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Inledning 
 

Vägverket Region Skåne har inom ramen för EU-projektet East-West 
Transport Corridor låtit genomföra studier i delprojektet: Kilometerskatter som 
styrmedel för tung trafik i Skåne och Blekinge.  
Sektionen Planeringsunderlag på enheten Samhälle och trafik har tillsammans 
med Vägverket Konsult genomfört studierna. 

 
Utgångspunkt för delprojektet har varit 

• Vägverkets studie av godstransporter: ”Godstransporter genom Skåne 
och Blekinge” (Vägverkets publikation 2006:109). 

•  Vägverkets utredning från 2006 med fallstudier av ett utpekat 
huvudvägnät för godstransporter: ”Ett utpekat Huvudvägnät för 
Godstransporter”.  

• SIKA/ITPS regeringsuppdrag att analysera ett marginalkostnadsbaserat 
km-skattesystems påverkan på regioner och näringar: ”Kilometerskatt 
för lastbilar - Effekter på näringar och regioner” (SIKA 2007:2).  

 
Projektet har inneburit att analysera olika differentieringar av kilometerskatter 
för tung trafik samt regionala ruttvalseffekter därav, i Skåne och Blekinge. 
Syftet har varit att undersöka möjligheterna att använda kilometerskatter som 
styrmedel för tung trafik i Skåne och Blekinge, med målet att få lastbilar att 
använda ett utpekat huvudvägnät för godstrafik. 
 
Vägverkets analyssystem för trafikutredningar, Sampers/Samkalk-systemet, 
har använts i analyserna.  
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Sammanfattning 
 
Befintliga Sampers-körningar har varit utgångspunkt, men nya prognoser och kalkyler 
har tagits fram med delvis nya förutsättningar. Nya VD-funktioner framtagna i 
projektet ”Ett utpekat Huvudvägnät för Godstransporter” har använts. Vid 
nätutläggning av lastbilsflöden har en generaliserad kostnad varit kriterium för 
ruttvalet. Den generaliserade kostnaden består av en tidsberoende kostnad på 430 
kr/tim och en avståndsberoende kostnad på 2.55 SEK/km. Det i detta projekt utpekade 
godsvägnätet är framtaget utgående från det vägnät som togs fram i projektet ”Ett 
utpekat Huvudvägnät för Godstransporter”, vilket har kompletterats för att motsvara 
dagens vägnät. Lastbilsmatriserna har anpassats till Vägverkets studie 
”Godstransporter genom Skåne och Blekinge”. Matriserna har därefter brutits ner med 
avseende på avstånd, justerats mot trafikräkningar och anpassats till 
Lastbilsundersökningen. Olika km-skatt har antagits för olika sorters fordon. 
Skattetabeller som har tagits fram av SIKA/ITPS i ”Kilometerskatt för lastbilar - 
Effekter på näringar och regioner” har varit utgångspunkt för km-skatterna även i detta 
projekt. Uppdelning av fordonen har genomförts med avseende på Euro-klass och 
vikt, aggregerats till sammanlagt 12 lastbilsmatriser med olika 
marginalkostnadsbaserade kilometer-skatter för tätort- respektive landsbygdsvägar. 
 
