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Förord
Svenskt Näringsliv gav Copenhagen Economics i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om konsekvenserna
av transportpolitiska beslut, med fokus på skatter och avgifter på transporter, och hur dessa påverkar näringslivets transportkostnader och konkurrenskraft. I uppdraget ingick också att ge ett antal förslag på
hur kunskapsläget kan förbättras.
Rapporten utgår från faktumet att Sverige är en liten, öppen ekonomi och handel med varor och tjänster
är grunden för vår utveckling och välfärd. Många företag bedriver verksamhet under stark prispress på
sina varor och tjänster och möjligheterna att föra över höjda kostnader till kunder är mycket begränsade.
Stora avstånd inom landet och till viktiga marknader i Europa och resten av världen gör att pålitliga transporter till konkurrenskraftiga priser är en avgörande faktor för att kunna hävda oss i den hårda internationella konkurrensen.
Föreliggande rapport utgör avrapporteringen av uppdraget.
Svenskt Näringsliv vill rikta ett stort tack till organisationerna Transportföretagen, Näringslivets Transportråd, Branschföreningen Tågoperatörerna, BIL Sweden och Föreningen Svenskt Flyg samt ett flertal
andra medlemsorganisationer som bidragit med värdefulla synpunkter och kommentarer i framtagandet
av rapporten.

Stockholm i november 2015,

Mårten Bergman
Ansvarig infrastruktur, Svenskt Näringsliv
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Sammanfattning
Transporter är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft, i synnerhet
för ett land som Sverige med långa avstånd inom landet och till andra viktiga marknader.
Ett väl fungerande transportsystem kan kompensera för den konkurrensnackdel som vårt
geografiska läge innebär genom att effektivisera transporterna och därmed sänka företagens transportkostnader. Transportpolitiken har här en självklar roll i att säkerställa de
investeringar och det underhåll som krävs, och har därför en stark indirekt påverkan på
företagens kostnader och konkurrenskraft.

Kunskapen om transportpolitikens kostnader och påverkan på
näringslivets konkurrenskraft brister
Transportpolitiken har också en betydande direkt påverkan på företagens kostnader och
konkurrenskraft genom de olika skatter och avgifter som alla företag i olika omfattning
betalar. Denna dimension av transportpolitiken är dock dåligt kartlagd och kunskapen
både om hur stora transportpolitikens kostnader är och vilka effekter de har på näringslivets konkurrenskraft är bristfällig. I denna rapport sammanställer vi tillgänglig offentlig
statistik och kompletterar den med nya uppgifter som tydliggör hur transportpolitikens
skatter och avgifter påverkar företagens kostnader. Vår analys visar att den officiella statistiken underskattar betydelsen av transportpolitikens kostnader för näringslivets konkurrenskraft, och detta av tre primära orsaker:
•

Den officiella statistiken är relativt grovt indelad, vilket jämnar ut stora skillnader
mellan delar av branscher och enskilda varugrupper. Vissa varor, framförallt tunga
sådana med lågt förädlingsvärde som måste fraktas långa sträckor, kan ha transportkostnadsandelar på uppemot 30 procent. Här kan även små procentuella kostnadsökningar spela stor roll.

•

I vissa branscher är vinstmarginalerna små, vilket gör att även mindre höjningar av
exempelvis en transportrelaterad skatt eller avgift kan få stora konsekvenser. Denna
typ av tröskeleffekter räknas normalt inte in i den samhällsekonomiska kalkylen för
enskilda transportpolitiska insatser.

•

I slutpriset för alla de insatsvaror och produkter som företag i Sverige köper ingår
transporterna genom hela värdekedjan, från råvara till färdig slutprodukt. Dessa kostnader bokförs inte som transportrelaterade, men spelar stor för näringslivets totala
transportkostnader och även för effekten av enskilda styrmedels kostnader för näringslivet.

Transportpolitiken riskerar att få oväntade och oönskade
negativa effekter
Ett resultat av resonemanget ovan är att ansvariga politiker och myndigheter inte har en
fullständig bild av konsekvenserna när de genomför insatser inom transportpolitiken. Det
7
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finns en risk att detta kan leda till oanade och oönskade effekter i form av begränsad tillgänglighet och försämrad konkurrenskraft.
Detta perspektiv blir särskilt relevant givet de höjningar av ett antal transportrelaterade
skatter och avgifter som aviserats under de senaste åren. I april 2015 lade exempelvis regeringen i sin budgetproposition fram förslaget att skatten på bensin och diesel ska höjas
med 44 respektive 48 öre per liter (55 respektive 60 öre inkl. moms) för diesel från 2016.1
Härtill kommer automatiska uppräkningar, i takt med inflationen, av skattenivån från
och med 2017 plus en schablonuppräkning på 2 procentenheter per år. Detta innebär att
den totala skatten på en liter bensin av miljöklass 1 skulle öka från 5,85 kronor 2015 till
över 16 kronor 2040.2 För diesel av miljöklass 1 skulle skatten öka från 5,05 kronor per
liter till över 14 kronor.
Även en höjning av banavgifter – avgifterna för att använda de svenska järnvägsspåren
har utretts och beslutats. Under 2014 redovisade Trafikverket ett förslag för hur banavgifterna skulle kunna förändras för att fungera som styrande avgifter genom att de blir mer
tydligt differentierade efter tågtyper och fordonsegenskaper samt kapacitetsutnyttjande
för att bättre spegla järnvägens infrastrukturkostnader.3 Detta kommer leda till en dubblering av statens intäkter, och därmed näringslivets utgifter, från banavgifterna under
de kommande tio åren, se Figur 2.4 på sid 24.
Ingen av dessa förslag åtföljs av noggrannare konsekvensanalyser för näringslivets konkurrenskraft. För höjningen av energiskatten på bensin och diesel konstaterar Finansdepartementet att transportsektorn och de näringar som är beroende av vägtransporter
kommer påverkas, men att effektiviseringar inom transportsektorn borde mildra effekten
av skattehöjningarna på näringslivets konkurrenskraft.4 I vilken utsträckning detta kan
förväntas ske är dock mycket oklart. Effekten på företagens internationella konkurrenskraft av höjningen av banavgifterna diskuteras inte alls i Trafikverkets utvärdering av
höjda banavgifter, förutom som del av järnvägens aktörers synpunkter på höjningen.5
Det är inte nödvändigtvis så att de föreslagna förändringarna är negativa ur ett samhällsekonomiskt perspektiv – poängen är att konsekvenserna för näringslivets transportkostnader och konkurrenskraft inte utretts.
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Trafikanalys har också vid upprepade tillfällen påpekat denna brist i de modeller och analyser som ligger till grund för beslut om investeringar och styrmedel inom transportpolitiken, liksom behovet av bättre företagsekonomiska konsekvensanalyser.6

1

2

3
4
5
6

Proposition 2014/15:1. I Regeringens budgetproposition för 2016 som lämnades till riksdagen i september föreslogs höjningar på 66,5 öre per liter för diesel och 60 öre per liter för bensin, bägge inklusive moms.
Beräkningar baserat på SPBI och Konjunkturinstitutets prognos mars 2015 om KPI 2017 (2,8 %), KPI 2018 (3,1 %), KPI
2019 (2,9 %). Från 2020 framåt antas KPI 2,0 %.
Trafikverket (2014).
Finansdepartementet (2015, s. 41).
Trafikverket (2014).
Se exempelvis (Vierth & Nyström, 2013) för en diskussion av detta.

8

Transportpolitikens kostnader och
näringslivets konkurrenskraft

Nya uppdrag till och ökad samordning mellan
transportpolitikens kunskapsaktörer krävs
Den kunskap och de verktyg som behövs för att göra väl underbyggda analyser av effekter
av transportpolitiken på näringslivets konkurrenskraft saknas idag. För att politikens underlag ska bli mer heltäckande krävs ett antal åtgärder av regeringen och dess transportpolitiska myndigheter.
1. Kunskapsuppbyggnad kring näringslivets transportkostnader: Genom
att mer systematiskt kartlägga och följa upp transportkostnadernas betydelse för
näringslivet kan ett viktigt steg tas mot en ökad samsyn mellan myndigheter och
näringsliv. Flera dimensioner behöver ingå i denna insats, såsom tydligare fokus
på transporternas roll i värdekedjorna samt skillnaden mellan olika branscher
och varugrupper. Detta behöver också kombineras med analys av de konkurrensförutsättningar på specifika marknader som påverkar vem som i slutändan betalar för transporterna.
2. Det behövs mer kunskap om hur transportpolitiken påverkar näringslivets kostnader: Idag är bilden av och kunskapen om hur olika skatter och avgifter påverkar företagens kostnader bristfällig och outvecklad. Det finns viss information att utgå ifrån men den är inte sammanställd på ett strukturerat sätt och
därför inte varken heltäckande eller lättillgänglig. Det behöver exempelvis bli tydligare vilka antaganden och beräkningar Finansdepartementets analyser av effekter på näringslivets konkurrenskraft av olika förslag vilar på. Det behövs också
komma till stånd en ökad koordinering mellan statliga aktörer för att etablera en
gemensam analysram och en bättre överblick och koppling mellan transportpolitiska beslut och beslut inom andra politikområden. Det avgörande för näringslivets konkurrenskraft är inte transportmotiverade skatter och avgifter i sig, utan
den totala kostnadsmassan och hur den relaterar till motsvarande kostnadsmassa
i andra länder. Kostnader i samband med miljöregleringar är här en viktig fråga,
vilken aktualiseras exempelvis i samband med införandet av EUs svaveldirektiv
för sjöfarten.
3. Sveriges transportpolitik behöver i högre grad ställas i relation till situationen i andra länder: När det gäller internationell konkurrenskraft räcker
det inte att studera transporternas betydelse och kostnader i Sverige - perspektivet måste vara internationellt. Här kan Sverige inte ensamt lösa den utmaning det
innebär att utveckla harmoniserad statistik, men ett tydligare fokus på att väga in
näringslivets konkurrenskraft i de effektbedömningar som nämns ovan är ett viktigt steg på vägen för att skapa intresse och erfarenhet. Genom att bidra till långsiktig metodutveckling inom OECD eller EU kan också Svenska myndigheter underlätta dessa jämförelser på sikt.
4. Tydligare styrning av transportpolitiska myndigheter och aktörer: För
att kunna genomföra den kunskapsuppbyggnad som beskrivs ovan behöver dagens transportpolitiska aktörer prioritera denna fråga och investera i uppbyggnad
av ny statistik och kompetens. Detta sker inte av sig själv, utan kräver sannolikt
en tydligare styrning av dessa aktörer via instruktioner, regleringsbrev och anslag. Statistiska Centralbyrån, Trafikanalys, Trafikverket och VTI är fyra centrala
aktörer på samtliga områden men också Tillväxtanalys kan spela en viktig roll
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som analys- och utvärderingsmyndighet. Dessutom behöver samarbetet mellan
dessa myndigheter och forskningsinstitut med anknytning till näringslivsbranscher intensifieras. Det arbete som bedrivs av exempelvis Skogforsk och HUI
Resarch bör på ett tydligare och mer systematiskt sätt involveras i arbetet med att
ta fram offentlig statistik om exempelvis transportvolymer och transportkostnader. En väg framåt är också att tillsätta en särskild utredning med uppdrag att
närmare beskriva de behov som finns och hur de kan mötas.
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Kapitel 1

Introduktion: En transportpolitik
för stärkt konkurrenskraft?
Kapitlets innehåll
I det inledande kapitlet presenterar vi rapportens övergripande problemformulering, dess
syfte och dess struktur.
Vi introducerar ett ramverk för att förstå transporternas samhällsekonomiska värde och de
mekanismer genom vilka detta värde uppstår, samt hur ett väl fungerande transportsystem
kan bidra till att stärka näringslivets konkurrenskraft.
Kapitlet avslutas med en diskussion av hur transportpolitiken kan bidra till ett mer effektivt
transportsystem som minskar priset på resor och transporter. Transportpolitikens styrdokument betonar just näringslivets konkurrenskraft, men det finns stora kunskapsbrister gällande
just kopplingen mellan politiken och näringslivets kostnader och konkurrenskraft.

