	  
kalkylperioden,	  men	  att	  det	  fortsatt	  skulle	  vara	  en	  efterfråga	  på	  exakt	  4,7	  miljoner	  ton	  är	  
inte	  direkt	  säkert.	  Olika	  omständigheter	  kan	  göra	  att	  efterfrågan	  både	  sjunker	  och	  ökar,	  
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varför	  det	  klassas	  som	  en	  osäker	  faktor.	  Kalkylperioden	  i	  sig	  varierar	  inte	  i	  analysen,	  då	  
det	  helt	  enkelt	  inte	  ansågs	  relevant	  med	  avseende	  på	  tidsbegränsningen	  i	  projektet.	  
	  
Alla	  effekterna	  är	  beroende	  av	  hur	  stor	  godsmängd	  som	  transporteras:	  trafiksäkerhet	  
beräknas	  genom	  antal	  axelparkilometer,	  buller	  beräknas	  enligt	  ökningen	  i	  andel	  tung	  
trafik,	  hastighet,	  tätort/landsväg	  samt	  antal	  fordon	  totalt.	  Miljöeffekterna	  är	  direkt	  
beroende	  av	  hur	  många	  kilometer	  som	  körs	  och	  likaså	  tidsfaktorn	  baserat	  på	  vilken	  
transportslag	  som	  används.	  Därför	  kommer	  samtliga	  dessa	  parametrar	  påverkas	  av	  hur	  
efterfrågan	  förändras	  inom	  sitt	  intervall	  –	  efterfrågan	  är	  en	  given	  simuleringsvariabel.	  
	  
Vidare	  bör	  även	  brytningen	  i	  Hannukainen	  tas	  i	  beaktande	  när	  man	  beräknar	  mängden	  
malm	  som	  kommer	  fraktas	  på	  vägbanor	  eller	  järnväg;	  i	  fallet	  utan	  en	  järnväg	  mellan	  
Kaunisvaara	  och	  Svappavaara	  kommer	  järnmalmen	  från	  finska	  sidan	  mest	  troligt	  fraktas	  
på	  finska	  sidan,	  men	  ifall	  det	  byggs	  en	  järnväg	  kan	  det	  bli	  enklare,	  billigare	  och	  mer	  
effektivt	  att	  frakta	  malmen	  på	  den	  nya	  järnvägen	  på	  svenska	  sidan.	  Detta	  bör	  alltså	  tas	  i	  
beaktande	  vid	  formuleringen	  av	  efterfrågan	  för	  järnväg.	  I	  Hannukainen	  beräknas	  2-‐4	  
miljoner	  ton	  malmprodukter	  fraktas	  ut.	  (Pöyry,	  2010)	  

5.2. Fördelningar 
Att	  försöka	  identifiera	  medelvärde,	  sannolikhet	  och	  andra	  relevanta	  faktorer	  är	  svårt	  för	  
alla	  parametrar,	  och	  för	  denna	  analys	  kommer	  logik	  och	  resonemang	  ligga	  till	  grund	  för	  
att	  hitta	  fördelningar	  som	  sedan	  används	  som	  indata	  i	  analysen.	  Om	  tillgängligheten	  på	  
data	  för	  sannolikhetsintervall	  eller	  variabeln	  i	  sig	  hade	  varit	  större	  hade	  förmodligen	  
mer	  korrekta	  fördelningar	  kunnat	  modelleras,	  men	  i	  denna	  rapport	  är	  syftet	  att	  påvisa	  
svagheterna	  med	  en	  deterministisk	  analys,	  vilket	  kan	  göras	  även	  med	  enklare	  
fördelningar.	  	  
	  
Ett	  exempel	  på	  resonemang	  som	  ligger	  bakom	  sannolikhetsfördelningarna	  kan	  tillämpas	  
på	  investeringskostnaden	  för	  järnvägsalternativet:	  Trafikverket	  har	  beräknat	  en	  
investeringskostnad	  på	  4,4-‐4,8	  miljarder.	  Om	  man	  tillämpar	  tumregeln	  om	  att	  
investeringskostnaden	  i	  snitt	  avviker	  20	  %	  hamnar	  kostnaden	  på	  5,3-‐5,8	  miljarder	  
istället.	  Enligt	  van	  Wee	  avviker	  investeringskostnaden	  i	  snitt	  med	  44%	  i	  stora	  
infrastrukturprojekt	  (van Wee, 2007),	  vilket	  ger	  ett	  kostnadsintervall	  på	  6,3-‐6,9	  
miljarder.	  Sannolikheten	  att	  kostnaden	  blir	  exakt	  4,4	  miljarder	  eller	  mindre	  är	  relativt	  
liten,	  men	  det	  är	  trots	  allt	  en	  möjlighet.	  Den	  största	  sannolikheten	  är	  i	  spannet	  5,3-‐6,3	  
ungefär,	  medan	  den	  absolut	  största	  investeringskostnaden	  enligt	  de	  olika	  rapporterna	  
är	  uppemot	  12	  miljarder.	  På	  det	  stora	  hela	  kan	  sannolikheten	  för	  denna	  parameter	  
liknas	  vid	  en	  gammafördelning	  och	  olika	  varianter	  av	  denna	  fördelning	  visas	  i	  figur	  10	  
nedan.	  	  
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Figur	  10	  –	  Gammafördelning	  (Wikipedia, 2012)	  
	  
Varför	  man	  kan	  likna	  investeringskostnaden	  vid	  just	  denna	  fördelning	  är	  främst	  det	  
asymmetriska	  utseendet	  –	  analysen	  eftersöker	  en	  fördelning	  i	  likhet	  med	  den	  rosa	  
kurvan	  i	  figur	  10,	  med	  dess	  branta	  start	  och	  lite	  flackare	  avslutning.	  I	  programvaran	  
Excel	  kan	  man	  använda	  en	  funktion	  som	  utgår	  från	  gammafördelningen	  för	  givet	  α	  och	  β	  
(som	  i	  gammafunktionen	  används	  för	  att	  räkna	  ut	  k	  och	  θ,	  se	  figur	  10)	  och	  beroende	  på	  
hur	  man	  väljer	  α	  och	  β	  får	  man	  ut	  olika	  uppsättningar	  slumptal	  när	  flertalet	  tal	  slumpas	  
fram	  enligt	  denna	  funktion.	  Genom	  att	  testa	  olika	  varianter	  av	  α	  och	  β,	  slumpa	  fram	  en	  
uppsättning	  om	  ca	  1600	  tal,	  sortera,	  göra	  histogram	  och	  analysera	  resultatet	  så	  kunde	  
till	  slut	  en	  satisfierande	  funktion	  hittas.	  Det	  kan	  tyckas	  felaktigt	  att	  ”testa”	  fördelningen	  
tills	  den	  är	  satisfierande,	  men	  eftersom	  det	  här	  inte	  finns	  några	  verkliga	  data	  att	  jämföra	  
med	  och	  grunden	  för	  fördelningen	  ligger	  enbart	  på	  logiska	  resonemang	  är	  testen	  ett	  steg	  
mot	  att	  vara	  säker	  på	  att	  en	  acceptabelt	  relevant	  sannolikhetsfördelning	  används.	  
Histogrammet	  över	  den	  uppsättning	  slumptal	  som	  kommer	  användas	  i	  denna	  analys	  
visas	  i	  figur	  11	  nedan.	  
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Figur	  11	  –	  Fördelning	  investeringskostnad	  järnväg	  
	  
På	  liknande	  sätt	  fås	  alla	  fördelningar	  för	  de	  variabler	  som	  analysen	  fokuserar	  på,	  
fördelningarna	  och	  de	  specifika	  inmatningarna	  i	  Excel	  redovisas	  i	  Bilaga	  2.	  Alla	  
fördelningar	  har	  verifierats	  genom	  att	  skapa	  en	  väldigt	  stor	  uppsättning	  slumptal	  för	  
respektive	  fördelning	  och	  därefter	  granskat	  siffrorna,	  både	  genom	  att	  sortera	  talen	  från	  
minsta	  till	  största,	  samt	  genom	  att	  göra	  histogram	  över	  slumptalsuppsättningen.	  
Eftersom	  gammafördelningen	  alltid	  utgår	  från	  noll	  genereras	  ändå	  tal	  som	  i	  
sammanhanget	  är	  mycket	  låga.	  Detta	  är	  mycket	  svårt	  att	  komma	  ifrån	  då	  man	  använder	  
sig	  av	  denna	  typ	  av	  simulering,	  men	  för	  att	  få	  en	  mer	  valid	  modell	  har	  de	  tal	  som	  ansetts	  
orimliga	  plockats	  bort	  ur	  slumptalsuppsättningen,	  därför	  ser	  man	  t	  ex	  inga	  poster	  på	  
talet	  3,5	  i	  histogrammet	  ovan.	  	  