Nio stycken alternativa scenarier har analyserats; 
Scenario 1 Ingen: Ingen kilometerskatt, dagens vägnät och dagens avgifter. 
Scenario 2 och scenario 5 Samma: En genomsnittlig kilometerskatt, samma för alla 
lastbilar på alla vägar. 1,40kr/km i scenario 2, något högre i scenario 5, där den 
beräknats så att det totala skatteuttaget blivit detsamma som i scenario 3.  
Övriga scenarier har innehållit en differentierad kilometerskatt. 
Scenario 3 Fordon och tätort: 12 lastbilsmatriserna med olika skatt, samt uppdelning 
på bebyggelsetyp i form av landsbygd/tätort.  
Scenario 4 Noll : Enligt scenario 3, men ingen km-skatt på det utpekade 
godsvägnätet. 
Scenario 4b 50 procent : Enligt scenario 3 men med 50% lägre km-skatt på det 
utpekade godsvägnätet. 
Scenario 6 50 procent uppräknad : Enligt scenario 4b men med något högre km-
skatt, beräknad så att det totala skatteuttaget blir detsamma som enligt scenario 3. 
Scenario 7 Ej tätort : Enligt scenario 4b men ingen differentiering på 
landsbygd/tätort. Skatteuttaget justerat så att det är detsamma som i scenario 2, d v s 
1,40 kr/km i genomsnitt.  
Scenario 8 Ej tätort om utpekat : Enligt scenario 4b men ingen differentiering på 
landsbygd/tätort på det utpekade vägnätet. Skatteuttagsnivån densamma som i 
scenario 2.  
 
Scenarierna har analyserats både vad gäller nivåer på trafikarbetet och genom 
samhällsekonomiska differenskalkyler i Samkalk. Några speciellt intressanta punkter i 
vägnätet har valts ut och specialstuderats, där har nivån på lastbilsresorna jämförts i de 
olika scenarierna. I Samkalk-resultaten har effekter på trafiksäkerhet och emissioner 
studerats. En analys av CO2-utsläpp har genomförts separat. 
 
Med en genomsnittlig km-skatt går lastbilstrafiken mer på småvägar och mindre på de 
stora vägarna (inklusive det utpekade godsvägnätet) än utan km-skatt. D v s då varje 
extra km innebär en extra kostnad kör lastbilarna så kort väg som möjligt även om det 
innebär att det blir på små vägar.  
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Alla scenarier med differentierad km-skatt och med lägre avgift på det utpekade 
godsvägnätet medför stora omstyrningar av lastbilstrafik till det utpekade 
godsvägnätet. Detta visar att om en km-skatt ska användas som styrmedel för tung 
trafik så har en differentierad km-skatt som är lägre på det utpekade godsvägnätet än 
på övriga vägar störst effekt på omstyrningen. 
 
Trafiksäkerheten är bättre på större vägar än på mindre. Det innebär att ju större 
omstyrning av den tunga trafiken till det utpekade godsvägnätet, desto bättre 
trafiksäkerhet. Emissionerna däremot är i modellerna direkt beroende av trafikarbetet, 
varför kostnaderna för dessa ökar med ökad omstyrning. Ingen hänsyn har dock tagits 
till utvecklingen av fordonsflottan. 
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Summary 
 
The Swedish Road Administration has carried out an investigation to establish 
whether a kilometre tax could function as a tool for guiding heavy goods vehicles onto 
a specific road network. The Sampers forecast system was used for studying the routes 
of choice for trucks in the Skåne and Blekinge region. New volume-delay functions 
for goods transport and a new generalised cost for the assignments have been 
developed. The cost is calculated in accordance with a time-consistent share of 430 
SEK/h and in accordance with a distance-consistent share of 2, 55 SEK/h. A road 
network has been demarcated that forms part of the total Swedish road network and 
that is suitable for heavy goods vehicles. O/D matrices of heavy loads, which were 
previously used in the Sampers system, have been calibrated with a new study on 
goods transport flows in the Skåne and Blekinge region. These matrices have been 
adjusted to account for transport distances and traffic counts. Kilometre taxes used in a 
SIKA/ITPS project dealing with marginal-cost road charges have been used, which 
differentiate between weight and EURO-class. The O/D matrices have been charted in 
12, applying to different categories of truck charges. A distinction has also been made 
between road taxes charged inside and outside cities.  
 
A study was made of nine alternative scenarios involving different road charges. One 
of these is a reference-scenario without any km taxes. Some scenarios present average 
km tax, while others present differentiated km tax. The transport work has been 
analysed. In some cases, specific aspects of the road network, such as the number of 
vehicles in the different scenarios, have been studied. In cost-benefit analyses, road 
safety and environmental effects have been examined. 
 