1.1

Sveriges konkurrenskraft påverkas av företagens
kostnader

Sverige är ett stort land med en förhållandevis liten inhemsk marknad och ett stort handelsberoende. Vår ekonomiska utveckling och välfärd är därmed beroende av att det
svenska näringslivet kan producera och exportera produkter till andra länder, och att exportvolymen växer över tid. Det är dock också viktigt hur exporttillväxten uppstår och vad
som driver konkurrenskraften – låga kostnader som gör att näringslivet kan följa den internationella prisutvecklingen med bibehållen lönsamhet eller ökad produktivitet, som i
sin tur kan uppnås både genom mer effektiva produktionsprocesser och genom en högre
kvalitet som motiverar ett högre pris och förädlingsvärde.
För ett land som Sverige, med höga löner och långtgående välfärdsambitioner, är det naturligtvis inte relevant att konkurrera enbart med låga kostnader. Däremot är kostnadsläget för det svenska näringslivet, jämfört med länder på liknande inkomstnivå, alltjämt en
viktig faktor. Näringslivsklimatet, som omfattar infrastruktur, utbildningsnivå, skattesystem, effektiviteten på institutioner, fungerande marknader och lönebildning samt politisk och makroekonomisk stabilitet, är avgörande för hur dessa kostnader utvecklas över
tid.7 Den nationella politiken har ett stort ansvar för hur dessa faktorer utvecklas, och därmed en direkt påverkan på konkurrenskraften.
Sammantaget kan de faktorer som påverkar näringslivets konkurrenskraft delas in i tre
kategorier, vilket illustreras i Figur 1.1.
7

Se exempelvis Delgado m.fl. (2012) för en ingående redogörelse för detta resonemang.
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Figur 1.1 Konkurrenskraftens bestämningsfaktorer

Innovationssystemets kvalitet

Infrastrukturens kvalitet

Produktionssystemets
kvalitet

Kostnader
Förädlingsvärde
Produktivitet

Internationell
konkurrenskraft

Källa:

Copenhagen Economics

•

Produktionssystemets kvalitet omfattar tillgång till och kostnad för arbetskraft med
relevant kompetens, råvaror och andra insatsvaror samt kapital. Politiska beslut påverkar exempelvis detta genom investeringar i utbildningssystemet, skatter på arbete
och reglering av finansmarknaderna.

•

Innovationssystemets kvalitet är avgörande för att näringslivet ska kunna utveckla
och kommersialisera nya produkter och processer, vilket kan skapa fördelar gentemot
konkurrenterna genom både ökad kostnadseffektivitet och förbättrad kvalitet som
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motiverar ett högre pris. Här påverkar politiken genom såväl skattesystemets generella utformning som genom direkta offentliga investeringar i FoU-systemets olika delar. Avdragsmöjligheter för privata FoU-investeringar och expertskatten8 är två konkreta exempel.
•

Infrastrukturens kvalitet, vilket är av särskilt intresse i denna rapport, utgörs av både
transporter och annan kommunikation, såsom bredband och telefoni. Politiska beslut
påverkar dessa genom investeringar i infrastruktur som effektiviserar transporter och
kommunikation och minskar deras kostnader samt genom skatter och avgifter som,
precis som skatter på andra områden, ökar företagens kostnader.

För att illustrera resonemanget med ett exempel från den sista kategorin kan vi anta att
kostnaden för att transportera ett kilo rundvirke en mil är 60 kronor i Sverige.9 Om teknisk utveckling, förbättrade rutiner eller ökad konkurrens i det svenska transportsystemet
gör att transportkostnaden sjunker med 50 procent till 30 kronor per mil innebär det att
träråvaran kan transporteras samma mil till ett betydligt lägre pris. Om slutpriset på
världsmarknaden är detsamma som tidigare kommer förädlingsvärdet att stiga i motsvarande grad, och Sveriges konkurrenskraft i skogsindustrin likaså.
Det omvända gäller om transportkostnaderna ökar med 50 procent till 90 kronor, exempelvis på grund av en ny eller höjd skatt eller avgift. Då minskar förädlingsvärdet och
branschens konkurrenskraft – allt annat lika – jämfört med konkurrenter i andra länder.
På lång sikt kan företagen i viss utsträckning kompensera för en sådan kostnadshöjning
genom effektiviseringar och produktivitetshöjande åtgärder. Det är dock inte givet att så
sker och under alla omständigheter finns företag där sådana effektivitetsförbättringar på
marginalen kan ha väldigt höga kostnader i sig. Vissa företag kan då förväntas välja att
minska eller lägga ner sin verksamhet samt, i de fall det är ekonomiskt fördelaktigt, flytta
verksamhet till andra länder där kostnadsbilden är mer gynnsam.
Utifrån detta resonemang blir det tydligt att staten har en viktig roll att spela för det
svenska näringslivets utveckling och konkurrenskraft, generellt och specifikt inom transportområdet. Åtgärder som minskar företagens kostnader leder, allt annat lika, till stärkt
konkurrenskraft och vice versa. I följande avsnitt diskuterar vi mer ingående hur transportpolitiken kan påverka denna utveckling.

1.2

Transportpolitiken kan bidra – men innebär också
kostnader

Den övergripande målsättningen för transportpolitiken i Sverige är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet. Det så kallade Funktionsmålet anger mer preciserat att
”transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla

8

9

Expertskatt infördes i 2001 för att locka spetskompetens till Sverige, och innebär att utländska experter inte betalar full
inkomstskatt i landet.
Se exempelvis VTI (2012b).
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en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet”.10
Målformuleringen ovan bygger på insikten att transporter är viktiga för att samhället ska
fungera på det sätt som det gör idag. Möjligheten för människor att ta sig till och från arbetet, inom allt större funktionella regioner11, och för företag att frakta varor mellan olika
led i produktionskedjan på ett effektivt och pålitligt sätt skapar stora samhällsekonomiska
värden.
Transportpolitiken har en viktig roll i att kontinuerligt underhålla och uppgradera transportsystemet för att möta nya behov från individer och företag. Ökad ekonomisk aktivitet
och befolkning, nya ekonomiska strukturer, urbanisering med mera skapar krav på både
ökad kapacitet och helt nya sätt att resa och transportera gods. Smarta regleringar som
möjliggör ett effektivt nyttjande spelar också en viktig roll i detta sammanhang.
Trenden för transportsystemets kvalitet i Sverige har dessvärre de senaste åren varit negativ, i synnerhet för järnvägen, vilket på sikt kan riskera att försvaga näringslivets konkurrenskraft.12 Det finns därför anledning att se över transportpolitikens utformning och
genomförande på en rad områden, i syfte att säkerställa de grundläggande samhällsekonomiska värden som transportsystemet ska leverera: tillförlitliga transporter till konkurrenskraftiga priser.
I detta sammanhang är också som vi konstaterar i föregående avsnitt den direkta effekten
av skatter och avgifter på företagens kostnader högst relevant. Sveriges nationella konkurrenskraft bygger på att vi som land kan skapa gynnsamma villkor för investeringar och företagande som i sin tur skapar sysselsättning, bidrar till produktivitet och tillväxt samt genererar skatteintäkter som kan finansiera offentliga investeringar i allt från infrastruktur
till välfärdstjänster.13
I internationella rankingar av nationell konkurrenskraft placerar sig Sverige lågt när det
gäller företagens kostnader, i synnerhet skatter och avgifter. Detta beror till stor del på
grund av höga skatter på arbete, men också en rad andra faktorer.14 Transportskatter och
-avgifter är en del av detta och kan i vissa fall spela en betydande roll både för inhemska
företags ekonomi och för Sveriges attraktivitet för utländska investeringar. Eftersom skatterna är en del av de totala transportkostnaderna, kan de fördyra näringslivets transporter och därigenom dämpa de positiva effekterna av ett väl fungerande transportsystem.

10

11

12
13
14

Utöver funktionsmålet innehåller de transportpolitiska målsättningarna även ett hänsynsmål, vilket innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också
bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås.
Man skiljer på funktionella och administrativa regioner, där administrativa regioner är sådana som formas genom politiska
beslut. Funktionella regioner är sådana som uppstår på naturlig väg av människors beteenden, exempelvis runt en lokal
arbetsmarknad.
Proposition 2015/16:1, utgiftsområde 22, s. 23.
Se exempelvis Delgado m.fl. (2012) för en ingående redogörelse av detta resonemang.
Se exempelvis World Economic Forum (2015).
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Detta är dock delvis ett outforskat område. Kunskapen om näringslivets transportkostnader i allmänhet och transportpolitikens bidrag till dessa kostnader är bristfällig. Den offentliga statistiken underskattar de verkliga kostnaderna och fångar inte på ett systematiskt sätt hur olika skatter och avgifter påverkar näringslivets kostnader. Besluten om design och implementering av enskilda styrmedel fattas också av ett stort antal olika aktörer, vilket ytterligare bidrar till osäkerheten. Det finns därför en risk att transportpolitiken
kan ge upphov till icke önskvärda negativa effekter på näringslivets konkurrenskraft.
Viktigt att notera är att vi heller inte går in på huruvida hänsynsmålet i transportpolitiken
uppfylls på ett ändamålsenligt sätt, det vill säga målet om att transportsystemet ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, samt bidra till att miljökvalitetsmålen och ökad hälsa uppnås. En stor del av de styrmedel som används inom transportpolitiken syftar just till att nå detta mål – exempelvis koldioxid- och trängselskatter. Effekterna av denna typ av styrmedel på exempelvis minskade utsläpp och mindre trängsel är
också relativt väl utredda. Det vi istället fokuserar på är transportpolitikens effekter på
näringslivets konkurrenskraft – kopplat till funktionsmålet och dess preciseringar inom
området näringslivets transporter.
Med det sagt är det naturligtvis angeläget att de styrmedel som syftar till att internalisera
externa effekter respektive avgifter som syftar till att finansiera investeringar, drift och
underhåll av infrastruktur utformas på ett konsekvent, transparent och kostnadseffektivt
sätt, med minsta möjliga påverkan på marknaden. Vi diskuterar också detta kortfattat i
Box 3.1 och Box 3.2.

1.3

Rapportens syfte och struktur

Copenhagen Economics har mot denna bakgrund fått i uppdrag att analysera just transportpolitikens kostnader för näringslivet – ett område där kunskapen är dåligt utvecklad
trots att frågan återkommande betonas i den politiska diskursen.
Eftersom frågan är relativt outredd har inte syftet i denna studie varit att fullt ut kvantifiera kostnaderna, utan att ta ett första steg på vägen samt att visa hur det kan vara möjligt
att ta fortsatta steg framöver. Vi konstaterar att det finns betydande brister i de underlag
som ligger till grund för transportpolitiken idag och att detta riskerar att leda till samhällsekonomiskt ineffektiva beslut.
Rapporten är strukturerad enligt följande: kapitel 2 innehåller en mer utförlig genomgång av transporternas värde för ekonomin i Sverige och för näringslivets konkurrenskraft. Kapitel 3 presenterar statistik över transportpolitikens kostnader för näringslivet
som helhet och fördelat på olika branscher. Denna genomgång bygger i hög utsträckning
på offentliga data från Statistiska Centralbyrån, SCB, som har kompletterats med andra
uppgifter för att ge en mer heltäckande bild. Vi visar också här vilka styrmedel som ger
upphov till störst kostnader samt hur utvecklingen över tid har sett ut på vissa utvalda
områden. I kapitel 4 diskuterar vi vilka slutsatser som kan dras utifrån det material vi
analyserat samt ger förslag på viktiga områden för vidare studier.
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Kapitel 2

Transporternas bidrag till Sveriges
ekonomi och konkurrenskraft
Kapitlets innehåll
I kapitel två går vi närmare in på transporternas värde i Sverige och kopplar detta värde till
näringslivets internationella konkurrenskraft.
Vi drar slutsatsen att ett land som Sverige, med stora avstånd både inom landet och till
marknader i andra länder, är beroende av ett väl fungerande transportsystem som håller
transportkostnaderna nere. Detta är särskilt viktigt då produktionskostnaderna generellt är
höga i Sverige – låga transportkostnader kan delvis kompensera för detta.
Vi konstaterar också att transportsystemet idag har betydande brister som leder till ökade
kostnader, vilket i förlängningen riskerar att försvaga näringslivets konkurrenskraft.
Kapitlet avslutas med ett kort resonemang om de direkta kostnader transportpolitiken
skapar för företagen. Skatter och avgifter behövs för att finansiera nödvändig infrastruktur
men kan också försvaga näringslivets konkurrenskraft om de utformas på ett felaktigt sätt.
Kunskapen om kopplingen mellan transportpolitiken och näringslivets kostnader är dock
bristfällig.

Sverige är ett stort, glest befolkat land och människor och varor fraktas långa sträckor
varje dag mellan olika delar av landet. Många av de råvaror som används som insatsvaror
i industrins produktion finns i norr, medan befolkningen och landets stora hamnar till
stor del finns i söder. Detta gör att transportvolymen, mätt i tonkilometer, och Sveriges
ekonomiska utveckling hänger tätt samman. Transportintensiva sektorer som industriell
produktion och råvaruutvinning har sett en kraftig tillväxt under större delen av 1900-talet, vilket driver efterfrågan på transporter. Med undantag för perioden efter olje- och
varvskriserna på 1970-talet och de senaste årens utveckling har också transportvolymen
ökat trendmässigt de senaste femtio åren, se Figur 2.1.
Nedbrutet på transportslag är det godstransporter på väg som haft den mest stabila utvecklingen, medan sjöfarten och järnvägstransporterna halkat efter något. Andelen vägtransporter i det totala transportarbetet har alltså ökat.
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Figur 2.1 Godstransportarbete i Sverige 1964-2014
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Källa:

Copenhagen Economics baserat på statisk från Trafikanalys, Transportarbete
(http://www.trafa.se/sv/Statistik/Transportarbete/).