6. Resultat	  
Genom	  att	  i	  excel	  skapa	  en	  datatabell	  av	  1500	  scenarion	  då	  de	  olika	  variablerna	  slumpas	  
fram	  enligt	  respektive	  sannolikhetsfördelning	  i	  varje	  scenario	  får	  man	  ut	  1500	  olika	  
nettonuvärden/nettonuvärdeskvoter	  för	  både	  järnvägsalternativet	  och	  
elvägsalternativet.	  De	  olika	  utdata	  kan	  sedan	  sammanföras	  i	  ett	  diagram	  som	  visar	  på	  
den	  totala	  fördelningen	  av	  utdata	  för	  respektive	  alternativ.	  För	  att	  få	  kompatibla	  
NNV/NNK	  har	  samma	  uppsättning	  slumptal	  använts	  i	  alla	  alternativens	  scenarion	  då	  
effekten	  inte	  är	  alternativberoende,	  såsom	  CO2-‐kostnad.	  Med	  det	  menas	  att	  eftersom	  t	  ex	  
nollalternativets	  miljökostnad	  baserar	  sig	  (bland	  annat)	  på	  det	  slumpade	  värdet	  av	  CO2-‐
kostnaden	  så	  bör	  även	  elvägsalternativets	  CO2-‐kostnad	  vara	  samma	  slumpade	  värde	  i	  
samma	  scenario,	  eftersom	  ett	  scenario	  (en	  kalkyls	  utfall)	  borde	  basera	  sig	  på	  samma	  
indata.	  	  
	  
Vad	  man	  vill	  åstadkomma	  med	  slumpen	  är	  att	  CO2-‐kostnaden	  kan	  variera	  på	  olika	  sätt,	  
men	  om	  man	  låter	  de	  olika	  alternativen	  ha	  olika	  slumptalsuppsättningar	  för	  denna	  
effekt	  hade	  det	  inneburit	  att	  man	  t	  ex	  bestämmer	  att	  CO2-‐kostnaden	  i	  nollalternativet	  är	  
350	  kr,	  men	  i	  järnvägsalternativet	  är	  den	  1500	  kr	  för	  samma	  scenario,	  vilket	  inte	  hade	  
varit	  korrekt	  eftersom	  alternativens	  lönsamhet	  räknas	  i	  förhållande	  till	  varandra.	  
Eftersom	  resultatet	  för	  varje	  scenario	  mynnar	  i	  ett	  visst	  alternativs	  värde	  som	  sedan	  
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jämförs	  med	  nollalternativet	  blir	  inte	  detta	  en	  korrekt	  modell	  och	  istället	  får	  
alternativen	  samma	  slumptalsuppsättning	  då	  effekten	  berör	  samtliga	  alternativ.	  
Slumpen	  inverkar	  fortfarande	  i	  den	  mån	  att	  själva	  värdet	  är	  slumpat	  enligt	  sin	  
sannolikhetsfördelning,	  däremot	  om	  två	  olika	  slumpade	  värden	  hade	  använts	  för	  samma	  
scenario	  hade	  t	  ex	  lönsamheten	  för	  elväg	  bli	  mycket	  större	  i	  förhållande	  till	  
nollalternativet	  enbart	  på	  grund	  av	  att	  slumpen	  genererade	  en	  lägre	  CO2-‐kostnad	  för	  
elväg	  än	  för	  nollalternativet.	  Detta	  gäller	  dock	  inte	  variabler	  som	  är	  specifika	  för	  
alternativen,	  såsom	  investeringskostnad	  och	  efterfrågan.	  För	  elvägsalternativet	  och	  
nollalternativet	  har	  dock	  samma	  slumptalsuppsättning	  för	  efterfrågan	  använts,	  men	  inte	  
för	  järnvägsalternativet	  eftersom	  brytningen	  i	  Hannukainen	  medför	  ett	  större	  intervall	  
för	  denna	  efterfrågan.	  	  
	  
Effekterna	  i	  sig	  är	  alltså	  fortfarande	  slumpbaserade	  och	  genererade	  efter	  sin	  respektive	  
sannolikhetsfördelning.	  Eftersom	  1500	  olika	  scenarion	  är	  skapade	  så	  har	  varje	  scenario	  
sin	  respektive	  poster	  som	  är	  slumpade,	  t	  ex	  i	  första	  scenariot	  för	  både	  elvägs-‐	  och	  
järnvägsalternativet	  är	  bullerkostnaden	  slumpad	  till	  167	  kr,	  medan	  det	  i	  nollalternativet	  
utgår	  från	  att	  nivån	  ligger	  på	  55	  dBA.	  För	  samma	  scenario	  är	  CO2-‐kostnaden	  ca	  2	  kr	  för	  
samtliga	  alternativ,	  men	  alla	  alternativ	  har	  olika	  slumpade	  investeringskostnader.	  Detta	  
scenario	  leder	  fram	  till	  ett	  visst	  nettonuvärde	  och	  i	  nästa	  scenario	  är	  CO2-‐kostnaden	  2,88	  
kr	  och	  detta	  värde	  gäller	  för	  alla	  alternativ	  och	  scenario	  2,	  medan	  investeringskostnaden	  
på	  nytt	  är	  slumpad	  olika	  för	  de	  olika	  alternativen.	  Alla	  variabler	  tillåts	  variera	  mellan	  de	  
olika	  scenarierna,	  men	  inte	  alltid	  inom	  samma	  scenario.	  På	  det	  här	  sättet	  får	  man	  med	  
effekten	  av	  både	  osäkra	  faktorer	  för	  alla	  scenarion,	  men	  man	  rensar	  bort	  scenarion	  som	  
i	  verkligheten	  inte	  hade	  blivit	  aktuella,	  t	  ex	  att	  man	  hade	  infört	  en	  olika	  stor	  
bullerkostnad	  för	  samma	  nivå	  av	  buller	  beroende	  på	  att	  det	  utgörs	  av	  järnväg	  eller	  
lastbilstrafik.	  Resultaten	  som	  redovisas	  i	  rapporten	  är	  alltså	  resultatet	  som	  är	  baserat	  på	  
alla	  scenarion,	  alltså	  1500	  nettonuvärden	  med	  olika	  indata	  för	  varje	  scenario.	  	  

6.1. Utdata Järnvägsalternativ 
Fördelningen	  över	  varje	  enskilt	  scenarios	  lönsamhet	  redovisat	  i	  nettonuvärdeskvoter	  i	  
förhållande	  till	  investeringskostnad	  för	  järnvägsalternativet	  visas	  i	  figur	  12	  nedan.	  Varje	  
symbol	  utgör	  en	  nettonuvärdeskvot	  för	  ett	  visst	  scenario,	  varav	  trianglarna	  är	  
olönsamma	  scenarion	  och	  fyrkanterna	  är	  lönsamma.	  Varför	  lönsamheten	  redovisas	  i	  
förhållande	  till	  investeringskostnad	  är	  för	  det	  oftast	  är	  det	  besluten	  baseras	  på,	  hur	  
mycket	  ett	  projekt	  maximalt	  får	  kosta	  i	  rena	  monetära	  enheter.	  	  
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Figur	  12	  –	  Simulering	  NNK	  järnvägsalternativ	  
	  
Gränsen	  för	  vad	  som	  är	  lönsamt	  går	  ungefär	  vid	  en	  investeringskostnad	  på	  just	  över	  7	  
miljarder	  –	  ca	  8	  miljarder	  kr,	  beroende	  på	  de	  övriga	  simulerade	  omständigheterna.	  
Nettonuvärdeskvoten	  följer	  nästan	  ett	  linjärt	  samband	  i	  förhållande	  till	  
investeringskostnaden,	  vilket	  inte	  är	  så	  konstigt	  med	  tanke	  på	  hur	  mycket	  pengar	  det	  
handlar	  om	  vid	  investeringar	  i	  järnvägsprojekt.	  Den	  lägsta	  nettonuvärdeskvoten	  som	  fås	  
ut	  av	  1500	  simuleringar	  är	  ca	  -‐0,4,	  vilket	  inträffar	  vid	  en	  investeringskostnad	  på	  över	  10	  
miljarder	  kronor.	  Den	  högsta	  NNK	  hamnar	  på	  ungefär	  1,15,	  och	  inträffar	  när	  
investeringskostnaden	  är	  som	  lägst,	  ca	  4,4	  miljarder.	  Om	  man	  istället	  gör	  ett	  diagram	  för	  
nettonuvärdet	  i	  förhållande	  till	  investeringskostnaden	  visas	  ett	  tydligt	  linjärt	  samband	  
mellan	  lönsamhet	  och	  investeringskostnad	  (bilaga	  3),	  med	  samma	  gränser	  för	  
lönsamhet	  som	  redovisas	  i	  figur	  12.	  	  
	  