The final results indicate that differentiated km tax makes it possible to direct heavy 
goods vehicles onto a desirable road network. The most positive effects on route 
choice are gained as a result of trucks being charged lower taxes when travelling on 
the desired road network rather than on other roads. Unlike with differentiated tax, 
average km tax causes trucks to take the shortest possible route and to choose smaller 
roads. There is a higher degree of road safety on larger roads, which implies better 
road safety with differenced taxes. However, environmental consequences are greater 
with differentiated tax, since these are influenced by the volume of transport activity. 
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Förutsättningar och metoder 
Modeller 
Vägverkets analyssystem för trafikutredningar, Version 2.2 av Sampers/Samkalk-
systemet har använts i analyserna. Vi har utgått från det vägnät och resmönster som 
använts i tidigare Sampers-körningar, men korrigerat med hänsyn till nya 
förutsättningar. Varje vägverksregion har sin Sampersmodell. Vi har kört modellerna 
för regionerna Skåne och Sydost. I Sydost har analyserna begränsats till Blekinge. 
Region Väst har funnits med som kransområde med ett relativt grovt vägnät. Ruttvalet 
för lastbilar i Skåne bedöms inte nämnvärt påverkas av en mer detaljerad vägkodning i 
Väst.  
 
Nya Volume-Delay-funktioner (vd-funktioner) för förhållandet mellan hastigheter och 
flöden, framtagna i projektet Ett utpekat Huvudvägnät för Godstransporter har 
används. Hänsyn har tagits till personbilsflödet. 
 
Km-skatterna har angetts som vägavgifter i form av en kostnad på varje väglänk. I  
bilaga 1 ”PM Km-kostnad vid nätutläggning i EMME/2” beskrivs hur dessa kostnader 
beräknats för de olika länkarna. Så kallad ”Multiclass assignment” har genomförts för 
att ta hänsyn till att olika matriser, olika sorters fordon, har olika km-skatt. Antalet 
lastbilsmatriser har begränsats till 12 stycken, eftersom detta väsentligt förenklade 
beräkningarna. 
 

Utläggning av lastbilsmatriserna i EMME/2 
EMME/2 är ett datorprogram som fördelar lastbilsresorna (lastbilsmatriserna) på ett 
vägnät. Vid nätutläggning av lastbilsflöden i EMME/2 används en generaliserad 
kostnad (= GC) som kriterium för ruttvalet. Den består av en tidsberoende och en 
avståndsberoende del enligt nedan: 
 
Tidsvärde * Transporttid + Avstånd * Kostnad_per_km  
 
Vanligen skrivs GC som tidskomponenten plus en km-kostnad omräknad till tid enligt  
 
Transporttid + Avstånd * Kostnad_per_km / Tidsvärde  
 
Detta gör att man kan använda transporttidsfunktionen (vd-funktionen) direkt och till 
den addera en avståndskomponent. Då återstår att bestämma Kostnad_per_km och 
Tidsvärde. 
 

Tidsvärde och km-kostnad 
Vi utgår från en SIKA-rapport1 [ tabeller 5.3 – 5.5] för att bestämma en avvägning 
mellan tids- och avståndskostnader.  Kalkylmässiga kostnader för internationella 
transporter fördelas enligt tabell 1. Med en genomsnittlig hastighet på 60 km/tim ger 
dessa uppgifter en tidsberoende kostnad på 430 kr/tim och en avståndsberoende 
kostnad på 2.55 SEK/km. De övriga uppgifterna tyder på kostnader i samma 
storleksordning för inrikes transporter (89 SEK per mil), medan kostnaderna för 
                                                 
1 SIKA (1999): Åkeriförbundets kostnadsstruktur och konkurrenssituation, delrapport 1, SIKA rapport 
1999:5. 
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transporter utförda med utom-svenska aktörer uppskattas ligga i intervallet 67 – 87 
SEK/mil. 
 