En väsentlig del av produktionen säljs dessutom till andra länder. Sverige exporterade varor och tjänster till ett värde av 1 125 miljarder kronor 2014,15 en femtedel av värdet av näringslivets sammanlagda produktion.16 Exportindustrierna är i sin tur ofta beroende av
importer för produktion, då råvaror och andra insatsvaror förädlas av svenska företag för
att säljas till andra länder. När marknader blir mer globala och företagens möjlighet att
lokalisera sin verksamhet i andra länder ökar, blir också transporter och tillgänglighet
viktigare som konkurrensfaktorer. Världsekonomin rör sig mot en ökad fragmentering i
framställning av varor och tjänster, och kraven på logistikens precision, ledtider och flexibilitet ökar därmed. En växande del av Sveriges ekonomiska aktivitet sker i globala värdekedjor som spänner över flera länder.17 Detta gör att varor i genomsnitt transporteras
längre sträckor, vilket också är en viktig faktor som bidrar till ökat transportarbete.
Sverige ligger dock relativt långt ifrån stora befolkningscentrum och logistikknutpunkter i
centrala Europa. Avståndet och den begränsade tillgängligheten till omvärlden innebär en
konkurrensnackdel för svenska företag – det finns en tydlig koppling mellan hur nära länder ligger varandra och handelsvolymer mellan dem.18
Transportsystemets kvalitet och effektivitet är alltså avgörande både för att säkerställa
goda förutsättningar för inhemska transporter och för att stärka kopplingarna och till internationella marknader. Grundläggande handlar det om att transporterna möjliggör tillgänglighet, för människor och företag, som skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt
15

16

17
18

SCB, Export, import och handelsnetto (http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Handel-med-varoroch-tjanster/Utrikeshandel/Utrikeshandel-med-varor/7223/7230/282817/).
Baserat på värdet av näringslivets produktion till baspris 2012: 5 610 miljarder kronor (SCB, Produktion, insatsförbrukning
och förädlingsvärde (ENS2010), löpande priser, mnkr efter näringsgren SNI 2007, transaktionspost och år, www.scb.se).
Tillväxtanalys (2014).
Disdier & Head (2008).
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och utveckling av näringslivet i alla delar av landet. Transportsystemets bidrag till ekonomin uppstår i flera steg (se Figur 2.2).

Figur 2.2 Värdet av förbättringar i transportsystemet

Källa:

Copenhagen Economics baserat på Trafikanalys (2011) och Eddington (2006).

För det första ger transportsystemet (eller förbättringar i transportsystemet vilket illustreras i figuren) upphov till kortare res- och transporttider samt minskad trängsel vilket
minskar kostnaderna för resor och transporter och gör dem mer pålitliga. Detta är en direkt vinst för alla som använder transporter i privat eller affärsmässigt bruk. För det
andra ökar denna förbättring näringslivets produktivitet vilket ger upphov till ytterligare
vinster. Dessa kan i sin tur delas in i tre kategorier:
•

Förbättrad logistik som möjliggör ökad specialisering ger företagen ökade möjligheter
att utnyttja skalfördelar. Ett väl fungerande transportsystem skapar möjligheter för
företagen att transportera, och därmed producera, större volymer.

•

Tillgång till större och tidigare otillgängliga marknader gör att företag både kan öka
sin försäljning och få tillgång till kvalificerad arbetskraft inom ett större område. Genom att minska de reella avstånden inom och mellan länder expanderas den relevanta
marknaden är därmed antalet konkurrerande företag. Transporter är också nära länkade till arbetsmarknaden. Pendlingsmöjligheter påverkar människors kring boende
18
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och arbete och kostnaden för pendlingen har en betydande påverkan på människors
privatekonomi. Effektiva transporter ökar flexibiliteten på arbetsmarknaden genom
att de expanderar människors valmöjligheter, vilket också ökar tillgång till kvalificerad arbetskraft för företagen.19
•

Så kallade lokaliseringseffekter gör att företag kan dra fördel av att lokaliseras i olika
typer av geografiska kluster eller agglomerationer. Väl fungerande transporter kan bidra till uppkomsten av kluster och agglomerationer av ekonomisk aktivitet, vilket driver specialisering, produktivitet och konkurrenskraft. Likaväl som sådana effekter kan
uppstå när säljare och köpare av varor och tjänster kommer närmare varandra geografiskt, kan de uppstå genom kortare restider.

Som tidigare nämnts är ett av transportpolitikens övergripande mål att bidra till att förstärka dessa positiva effekter av transporter på ekonomin, vilket i huvudsak sker genom
investeringar och underhåll av infrastruktur. Detta har en avgörande betydelse för näringslivets kostnader, lönsamhet och produktivitet. För att koppa detta till internationell
konkurrenskraft måste dock situationen i Sverige jämföras med den i andra länder.

2.1

Transportsystemets kvalitet och näringslivets
internationella konkurrenskraft

Transportsystemets och infrastrukturens kvalitet har en avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft. Effektiva och pålitliga transporter minskar företagens kostnader
genom bland annat tidsbesparingar. Som konstaterat ovan har Sverige både en liten inhemsk marknad och förhållandevis långt till andra större marknader. Mer effektiva transporter, av både gods och personer, kan bidra till att kompensera för detta genom att
minska det reella avståndet till större marknader.
Konkurrenskraft kan mätas på olika sätt och vi har här valt ett av de mest etablerade, det
som utvecklats för Word Economic Forums Global Competitiveness Index. WEF:s index
består av sju pelare (se Box 2.1) som den sammanlagda nationella konkurrenskraften vilar
på – en av dessa sju är Infrastruktur som består av två separata beståndsdelar: a) Transportinfrastruktur samt, b) Elektricitet- och teleinfrastruktur. I denna genomgång fokuserar vi på den första av dessa två, vilken i sin tur är uppbyggd av fem indikatorer för olika
delar av transportsystemet: väg, järnväg, flyg, hamnar och sjöfart samt övergripande infrastrukturkvalitet.

Box 2.1 Konkurrenskraftens bestämningsfaktorer – Sveriges
styrkor och svagheter
19

På motsvarande sätt kan dåliga förbindelser hämma denna tillgång. Exempelvis får bilpendlare i Stockholm 30 minuter
lång pendelresa per dag idag räkna med att deras restid förlängs med 87 timmar per år, motsvarande mer än arbetsveckor,
på grund av trängsel i trafiken. Detta kan göra att Stockholm går miste om attraktiv arbetskraft. Källa: https://www.tomtom.com/sv_se/trafficindex/#/city/STO.
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Sveriges konkurrenskraft bestäms både av externa makrofaktorer, som nationella beslutsfattare inte kan påverka utan endast att anpassa sig till, och av inhemska faktorer, som nationella beslutsfattare i hög utsträckning kan påverka. Vi fokuserar i
denna rapport på den senare kategorin, vilken i sig kan brytas ner i en rad delområden. Detta kan göras på otaliga sätt. Ett av de mest etablerade är det som utvecklats
för World Economic Forums Global Competitiveness Index20. Spindeldiagrammet nedan illustrerar Sveriges position, på en skala från ett till sju (där ett är sämst och sju
är bäst), inom de olika områdena i den senaste versionen av detta index.
Global Competitiveness Index (GCI)
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Källa:

Copenhagen Economics baserat på World Economic Forum (2015)

Diagrammet visar att Sverige klarar sig relativt väl överlag, i synnerhet i kategorierna
’Makroekonomisk miljö’, ’Hälsa och grundskola’ samt ’Teknologisk beredskap’. Detta
kan tolkas som att det finns goda grundförutsättningar för både företag och människor
att verka i Sverige, det politiska läget är förhållandevis stabilt, sjukvård och skola fungerar överlag väl och befolkning såväl som företag har en hög benägenhet att ta till
sig nya tekniska lösningar som kan öka den ekonomiska effektiviteten i samhället.
Inom dessa kategorier finns dock svagare element. Ett sådant är det totala skattetrycket, vilket ingår som indikator i den makroekonomiska miljön, där Sverige ligger
på plats 119 av 144. Detta innebär att vissa snedvridande och betungande skatter och
avgifter idag utgör en konkurrensnackdel för näringslivet och för Sverige som land.
Även om skatterna fyller ett syfte, och i hög utsträckning också bidrar till de styrkor
som Sverige har genom att de möjliggör värdefulla offentliga investeringar, finns det
troligen anledning att fundera över utformningen av vissa av dem. Vi återkommer till
denna fråga senare i rapporten när vi beskriver transportpolitikens kostnadssida.
Sämst position, har Sverige vad gäller ’Marknadens storlek’. Detta beror på att Sverige är ett litet land sett till befolkningen, men också på att vi ligger relativt långt ifrån
andra stora marknader som kan kompensera för vår egen begränsade storlek. Här kan
politiken spela en viktig roll genom att underlätta ett fritt flöde av varor, tjänster och
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människor till och från Sverige samt genom att genomföra åtgärder som stärker attraktiviteten för utländska investeringar och människor från andra länder.
Av särskild relevans i denna rapport är naturligtvis ”Infrastruktur”, vilket också är ett
av de svagare områdena för Sverige. Av de 144 länder som ingår i WEF:s index placerar sig Sverige på plats 22, efter nära konkurrentländer som Danmark, Finland, Tyskland och Nederländerna.
Källa:

Copenhagen Economics baserat på World Economic Forum (2015)

Box 2.2 illustrerar att det finns betydande gap till de bästa länderna för somliga indikatorer på konkurrenskraft. Inom kategorin infrastruktur hamnar vi långt under den ledande
klungan vilket är problematiskt ur ett konkurrenskraftsperspektiv, då det ökar kostnaderna för transporter i Sverige relativt andra länder och gör Sverige mindre attraktivt som
land att förlägga verksamhet i. Figur 2.3 visar den detaljerande placeringen för de individuella indikatorerna inom infrastrukturområdet, för Sverige jämfört med några nära konkurrentländer. Sverige placerar sig något högre än Danmark vad det gäller flygtransportinfrastrukturens kvalitet, men i övrigt placerar vi oss sist jämfört med länderna Tyskland,
Nederländerna, Danmark och Finland inom samtliga övriga kategorier. Avståndet är i
synnerhet stort vad gäller järnvägsinfrastrukturens kvalitet.
Skillnaderna mellan dessa länder är inte stor, det handlar trots allt om välutvecklade ekonomier med jämförelsevis goda förutsättningar för transporter. Trenden för Sverige har
dock även varit negativ under en rad år, vilket förstärker bilden av att denna fråga förtjänar att undersökas närmare.21 Detta understryks av resultaten i en internationell jämförelse av olika länders transportsystem som utfördes på uppdrag av Trafikanalys under
2014.22 Här konstateras att Sverige presterar under genomsnittet av jämförda länder vad
gäller infrastrukturens kvalitet. Sveriges ambitiösa mål om konkurrenskraft23, kopplat till
det faktum att vår placering i Europas periferi gör oss mer beroende av transporter än exempelvis Tyskland och Nederländerna, gör bilden än mer allvarlig.

20

21

22
23

För en utförlig metodbeskrivning hänvisas till World Economic Forums hemsida: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/view/methodology/.
Regeringen konstaterar exempelvis i den senaste budgetpropositionen att transportsystemets kvalitet har försämrats jämfört med tidigare år, något som på sikt kan riskera att försvaga näringslivets konkurrenskraft. I synnerhet gäller detta järnvägen, men även internationell tillgänglighet via flyg har över lag försämrats, vilket är särskilt viktigt i en globaliserad ekonomi där både regionala och interkontinentala resor och transporter blir en allt viktigare del av företagens verksamhet.
Källa: Proposition 2015/16:1, utgiftsområde 22.
Wigren et al (2014).
Regeringens forsknings- och innovationspolitik innehåller till exempel mål om att Sverige 2030 är det främsta valet för globala tillverkningsindustrin att investera i utveckling och tillverkning av avancerade varor och tjänster. Se exempelvis
http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Pressmeddelanden/2013/130627-Miljardsatsning-for-att-starka-Sverigeskonkurrenskraft/.
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Figur 2.3 Infrastrukturens kvalitet är sämre i Sverige jämfört
med nära konkurrentländer
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Copenhagen Economics baserat på World Economic Forum (2015)

Den allmänna förklaringen till varför situationen har försämrats är att investeringarna i
infrastrukturen, i synnerhet järnvägen, har utvecklats svagt i förhållande till den ekonomiska tillväxten under lång tid.24 Det är naturligtvis svårt att avgöra vad som är en rimlig
nivå på dessa investeringar, men det finns argument som talar för att såväl underhåll som
nyinvesteringar är eftersatta – att det finns en ackumulerad infrastrukturskuld.25 Infrastrukturen är uppenbart bitvis bristfällig och lider av betydande kapacitetsbrister, vilket
kan få betydande kostnader för näringslivet. Box 2.2 ger ett exempel på detta.