Den	  lägsta	  simulerade	  investeringskostnaden	  är	  4,38	  mdr	  SEK,	  alltså	  egentligen	  lite	  
lägre	  än	  vad	  Trafikverket	  beräknat.	  Sannolikheten	  att	  investeringskostnaden	  faktiskt	  
understiger	  4,4	  mdr	  SEK	  är	  förmodligen	  ganska	  liten,	  därför	  är	  även	  sannolikheten	  för	  
den	  högsta	  nettonuvärdeskvoten	  även	  denna	  väldigt	  liten.	  Om	  man	  betänker	  att	  
investeringskostnaden	  med	  största	  sannolikhet	  befinner	  sig	  i	  intervallet	  5,3-‐6,3	  mdr	  
SEK	  hade	  alla	  simulerade	  kvoter	  och	  nettonuvärden	  varit	  lönsamma,	  i	  spannet	  0,13-‐0,72	  
för	  NNK	  och	  700	  miljoner	  	  –	  3,36	  miljarder	  för	  NNV,	  trots	  övriga	  simulerade	  parametrar.	  
Observera	  att	  några	  scenarion	  med	  investeringskostnaden	  på	  5,3	  miljarder	  ger	  ungefär	  
samma	  utdata	  som	  den	  deterministiska	  kalkylen,	  med	  NNK	  på	  0,72	  och	  NNV	  på	  3,36	  
mdr	  SEK.	  
	  
För	  att	  lättare	  se	  hur	  lönsamheten	  fördelar	  sig	  i	  frekvens	  visas	  ett	  diagram	  för	  
fördelningen	  av	  nettonuvärdet	  (se	  figur	  13).	  	  
	  

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

-‐0,5	   0	   0,5	   1	   1,5	  

Investeringskostnad	  
mdr	  SEK	  

NNK	  

Lönsamhet	  järnvägsalternativ	  

Olönsamt	  

Lönsamt	  



43	  
	  

	  
Figur	  13	  –	  Fördelning	  NNV	  Järnväg	  
	  
Det	  är	  störst	  sannolikhet	  att	  nettonuvärdet	  ligger	  i	  spannet	  1-‐3,0	  miljarder	  SEK,	  medan	  
sannolikheten	  att	  järnvägsprojektet	  inte	  är	  lönsamt	  är	  relativt	  liten.	  Fördelningen	  kan	  
nästan	  liknas	  vid	  en	  normalfördelning	  eller	  en	  omvänd	  gammafördelning	  med	  
medelvärdet	  kring	  2	  miljarder	  SEK	  i	  nettonuvärde.	  Den	  övervägande	  majoriteten	  av	  
scenarion	  är	  alltså	  lönsamma	  och	  det	  är	  därmed	  klart	  större	  sannolikhet	  att	  projektet	  är	  
lönsamt.	  
	  
Eftersom	  efterfrågan	  i	  så	  stor	  grad	  påverkar	  övriga	  parametrar	  är	  det	  intressant	  att	  se	  
hur	  lönsamheten	  ser	  ut	  i	  förhållande	  till	  efterfrågan	  (se	  figur	  14).	  	  
	  

	  
Figur	  14	  –	  NNV	  i	  förhållande	  till	  efterfråga	  för	  järnvägsalternativet	  
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Som	  man	  kan	  se	  i	  figuren	  ovan	  finns	  inget	  direkt	  samband	  mellan	  efterfrågan	  för	  
järnvägsalternativet	  och	  lönsamheten,	  trots	  att	  efterfrågan	  varierar	  mellan	  3-‐9	  miljoner	  
ton	  per	  år.	  Diagrammen	  ser	  ungefär	  likadana	  ut	  för	  sambandet	  mellan	  lönsamhet	  och	  
miljö-‐,	  trafikerings-‐,	  miljö-‐	  respektive	  bullerkostnad.	  Med	  andra	  ord	  har	  de	  övriga	  
effekterna	  så	  pass	  liten	  effekt	  för	  lönsamheten	  så	  att	  man	  kan	  dra	  slutsatsen	  att	  
investeringskostnaden	  enskilt	  är	  den	  parameter	  som	  inverkar	  på	  lönsamheten	  i	  störst	  
utsträckning.	  Att	  järnvägsalternativets	  lönsamhet	  inte	  nämnvärt	  påverkas	  av	  efterfrågan	  
är	  en	  positiv	  aspekt	  för	  framtida	  utveckling	  och	  ökade	  transporter	  i	  området.	  
	  
En	  sammanställning	  av	  utdata	  från	  de	  simulerade	  scenarierna	  för	  järnvägsalternativet	  
redovisas	  i	  tabell	  18	  nedan.	  	  
	  
Tabell	  18	  –	  Sammanställning	  simulering	  järnväg	  
	   Sammanställning	  Järnväg	   	   	  

	   Medelvärde	   Min	   Max	  
Andel	  lönsamma	  
scenarion	  

NNK	   0,29	   -‐0,42	   1,15	   	  

NNV	   1	  362	  815	  100	  kr	  	   -‐	  3	  894	  436	  127	  kr	  	   	  4	  388	  515	  635	  kr	  	   84,0%	  

Investeringskostnad	   6	  392	  295	  634	  kr	  	   	  4	  383	  420	  128	  kr	  	   10	  977	  414	  518	  kr	  	   	  
	  
Som	  man	  kan	  se	  i	  tabellen	  ovan	  ger	  utdata	  från	  simuleringen	  ca	  84	  %	  lönsamma	  
scenarion.	  I	  jämförelse	  med	  den	  deterministiska	  kalkylen	  fås	  ur	  simuleringen	  ett	  
medelvärde	  för	  NNK	  på	  endast	  0,29	  och	  medelvärdet	  för	  NNV	  är	  ca	  1,7	  miljarder	  SEK	  
lägre	  än	  i	  ursprungskalkylen.	  Detta	  förklaras	  med	  att	  medelvärdet	  för	  
investeringskostnaden	  är	  ca	  2	  miljarder	  högre	  än	  det	  deterministiska	  värdet	  på	  4,6	  mdr	  
SEK	  som	  använts	  i	  den	  ursprungliga	  kalkylen,	  och	  då	  sambandet	  mellan	  lönsamhet	  och	  
investeringskostnad	  tydligt	  visats	  i	  figur	  12	  är	  sänkningen	  i	  lönsamhet	  naturlig.	  Trots	  
sänkningen	  av	  lönsamheten	  är	  projektet	  som	  helhet	  mer	  lönsamt	  än	  olönsamt	  med	  en	  
mer	  rättvis	  investeringskostnad.	  	  

6.2. Utdata elvägsalternativ 
Lönsamheten	  för	  elvägsalternativet	  redovisat	  som	  NNK	  för	  alla	  scenarion	  i	  förhållande	  
till	  investeringskostnad	  visas	  i	  figur	  15	  nedan.	  	  
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Figur	  15	  –	  Simulering	  NNK	  elvägsalternativ	  
	  
Här	  följer	  inte	  lönsamheten	  lika	  tydligt	  investeringskostnaden	  för	  alternativet.	  Projektet	  
blir	  visserligen	  inte	  olönsamt	  förrän	  vid	  en	  investeringskostnad	  på	  över	  2	  miljarder,	  
men	  en	  sådan	  investeringskostnad	  kan	  likväl	  generera	  en	  nettonuvärdeskvot	  på	  ca	  1,70.	  
Vid	  en	  jämförelse	  mellan	  NNV	  och	  investeringskostnaden	  i	  ett	  diagram	  (Bilaga	  3)	  kan	  
man	  urskilja	  ett	  ”brett”	  linjärt	  samband	  som	  inte	  alls	  är	  lika	  tydligt	  som	  för	  
järnvägsalternativet,	  alltså	  är	  andra	  variabler	  mer	  inverkande	  på	  detta	  alternativ	  
jämfört	  med	  hur	  mycket	  andra	  variabler	  inverkar	  på	  lönsamheten	  för	  
järnvägsalternativet.	  Den	  största	  sannolikheten	  för	  investeringskostnaden	  ligger	  i	  
spannet	  1,4-‐2,8	  miljarder	  kronor,	  vilket	  genererar	  nettonuvärdeskvoter	  i	  spannet	  -‐0,16	  
–	  3,47	  och	  nettonuvärden	  mellan	  ca	  -‐387	  miljoner	  –	  5	  miljarder.	  Till	  skillnad	  från	  
järnvägsalternativet	  finns	  det	  därmed	  viss	  risk	  att	  elvägsprojektet	  inte	  är	  lönsamt	  
baserat	  på	  största	  sannolikheten	  för	  investeringskostnaden.	  
	  