Total kostnad SEK/mi

l 
Kapitalkostnad 10.8
Skatt, förs och övr fasta kostnader 6.0
Avståndsberoende kostnader 25.5
Förare, lön m m 40.1
Företagskostn inkl kalk vinst 14.3
Total kalkylmässig kostnad 96.7

Tidsberoende kostnad kr/tim 
Genomsnittlig hastighet 60 km/tim 427.2
Tabell 1. Uppdelning av kostnader i tidsberoende och avståndsberoende kostnader 
 

Erfarenheter av nätutläggning vid kalibrering 
Ruttvalet för lastbilar är starkt relaterat till restiderna. Det finns all anledning att 
kontrollera att lastbilsflödena i lösningen förläggs till de stora Europa- och riksvägarna 
och inte utnyttjar mindre vägar med marginellt kortare restid. En möjlighet är att 
differentiera km-kostnaden så att den avspeglar en högre kostnad i form av t ex högre 
bränsleförbrukning för att köra på mindre vägar med ojämnare körförlopp, större 
höjdskillnader med mera. Se bilaga 1. 
 

Vägnät 
Vägverkets regioner VSK och VSÖ har definierat ”dagens vägnät”. 
Det vägnät som i detta projekt definierats som Det utpekade godsvägnätet, är 
framtaget utgående från det vägnät som 2006 togs fram i projektet ”Ett utpekat 
Huvudvägnät för Godstransporter” (HVG-projektet). 
Tillägg har gjorts med objekt som regionerna bedömt vara viktiga, se nedan. Inga 
objekt i kranslänen har lagts till, då dessa inte anses nämnvärt påverka lastbilstrafiken 
i regionerna. 
 
Differentiering på bebyggelsetyperna tätort/landsbygd är införd enligt förutsättning-
arna i ”Ett utpekat Huvudvägnät för Godstransporter”. 
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Bild 1. I HVG utpekat vägnät för godstransporter 

 
Vägnät enligt HVG-projektet ovan, med följande tillägg: 
 
Tillägg i Blekinge:  
• Rv 29 från Karlshamn, byggd för godstrafikbehov 
• E4 förbi Markaryd 
 
Tillägg i Skåne: 
• E4 Örkelljunga-Skånes Fagerhult 
• 21 2+1-väg på befintlig mötesfri landsväg 
• 21 Ignaberga-Vanneberga 
• 21 Önnestad-Ringelikors 

 8 



 

• E22 Förbi Bromölla 
• E22 Fogdarp-Osbyholm 
• E22 Fjälkinge-Gualöv, mitträcke 2+1 
• E22 Kristianstad-Fjälkinge 
• 108 
 

Lastbilsmatriser 
Vid analyserna har vi utgått från de matriserna för lastbilar med och utan släp som 
fanns i Sampers-systemets Emma-baser för år 2001, två matriser för Skåne och två för 
region Sydost. 
 
Lastbilsmatriserna har reviderats utifrån resultatet från Vägverkets studie 
”Godstransporter genom Skåne och Blekinge” (2006:109). Eftersom trafiken till och 
från hamnarna har ett annat destinationsval än övrig trafik har de ursprungliga 
matriserna delats upp i Huvudmatriser och Hamnmatriser.  
 

Huvudmatriser 
För att vi ska kunna simulera effekterna när kilometerskatter differentieras utifrån 
miljöklass har Huvud- resp Hamnmatriserna var för sig delats upp i undermatriser. 
Uppdelningen har genomförts med avseende på Euro-klass, där underlaget har varit 
SIKA´s i ”Kilometerskatt för lastbilar - Effekter på näringar och regioner” beräknade 
fördelning enligt diagram 1. 
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Diagram 1. Lastbilsvagnparken 2005 och 2010. 
 