24
25

Konjunkturinstitutet (2012).
Se exempelvis Svenskt Näringsliv (2013) för en översikt av detta resonemang.
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Box 2.2 Näringslivets kostnader av bristande infrastruktur
Effekterna av undermålig infrastruktur i Sverige ställdes på sin spets vintern
2009/2010 då långvarig kyla och mycket snö visade på konsekvenserna av eftersatt
underhåll. Stillastående persontåg fick stor uppmärksamhet, inte minst i media, och
kostnaderna för detta var sannolikt mycket omfattande. Än mer omfattande var dock
kostnaderna för stillastående godstrafik, som i vissa känsliga branscher orsakade produktionsstopp, uteblivna leveranser och överfulla lager i leverantörsledet. 26 27 28 Till
exempel uppskattade branchorganisationen Skogsindustrierna att de direkta kostnaderna för medlemsföretagen under vintern 2009/2010 uppgick till runt 75-95 miljoner
kronor, och att det därtill tillkom stora indirekta kostnader.29 En särskild utredning30
tillsattes under våren 2010 för att lämna förslag på hur en liknande situation kan undvikas i framtiden. Denna identifierade stora brister i det sätt som tågtrafikens olika aktörer agerar och samverkar, samt pekade på att anslagen till järnvägen måste öka om
mål och ambitioner med järnvägssystemet ska kunna förverkligas.
Viktigt att poängtera i sammanhanget är att ett åtgärdsprogram togs fram redan 2002
som, om det genomförts, sannolikt hade kunnat begränsa de negativa effekterna av
den kalla vintern 2009/2010.31 Det finns dock ingen samlad bild av i vilken utsträckning dessa åtgärder implementerades.
Ytterligare en brist i järnvägssystemet i Sverige är som nämnt tidigare det idag
mycket höga kapacitetsutnyttjandet; enkelt uttryckt antalet tågtransporter per kilometer tillgänglig järnväg. Trafikverkets uppföljning32 från år 2014 visar att 93 av landets knappt 250 linjedelar hade ett kapacitetsutnyttjande på mellan 81 och 100 procent (vilket definieras som mycket högt) under de två timmar av dygnet när belastningen var som störst. Järnvägsnätet lider därför av stora kapacitetsbegränsningar, i
synnerhet i storstadsområdena och på ett antal andra hårt trafikerade sträckor.33
Dessa kapacitetsbegränsningar innebär stora kostnader för näringslivet. Enligt beräkningar av konsultföretaget McKinsey & Co. uppgår kostnaderna för förseningar i godstrafiken till ca 1,4 miljarder kronor.34
Källa:

KTH (2010); SOU 2010:69; Skogsindustrierna (2010); Banverket (2002); Trafikverket (2014);
Ehrling (2015).

En internationell jämförelse indikerar också att upplevelsen av tillförlitlighet och trygghet
kopplat till transportsystemet generellt är lägre i Sverige än i flera konkurrentländer, exempelvis Tyskland och Storbritannien.35 På marginalen kan detta påverka Sveriges attraktivitet för investeringar, och i förlängningen den totala konkurrenskraften.
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27
28
29
30
31
32
33
34
35

I den utredning som konsultbolaget McKinsey utarbetade åt Trafikverket efter vintern 2009/2010 stod godstrafiken för 72
procent av totalt antal förseningar, medan den endast beräknades utgöra 7 procent av den samhällsekonomiska kostnaden.
Kostnaden för gods uppskattades som godsets kapitalkostnad under förseningen, och kritiker hävdade att utredningen
bortsåg från betydande direkta och indirekta kostnader.
KTH (2010).
SOU 2010:69.
Skogsindustrierna (2010).
SOU 2010:69.
Banverket (2002).
Trafikverket (2014).
Trafikverket (2014).
Ehrling (2015).
Wigren et al (2014).

23

Transportpolitikens kostnader och
näringslivets konkurrenskraft

2.2

Underlag saknas att bedöma transportpolitikens
påverkan på näringslivets konkurrenskraft

Transportpolitiken har som nämns ovan en övergripande målsättning om att säkerställa
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela Sverige. En viktig del av detta är transporternas betydelse för
näringslivets konkurrenskraft. En annan del är den skyddshänsyn politiken ska ta genom
att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen
ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås
och att ökad hälsa uppnås.
Beslutsfattare har en relativt god bild över transporternas negativa samhällsekonomiska
effekter i form av utsläpp och buller etc. (se Box 2.3 på sidan 24), samt hur transportpolitikens styrmedel påverkar dessa. Man har också en övergripande förståelse av vilket värde
ett välfungerande transportsystem har för samhället, vilket vi beskriver i avsnitt 2.1, och
vad insatser för att förbättra detta system ger i form av minskade transportkostnader och
ökad tillgänglighet.
Det finns dock betydande brister i förståelsen för den direkta påverkan som transportpolitiken har på näringslivets kostnader. Det finns mycket få, om ens några, övergripande
studier och ingen sammanhållen statistik att bygga välgrundade slutsatser och politiska
beslut på.
Ett resultat av detta är att ansvariga politiker och myndigheter inte har en
fullständig bild av konsekvenserna när de genomför insatser inom transportpolitiken. Det finns en risk att detta kan leda till oanade och oönskade effekter i form av
begränsad tillgänglighet och försämrad konkurrenskraft.
Detta perspektiv blir särskilt relevant givet de höjningar av ett antal transportrelaterade
skatter och avgifter som aviserats under de senaste åren. I april 2015 lade exempelvis regeringen i sin budgetproposition fram förslaget att skatten på bensin och diesel ska höjas
med 44 respektive 48 öre per liter (60 öre per liter för bensin och 66,5 öre per liter för
diesel inklusive moms) för diesel från 2016.36 Härtill kommer automatiska uppräkningar,
i takt med inflationen, av skattenivån från och med 2017 plus en schablonuppräkning på 2
procentenheter per år. Detta innebär att den totala skatten på en liter bensin av miljöklass
1 skulle öka från 5,85 kronor 2015 till över 16 kronor 2040.37 För diesel av miljöklass 1
skulle skatten öka från 5,05 kronor per liter till över 14 kronor.
Även en höjning av banavgifter – avgifterna för att använda de svenska järnvägsspåren
har utretts och beslutats. Under 2014 redovisade Trafikverket ett förslag för hur banavgifterna skulle kunna förändras för att fungera som styrande avgifter genom att de blir mer
tydligt differentierade efter tågtyper och fordonsegenskaper samt kapacitetsutnyttjande

36

37

Proposition 2014/15:1. I Regeringens budgetproposition för 2016 som lämnades till riksdagen i september föreslogs höjningar på 66,5 öre per liter för diesel och 60 öre per liter för bensin.
Beräkningar baserat på SPBI och Konjunkturinstitutets prognos mars 2015 om KPI 2017 (2,8 %), KPI 2018 (3,1 %), KPI
2019 (2,9 %). Från 2020 framåt antas KPI 2,0 %.
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för att bättre spegla järnvägens infrastrukturkostnader.38 Detta kommer leda till en dubblering av statens intäkter, och därmed näringslivets utgifter, från banavgifterna under
de kommande tio åren, se Figur 2.4.

Figur 2.4 Förväntad utveckling av statens intäkter från banavgifter 2006-2025, fasta priser för 2014
Miljarder kronor
3

2

1

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0

Prognos
Källa:

Copenhagen Economics baserat på data från ESV (åren 2006-2014) och Trafikverket (2014) (prognos
åren 2015-2025).

Ingen av dessa förslag åtföljs av noggrannare konsekvensanalyser för näringslivets konkurrenskraft. För höjningen av energiskatten på bensin och diesel konstaterar Finansdepartementet att transportsektorn och de näringar som är beroende av vägtransporter
kommer påverkas, men att effektiviseringar inom transportsektorn borde mildra effekten
av skattehöjningarna på näringslivets konkurrenskraft.39 I vilken utsträckning detta kan
förväntas ske är dock mycket oklart. Effekten på företagens internationella konkurrenskraft av höjningen av banavgifterna diskuteras inte i Trafikverkets utvärdering av höjda
banavgifter, förutom som del av järnvägens aktörers synpunkter på höjningen.40
Det är alltså ett genomgående problem att de konsekvensbeskrivningar som görs för
dessa skatte- och avgiftshöjningar är ofullständiga. Därmed går det inte heller att fullt ut
bedöma vilka effekter de kommer att få på näringslivets konkurrenskraft.
För att kunna göra mer balanserade bedömningar av vilka effekter dessa, och andra,
transportpolitiska reformer ger upphov till behövs bättre data som kan användas för att
göra noggranna analyser av de relevanta ekonomiska sambanden. I nästa kapitel fokuserar vi på transportpolitikens kostnader för företagen och visar hur dessa kan mätas och
tydligare kopplas till näringslivets konkurrenskraft. Inledningsvis diskuterar vi näringslivets transportkostnader generellt samt skatters och avgifters bidrag till dessa. Därefter
38
39
40

Trafikverket (2014).
Finansdepartementet (2015, s. 41).
Trafikverket (2014).
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tittar vi närmare på hur kostnaderna ser ut i näringslivets olika branscher. Avslutningsvis argumenterar vi för att den officiella statistiken över näringslivets transportkostnader underskattar både de direkta kostnaderna för enskilda
branscher och betydelsen av transportkostnaderna i näringslivet generellt.

Box 2.3 Transporternas negativa samhällsekonomiska effekter
Transporter ger upphov till olika kostnader, som kan vara antingen privata (interna)
eller externa. Om kostnaden påverkar en marknadsaktörs beslut om att utnyttja
transporter klassas den som privat. En privat kostnad kan till exempel vara utgifter för
bränsle, men också mer indirekta kostnader relaterade till värdet av den tid människor
tillbringar i trafiken eller lidandet som uppstår vid en olycka.
Kostnader som inte påverkar marknadsaktörernas beslut klassas istället som externa
kostnader. Dessa kostnader kan vara svåra att både identifiera och kvantifiera. De negativa hälso- och miljöeffekter som uppstår vid transporter är typiska externa kostnader. Andra exempel är störningar från buller, trängsel och förseningar och kostnader
som uppstår vid trafikolyckor såsom produktionsbortfall på grund av sjukfrånvaro. Genom att ålägga transporttjänster med skatter och avgifter kan de externa kostnaderna
till viss del internaliseras, och på så vis påverka beslut kring transportutnyttjande.
För att illustrera hur olika kostnader uppstår av transportsektorn, ger vi ett exempel
på vilka kostnader en bil som kör i en stad ger upphov till.
Antag att bilen tankas med bensin (privat kostnad). När bensinen förbränns i motorn
bildas restprodukter som släpps ut som avgaser. I dessa avgaser finns föroreningar
som har effekt på såväl hälsa som den lokala och globala miljön (samhällskostnader)
När bilen kör på gator och vägar slits vägunderlaget och måste på sikt bytas ut. Dessutom slits däck och bromsar ut (privat kostnad). Friktionen mellan vägar, däck och
bromsar gör att partiklar frigörs. Dessa sprids med vinden och andas in av människor,
med negativa effekter på deras hälsa (samhällskostnader). Dessutom uppstår buller,
bland annat från däckens kontakt med väglaget, vilket kan vara störande för omgivningen (samhällskostnad).
Vägtrafiken i Sveriges storstäder drabbas ofta av köer. Få bilister uppskattar trängsel i
trafiken, och hade hellre befunnit sig vid resans start- eller slutpunkt än i bilkö (privat
kostnad). Samtidigt som man drabbas av trängsel är man en del av problemet: varje
bil som kör på vägen bidrar till att trängseln blir värre för alla andra bilister (samhällskostnad).
Även om riskerna är små, finns det en risk att drabbas av olyckor i trafiken. Materiella
skador täcks för det mesta av försäkringar (privat kostnad), medan personskador och
dödsfall kan ge upphov till stort lidande för de drabbade och deras anhöriga (privat
kostnad). Sjukfrånvaro som orsakas av skador ger upphov till produktionsbortfall
(samhällskostnad).
Källa:

Copenhagen Economics.
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Kapitel 3

Transportpolitiken påverkar
företagens konkurrenskraft
Kapitlets innehåll
I kapitel tre presenterar vi olika infallsvinklar och mått på näringslivets transportkostnader
och hur transportpolitiska skatter och avgifter adderar till dessa. Detta är första steget för
att kunna göra en seriös internationell jämförelse och det är tydligt att behovet av kunskapsuppbyggnad är stort.
Utifrån den officiella statistiken framträder en bild av att transportkostnaderna utgör en
mycket blygsam del av näringslivets totala kostnader. Utifrån denna bild är det lätt att dra
slutsatsen att transportskatter och avgifter endast har marginell effekt på näringslivets
kostnader och konkurrenskraft.
Vi argumenterar i detta kapitel för att detta inte stämmer och att den officiella statistiken
underskattar transportpolitikens effekter på företagens kostnader och konkurrenskraft, av
tre huvudsakliga anledningar:
1

Den officiella statistiken är relativt grovt indelad, vilket jämnar ut stora skillnader
mellan delar av branscher och enskilda varugrupper. Vissa varor, framförallt tunga
sådana med lågt förädlingsvärde som måste fraktas långa sträckor, kan ha transportkostnadsandelar på uppemot 30 procent. Här kan även små procentuella kostnadsökningar spela stor roll.

2

I vissa branscher är vinstmarginalerna små, vilket gör att även mindre höjningar
av exempelvis en transportrelaterad skatt eller avgift kan få stora konsekvenser.
Denna typ av tröskeleffekter räknas normalt inte in i den samhällsekonomiska kalkylen för enskilda transportpolitiska insatser.

3

I slutpriset för alla de insatsvaror och produkter som företag i Sverige köper ingår
transporterna genom hela värdekedjan, från råvara till färdig slutprodukt. Dessa
kostnader bokförs inte som transportrelaterade, men spelar stor för näringslivets
totala transportkostnader och även för effekten av enskilda styrmedels kostnader
för näringslivet.