För	  att	  få	  ett	  begrepp	  om	  hur	  sannolikt	  det	  är	  att	  projektet	  inte	  är	  lönsamt	  redovisas	  
fördelningen	  av	  nettonuvärden	  i	  figur	  16.	  	  
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Figur	  16	  –	  Fördelning	  NNV	  elväg	  
	  
Som	  man	  kan	  se	  i	  figur	  16	  är	  ändå	  sannolikheten	  för	  att	  projektet	  inte	  ska	  vara	  lönsamt	  
nästintill	  obefintlig.	  	  Största	  sannolikhet	  för	  NNV	  ligger	  i	  spannet	  1,5-‐3	  miljarder	  SEK,	  
ungefär	  likadant	  som	  för	  järnvägsalternativet.	  
	  
Eftersom	  det	  ändå	  verkar	  finnas	  andra	  variabler	  som	  inverkar	  på	  lönsamheten,	  utöver	  
den	  mest	  naturliga	  investeringskostnaden,	  är	  det	  intressant	  att	  undersöka	  vilka.	  Då	  
efterfrågan	  påverkar	  alla	  övriga	  parametrar	  presenteras	  lönsamheten	  i	  förhållande	  till	  
denna	  nedan.	  
	  

	  
Figur	  17	  –	  Samband	  NNV	  och	  efterfråga	  för	  elväg	  
	  
Här	  kan	  man	  se	  ett	  lite	  tydligare	  samband	  mellan	  efterfråga	  och	  lönsamhet	  än	  för	  
järnvägsalternativet	  –	  de	  mest	  olönsamma	  scenarierna	  är	  de	  scenarier	  som	  har	  störst	  
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efterfråga	  i	  miljoner	  ton,	  och	  vice	  versa.	  Om	  man	  gör	  diagram	  för	  bullerkostnad	  och	  
miljökostnad	  i	  förhållande	  till	  lönsamhet	  ser	  dessa	  slumpartade	  ut	  och	  inget	  direkt	  
samband	  kan	  hittas.	  Därigenom	  kan	  man	  dra	  slutsatsen	  att	  det,	  oavsett	  osäkerheten	  i	  
buller-‐	  och	  miljökostnadsvariablerna,	  måste	  finnas	  andra	  parametrar	  som	  är	  kopplade	  
till	  efterfrågan	  och	  sänker	  lönsamheten	  ju	  större	  efterfrågan	  är	  –	  kvar	  finns	  
trafiksäkerhets-‐	  och	  trafikeringseffekter.	  Nedan	  redovisas	  sambandet	  mellan	  
trafikeringskostnad	  och	  nettonuvärde.	  
	  

	  
Figur	  18	  –	  Samband	  NNV	  och	  trafikeringskostnad	  för	  elvägsalternativ	  
	  
I	  figur	  18	  kan	  man	  se	  ett	  smärre	  samband	  mellan	  lönsamhet	  och	  trafikeringskostnad.	  
Förhållandet	  mellan	  trafiksäkerhetskostnad	  och	  lönsamhet	  ser	  ungefär	  likadant	  ut,	  med	  
lite	  mindre	  lutning,	  och	  dessa	  två	  parametrar	  ser	  ut	  att	  påverka	  lönsamheten	  för	  
elvägsalternativet	  i	  större	  utsträckning	  är	  för	  järnvägsalternativet.	  De	  värderingar	  som	  
är	  mest	  osäkra	  och	  påverkar	  de	  två	  parametrarna	  är	  främst	  el-‐	  och	  dieselkostnad	  för	  
trafikeringsparametern	  och	  värderingen	  av	  ett	  liv	  eller	  skada	  för	  
trafiksäkerhetsparametern.	  Ingen	  prognos	  har	  gjorts	  för	  utvecklingen	  i	  dessa	  
värderingar,	  utan	  detta	  lämnas	  åt	  en	  eventuell	  utveckling	  av	  arbetet.	  	  
	  
Generellt	  sett	  kan	  man	  säga	  att	  en	  större	  ökning	  i	  dieselpris	  än	  vad	  ASEK	  5	  
rekommenderar	  hade	  ökat	  kostnaderna	  för	  nollalternativet	  och	  i	  mindre	  utsträckning	  
elvägsalternativet,	  vilket	  gör	  att	  de	  båda	  jämförelsealternativen	  hade	  blivit	  mer	  
lönsamma,	  eftersom	  nettonuvärdet	  beräknas	  i	  jämförelse	  med	  nollalternativet.	  Eftersom	  
järnvägsalternativet	  inte	  berörs	  av	  ett	  dieselpris	  över	  huvud	  taget	  hade	  detta	  alternativ	  
gynnats	  mest	  av	  en	  ökning,	  men	  eftersom	  det	  enbart	  handlar	  om	  15%	  dieseldrift	  för	  
elvägsalternativet	  hade	  även	  detta	  alternativ	  fått	  en	  ökad	  lönsamhet	  i	  jämförelse	  med	  
nollalternativet.	  Detsamma	  gäller	  för	  el	  –	  om	  elkostnaden	  blir	  avsevärt	  mycket	  dyrare	  
kommer	  elvägsalternativet	  bli	  mindre	  lönsamt	  och	  eftersom	  järnväg	  har	  en	  mindre	  
förbrukning	  hade	  effekten	  blivit	  en	  mindre	  försämring	  i	  lönsamhet	  för	  järnväg	  än	  för	  
elväg.	  Ingen	  egen	  prognos	  har	  gjorts	  för	  dieselprisets	  utveckling,	  utan	  
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rekommendationerna	  om	  en	  höjning	  från	  10,82	  kr/l	  till	  16,88	  kr/l	  till	  år	  2030	  
respektive	  19,63	  kr/l	  år	  2050	  har	  följts	  (Trafikverket, m fl, 2012).	  	  
	  
För	  trafiksäkerhetsvärden	  baseras	  kostnaden	  på	  begreppet	  ”Värdet	  av	  ett	  statistiskt	  liv”	  
(VSL),	  som	  är	  ett	  planeringsmått	  för	  att	  värdera	  fördelar	  av	  åtgärder	  för	  riskreducering.	  
Värdet	  baserar	  sig	  på	  enkätundersökningar	  som	  mätte	  betalningsviljan	  för	  att	  spara	  ett	  
liv	  i	  olyckor	  och	  andra	  risker.	  (Carlsson,	  Daruvala,	  &	  Jaldell,	  2008).	  Värdet	  av	  ett	  
statistiskt	  liv	  är	  31	  331	  000	  kr	  inklusive	  egendomskostnad	  enligt	  ASEK	  5	  och	  värdet	  av	  
svår	  skada	  respektive	  lindrig	  skada	  beräknas	  med	  en	  procentsats	  av	  VSL.	  Inte	  nog	  med	  
att	  VSL	  i	  sig	  självt	  är	  ett	  mycket	  svårt	  värde	  att	  definiera,	  det	  är	  dessutom	  svårt	  att	  se	  
hur	  värderingen	  hade	  kunnat	  utvecklas	  i	  framtiden.	  För	  denna	  analys	  kan	  kortfattat	  
sägas	  att	  lönsamheten	  för	  järnvägsalternativet	  hade	  ökat	  om	  VSL	  hade	  ökat,	  eftersom	  
det	  sker	  mycket	  färre	  olyckor	  för	  järnvägsalternativet.	  För	  elvägsalternativet	  i	  
förhållande	  till	  nollalternativet	  hade	  detta	  inte	  påverkats,	  eftersom	  det	  rullar	  lika	  många	  
lastbilar	  i	  båda	  alternativen	  och	  därmed	  beräknas	  att	  det	  sker	  lika	  många	  olyckor.	  	  
	  
På	  det	  stora	  hela	  medför	  osäkerheten	  i	  dieselpris	  och	  VSL	  att	  den	  generella	  
sannolikheten	  för	  att	  båda	  jämförelsealternativen	  ska	  vara	  lönsamma	  ökar,	  då	  det	  inte	  
är	  troligt	  att	  värderingen	  för	  VSL	  och	  dieselpris	  hade	  minskat.	  Generellt	  hade	  dock	  
järnvägsalternativet	  fått	  en	  ökad	  lönsamhet	  i	  större	  utsträckning	  är	  elvägsalternativet.	  
	  
Nedan	  redovisas	  en	  sammanställning	  för	  elvägsalternativet	  med	  medelvärden	  från	  
simuleringen.	  
	  