Aggregering på miljöklass har genomförts genom en förenklad användning av SIKAs 
fördelning: 

Euro 0 = 27,5 % 
Euro 2 = 27,5 % 
Euro 3 = 45 % 
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De tre Euroklasserna har därefter aggregeras med avseende på vikt i fyra grupper 
enligt:  

3,5 - 17,9 ton   
18- 31,9 ton 
32 - 49,9 ton 
50 -    ton 

 
 Viktuppdelning bygger på att marginalkostnaderna i dessa fyra viktklasser ligger 

relativt nära varandra inom varje Euroklass. Underlag är marginalkostnader från 
SIKA´s utredning ”Kilometerskatt för lastbilar - Effekter på näringar och regioner” för 
tätort enligt tabell 2 och för landsbygd enligt tabell 3. 

 
Kr/fkm Euro 0 Euro I Euro II Euro III Euro IV Euro V 

3,5 - 5,9 4,14 2.61 2,01 1,71 1,39 1,27 
6,0 - 7,9 4,23 2,66 2,04 1,73 1,40 1,28 
8,0 - 9,9 4,31 2,70 2,07 1,75 1,41 1,28 
10 - 11,9 4,39 2,74 2,09 1,77 1,41 1,29 
12 - 17,9 4,55 2,82 2,14 1,80 1,43 1,30 
18 - 23,9 5,63 3,78 3,06 2,69 2,30 2,16 
24 - 31,9 5,91 3,92 3,14 2,75 2,33 2,18 
32 - 39,9 6,23 4,08 3,24 2,82 2,37 2,20 
40 - 43,9 6,47 4,20 3,32 2,87 2,39 2,22 
44 - 49,9 6,67 4,30 3,38 2,92 2,41 2,23 
50 - 54,9 6,88 4,42 3,45 2,96 2,44 2,25 
55 - 7,19 4,57 3,54 3,03 2,47 2,27 
Tabell 2. Skattad total marginalkostnad för tätortstrafik. Kr/fkm, 2001 års priser. 
Kr/fkm Euro 0 Euro I Euro II Euro III Euro IV Euro V 

3,5 - 5,9 0,96 0,73 0,70 0,63 0,57 0,52 
6,0 - 7,9 1,00 0,75 0,72 0,64 0,58 0,53 
8,0 - 9,9 1,03 0,77 0,73 0,65 0,59 0,53 
10 - 11,9 1,07 0,79 0,75 0,66 0,60 0,54 
12 - 17,9 1,13 0,82 0,78 0,68 0,61 0,55 
18 - 23,9 1,48 1,13 1,08 0,97 0,89 0,81 
24 - 31,9 1,59 1,19 1,13 1,01 0,91 0,83 
32 - 39,9 1,72 1,26 1,20 1,05 0,95 0,85 
40 - 43,9 1,82 1,32 1,24 1,08 0,97 0,86 
44 - 49,9 1,90 1,36 1,28 1,11 0,99 0,87 
50 - 54,9 1,99 1,41 1,33 1,14 1,01 0,89 
55 - 2,12 1,48 1,39 1,18 1,04 0,90 
Tabell 3. Skattad total marginalkostnad för landsbygdstrafik. Kr/fkm, 2001 års priser. 

 
De 12 matriserna har därefter brutits ner med avseende på avstånd.  
 

Hamnmatriser 
Nedbrytningen av hamnmatrisen sker på samma sätt som ovan men med en skillnad. 
 
Hamnmatrisen skapas med det förenklade antagandet att all transittrafik som 
ankommer till en hamn har ett fåtal alternativa destinationsval. Detta förenklar 
väsentligt matrishanteringen. Destinationerna antas tex vara.  
För ruttval längs E6 - Göteborg 
För ruttval längs E4 - Jönköping 
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För ruttval längs E22 - Kalmar 
Osv… 
Osv… 
  
Detta innebär att avstånden i hamnmatrisen inte kommer att överstiga 200 km d v s att 
den sista avståndsklassen bör vara 125 - 2000++ 
För denna avståndsklass fördelar sig vikt enligt:  24 - 32 = 30 % 
    32 - 40 = 70 %  
Detta har genererat 6 matriser för hamntrafik. 
 