Sammantaget leder vår genomgång till slutsatsen att kunskapen om transportpolitikens
totala kostnader för näringslivet är bristfällig, och om något underskattas de verkliga kostnaderna. Detta riskerar att leda till att transportpolitiska beslut medför oväntade och oönskade negativa konsekvenser för näringslivets konkurrenskraft.
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3.1

Transportkostnaderna relativt små för näringslivet som
helhet – men troligen större än den officiella bilden visar

Transporter är en avgörande del av många företags produktionsprocesser och betydelsen
av väl fungerande transporter har vuxit i takt med att produktionssystemen blivit allt mer
komplexa och geografisk utspridda. Som konstaterat i föregående kapitel medför de även
stora ekonomiska värden till övriga samhället. Trots detta utgör, enligt den offentliga statistik som finns på detta område, transportkostnaderna endast en blygsam del av de totala kostnaderna. År 2013 lade svenska företag sammanlagt 135 miljarder kronor på interna och inköpta transporter, vilket motsvarar lite drygt 2 procent av företagens sammanlagda kostnader.41

Tabell 3.1 Näringslivets övergripande kostnadskategorier, 2013
Miljarder kronor
Kostnader för råvaror, handelsvaror och övriga externa kostnader

5 101

Personalkostnader

1 402

Övriga rörelsekostnader
Sammanlagda kostnader
Varav transportkostnader (andel av sammanlagda kostnader)
Källa:

67
6 570
135 (2,1%)

SCB, Preliminära resultaträkningsposter enligt Företagens ekonomi efter näringsgren SNI 2007.

Att andra insatsvaror, personal och andra externa kostnader dominerar i mixen är inte
förvånande men många företrädare från näringslivet känner inte igen sig i den bild som
den officiella statistiken målar upp av transporterna som en nästintill oväsentlig fråga,
vilket vi också visar i detta kapitel.
En förklaring är att transportkostnader skiljer sig åt mellan näringslivets olika branscher.
Här gäller både att olika varugrupper i olika utsträckning transporteras av vissa trafikslag.
När det exempelvis gäller järnmalm domineras dessa av sjöfart och järnväg, eftersom
dessa trafikslag är effektiva när det gäller transporter av tunga och skrymmande varuslag.
Ett annat karaktäristiskt drag för varutransporter är förekomsten av transportkedjor bestående av olika transportslag. I de allra flesta fall börjar och/eller slutar en varutransport
med lastbil. Samtliga har dock olika stor och varierande användning av dessa transportmedel.
Detta gäller inte minst sektorer som är beroende av naturresurser för sin verksamhet, där
råvaran kan behöva fraktas långt för att komma till fabriken, och slutprodukten vidare till
kunden. Inom trävaru- och pappersindustrin utgör transportkostnader i genomsnitt 7 till
8 procent av företagens sammanlagda kostnader enligt offentlig statistik. Nedbrutet på
41

Siffran kommer från SCB:s undersökning ’Företagens Ekonomi’. Siffran innefattar dels kostnader för transportmedel
dvs kostnader för företagets egna, hyrda transportmedel, såsom bilar, lastbilar, truckar, arbetsmaskiner, motorcyklar, båtar
och flygplan, som helt eller delvis används i rörelsen. Dessa kostnader omfattar drivmedel, fordonsskatt, fordonsförsäkring,
reparationer, reservdelar och tillbehör, fordonsbesiktning, parkering m.m. Siffran innefattar också kostnader för frakter
och transporter dvs kostnader för frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution och som utförs av främmande fraktförare. Tull och speditionskostnader samt transportkostnader vid vissa arbeten ska även räknas med. Siffrorna
inkluderar inte transportföretagens kostnader.
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enskilda varuslag kan dock transportkostnadsandelen vara betydligt högre än så. För produkter inom skogs- och gruvindustrin kan transporterna utgöra upp till 30 procent av varuvärdet42. Inom tillverkningsindustrin som helhet utgör enligt den officiella statistiken
transportkostnaderna 3 procent av de sammanlagda kostnaderna, medan tjänstesektorn
endast har en andel på 1 procent (se Figur 3.1).

Figur 3.1 Transportkostnader som andel av näringslivets sammanlagda kostnader, 2012
9%
8%

8%

8%

7%

7%
6%

5%

5%

4%

3%

3%
3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%
1%

1%

El, värme, vatten, avfall o. dyl.

3%

Övriga tjänster

4%

1%

1%
Tjänstesektorn

Hela näringslivet

Tilllverkningsindustrin

Handel

Petroleum och kemikalier

Reparation och installation

Byggande av hus

Stål- och metallframställning

Textil

Övrig tillverkning

Mineralutvinning

Livsmedel

Trävarutillverkning

Pappers- och pappersvarutillverkning o. dyl.

Icke-metalliska mineraliska produkter

0%

Not:

Kostnaderna inom jordbruk, skogsbruk och fiske samt transporter är uteslutna på grund av bristfällig
data över transportkostnader.

Källa:

Copenhagen Economics baserat på data från SCB.

För att komplettera den officiella statistiken, som fortfarande är relativt outvecklad, har vi
inom ramen för denna studie, i samarbete med Svenskt Näringsliv, genomfört en undersökning av transportkostnader bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag.43 Här framträder en delvis annorlunda bild. Bland de tillfrågade företagen uppskattar hela 23 procent
att transportkostnaderna utgör åtta procent eller mer av totala kostnader (se Figur 3.2 nedan), vilket är betydligt fler än vad som framgår i figur 3.1 ovan. Även på detaljnivå skiljer
sig verklighetsbeskrivningen åt mellan den officiella statistiken och företagens uppfattning. I undersökningen är den sektor där flest företag uppger transportkostnadsandelar
på över 8 procent byggindustri/installation (30 procent) följt av tillverkningsindustrin
(28 procent). I den officiella statistiken är byggsektorns transportkostnadsandel endast
omkring 2 procent.
42
43

Copenhagen Economics baserat på data från SCA och SSAB
Se beskrivning i Bilaga Error! Reference source not found..
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I Tabell 3.2 beskriver vi närmare situationen för de företag som uppger att transportkostnaderna är högre än 8 procent. Tabellen visar att flertalet uppskattar att deras transportkostnadsandel ligger mellan 8 och 20 procent – runt 80 procent av de tillfrågade placerar
sig i den här kategorin. Återigen har bygg- respektive industriföretagen de högsta transportkostandsandelarna – runt en sjättedel av dessa företag anger att transportkostnaderna utgör över 21 procent av de totala kostnaderna.

Figur 3.2 Andel företag som uppskattar att transportkostnader
utgör mer än åtta procent företagets kostnader
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Baserat på 2789 enkätsvar.

Källa:

Företagarpanelen – Q3 2015 Transportkostnader (Svenskt Näringsliv).

Tjänster

Tabell 3.2 Transportkostnader som andel av totala kostnader,
företagens egen uppskattning
Hur stor andel av era sammanlagda kostnader utgörs av kostnader för alla transporter totalt?
8-20% av kostnader

21-60% av kostnader

60-100% av kostnader

Byggindustri, installation

85%

15%

-

Industri

85%

14%

-

Tjänster

85%

13%

2%

Handel, hotell, restaurang

98%

1%

-

80%

14%

5%

Totalt
Not:

Baserat på 547 enkätsvar: de som svarat att transportkostnader utgör åtta procent eller mer, och besvarat frågan med annat än vet ej. På grund av avrundning summerar inte talen till 100 procent.

Källa:

Företagarpanelen – Q3 2015 Transportkostnader (Svenskt näringsliv)

Det bör understrykas att det inte går att direkt jämföra de både underlagen. Vår genomgång indikerar dock att det finns skäl att titta närmare på vad som kan ligga bakom de
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stora skillnaderna mellan den officiella statistiken och företagens uppfattning av sin situation. Vi återkommer till detta i en senare del av kapitlet.
Först tittar vi närmare på huvudfrågan för denna rapport: transportpolitikens bidrag till
företagens kostnader och konkurrenskraft. Vi gör detta genom att ur olika infallsvinklar
beskriva omfattningen av de kostnader som transportpolitiska skatter och avgifter innebär för näringslivet.

3.2

Transportpolitiken har en direkt påverkan på företagens
kostnader

En del av de sammanlagda transportkostnaderna består av de skatter och avgifter som företag betalar in till staten varje år. Svenska företag betalade exempelvis ungefär 32 miljarder kronor i transportpolitiska skatter år 2014. Transportpolitiskt motiverade avgifter utgjorde ytterligare 10 miljarder kronor i kostnader, se Figur 3.3. Vi konstaterar ovan att
näringslivets totala kostnad för transporter är omkring 135 miljarder. Närmare en tredjedel av dessa kostnader utgörs med andra ord av skatter och avgifter.

Figur 3.3 Näringslivets kostnader för transportpolitiska skatter
och avgifter
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Källa:

Copenhagen Economics baserat på data från SCB och ESV.

I detta avsnitt bryter vi ner denna övergripande bild i olika specifika delar samt diskuterar
vilka motiv som ligger bakom olika skatter och avgifter och hur dessa motiv ibland blandas samman på ett sätt som skapar otydlighet och ökade kostnader. Först går vi igenom
olika transportrelaterade skatter, därefter olika avgifter (se Box 3.1) för en diskussion av
skillnaden dem emellan). I detta avsnitt presenterar vi bilden för hela näringslivet medan
avsnitt 3.3 ger en mer finfördelad bild av hur olika branscher och sektorer påverkas.
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Box 3.1 Skillnad mellan skatter och avgifter
Skillnaden mellan skatter och avgifter utgörs främst av den motprestation den betalande får från den offentliga sektorn. En skatt är ett ”tvångsbidrag till det allmänna
utan direkt motprestation”. Med avgift menas ”en penningprestation som betalas för
en specificerad motprestation från det allmänna”. Gränsen däremellan anses dock
vara flytande (Proposition 1973:90, s. 213).
Skatter är i första hand till för att finansiera den offentliga sektorn, även om de i
många fall även används för andra syften, såsom att påverka konsumenters beteende.
Direkta skatter tas ut direkt på personer och företag, till exempel i form av inkomstskatt. Indirekta skatter tas ut på varor och tjänster som köps av personer och företag
och kallas därför konsumtionsskatter. Konsumtionsskatter kan vidare delas in i allmänna konsumtionsskatter, till exempel moms, och punktskatter, till exempel skatter
på energi eller koldioxid.
Till skillnad från skatter kräver avgifter någon form av motprestation från samhället.
Avgiften ska, helt eller delvis, täcka kostnaderna för en sådan motprestation. Exakt
vad som utgör en motprestation är dock inte helt tydligt, men Ekonomistyrningsverket
tolkar begreppet som att statliga resurser måste förbrukas för att kriteriet för motprestation ska vara uppfyllt. Med andra ord måste kostnader för staten uppstå, till exempel i form av personalkostnader, för att en motprestation ska föreligga och en pålaga
ska kunna kallas för avgift. Avgifter ska enbart täcka statens kostnader för motprestationen och inte klart överstiga denna kostnad.
Intäkter från avgifter delas huvudsakligen in i intäkter från uppdragsverksamhet och
offentligrättslig verksamhet. Med uppdragsverksamhet avses försäljning av varor och
tjänster som är frivilligt efterfrågade, till exempel utbildningsuppdrag som utförs av
myndigheter. Avgifter för offentligrättslig verksamhet är däremot tvingande. Offentligrättslig verksamhet är sådan där riksdagen beslutat att verksamheten ska bedrivas
och att den ska vara avgiftsbelagd. ”Offentligrättsliga avgifter tas i regel ut för en
verksamhet som en myndighet bedriver med ensamrätt i landet” (ESV, 2015, s. 22).
Intäkter från offentligrättslig verksamhet ska i princip inte disponeras av myndigheten
utan ska tillföras statskassan, även om 54 procent av myndigheternas intäkter från
offentligrättsliga avgifter disponerades av dem själva 2014.
Var gränsen går mellan vad som är en skatt och vad som är en avgift ”handlar om avvägningen mellan avgift och punktskatt” (ESV, 2004, s. 7). Om syftet är att styra,
snarare än att finansiera, indikerar detta att pålagan är en punktskatt och inte en avgift, även om punktskatter kan användas för att finansiera statlig verksamhet trots att
de i huvudsak har ett styrande syfte.
Källa:

Proposition 1973:90; ESV (2004); ESV (2015).