Tabell	  19	  –	  Sammanställning	  simulering	  elväg	  
	   Sammanställning	  Elväg	   	   	  

	   Medelvärde	   Min	   Max	  
Andel	  lönsamma	  
scenarion	  

NNK	   1,12	   -‐0,33	   4,19	   	  

NNV	   1	  931	  533	  624	  kr	  	   -‐	  925	  927	  340	  kr	  	   5	  041	  593	  799	  kr	  	   97,0%	  
Investeringskostnad	   2	  271	  377	  932	  kr	  	   1	  265	  441	  123	  kr	  	   3	  989	  765	  816	  kr	  	   	  
	  
På	  det	  stora	  hela	  är	  elvägsalternativet	  med	  större	  sannolikhet	  lönsamt	  (ca	  97%	  
lönsamma	  scenarion)	  jämfört	  med	  järnvägsalternativet	  (ca	  84%).	  Medelvärdet	  från	  
simuleringen	  för	  NNK	  är	  1,12,	  i	  jämförelse	  med	  1,0	  i	  den	  deterministiska	  kalkylen	  och	  
medelvärdet	  från	  simuleringen	  för	  NNV	  är	  ca	  325	  miljoner	  högre	  än	  vid	  den	  
ursprungliga	  kalkylen.	  Till	  skillnad	  från	  järnvägsalternativet	  har	  både	  NNK	  och	  NNV	  
ökat	  från	  ursprungskalkylen.	  Den	  maximala	  lönsamheten	  för	  elvägsalternativet	  är	  hela	  
4,19,	  medan	  alla	  NNK	  över	  2,0	  klassas	  som	  mycket	  hög	  lönsamhet.	  I	  övrigt	  stämmer	  
medelvärdet	  för	  NNK	  samt	  investeringskostnad	  mest	  överens	  med	  den	  ursprungliga	  
kalkylen	  –	  NNK	  avviker	  med	  0,12	  och	  investeringskostnaden	  avviker	  med	  ca	  300	  
miljoner.	  	  

7. Slutsats	  
Efter	  både	  simulering	  och	  deterministisk	  kalkyl	  kan	  man	  med	  större	  säkerhet	  dra	  
slutsatser	  om	  de	  båda	  infrastrukturprojekten.	  De	  effekter	  som	  inte	  kvantifierats	  och	  
värderats,	  på	  grund	  av	  komplexitet	  eller	  annat,	  behandlas	  istället	  här	  i	  diskussionsform.	  	  
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Vid	  den	  deterministiska	  kalkylen	  för	  järnvägsprojektet	  fås	  en	  nettonuvärdeskvot	  på	  
0,76,	  medan	  medelvärdet	  från	  simuleringen	  genererar	  en	  NNK	  på	  0,29.	  Den	  drastiska	  
skillnaden	  beror	  på	  att	  sannolikheten	  för	  den	  investeringskostnad	  som	  använts	  i	  den	  
deterministiska	  kalkylen	  i	  själva	  verket	  klassas	  som	  relativt	  liten	  vid	  simuleringen,	  
därför	  sjunker	  nettonuvärdeskvoten.	  Trots	  att	  investeringskostnaden	  mest	  troligt	  blir	  
högre	  kommer	  järnvägsprojektet	  sannolikt	  vara	  lönsamt,	  med	  totalt	  84	  %	  lönsamma	  
scenarion.	  Intressant	  nog	  är	  inte	  lönsamheten	  för	  järnvägen	  speciellt	  beroende	  av	  vare	  
sig	  efterfråga,	  miljö-‐	  eller	  bullerkostnad,	  därför	  kan	  man	  dra	  slutsatsen	  att	  
järnvägsprojektet	  kommer	  vara	  lönsamt	  så	  länge	  inte	  investeringskostnaden	  överstiger	  
7	  miljarder	  kronor3.	  Eftersom	  Trafikverket	  räknat	  med	  en	  investeringskostnad	  på	  4,4-‐
4,8	  mdr	  SEK	  kan	  man	  säga	  att	  projektet	  hade	  varit	  lönsamt	  även	  om	  
investeringskostnaden	  hade	  överskridit	  budget	  med	  mer	  än	  50	  %.	  
	  
Nettonuvärdet	  för	  järnvägsalternativet	  är	  ca	  3	  miljarder	  i	  ursprungskalkylen,	  medan	  
medelvärdet	  från	  simuleringarna	  är	  ca	  1,7	  miljard	  lägre.	  Om	  man	  går	  på	  medelvärdet	  
från	  simuleringen	  hade	  ett	  järnvägsalternativ	  därmed	  ökat	  välfärden	  i	  samhället	  
motsvarande	  1,3	  miljarder	  SEK	  för	  hela	  projektet,	  medan	  fördelningen	  av	  NNV	  ger	  en	  
största	  sannolikhet	  för	  ett	  NNV	  på	  1-‐3	  miljarder	  SEK.	  
	  
Vid	  den	  ursprungliga	  kalkylen	  för	  elvägsalternativet	  fås	  en	  nettonuvärdeskvot	  på	  1,00,	  
medan	  medelvärdet	  från	  simuleringen	  ger	  en	  NNK	  på	  1,12.	  Här	  ökar	  alltså	  NNK	  från	  
ursprungskalkylen	  till	  simuleringen,	  vilket	  kan	  bero	  på	  att	  efterfrågan	  inte	  antas	  vara	  
4,7	  miljoner	  ton	  under	  hela	  kalkylperioden.	  Alternativet	  blev	  mer	  lönsamt	  ju	  mindre	  
efterfrågan	  var,	  varför	  alternativet	  gynnas	  av	  att	  efterfrågan	  simuleras	  i	  ett	  spann	  med	  3	  
miljoner	  ton	  som	  lägsta	  gräns.	  Att	  själva	  alternativet	  gynnas	  av	  lägre	  efterfrågan	  är	  i	  sig	  
negativt,	  eftersom	  välfärden	  i	  samhället	  hade	  sjunkit	  ju	  mer	  gods	  som	  fraktas	  –	  en	  
utvecklingsparadox	  i	  sig	  självt.	  Frågan	  är	  om	  NNK	  hade	  ökat	  lika	  mycket	  om	  man	  hade	  
simulerat	  ett	  intervall	  med	  ökad	  värdering	  även	  för	  trafikerings-‐	  och	  
trafiksäkerhetskostnad.	  
	  
Nettonuvärdet	  för	  elvägsalternativet	  är	  ca	  1,6	  miljarder	  i	  ursprungskalkylen	  och	  1,9	  
miljarder	  i	  medelvärde	  från	  simuleringen.	  I	  ursprungskalkylen	  har	  elvägsalternativet	  ett	  
lägre	  nettonuvärde	  än	  järnvägen,	  men	  i	  simuleringen	  är	  det	  tvärtom	  –	  medelvärdet	  av	  
NNV	  för	  elvägen	  från	  simuleringarna	  är	  ca	  500	  miljoner	  högre	  än	  medelvärdet	  för	  NNV	  
vid	  järnväg.	  Även	  om	  sannolikheten	  att	  järnvägsalternativet	  är	  lönsamt	  är	  mindre	  (84%)	  
än	  för	  elvägsalternativet	  (97%)	  känns	  det	  mer	  säkert	  att	  dra	  slutsats	  om	  järnvägen,	  
baserat	  på	  att	  den	  enskilt	  största	  inverkande	  faktorn,	  investeringskostnaden,	  är	  
simulerad	  i	  ett	  sannolikt	  intervall	  och	  det	  finns	  en	  stor	  marginal	  för	  
investeringskostnaden	  utan	  att	  alternativet	  blir	  olönsamt.	  Trots	  detta	  kan	  man	  inte	  
förneka	  att	  elvägsalternativet	  i	  så	  stor	  utsträckning	  är	  lönsamt,	  framförallt	  eftersom	  det	  
är	  svårt	  att	  prognostisera	  förändringen	  i	  VSL	  och	  driftkostnad	  och	  därför	  har	  detta	  inte	  
simulerats	  i	  analysen.	  	  