Sammanslagning av 12st Huvudmatriser och 6st Hamnmatriser  
 
Sammanslagningen har genomförts med avseende på vikt och Euroklass, se tabell 4.  
 

Huvudmatriser  
Vikt Euro 0+I Euro II Euro III+IV+V 
0 - 18 1 2 3 
18 - 32 4 5 6 
32 - 50 7 8 9 
50 -  10 11 12 

   
Hamnmatriser    
Vikt Euro 0+I  Euro II Euro III+IV+V 
24 - 32 13 14 15 
32- 40 16 17 18 

   
Sammanslagning    
Vikt Euro 0+I Euro II Euro III+IV+V 
0 - 18 1 2 3 
18 - 32 4+13 5+14 6+15 
32 - 50 7+16 8+17 9+18 
50 -  10 11 12 

Tabell 4. Aggregering av lastbilsmatriser. 
 
Lastbilsmatriserna har därefter justeras mot trafikräkningar som VV Konsult har 
tillgång till, se bilaga 2 och 3, och anpassas till Lastbilsundersökningen.  
 

Skatter 
Skattetabeller som har tagits fram i SIKA/ITPS uppdrag: ”Kilometerskatt för lastbilar 
- Effekter på näringar och regioner” har varit utgångspunkt för km-skatterna även i 
detta projekt. I SIKA´s underlagspapper ”Differentieringsgrunder för en 
marginalkostnadsbaserad kilometerskatt” beskrivs skattetabellerna i detalj. 
Eurovinjetten har vi antagit slopad och dessutom har vi antagit att det totala 
skatteuttaget ska hållas konstant. Det innebär att vi hållit den totala km-skatten på en 
konstant nivå2 och sett energiskatten som en del av internaliseringen av externa 
effekter. Intressant att notera är den stora skillnaden mellan km-skatten i tätort och 
landsbygd.  
 
SIKA´s fördelning på vägar i tätort och landsbygd ger marginalkostnadsbaserade km-
skatter enligt tabell 5. 

                                                 
2 Enligt SIKA/ITPS utredningens alternativ 2. 
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Skattad total marginalkostnad (exkl. kostnad för CO2) för landsbygdstrafik.  
 Euro 0+I Euro II Euro III+IV+V 
     

0-17,9 ton 1,06 0,77 0,67  
     

18- 31,9 ton 1,48 1,11 1,00  
     

32 - 49,9 ton 1,76 1,25 1,09  
     

50 -  ton 1,97 1,39 1,18  
     
     
     
Skattad total marginalkostnad (exkl. kostnad för CO2) för tätortstrafik.  
 Euro 0+I Euro II Euro III+IV+V 
     

0-17,9 ton 4,26 2,12 1,78  
     

18- 31,9 ton 5,46 3,11 2,73  
     

32 - 49,9 ton 6,16 3,34 2,88  
     

50 -  ton 6,59 3,54 3,03  
Tabell 5. Km-skatter beräknade från skatterna framtagna av SIKA i regeringsuppdrag 
om km-skatter samt av SIKA uppskattat antal körda km år 2005 fördelat på 
miljöklasser och totalviktsklasser. Kr/fkm i 2001 års priser. 
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Analyser och resultat 
 
Nio stycken alternativa scenarier har analyserats. Ett är helt utan km-skatt, scenario 1, 
två har en genomsnittlig km-skatt, scenarierna 2 och 5 och de övriga har alla någon 
form av differentierade km-skatter. 
 