Transportrelaterade skatter
De 32 miljarder kronor som näringslivet årligen betalar i transportrelaterade skatter syftar i hög grad till att finansiera den offentliga sektorns allmänna utgifter, även om många
skatter utformas även för att ha en styrande effekt, se Box 3.2.
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Intäkter från transportpolitiskt motiverade skatter en viktig inkomstkälla för staten, och
införandet av nya skatter och avgifter på transportområdet och förändringar i deras nivå
på har motiverats av offentligfinansiella skäl. Som ett exempel har energiskatten historiskt sett främst varit en fiskal skatt, även om den även har en styrande effekt.44 Den aviserade höjningen av energiskatten på diesel och bensin motiveras också med att staten har
ett stort budgetunderskott, och att högre skatter bland annat möjliggör satsningar på försvaret.45

Box 3.2 Styrande och finansierande skatter
Styrande skatter och avgifter ska skapa incitament för en effektiv resursanvändning
genom att påverka priserna på varor och tjänster. För att göra detta på ett samhällsekonomiskt optimalt sätt ska transportanvändaren betala för alla marginella samhällskostnader som transportaktiviteten medför (Ricardo-AEA, 2014). I praktiken är detta
svårt att genomföra då marginalkostnaden, dvs. kostnaden för till exempel en ytterligare bil på vägen, skiljer sig åt från fall till fall. Istället utformas skattesatser i regel
efter genomsnittliga kostnader: genom att sätta enhetliga skattesatser på exempelvis
utsläpp av luftföroreningar får varje gram som släpps ut samma värdering.
Finansierande eller fiskala skatter är skatter som tas ut för att finansiera den offentliga
sektorns verksamhet. Optimalt ska beskattningen ske med hänsyn till att minimera
välfärdsförluster som kommer av beskattningens snedvridning av priser på varor,
tjänster och produktionsfaktorer (Hammar, 2006). Detta kräver breda skattebaser vilket gör att skatter kan hållas låga och därmed minska den snedvridande effekten.
Dessutom bör liknande skattebaser ha samma skattesats, vilket i praktiken innebär att
undantagen ska vara få.
Det är inte ovanligt att skatter ska fylla både ett styrande och finansierande syfte. Ett
tydligt exempel är vid så kallad grön skatteväxling som innebär att styrande skatter
som miljö- och energiskatter ska ersätta rent finansierande skatter, till exempel inkomstskatt på arbete. Därmed undviker man dels att snedvrida marknaden för ekonomisk aktivitet som är positiv för samhället, i detta fall arbete, samtidigt som man beskattar aktiviteter som är negativa för samhället, till exempel utsläpp av koldioxid.
Här uppstår dock en målkonflikt då finansierande skatter kräver breda och stabila
skattebaser medan styrande skatter på miljöskadlig verksamhet syftar till att minska
den aktivitet som beskattas. Koldioxidskatter syftar exempelvis till att minska koldioxidutsläppen, vilket i sin tur minskar skattebasen.
Källa:

44
45

Ricardo-AEA (2014); Hammar (2006); Vollebergh (2015).

Energimyndigheten (2011).
Finansdepartementet (2015).
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Näringslivets största utgifter för transportpolitiska skatter kommer från koldioxid- och
energiskatterna på bränslen samt fordonsskatten. Företag i Sverige betalade 2012 ungefär
16 miljarder, 10 miljarder respektive 3 miljarder kronor i dessa skatter, vilket resulterade
i motsvarande intäkter för staten, se Figur 3.5.46 Utöver dessa skatter tas sedan 1990 även
moms ut på bensin och andra oljeprodukter. Moms betalas både på själva drivmedlet och
på skatten. Det är svårt att räkna på hur stora intäkter momsen på bensin och diesel generar till staten, men de drygt 9 miljarder liter drivmedel som såldes 2014 kan uppskattas
ha genererat ca 25 miljarder kronor i momsinbetalningar. Därutöver gav momsskatten ca
11 miljarder kronor. De sammanlagda momsinbetalningarna blir därmed ca 36 miljarder
kronor år 2014, alltså mer än de totala intäkterna från transportrelaterade energi- och
koldioxidskatter. 30 procent av all bensin och 80 procent av all diesel köps dock av företag som kan dra av momsen från skatten, vilket gör att nettointäkterna är runt 15 miljarder kronor.

Figur 3.4 Statens intäkter från näringslivets inbetalning av
transportrelaterade skatter, moms undantaget
miljoner kronor
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Not:

*) Skatt på trafikförsäkringspremier innefattar både näringsliv och hushåll.
Data för koldioxid-, energi-, och fordonsskatt för 2012. För övriga 2014.
Koldioxid- och energiskatt inkluderar även skatt på eldningsolja och gasol. Dessa utgör dock en liten
del av de sammanlagda intäkterna.

Källa:

Copenhagen Economics baserat på data från SCB.

Statens intäkter från både koldioxid- och energiskatter samt vägskatter har ökat sedan
1980, se Box 3.3 Detta beror delvis på att skattesatserna successivt har höjts, men även till
46

Data från ESV. Som jämförelse var statens samtliga intäkter från konsumtionsskatter utöver intäkter från moms ungefär
116 miljarder kronor 2012. Det innebär att samtliga intäkter från transportskatter på 59 miljarder (inräknat även hushållens
inbetalningar) motsvarade mer än hälften av alla konsumtionsskatter förutom moms och drygt sju procent av statens samtliga skatteinkomster 2012.
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stor del på att efterfrågan på transporttjänster har ökat i takt med att ekonomin har vuxit.
Som andel av sammanlagda skatteintäkter ligger nivån på ungefär samma nivå idag som
för 35 år sedan, även om intäkterna har varierat under den tiden. En förklaring till detta
är att transporter blivit mer effektiva i sin användning av energi och utsläpp av koldioxid
tack vare att fordonsflottan blivit alltmer miljövänlig och energieffektiv.
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Box 3.3 Uttaget av koldioxid-, energi- och vägskatter sedan 1980
Uttaget av koldioxid- och energiskatter har stigit de senaste årtiondena. Från att ha
legat på ungefär 30 miljarder kronor 1980 (mätt i 2014 års penningvärde), är statens
intäkter dubbelt så höga idag. Dessa utgör en stor del av statens sammanlagda skatteinkomster – ungefär 8 procent. Denna nivå ligger dock på ungefär samma nivå som
1980, och har sjunkit sedan 1990-talets början.
Statens intäkter från skatter på energi och koldioxid, 1980-2014, fasta priser för 2014
Miljarder kronor
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ESV.

Alla dessa intäkter kommer inte från skatter på transport. Energiskatten är i nationalräkenskaperna sedan 2006 differentierad efter energiskatten och koldioxidskatt. Energiskatten består av skatt på elektriskt kraft, energiskatt bensin, energiskatt oljeprodukter och energiskatt övrigt och uppgick 2014 till sammanlagt 39 miljarder kronor.
Utöver energiskatten på bensin utgörs skatten på oljeprodukter nästan uteslutande av
skatter på andra bränslen för transportändamål47. Sammanlagt utgör transportrelaterade energiskatter ungefär hälften av de sammanlagda energiskatterna, eller 19 miljarder 2014.
Denna andel har varit oförändrad sedan 2006, även om intäkterna från energiskatter
på bensin har minskat till förmån för skatter på oljeprodukter. Statens intäkter från
koldioxidskatten uppgick 2014 till drygt 23 miljarder kronor varav nästan allt togs ut
på bränslen för transportändamål. Sedan finanskrisen har intäkterna från koldioxidskatten minskat något.
Intäkter från skatter på vägtrafik utgör en annan viktig intäktspost för staten. Ungefär
två procent av statens skatteinkomster utgörs av vägskatter. Denna andel har ökat
sedan mitten på 1990-talet då motsvarande siffra var ungefär en procent, men detta
efter några års fallande andel under 1980-talet.

47

Korrespondens med SCB.
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Utveckling uttag av transportrelaterade energi- och koldioxidskatter 2006-2014, fasta
priser för 2014
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Statens intäkter från vägtrafikskatter, 1980-2014, fasta priser för 2014
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Copenhagen Economics baserat på data från ESV (http://www.esv.se/Verktyg--stod/Publikationer/2015/tidsserier-statens-budget-m.m.-2014/).

Transportrelaterade avgifter
Myndigheter och statliga affärsverk som Sjöfartsverket tar ut avgifter för att finansiera sin
verksamhet och utföra tjänster. Avgifter som tas ut för verksamhet som beslutats av riksdagen kallas offentligrättsliga eller tvingande avgifter, och det är huvudsakligen dessa avgifter vi fokuserar på här. Exempel på offentligrättsliga avgifter är de som Transportsty-
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relsen tar ut för register, tillsyn och olika tillstånd, banavgifter som tas ut för att få tillgång till svenska järnvägar, och farledsavgifter som tas ut av Sjöfartsverket. För en utförlig genomgång av de olika transportpolitiskt motiverade avgifterna, se Bilaga B.
Under 2014 uppgick statens intäkter från transportrelaterade avgifter till ungefär tio miljarder kronor. I princip alla avgifter betalas av näringslivet.48 Av statens sammanlagda intäkter från offentligrättsliga avgifter på 15,4 miljarder kronor år 2014 kom närmare tre
fjärdedelar från transportområdet.49
Av de nästan 10 miljarder kronor som utgör statens intäkter från transportrelaterade avgifter står luftfarten för mer än hälften, cirka 5,5 miljarder kronor, se Figur 3.5 Detta beror på att luftfartens infrastrukturkostnader helt finansieras av avgifter, till skillnad från
järnväg och vägtrafiken som huvudsakligen finansieras av anslag. Även sjöfartsinfrastrukturen är avgiftsfinansierad genom Sjöfartsverkets avgifter.50 Offentligrättsliga avgifter kan
också ha tydligt styrande syften, till exempel banavgifter för järnväg. I praktiken kan det
vara svårt att skilja på (punkt-)skatter och avgifter (se Box 3.1 ovan).

48

49
50

Transportstyrelsens avgifter för exempelvis registrering av tillstånd och ansökningar om körkort belastar även hushållen.
Dessa uppgick under 2014 till sammanlagd 428 miljoner kronor.
ESV (2015).
Proposition 2008/09:35.
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Figur 3.5 Statens intäkter från transportrelaterade avgifter,
2014
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De avgifter som ingår i beräkningarna redovisas i Bilaga A.

Källa:

Copenhagen Economics baserat på ESV (2015).

3.3

Transporter och skatter på branschnivå

För vissa branscher utgör därmed transportskatter och avgifter en större del
av företagens kostnader
Eftersom transporterkostnadsandelarna skiljer sig åt mellan branscher, skiljer sig också
kostnader för transportpolitiska skatter och avgifter. Transportsektorn är den sektorn
med högst kostnader för skatter och avgifter från transportområdet, se Figur 3.6. Som ett
exempel kan kostnaden för skatter och avgifter för en buss i expressbusstrafik vara lika
höga som dess inköpspris utslaget på åren bussen är i trafik.51 Tittar man på transportskatter utgörs dessa ungefär sex procent av transportföretagens totala kostnader. Även
branscher som jord- och skogsbruksföretag samt företag inom avfallsbranschen har relativt höga kostnader för transportskatter.

51

Sveriges Bussföretag (2015).
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Figur 3.6 De 10 branscher med högst transportskattskostnader
som andel av sammanlagda kostnader
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I skatterna ingår kostnader för energiskatt på bränslen, koldioxidskatt och fordonsskatt.

Källa:

Copenhagen Economics baserat på data från SCB

Dessa skillnader mellan branscher innebär att förändringar i transportskatter och avgifter
slår hårdare mot vissa branscher än andra. Hur hårt sådana förändringar påverkar olika
branscher beror dock också på andra faktorer, såsom konkurrenstrycket, lönsamheten
och möjligheterna att vid behov växla mellan olika transportslag.
För företag som har små möjligheter att ta höja sina priser när kostnaderna ökar, vilket är
fallet när konkurrensen är hård, och som dessutom inte kan byta transportslag för att
möta en förändring i relativpriser kan även små höjningar av skatter och avgifter ha avgörande betydelse för deras konkurrenskraft.52
För att belysa detta ställde vi ett i vår undersökning av företagens syn på transportkostnader och transportpolitik53 även frågan hur man uppfattar att höjda skatter och avgifter på
transporter påverkar det egna företagets konkurrenskraft. Utifrån svaren på denna fråga
framkommer att företagen i hög utsträckning anser att höjda transportskatter-och avgifter påverkar deras internationella konkurrenskraft. En majoritet av samtliga företag (58
procent) anser att höjda skatter och avgifter på transporter påverkar både kostnader och
konkurrenskraft. Ungefär en tredjedel av företagen anser att kostnaderna påverkas, men
att effekten på internationell konkurrenskraft inte är betydande. Endast 12 procent anger
52
53

Detta tas upp mer ingående i SIKA/ITPS (2007)
Se Bilaga Error! Reference source not found.
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att skatte-och avgiftshöjningar på transportområdet inte påverkar deras konkurrenskraft
(se Figur 3.7).

Figur 3.7 Effekter på internationell konkurrenskraft av höjda
skatter och avgifter på transporter, företagens uppfattning
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Källa:

Företagarpanelen – Q3 2015 Transportkostnader (Svenskt Näringsliv)

Bilden skiljer sig som vi beskrivit åt mellan branscher, där tillverkningsindustrin återigen
upplever transportpolitikens kostnader som mest problematiska medan byggbranschen
och tjänsteföretagen ser påverkan på konkurrenskraften som något mindre. En viktig
reflektion i detta sammanhang är att generella skatter, som exempelvis den
kilometerskatt på lastbilar som återkommande diskuteras i Sverige, riskerar
att leda till ökade kostnader och försämrad konkurrenskraft för delar av industrin och inte till reella incitament för minskade lastbilstransporter.
Som exempel har delar av skogsindustrin höga transportkostnaderna (uppemot 30 procent av det totala varuvärdet), små möjligheter att växla till andra transportslag än lastbilar och priser som sätts på en internationell marknad och därmed är mycket svåra för enskilda aktörer att påverka. En kilometerskatt kan här alltså antas få små effekter på efterfrågan på transporter, men stora effekter på företagens lönsamhet och konkurrenskraft.
Om syftet med ett transportpolitiskt styrmedel är att internalisera externa
effekter av transporterna med minsta möjliga påverkan på näringslivets konkurrenskraft bör denna typ av perspektiv vägas in i utformningen av styrmedlet. För detta krävs dock en utvecklad analys av transporternas betydelse för näringslivet och politikens påverkan på företagens kostnader.
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Denna rapport utgör ett steg på vägen och bidrar i kapitel 4 med ett förslag på vad som
behövs för att möjliggöra en mer grundlig analys.