7.1. Diskussion 
Vad	  som	  inte	  har	  beaktats	  i	  kalkylen	  överhuvudtaget	  är	  de	  tillkommande	  
omlastningskostnader	  som	  följer	  då	  lastbilstrafik	  används	  Kaunisvaara	  –	  Svappavaara,	  
eftersom	  all	  malm	  måste	  lastas	  om	  till	  järnväg	  vid	  Svappavaara.	  Varför	  detta	  inte	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Observera	  att	  gränsen	  för	  lönsamhet	  går	  vid	  7-‐8	  mdr	  SEK,	  beroende	  på	  andra	  omständigheter,	  enligt	  
figur	  12.	  
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behandlats	  är	  för	  att	  den	  enda	  kostnad	  som	  funnits	  som	  berör	  omlastningen	  är	  den	  
totalentreprenad	  som	  NRAB	  avtalat	  om	  med	  Peab.	  Denna	  kostnad	  är	  en	  totalkostnad	  om	  
16$/ton	  för	  lastning	  i	  Kaunisvaara,	  frakt	  till	  Svappavaara	  och	  omlastning	  till	  järnväg.	  
Hur	  mycket	  av	  denna	  kostnad	  som	  omlastningen	  enskilt	  står	  för	  är	  oklart,	  dessutom	  är	  
det	  svårt	  att	  veta	  om	  kostnaden	  är	  över	  marknadsvärdet	  för	  ett	  sådant	  arbete.	  Eftersom	  
marknaden	  har	  definierats	  som	  godskilometer	  i	  Sverige	  ska	  marknadspriset	  användas,	  
men	  vid	  en	  jämförelse	  av	  trafikeringskostnaden	  vid	  full	  trafik	  i	  nollalternativet	  
medförde	  priset	  på	  16$/ton	  mer	  än	  fördubbling	  av	  effekten	  jämfört	  med	  beräkning	  
baserat	  på	  ASEK	  5.	  Givetvis	  är	  det	  väntat	  att	  trafikeringskostnaden	  som	  använts	  i	  
analysen	  är	  lägre	  än	  kostnaden	  enligt	  företagets	  beräkningar,	  då	  omlastningskostnaden	  
inte	  är	  inkluderad,	  men	  att	  enbart	  omlastningen	  skulle	  motsvara	  en	  lika	  stor	  kostnad	  
som	  hela	  trafikeringskostnaden	  mellan	  Kaunisvaara	  och	  Svappavaara	  är	  inte	  troligt.	  
Detta	  ansågs	  därför	  inte	  vara	  en	  relevant	  jämförelsesiffra,	  därför	  används	  ASEK	  5:s	  
värdering	  och	  läsaren	  bör	  notera	  att	  både	  nollalternativet	  och	  elvägsalternativet	  alltså	  
kommer	  att	  bli	  dyrare	  än	  vad	  ursprungskalkyl	  och	  simulering	  visar.	  
	  
Ett	  sätt	  att	  ändå	  få	  med	  denna	  effekt	  i	  åtanke	  är	  att	  räkna	  ut	  hur	  stor	  kostnaden	  högst	  får	  
vara	  för	  att	  elvägsalternativet	  ändå	  ska	  vara	  mest	  lönsamt,	  eftersom	  båda	  
utredningsalternativen	  i	  majoriteten	  av	  fallen	  ändå	  är	  lönsamma.	  Eftersom	  dessa	  
omlastningskostnader	  hade	  varit	  lika	  stora	  för	  både	  nollalternativet	  och	  elvägen	  innebär	  
det	  att	  lönsamheten	  för	  elvägsalternativet	  hade	  varit	  lika	  stor	  om	  man	  jämför	  med	  
nollalternativet,	  alltså	  lönsamt	  i	  97	  %	  av	  fallen.	  Däremot	  gäller	  för	  järnvägen	  att	  
omlastningskostnaderna	  medför	  en	  ökad	  lönsamhet	  för	  järnväg	  i	  förhållande	  till	  
nollalternativet,	  eftersom	  järnvägsalternativet	  inte	  behöver	  räkna	  med	  några	  
omlastningskostnader	  över	  huvud	  taget.	  	  
	  
Järnvägsalternativet	  som	  helhet	  är	  redan	  lönsamt	  i	  84	  %	  av	  scenarierna,	  men	  vad	  som	  är	  
intressant	  är	  hur	  stor	  omlastningskostnaden	  högst	  kan	  vara	  för	  att	  järnvägsalternativet	  
ska	  vara	  mer	  lönsamt	  än	  elvägsalternativet,	  eftersom	  man	  då	  lättare	  kan	  rangordna	  
alternativen.	  Genom	  att	  räkna	  ut	  ett	  omvänt	  nuvärde	  kan	  man	  få	  fram	  vad	  den	  högsta	  
omlastningskostnaden	  per	  år	  får	  vara	  för	  att	  motsvara	  skillnaden	  i	  nettonuvärde	  mellan	  
järnväg	  och	  elväg,	  motsvarande	  ca	  570	  miljoner	  SEK	  till	  fördel	  för	  elväg.	  	  
	  
För	  att	  de	  båda	  utredningsalternativen	  ska	  vara	  exakt	  lika	  lönsamma	  krävs	  en	  
omlastningskostnad	  på	  22,8	  miljoner	  SEK	  per	  år.	  Detta	  innebär	  en	  total	  
trafikeringskostnad	  på	  ca	  297	  miljoner	  för	  nollalternativet	  vid	  ett	  fullproduktionsår,	  
baserat	  på	  den	  trafikeringskostnad	  som	  beräknas	  enligt	  ASEK	  5	  adderat	  med	  
omlastningskostnaden.	  Detta	  kan	  jämföras	  med	  den	  kostnad	  som	  företaget	  använder	  om	  
16$/ton	  som	  innebär	  en	  total	  trafikeringskostnad	  på	  ca	  526	  miljoner	  SEK	  per	  år.	  
Antingen	  så	  betalar	  företaget	  ett	  överpris	  för	  denna	  totalentreprenad	  som	  inte	  alls	  
motsvarar	  värderingen	  i	  ASEK	  5	  och	  det	  förklarar	  skillnaden	  på	  nästan	  230	  miljoner	  kr,	  
eller	  så	  är	  det	  en	  kombination	  av	  överpris	  samt	  att	  omlastningskostnaderna	  vida	  
överstiger	  ”gränsvärdet”	  om	  ca	  23	  miljoner	  per	  år.	  Sannolikheten	  för	  det	  senare	  
alternativet	  bedöms	  som	  stor,	  vilket	  gör	  att	  omlastningskostnaderna	  mest	  troligt	  gör	  att	  
järnvägsalternativet	  är	  mer	  lönsamt	  än	  elväg.	  Så	  fort	  omlastningskostnaderna	  överstiger	  
23	  miljoner/år	  har	  denna	  effekt	  ”ätit	  upp”	  den	  ökade	  lönsamheten	  för	  elväg	  gentemot	  
järnvägsalternativet	  och	  hade	  gjort	  att	  järnvägsalternativet	  är	  att	  föredra.	  
	  
Gällande	  prioritering	  av	  de	  olika	  alternativen	  använder	  Trafikverket	  vanligtvis	  NNK	  för	  
att	  rangordna	  olika	  alternativ.	  ”Vinnaren”	  är	  i	  så	  fall	  elvägsalternativet	  med	  ett	  
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medelvärde	  på	  1,12	  jämfört	  med	  järnvägens	  0,29.	  Detta	  lönsamhetsmått	  sätter	  de	  totala	  
nyttorna	  och	  kostnaderna	  i	  relation	  till	  investeringskostnaden	  och	  detta	  är	  också	  
orsaken	  till	  varför	  järnvägsalternativet	  har	  en	  lägre	  nettonuvärdeskvot	  –	  
investeringskostnaden	  är	  tredubbelt	  så	  stor.	  Nettonuvärdet	  kan	  givetvis	  också	  användas	  
för	  rangordning	  av	  projekten	  och	  projektet	  med	  högst	  lönsamhet	  är	  även	  här	  
elvägsalternativet	  enligt	  utdata	  från	  simuleringen.	  Däremot	  har	  de	  två	  olika	  alternativet	  
ungefär	  samma	  spann	  på	  fördelningen	  av	  NNV	  –	  1,5-‐3	  miljarder	  för	  elväg	  och	  1-‐3	  
miljarder	  för	  järnväg.	  Med	  nyss	  sagda	  omlastningskostnad	  i	  beräkningarna	  har	  
järnvägsalternativet	  mest	  troligt	  ett	  större	  nettonuvärde	  och	  elvägen	  ett	  mindre.	  
	  