• Scenario 1 Ingen: Ingen kilometerskatt, dagens vägnät och dagens avgifter. 
• Scenario 2 Samma: Samma kilometerskatt 1,40 kr/km, för alla lastbilar på alla 

vägar.  
• Scenario 3 Fordon och tätort: En kilometerskatt som är differentierad på 

lastbilstyp (miljöklass och vikt) samt bebyggelsetyp (landsbygd/tätort).  Detta 
resulterar i 24 olika marginalkostnader. 

• Scenario 4 Noll: Ingen kilometerskatt på det utpekade godsvägnätet. I övrigt  som 
Scen.3. 

• Scenario 4b 50 procent: Enligt scenario 3 men 50% lägre km-skatt på det utpekade 
godsvägnätet  

• Scenario 5 Samma, uppräknad: Samma kilometerskatt enligt Scen. 2, men 
uppräknad så att det totala skatteuttaget blir detsamma som enligt Scen.3. 

• Scenario 6 50 procent, uppräknad: Enligt 4b med 50% av km-skatten på det 
utpekade godsvägnätet men uppräknad så att det totala skatteuttaget blir detsamma 
som enligt Scen.3. 

• Scenario 7 Ej tätort: Enligt scenario 6 men ingen differentiering alls på 
landsbygd/tätort.  

• Scenario 8 Ej tätort om utpekat: Enligt scenario 6  men differentieringen på 
landsbygd/tätort är bara borttagen på det utpekade vägnätet.  

 
Scenarierna har analyserats både vad gäller nivåer på trafikarbetet och genom 
differenskalkyler i Samkalk. Lastbilsflödena har ritats ut i Skåne respektive Blekinge 
och differensen i flödena mellan de olika scenarierna har studerats. Trafikarbetet har 
analyserats för olika stora vägar genom att vägarna delats in i fyra grupper, 
vägnummer 1-99, vägnummer 100-499, vägnummer över 500 samt övriga vägar. 
Dessutom har trafikarbetet redovisats totalt för det utpekade godsvägnätet. Vissa 
speciellt intressanta punkter i vägnätet har valts ut, 28 stycken i Skåne, se bilaga 4, och 
9 stycken i Blekinge, se bilaga 5, där nivån på lastbilsresorna i de olika scenarierna har 
jämförts med varandra.  
 
I Samkalk-resultaten har effekterna på trafiksäkerhet och emissioner studerats. 
 
Scenario 1 Ingen: Ingen kilometerskatt, dagens vägnät och dagens avgifter 
Lastbilstrafiken kalibrerades efter uppmätta trafikdata från 2005 och 2006 och 
anpassades till Vägverkets undersökning ”Godstransporter genom Skåne och 
Blekinge”. Trafiken över gränsen Skåne/Blekinge anpassades, så att den var 
densamma på båda sidor om länsgränsen. En analys av CO2-utsläpp genomfördes 
separat, se bilaga 6 PM ”CO2-effekter i Samkalk från Scenario 1 i Skåne/Blekinge 
projektet”. 
 
Scenario 2 Samma: Samma kilometerskatt 1,40 kr/km för alla lastbilar på alla 
vägar  
En sammanvägd km-skatt enligt SIKA/ITPS genomsnitt, samma avgift för alla 
bebyggelsetyper och alla viktklasser och euroklasser. Detta resulterar en enda 
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marginalkostnad på 1,40 kr/km. Detta scenario togs fram för att ha som referens vad 
gäller skatteuttaget. 
 
Resultat: 
Lastbilstrafiken går mer på småvägar (vägar med nr:100 och högre) och mindre på de 
stora vägarna (inklusive det utpekade godsvägnätet) än i alternativet utan km-skatt. D 
v s då varje extra km innebär en extra kostnad kör lastbilarna så kort väg som möjligt 
även om det innebär att det blir på småvägar. Det totala trafikarbetet är mindre än utan 
km-skatt. 
 