3.4

Den offentliga statistiken underskattar de totala
transportkostnaderna

Sammanfattningsvis visar vår genomgång att den offentliga statistiken på flera avgörande
punkter avviker från företagens egen uppfattning av transporternas kostnader liksom att
företagen upplever en betydande påverkan på konkurrenskraften av höjningar transportrelaterade skatter och avgifter. En viktig orsak till detta är att transporter och
därmed transportkostnader förekommer på mer än ett ställe i produktionsledet.
Tittar man på en specifik bransch visar den offentliga statistiken bara en viss del av hur
en transportkostnadshöjning påverkar de sammanlagda kostnaderna för ett företag i den
branschen. En kostnadshöjning, till exempel genom högre skatter på drivmedel, påverkar
samtliga transporter: dels de transporter som ett företag måste betala för självt, men även
genom att priset på inköpta varor höjs. Alla dessa kostnader fångas inte upp i den offentliga statistiken. Figur 3.8 visar en stiliserad bild av en produktionskedja och var transporter sker i denna kedja. Transportkostnader påverkar samtliga led i denna kedja, i form av
ingående transporter, utgående transporter, samt interna transporter.

Figur 3.8 Transportkostnader i produktionskedjan

Källa:

Copenhagen Economics

Kostnader för utgående transporter består av kostnader för företag att transportera sina
varor och tjänster till nästa led i produktionskedjan eller till kunder. Transporter kan
även äga rum internt inom företaget, till exempel mellan olika produktionsanläggningar.
Dessa transporter sker ofta med egna transportmedel. Transporter inom företag och utgående transporter fångas upp av den offentliga statistiken.
Men transporter som insatsvara förekommer på fler ställen i produktionskedjan. Vid leveranser från både utländska och inhemska underleverantörer ingår också transporter som
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en komponent. Många varor som tillverkas i Sverige består av en stor del komponenter
som importeras från andra länder.54
Beroende på underleverantörens bransch och geografisk hemvist kan ökade transportkostnader i underleverantörsleden även slå mot företag i andra led i produktionskedjan.
Om en skatt eller avgift på transporter höjs är det i vissa fall möjligt att underleverantören
kan höja priset på sina varor för att kompensera för kostnadsökningen. Denna kostnad
läggs då på priset på varan som levereras och höjer därmed inköpspriset för företaget. Alternativet är att åkerierna själva bär kostnaden för den höjda skatten eller avgiften, vilket
i så fall sänker deras marginaler och riskerar att försämra utbudet av transporttjänster – i
synnerhet på geografiska marknader där lönsamheten är låg. Detta är inte önskvärt ur ett
transportpolitiskt perspektiv då minskad tillgång till transporttjänster innebär en försämring av transportsystemets kvalitet och till begränsad tillgänglighet.
Sammantaget innebär detta att ökade transportkostnader påverkar näringslivets totala
kostnader genom flera kanaler. Ökade kostnader leder antingen till att företaget höjer
sina priser för att kompensera, eller att företaget absorberar kostnadsökningen och därmed får lägre vinstmarginal. På marknader med stark global konkurrens är möjligheterna
att höja priserna begränsade inom många branscher. En kostnadsökning som enbart
drabbar svenska företag, till exempel genom höjda transportskatter, urholkar därmed företagens internationella konkurrenskraft.
Administrativa kostnader tillkommer
Ytterligare ett skäl till att transportpolitikens kostnader underskattas är att dessa inte räknar med samtliga kostnader som transportpolitiska styrmedel ger upphov till. Utöver de
finansiella kostnaderna av att betala skatter och avgifter ger styrmedel också upphov till
andra kostnader för regelefterlevnad, se Figur 3.9. Dessa innefattar, utöver de direkt finansiella kostnaderna även administrativa kostnader för att exempelvis skicka information till myndigheter, och materiella kostnader för att exempelvis investera i lagstadgade
åtgärder vad gäller arbetsmiljö.

54

I en Volvo V70 ingick exempelvis 2011 mellan 20 och 30 000 komponenter från 300 underleverantörer i 41 länder. Källa:
http://www.dn.se/ekonomi/komponenter-fran-41-lander-blir-en-volvo/.
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Figur 3.9 Företagens regelkostnader

Finansiella
kostnader

Administrativa
kostnader

Materiella
kostnader

Källa:

• Finansiella kostnader till följd av krav på att betala
skatter och avgifter.

• Administrativa kostnader till följd av krav på att
upprätta, sammanställa, lagra eller skicka in
information till myndigheter eller tredje part.

• Materiella kostnader till följd av krav som medför att
företagen måste göra investeringar i anläggningar
eller personal, anpassa produkter eller kostnader för
att genomföra åtgärder som exempelvis
rehabilitering eller åtgärder kopplade till arbetsmiljö.

Copenhagen Economics baserat på Näringslivets Regelnämnd (2011).

Företagens regelkostnader för transportpolitiska skatter, avgifter och andra
styrmedel består alltså av mer än bara finansiella kostnader. För regelkostnader i allmänhet gäller att de till drygt hälften består av finansiella kostnader, en fjärdedel
av administrativa kostnader och resten av materiella kostnader enligt en undersökning av
Näringslivets Regelnämnd.55 Det är dock bara de finansiella kostnaderna som redovisas i
den officiella statistiken.
Andra regleringar och styrmedel utöver skatter och avgifter ger också upphov till administrativa och materiella kostnader för företag. Ett exempel inom transportområdet är införandet av svaveldirektivet som skärper kraven för svavelhalten i marint bränsle som används i bland annat Östersjön, från 1 procent till 0,1 procent från och med 2015. Detta
krav innebär att rederier måste hitta lösningar som gör att svavelutsläppen minskar, till
exempel genom att gå över till mindre svavelhaltigt och relativt dyrare diesel, installera
reningsteknik på fartygens skorstenar, eller köpa in nya fartyg som går på alternativa
bränslen.56 Effekterna av detta fångas inte i offentlig statistik över företagens transportkostnader.
Samtliga styrmedel, inklusive skatter och avgifter, ger upphov till administrativa kostnader för företagen. Dessa kostnader uppstår då företag ska upprätta, lagra eller överföra

55
56

Näringslivets Regelnämnd (2011).
DSV (2014).
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information till följd av krav på regler. 2012 uppgick dessa kostnader till 90 miljarder kronor. Ungefär 2 miljarder av dessa kommer från inrapporteringskrav kopplade till transportområdet. Här ingår till exempel krav på att registrera och rapportera information från
färdskrivare och föra skeppsdagbok.57

57

Tillväxtverket (2013).
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Kapitel 4

Slutsatser och policyimplikationer
Transportpolitiken ska balansera mellan att kontinuerligt förbättra transportsystemets
kvalitet så att transporter sker så effektivt som möjligt till konkurrenskraftiga priser, för
att stärka regional utvecklingskraft och näringslivets konkurrenskraft, och att ta hänsyn
till säkerhet, miljö och hälsa. Vi argumenterar i denna rapport för att politikens kunskapsunderlag har en tydlig tonvikt på transporternas kostnader. Kunskapen om värdet av
transporter för samhällsekonomin samt i synnerhet transportpolitikens kostnader och påverkan på näringslivets konkurrenskraft är begränsad.
Vi har också visat att det går att ta fram mer kompletta kunskapsunderlag genom att sammanställa statistik om näringslivets transportkostnader som redan finns men inte används fullt ut, samt komplettera med ny statistik som tydliggör hur dessa kostnader påverkas av transportpolitikens utformning.
Företagens verklighetsbild är här en viktig utgångspunkt, då den ligger till grund för beslut om investeringar, behovet av att anställa eller avskeda personal samt att starta upp
eller lägga ner verksamheter.
Våra huvudsakliga slutsatser är:
•

Transporter ger upphov till stort samhällsekonomiskt värde och blir allt viktigare
för Sveriges konkurrenskraft. Med stora avstånd både inom landet och till marknader i andra länder är Sverige särskilt beroende av ett väl fungerande transportsystem som möjliggör effektiva transporter till konkurrenskraftiga priser. Höga
transportkostnader är i därför en nackdel ur ett konkurrenskraftsperspektiv.

•

Transportsystemets kvalitet har idag betydande brister som leder till ökade kostnader, vilket i förlängningen riskerar att försvaga näringslivets konkurrenskraft.
Kostnader för stillastående godstrafik, uteblivna leveranser och överfulla lager i
leverantörsledet kan vara betydande. Även förseningar av persontransporter orsakar stora kostnader för företag och samhället. För att åtgärda detta krävs ökade
investeringar och bättre underhåll. För att säkerställa de samhällsekonomiska
värden som transporterna bidrar med är det dock viktigt att dessa insatser inte
samtidigt leder till orimliga höjningar av skatter och avgifter, då detta till viss del
skulle motverka de insatsernas positiva tillväxteffekter.

•

Skatter och avgifter fyller en viktig funktion bland annat genom att internalisera
transporternas negativa externa effekter, men de kan också försvaga näringslivets konkurrenskraft om de utformas på ett felaktigt sätt. Kunskapen om kopplingen mellan transportpolitiken och näringslivets kostnader är dock bristfällig
och de metoder och modeller som används för att analysera konsekvenser av
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transportpolitiska insatser och styrmedel på företagens kostnader är inte tillräckliga. Med andra ord kan inte nya initiativ eller styrmedel analyseras och konsekvensbedömmas på ett adekvat sätt. Risken att de leder till oväntade och oönskade kostnader för näringslivet, med negativa effekter på konkurrenskraften som
följd, kan därför inte uteslutas.
För att kunna göra mer balanserade bedömningar av vilka effekter olika transportpolitiska reformer ger upphov till behövs bättre data som kan användas för att göra noggranna analyser av de relevanta ekonomiska sambanden. Vi kartlägger i den här rapporten översiktligt några komponenter som kan hjälpa att utforma mer ändamålsenlig transportpolitik.
Vid en första anblick av den officiella statistiken ger den en bild av att transportkostnaderna utgör en mycket blygsam del av näringslivets totala kostnader. Detta kan leda till
den förenklade slutsatsen att transportskatter och avgifter endast har marginell effekt på
näringslivets kostnader och konkurrenskraft.
Vi kan dock säga på goda grunder att den offentliga statistiken underskattar transportpolitikens effekter på företagens kostnader och konkurrenskraft. Detta beror på tre huvudsakliga anledningar:
1.

Den officiella statistiken är relativt grovt indelad, vilket jämnar ut stora skillnader
mellan delar av branscher och enskilda varugrupper. Vissa varor, framförallt
tunga och skrymmande varor med lågt förädlingsvärde som måste fraktas långa
sträckor, kan ha transportkostnadsandelar på uppemot 30 procent av varuvärdet.
Här kan även små procentuella kostnadsökningar spela stor roll för företagens
möjlighet att konkurrera.