Elväg	  är	  inget	  väletablerat	  system	  då	  det	  gäller	  infrastruktur,	  därför	  är	  hela	  projektet	  
som	  sådant	  mer	  osäkert	  jämfört	  med	  järnväg	  eller	  vanlig	  väg.	  Visserligen	  avviker	  t	  ex	  
investeringskostnad	  i	  järnvägsprojekt	  i	  snitt	  med	  44%	  (van	  Wee,	  2007),	  men	  denna	  
osäkerhet	  har	  inkluderats	  i	  analysen	  och	  för	  elväg	  finns	  inga	  utvecklade	  projekt	  som	  
hade	  kunnat	  analyseras	  i	  efterhand	  överhuvudtaget.	  I	  verkligheten	  kan	  det	  likväl	  bli	  så	  
att	  investeringskostnaden	  är	  mycket	  högre	  än	  beräknat,	  att	  energianvändningen	  blir	  
högre	  eller	  att	  det	  kostar	  mer	  att	  bygga	  om	  lastbilarna	  för	  eldrift.	  Trots	  att	  viss	  
osäkerhet	  behandlats	  i	  simuleringen	  är	  det	  ändå	  estimerade	  uppgifter	  från	  Trafikverket	  
eller	  andra	  relevanta	  källor	  som	  legat	  som	  grund	  för	  t	  ex	  det	  simulerade	  spannet	  för	  
investeringskostnaden.	  Den	  avvikande	  faktorn	  på	  10	  %	  för	  investeringskostnaden	  i	  
väginfrastrukturprojekt	  (ASEK	  5)	  har	  även	  tillämpats	  på	  elväg,	  allt	  för	  att	  kunna	  
använda	  en	  så	  rimlig	  kostnad	  som	  möjligt.	  Hur	  väl	  detta	  stämmer	  är	  svårt	  att	  veta,	  men	  
det	  har	  ansetts	  vara	  så	  rimligt	  som	  möjligt.	  	  
	  
Gällande	  trafiktillväxten	  i	  området	  finns	  det	  visst	  utrymme	  för	  en	  ökning	  av	  efterfrågan	  
på	  godstrafik	  i	  simuleringen,	  men	  ingen	  ingående	  trafikprognos	  har	  gjorts.	  Med	  tanke	  på	  
att	  gruvprojektet	  är	  en	  stor	  satsning	  i	  området	  är	  det	  sannolikt	  att	  andra	  transporter	  
som	  inte	  är	  direkt	  relaterade	  till	  gruvan	  tillkommer.	  Som	  tidigare	  nämnts	  har	  en	  
järnvägsutveckling	  varit	  på	  tal	  tidigare,	  på	  grund	  av	  att	  området	  har	  mycket	  råvaror	  i	  
form	  av	  skog,	  naturgas	  och	  givetvis	  malm.	  Vid	  en	  järnvägslösning	  är	  detta	  inget	  problem,	  
men	  alternativet	  om	  elväg	  blir	  mindre	  och	  mindre	  lönsamt	  ju	  större	  efterfrågan	  är,	  
vilket	  inte	  är	  gynnsamt	  för	  samhället	  ifall	  mer	  råvaror	  kommer	  fraktas	  på	  vägen.	  Vad	  
som	  inte	  heller	  beaktats	  i	  analysen	  är	  ifall	  trängsel	  medför	  ökade	  kostnader	  för	  något	  
alternativ,	  men	  detta	  hade	  också	  främst	  drabbat	  noll-‐	  och	  elvägsalternativet.	  	  

7.2. Rekommendation 
Med	  både	  den	  nationella	  planen	  och	  de	  transportpolitiska	  målen	  i	  åtanke	  om	  säkrare,	  
tryggare	  och	  mer	  miljövänligt	  transportsystem	  samt	  samhällsekonomiskt	  effektiv	  och	  
långsiktigt	  hållbar	  transportförsörjning	  bedöms	  järnvägsalternativet	  ha	  störst	  möjlighet	  
att	  uppfylla	  dessa	  mål.	  Trafiksäkerheten	  ökar	  avsevärt,	  miljöemissioner	  blir	  nästintill	  
obefintliga	  och	  alternativet	  är	  inte	  heller	  främmande	  för	  en	  större	  godsökning.	  
	  
I	  allmänhet	  har	  elvägsalternativet	  fler	  osäkra	  faktorer	  som	  är	  sannolika	  att	  förändras	  
och	  hade	  kunnat	  göra	  alternativet	  mindre	  lönsamt	  –	  högre	  efterfrågan,	  framtida	  högre	  
värdering	  av	  VSL,	  dieselpris	  och	  elpris	  samt	  i	  viss	  mån	  en	  högre	  värdering	  av	  
miljöemissioner	  hade	  allihop	  medfört	  en	  lägre	  lönsamhet	  för	  elväg.	  Även	  om	  elvägen	  
genererar	  en	  större	  nettonuvärdeskvot	  och	  nettonuvärde	  rekommenderas	  i	  första	  hand	  
att	  järnvägsalternativet	  genomförs,	  framförallt	  med	  tanke	  på	  att	  skillnaden	  mellan	  NNV	  
för	  de	  båda	  alternativen	  förmodligen	  blir	  försumbar	  eller	  till	  och	  med	  gör	  
elvägsalternativet	  mindre	  lönsamt	  då	  en	  omlastningskostnad	  inkluderas.	  	  
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Järnvägsalternativet	  hade	  trots	  allt	  genererat	  ett	  positivt	  nettonuvärde	  och	  är	  inte	  
nämnvärt	  lika	  känsligt	  för	  framtida	  förändringar	  i	  värderingar	  och	  effektkvantifieringar,	  
i	  de	  flesta	  fall	  hade	  alternativet	  gynnats	  oavsett	  föränderligheten	  i	  parametervärden.	  
Främst	  med	  omlastningskostnaderna	  i	  åtanke	  rekommenderas	  alltså	  att	  
järnvägsalternativet	  genoförs	  i	  första	  hand	  och	  elvägsalternativet	  i	  andra	  hand.	  Istället	  
för	  en	  implementering	  av	  elväg	  mellan	  Kaunisvaara	  och	  Svappavaara	  rekommenderas	  
att	  genomföra	  elvägsinfrastruktursatsningar	  på	  mindre	  sträckor	  som	  inte	  har	  lika	  stora	  
godsmängder,	  för	  att	  låta	  systemet	  ”mogna”,	  därefter	  kan	  man	  analysera	  och	  sedan	  med	  
större	  säkerhet	  implementera	  ett	  sådant	  system	  i	  större	  omfattning.	  	  

7.3. Dynamisk kalkyl med Monte Carlo simulering 
Vad	  gäller	  en	  deterministisk	  kalkyl	  kontra	  en	  stokastisk	  visar	  denna	  analys	  på	  hur	  stor	  
skillnad	  en	  enkel	  simulering	  kan	  göra	  för	  besluten	  –	  genom	  simuleringen	  ser	  man	  
gränser	  för	  när	  projekt	  är	  lönsamma,	  vad	  det	  är	  som	  påverkar	  lönsamheten	  för	  
respektive	  projekt	  samt	  kan	  med	  mycket	  större	  säkerhet	  dra	  slutsatser	  om	  projekten.	  
Efter	  en	  simulering	  verkar	  det	  inte	  alls	  relevant	  att	  titta	  på	  de	  ursprungliga	  
resultatsmåtten	  som	  gavs	  i	  den	  deterministiska	  kalkylen.	  Kanske	  hade	  det	  varit	  mer	  
intressant	  att	  se	  på	  resultaten	  beroende	  på	  om	  skillnaden	  mellan	  deterministisk	  och	  
slumpmässig	  hade	  varit	  lönsam	  och	  olönsam,	  men	  i	  detta	  fall	  innebär	  de	  båda	  
kalkylsätten	  att	  de	  båda	  utredningsalternativen	  men	  troligt	  kommer	  vara	  lönsamma.	  
Innan	  simuleringen	  gjordes	  kändes	  det	  dock	  mindre	  aktuellt	  att	  föredra	  
järnvägsalternativet,	  enbart	  med	  tanken	  att	  investeringskostnaden	  avviker	  i	  snitt	  med	  
44	  %.	  När	  nu	  denna	  osäkerhet	  är	  undersökt	  och	  medkalkylerad	  känns	  det	  tvärtom	  
mycket	  säkrare	  att	  rekommendera	  ett	  järnvägsalternativ	  före	  elväg.	  
	  
På	  det	  stora	  hela	  är	  monte-‐carlo-‐simulering	  ett	  enkelt	  verktyg	  för	  att	  få	  fram	  en	  
dynamisk	  kalkyl	  som	  med	  mycket	  större	  säkerhet	  kan	  ligga	  som	  beslutsunderlag	  vid	  t	  ex	  
infrastrukturprojekt.	  Att	  få	  ett	  intervall	  av	  lönsamhet	  är	  i	  högsta	  grad	  ett	  nyttigt	  
komplement	  till	  en	  deterministisk	  kalkyl	  och	  framförallt	  för	  att	  kunna	  täcka	  in	  
osäkerheter	  i	  prognosvärden	  eller	  annat	  som	  är	  svårt	  att	  prognostisera.	  Om	  man	  
använder	  sig	  av	  kostnadsnyttoanalyser	  för	  att	  fatta	  beslut	  om	  hur	  resurserna	  i	  samhället	  
ska	  fördelas	  är	  det	  enkelt	  att	  tillföra	  en	  ytterligare	  simuleringsdel	  i	  analysen	  för	  att	  
sedan	  säkrare	  fatta	  beslut	  för	  samhället.	  	  
	  
Om	  denna	  analys	  hade	  fortsatt	  hade	  osäkerheterna	  för	  elvägsalternativet	  tagits	  med	  i	  
beräkningar	  och	  kalkylen	  med	  simulering	  hade	  gjorts	  om	  en	  gång	  till,	  baserat	  på	  de	  nya	  
slutsatserna.	  Omlastningskostnaderna	  hade	  specificerats	  i	  större	  utsträckning	  och	  
kanske	  hade	  även	  kalkylperioden	  kunnat	  varieras.	  På	  detta	  sätt	  hade	  ett	  ännu	  säkrare	  
resultat	  kunnat	  fås,	  men	  förmodligen	  hade	  inte	  utfallet	  blivit	  något	  annat	  än	  att	  
järnvägsalternativet	  är	  mest	  lönsamt,	  därefter	  elväg.	  	  
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Bilaga	  1	  –	  Uträkning	  
Buller	  
För	  att	  beräkna	  bullerkostnaden	  multipliceras	  kostnaden	  för	  respektive	  bullernivå	  med	  
antal	  fastigheter,	  som	  därefter	  multipliceras	  med	  kvoten	  av	  antal	  transportkilometer	  
enligt	  exemplet	  för	  år	  2013:	  
	  
4950	  kr/	  utsatt	  år	  och	  fastighet	  *	  (2365	  personer	  *0,5fastigheter*0,5avstånd)	  *	  (7	  142	  857/19	  

396	  825)	  =	  1	  077	  749	  kr.	  
	  
Trafiksäkerhet	  
För	  en	  vanlig	  väg	  gäller:	  genomsnittligt	  antal	  olyckor	  per	  miljoner	  axelparkm:	  0,37.	  Den	  
tillkommande	  trafiken	  ökar	  med	  ((antal	  km/år)*(axelpar	  för	  ekipaget))/1	  000	  000	  =	  
Antal	  miljoner	  axelparkm.	  
Axelparkm	  (miljoner)	  *	  0,37	  =	  antal	  olyckor.	  
Skadeföljdstal	  *	  antal	  olyckor	  =	  antal	  skador	  totalt	  
Av	  antal	  skador	  är	  Dödsolyckor	  (4,3%),	  Svårt	  Skadade	  (23%),	  Lindrigt	  Skadade	  (72,7%).	  	  
Bortfallsfaktor	  är	  totala	  antalet	  olyckor	  dividerat	  med	  antalet	  olyckor	  rapporterade	  till	  
polis.	  Genom	  att	  ha	  en	  bortfallsfaktor	  kan	  man	  även	  beräkna	  kostnaden	  för	  de	  olyckor	  
som	  inte	  rapporteras	  till	  polisen.	  Bortfallsfaktorerna	  fås	  från	  Bilaga	  3	  till	  samkalk.	  
(Vägverket,	  2009)	  
Totalkostnaden	  för	  trafiksäkerheten	  för	  lastbilstrafiken	  räknas	  därefter	  ut	  som:	  
AntalDödade*KostnadDödad*BortfallsfaktorDödad	  +	  
AntalSvårtSkadade*KostnadSvårtSkadad*BortfallsfaktorSvårtSkadad	  +	  
AntalLindrigtSkadade*KostnadLindrigtSkadad*BortfallsfaktorLindrigtSkadad.	  
	  
Antal	  axelparkm	  är	  antal	  km	  per	  år	  multiplicerat	  med	  4,	  baserat	  på	  att	  ekipagen	  kommer	  
ha	  9	  axlar.	  (http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=6609861)	  
	  
Ökat	  antal	  axelparkm	  (miljoner)	   Dödsfall	   Svårt	  skadad	   Lindrigt	  skadad	  
Kostnad	  (ASEK	  5)	   31	  331	  000	   5	  672	  000	   267	  000	  

	   VSL	   	   	  

28,57	   0,29	   1,53	   4,84	  
47,62	   0,48	   2,55	   8,07	  

76,19	   0,76	   4,08	   12,91	  
77,59	   0,78	   4,16	   13,15	  

	  
Värderingen	  för	  ett	  dödsall,	  svår	  skada	  samt	  lindrig	  skada	  anges	  i	  ASEK	  5	  inklusive	  
egendomskostnad.	  Värdena	  är	  angivna	  att	  användas	  ”på	  lång	  sikt”,	  vilket	  vanligtvis	  
gäller	  för	  en	  kalkylperiod	  längre	  än	  10	  år.	  	  
	  



	  

Bilaga	  2	  -‐	  Fördelningar	  
	  
Efterfråga	  Nollalternativ/Elväg	  
Mest	  troligt	  spann:	  4-‐5	  miljoner.	  Totalt	  spann:	  3-‐6	  miljoner.	  
=NORMINV(SLUMP();4,5;0,5)	  

	  
	  
	  
Efterfråga	  järnväg	  
Mest	  troligt	  spann:	  5-‐7	  miljoner.	  Totalt	  spann:	  3-‐9	  miljoner	  
=NORMINV(SLUMP();6;1,05)	  

	  
	  
	  

0	  

50	  

100	  

150	  

200	  

250	  

300	  

3	   3,25	   3,5	   3,75	   4	   4,25	   4,5	   4,75	   5	   5,25	   5,5	   5,75	   6	   Fler	  

Fr
ek
ve
n
s	  

Miljoner	  ton	  

Efterfråga	  Nollalternativ/Elväg	  

Frekvens	  

Fördelning	  

0	  

50	  

100	  

150	  

200	  

250	  

300	  

350	  

3	   3,5	   4	   4,5	   5	   5,5	   6	   6,5	   7	   7,5	   8	   8,5	   9	   Fler	  

Fr
ek
ve
n
s	  

Miljoner	  ton	  

Efterfråga	  järnväg	  

Frekvens	  

Fördelning	  



	  

Bullerkostnad	  
6-‐12	  dB	  för	  minskningen	  från	  landsväg	  till	  elväg	  eller	  järnväg.	  Likformig	  fördelning,	  
eftersom	  ingen	  ställning	  kan	  tas	  till	  om	  det	  blir	  6	  eller	  12	  dB.	  Kostnad	  per	  hushåll:	  0-‐
1550	  kr/hushåll.	  Räknas	  endast	  för	  åren	  då	  det	  är	  antingen	  järnvägstrafik	  eller	  
elvägstrafik:	  (=SLUMP()*1550).	  
	  

	  
	  
	  
CO2-kostnad	  
0,60-‐5	  kr.	  mest	  troligt	  intervall:	  1,45-‐3,50.	  Normalfördelad:	  Excel:	  
=NORMINV(SLUMP();2,475;0,7)	  
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Investeringskostnad	  Nollalternativ	  
1,3-‐1,7	  mdr	  SEK	  ursprunglig.	  Multiplicerat	  med	  felmarginal	  om	  10	  %	  -‐	  1,4-‐1,9	  mdr	  SEK.	  
Simulerat	  intervall:	  1,3-‐3,0.	  Gamma	  a=20,	  b=0,08.	  =GAMMAINV(SLUMP();20;0,08	  

	  
	  
	  
Investeringskostnad	  Elväg	  (investeringskostnad	  för	  nollalternativ	  ej	  inkluderad):	  	  
1,3-‐2,6	  mdr	  SEK.	  Trafikverkets	  uppskattning	  gånger	  10	  %	  felmarginal:	  1,4-‐2,8	  mdr	  SEK.	  
Simulerat	  intervall:	  1,3-‐4	  mdr	  SEK.	  Gamma,	  a=9,	  b=0,25.	  =GAMMAINV(SLUMP();9;0,25	  
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Investeringskostnad	  järnväg	  (investeringskostnad	  för	  nollalternativ	  ej	  inkluderad).	  	  
4,4-‐4,8	  mdr	  SEK	  (Trafikverket	  i	  sin	  egen	  samhällsekonomiska	  kalkyl).	  Felmarginal	  enl	  
ASEK	  5	  om	  20	  %:	  5,3	  –	  5,8	  mdr	  SEK.	  Med	  bakgrund	  av	  van	  Wee	  –	  mest	  troligt	  intervall	  
5,3-‐6,3	  mdr	  SEK.	  Simulerad	  4,4-‐12,	  enl	  alla	  rapporter	  från	  Trafikverekt.	  A=	  25,	  B=	  0,25.	  
Rensat	  9	  värden	  0-‐4,30.	  
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Bilaga	  3	  –	  Diagram	  utdata	  
	  
Diagram:	  Nettonuvärde	  i	  förhållande	  till	  investeringskostnad,	  järnväg	  
	  

	  
Nettonuvärde	  i	  förhållande	  till	  investeringskostnad	  elväg:	  
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