2. I vissa branscher är vinstmarginalerna små, vilket gör att även mindre höjningar
av exempelvis en transportrelaterad skatt eller avgift kan få stora konsekvenser.
Denna typ av tröskeleffekter räknas normalt inte in i den samhällsekonomiska
kalkylen för enskilda transportpolitiska insatser.
3. I slutpriset för de insatsvaror och produkter som företag i Sverige köper ingår
transporterna genom hela värdekedjan, från råvara till färdig slutprodukt. Dessa
kostnader bokförs inte som transportrelaterade, men spelar stor för näringslivets
totala transportkostnader och även för effekten av enskilda styrmedels kostnader
för näringslivet.
Sammantaget saknas ändamålsenliga verktyg att analysera näringslivets konkurrenskraft.
Trots detta utförs regelbundet konsekvensanalyser av transportkostnadsrelaterade förslag, vilka sedermera ligger till grund för politiska beslut. För att politikens underlag ska
bli mer heltäckande krävs ett antal åtgärder av regeringen och dess transportpolitiska
myndigheter.
Det behövs mer kunskap om näringslivets transportkostnader: Genom att mer
systematiskt kartlägga och följa upp transportkostnadernas betydelse för näringslivet kan
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ett viktigt steg tas mot en ökad samsyn mellan myndigheter och näringsliv. Flera dimensioner behöver ingå i denna insats, såsom tydligare fokus på transporternas roll i värdekedjorna, skillnaden mellan olika branscher och en kombination med analys av förutsättningar på specifika marknader som påverkar vem som i slutändan betalar för transporterna.
Det behövs mer kunskap om hur transportpolitiken påverkar näringslivets
kostnader: Idag är bilden av och kunskapen om hur olika skatter och avgifter påverkar
företagens kostnader bristfällig och outvecklad. Det finns viss information att utgå ifrån,
vilket vi har visat ovan, men den är inte sammanställd på ett strukturerat sätt och därför
inte varken heltäckande eller lättillgänglig. Det behöver exempelvis bli tydligare vilka antaganden och beräkningar Finansdepartementets analyser av effekter på näringslivets
konkurrenskraft av olika förslag vilar på. Det behövs också komma till stånd en ökad koordinering mellan statliga aktörer för att etablera en gemensam analysram och en bättre
överblick.
Sveriges transportpolitik behöver i högre grad ställas i relation till situationen i andra länder: När det gäller internationell konkurrenskraft räcker det inte att
studera transporternas betydelse och kostnader i Sverige - perspektivet måste vara internationellt. Här kan Sverige inte ensamt lösa den utmaning det innebär att utveckla harmoniserad statistik, men ett tydligare fokus på att väga in näringslivets konkurrenskraft i
de effektbedömningar som nämns ovan är ett viktigt steg på vägen för att skapa intresse
och erfarenhet. Genom att bidra till långsiktig metodutveckling inom OECD eller EU kan
också Svenska myndigheter underlätta dessa jämförelser på sikt.
Tydligare styrning av transportpolitiska myndigheter och kunskapsaktörer:
För att kunna genomföra den kunskapsuppbyggnad som beskrivs ovan behöver dagens
transportpolitiska aktörer prioritera denna fråga och investera i uppbyggnad av ny statistik och kompetens. Detta sker inte av sig själv, utan kräver sannolikt en tydligare styrning av dessa aktörer via instruktioner, regleringsbrev och anslag.
Statistiska Centralbyrån, Trafikverket, Trafikanalys, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, är tre centrala aktörer på samtliga områden men också Tillväxtanalys
kan spela en viktig roll som analys- och utvärderingsmyndighet. Dessutom behöver samarbetet mellan dessa myndigheter och forskningsinstitut med anknytning till näringslivsbranscher intensifieras. Det arbete som bedrivs av exempelvis Skogforsk och HUI Resarch bör på ett tydligare och mer systematiskt sätt involveras i arbetet med att ta fram
offentlig statistik om exempelvis transportvolymer och transportkostnader. En väg framåt
är också att tillsätta en särskild utredning med uppdrag att närmare beskriva de behov
som finns och hur de kan mötas.
Vår bedömning är att ovanstående insatser skulle förbättra kunskapsunderlagen som
transportpolitiken vilar på och leda till mer balanserade bedömningar av transporterna
kostnader och värden för samhället. I en tid när betydelsen av ett väl fungerande transportsystem och konkurrenskraftiga transportpriser växer borde detta vara en självklar politisk prioritering.
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Bilaga A

Ekonomiska styrmedel på transportområdet
Tabell A.4.1 Ekonomiska styrmedel
Ansvarig
myndighet,
affärsverk,
bolag.

Transportslag

Namn på styrmedel

Ingår i

Typ av
styrmedel

Generellt

Energiskatt bensin

Energiskatt

Skatt

Generellt

Energiskatt oljeprodukter

Energiskatt

Skatt

Generellt

Expeditions- och ansökningsavgifter

Generellt

Koldioxidskatt bensin

Koldioxidskatt

Skatt

Generellt

Koldioxidskatt oljeprodukter

Koldioxidskatt

Skatt

Generellt

Moms på bränsle

Järnväg

Broavgift Öresundsbron

Broavgift

Avgift

Trafikverket

Järnväg

Driftsavgift

Banavgifter

Avgift

Trafikverket

Järnväg

Elcertifikat

Järnväg

Emissionsavgift

Banavgifter

Avgift

Trafikverket

Järnväg

GSM-R

Finansieringsansvar

Avgift

Trafikverket

Järnväg

Kvalitetsavgift

Järnväg

Olycksavgift

Banavgifter

Avgift

Trafikverket

Järnväg

Passageavgift Stockholm,
Göteborg, Malmö

Banavgifter

Avgift

Trafikverket

Järnväg

Passageavgift Öresund (godstrafik)

Banavgifter

Avgift

Trafikverket

Järnväg

Spåravgift

Banavgifter

Avgift

Trafikverket

Järnväg

Tåglägesavgift

Banavgifter

Avgift

Trafikverket

Järnväg

Övrigt, särskild avgift persontrafik

Banavgifter

Avgift

Trafikverket

Luftfart

Aircraft parking charge

Aircraft related charges

Avgift

Swedavia

Luftfart

Assistance service charge (PRM-charge)

Avgift

Swedavia

Luftfart

Emission charge

Aircraft related charges

Avgift

Swedavia

Luftfart

Gemensam avgift för
säkerhetskontroll, GAS

Transportstyrelsens avgifter

Avgift

Transportstyrel
sen

Luftfart

Glycol handling charge

Ground handling infrastructure
charges

Avgift

Swedavia

Transportstyrelsens avgifter

Avgift

Transportstyrelsens avgifter

Avgift

Transportstyrelsens avgifter

Avgift

Transportstyrelsens avgifter

Avgift

Aircraft related charges

Avgift

Swedavia

Avgift

Swedavia

Avgift

Swedavia

Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart

Luftfartsomr avg (ers t flygpl för utr
f CNS)
Luftfartsomr: Undervägsavgifter
(en route)
Luftfartsomr: register, tillsyn,
tillstånd m.m.
Luftfartsområdet Myndighetsavgift
mm

Luftfart

Noise charge

Luftfart

Passenger charge

Luftfart

Passenger handling infrastructure
charge

Avgift

Skatt

Kvot

Avgift

Ground handling infrastructure
charges

Transportstyrel
sen
Transportstyrel
sen
Transportstyrel
sen
Transportstyrel
sen

Transportpolitikens kostnader och
näringslivets konkurrenskraft

Luftfart

Ramp handling infrastructure
charge

Ground handling infrastructure
charges

Avgift

Swedavia

Luftfart

Take-off charge

Aircraft related charges

Avgift

Swedavia

Luftfart

Terminalavgift

Start- och landningsavgifter

Avgift

Luftfartsverket

Luftfart

Terminaltjänstavgift

Aircraft related charges

Avgift

Swedavia

Luftfart

Undervägsavgift

Start- och landningsavgifter

Avgift

Luftfartsverket

Luftfart

Utsläppsrätt

Kvot

Sjöfart

Avgifter för ansökan om sjöfartsstöd

Avgift

Trafikverket

Sjöfart

Farledsavgift, fartyg

Farledsavgifter

Avgift

Sjöfartsverket

Sjöfart

Farledsavgift, gods

Farledsavgifter

Avgift

Sjöfartsverket

Sjöfart

Lotsavgift

Avgift

Sjöfartsverket

Sjöfart

Sjöfartsomr: register, tillsyn,
tillstånd m.m.

Transportstyrelsens avgifter

Avgift

Transportstyrel
sen

Vägtrafik

Broavgift Motalabron

Broavgift

Avgift

Trafikverket

Vägtrafik

Broavgift Skurubron (Nacka)

Broavgift

Avgift

Trafikverket

Vägtrafik

Broavgift Sundsvallsbron

Broavgift

Avgift

Trafikverket

Vägtrafik

Broavgift Svinesundsförbindelsen

Broavgift

Avgift

Trafikverket

Vägtrafik

Broavgift Öresundsbron

Broavgift

Avgift

Trafikverket

Vägtrafik

Fordonsskatt

Skatt

Skatteverket

Vägtrafik

Förare

Avgift

Trafikverket

Vägtrafik

Skatt på trafikförsäkringspermier

Skatt

Vägtrafik

Trängselskatt

Skatt

Vägtrafik

Vägavgifter

Skatt

Vägtrafik

Vägslitageskatt*

Skatt

Vägtrafik

Vägtrafikomr: register, tillsyn,
tillstånd m.m.

Not:

*) Föreslagen skatt/avgift

Källa:

Se tabell.

Transportstyrelsens avgifter

Avgift

Transportstyrel
sen
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Bilaga B

Statens intäkter från transportpolitiskt
motiverade avgifter
Statens sammanlagda intäkter från tvingande avgifter uppgick 2014 till nästan tio miljarder kronor. Mer än hälften av dessa, 5,5 miljarder, kom från luftfarten. Detta kan jämföras med statens sammanlagda intäkter från avgifter på 77 miljarder kronor 2014.58

Tabell 4.1 Statens intäkter från transportpolitiskt motiverade
tvingande avgifter 2014
Trafikslag

miljoner kronor

Vägtrafik

1 598

Järnväg

1 351

Sjöfart

1 472

Luftfart

5 494

Totalt

9 915

Källa:

Copenhagen Economics baserat på data från Ekonomistyrningsverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket
och Swedavia.

Tvingande avgifter för vägtrafiken består av avgifter som betalas till Transportstyrelsen
för register, tillsyn, tillstånd, m.m., samt avgifter till Trafikverket för förare. Dessa avgifter
är helt till för att finansiera dessa myndigheters verksamhet på området och har ingen
styrande effekt. 2014 uppgick de till 1 170 respektive 428 miljoner kronor, se Figur 4.1.

58

ESV (2015).
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Figur 4.1 Uttag av offentligrättsliga avgifter för vägtrafik, 2014
Miljoner kronor
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Källa:

Trafikverkets avgifter

Copenhagen Economics baserat på data från ESV.

Järnvägens avgifter består i huvudsak av banavgifter som tas ut för användningen av
den statliga järnvägsinfrastrukturen. Banavgifterna utgörs av ett antal olika avgifter som
inte bara täcker infrastrukturkostnaderna, utan också den samhällsekonomiska kostnaden för olyckor och utsläpp, se Tabell 4.2. Banavgifterna för ett persontåg som reser mellan Stockholm och Göteborg uppgår till ungefär 4 600 kronor. Ett malmtåg som reser
mellan Kiruna och Luleå får betala drygt 13 300 kr.59

Tabell 4.2 Banavgifter, 2014
Avgift

Enhet

Nivå (kr per enhet)

Spåravgift

Bruttoton-km

0,0045

Särskild avgift persontrafik

Bruttoton-km

0,009

Driftsavgift

Tåg-km

0,18

Olycksavgift

Tåg-km

0,88

Tåglägesavgift

Tåg-km

0,20-4,29

Passageavgift storstad*

Passage

Emissionsavgift

Liter

Passageavgift Öresund (godstrafik)

Passage

Not:

*) Gäller 07.00-09.00 och 16.00-18.00 i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Källa:

Trafikverket (2014).

260
0,66-1,50
2 950

Statens intäkter från banavgifter uppgick 2014 till ungefär 1,3 miljarder kronor, se Figur
4.2. Ungefär två tredjedelar av banavgifterna utgörs av avgifter för persontrafik, och en
tredjedel för godstrafik.60

59
60

Trafikverket (2014, s. 11).
Trafikverket (2014).
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Figur 4.2 Uttag av offentligrättsliga avgifter för järnväg, 2014
Miljoner kronor
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Källa:

Transportstyrelsens avgifter

Copenhagen Economics baserat på data från ESV.

Avgifter för sjöfart består främst av farledsavgifter och lotsavgifter som tas ut av Sjöfartsverket. Lotsavgiften är en ersättning för utförda tjänster och har ingen internaliserande komponent, även om ett av syftena med lotsning är att öka sjö- och miljösäkerheten.61 Farledsavgifterna tas ut av fartyg som lastar/lossar gods eller hämtar/lämnar passagerare i svenska hamnar. Fartyg som innehar certifikat om tillräckligt låga utsläpp av
kväveoxider kan få nedsättningar i farledsavgiften, vilket gör att den har ett visst styrande
inslag. Intäkterna från farledsavgifter och lotsavgift 2014 var 940 respektive 460 miljoner
kronor, se Figur 4.3.

61

Sjöfartsverket (2014).
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Figur 4.3 Uttag av offentligrättsliga avgifter för sjöfart, 2014
Miljoner kronor
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Källa:

Lotsavgift

Transportstyrelsens avgifter

Copenhagen Economics baserat på data från ESV.

Luftfartens avgifter består av en rad olika avgifter som tas ut av olika aktörer. Statliga
bolaget Swedavia tar ut avgifter på tio flygplatser62 som de driver sedan 2010 då flygplatsverksamhet som tidigare tillhör Luftfartsverket bolagiserades. Dessa avgifter består dels
av internaliserande avgifter såsom utsläppsavgifter baserad på kväveutsläpp vid start och
landning och bulleravgift baserad på flygplanets certifierade bullernivå, och dels av avgifter som finansierar infrastruktur och tjänster på flygplatsen. Under 2014 uppgick de till
närmare 3 miljarder kronor. Luftfartsverket tar ut liknande avgifter (start- och landningsavgifter) på de flygplatser som inte drivs av Swedavia vilket uppgår till ungefär 1,3 miljarder kronor. Slutligen tar Transportstyrelsen ut avgifter för sin verksamhet, däribland för
säkerhetskontroll. Dessutom tar Transportstyrelsen ut terminalavgifter vid Arlanda och
Landvetter. Transportstyrelsens avgifter uppgick 2014 till ungefär 1,2 miljarder kronor, se
Figur 4.4.

62

Stockholm Arlanda, Göteborg Landvetter, Bromma Stockholm, Malmö, Luleå, Umeå, Åre Östersund, Visby, Ronneby, och
Kiruna flygplatser.
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Figur 4.4 Uttag av avgifter för luftfart, 2014
Miljoner kronor
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Källa:

Start- och landningsavgifter

Transportstyrelsens avgifter

Copenhagen Economics baserat på data från ESV.
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