Scenario 3 Fordon och tätort: En kilometerskatt som är differentierad efter 
lastbilarnas miljöklass och vikt samt efter bebyggelsetyp 
Olika km-skatt för de 12 olika lastbilsmatriserna samt olika skatt beroende på 
bebyggelsetyp (landsbygd/tätort). Detta resulterar i 24 olika marginalkostnadsbaserade 
km-skatter.  
 
Resultat: 
Lastbilstrafiken går mer på det utpekade godsvägnätet och mindre på småvägar än i 
alternativen utan eller med en genomsnittlig km-skatt, scenario 1 och 2. I Blekinge är 
dock trafikarbetet på de riktigt små vägarna (vägar med nr:500 och däröver) ungefär 
lika stort i detta alternativ som med en genomsnittlig km-skatt. Det totala trafikarbetet 
är större än med en genomsnittlig km-skatt men mindre än utan km-skatt. En 
differentierad km-skatt medför alltså en omstyrning av den tunga trafiken till de större 
vägarna. Differensen i lastbilsflöden mellan scenario 3 och scenario 2, se för Skåne 
bilaga 7 och Blekinge bilaga 8. 
 
Scenario 4 Noll: Ingen km-skatt på det utpekade godsvägnätet men i övrigt en 
kilometerskatt som är differentierad efter bebyggelsetyp och lastbilarnas 
miljöklass och vikt. 
Olika km-skatt för de 12 olika godsmatriserna samt uppdelning på bebyggelsetyperna 
”landsbygd-utpekatnät” (ingen km-skatt), ”landsbygd-ejutpekat nät” (landsbygdskm-
skatt) samt tätort (tätortskm-skatt). 
 
Detta resulterar i samma 24 olika marginalkostnader som i alternativ 3 men utan 
någon km-skatt alls på det utpekade vägnätet: 
12 tätortskostnader 
12 ej utpekat godsnät landsbygd - kostnader 
 
Resultat: 
Lastbilstrafiken går ännu mer på de stora vägarna, inklusive det utpekade vägnätet, 
och mindre på de små än i något annat alternativ. Detta scenario ger alltså mest 
omstyrning av trafiken, men också högst nivå på det totala trafikarbetet och lägst nivå 
på skatteuttaget.  
 
Scenario 4b 50 procent: En kilometerskatt som  är differentierad efter 
bebyggelsetyp och lastbilarnas miljöklass och vikt enligt Scenario 3 men med 
50% lägre km-skatt på det utpekade godsvägnätet 
Olika km-skatt för de 12 olika godsmatriserna samt uppdelning på bebyggelsetyperna 
”landsbygd-utpekatnät” (50% av landsbygdskm-skatten), ”landsbygd-ejutpekat nät” 
(landsbygdskm-skatt) samt tätort (tätortskm-skatt). 
 

 14 



 

Resultat: 
Lastbilstrafiken går fortfarande mer på de stora vägarna, inklusive det utpekade 
vägnätet, och mindre på de små, än i scenarierna 1,2 eller 3. Detta scenario ger dock 
mindre omstyrning av trafiken än scenario 4, men också högre nivåer på det totala 
trafikarbetet och på skatteuttaget. Differensen i lastbilsflöden mellan scenario 4b och 
scenario 2, se för Skåne bilaga 9 och Blekinge bilaga 10. 
 
Scenario 5 Samma, uppräknad: Samma kilometerskatt för alla lastbilar på alla 
vägar enligt Scenario 2, men beräknad så att det totala skatteuttaget blir 
detsamma som enligt Scenario 3 
En genomsnittlig kilometerskatt för alla lastbilar på alla vägar enligt scenario 2, men 
något högre, beräknad så att det totala skatteuttaget blir detsamma som enligt scenario 3. 
 
Resultat: 
Trafiken och effekterna blir som förväntat med en något högre genomsnittlig skatt än i 
scenario 2,  resultatet blir mycket likt det i scenario 2, bara med något lägre nivåer.  
 
Scenario 6  50 procent, uppräknad: En kilometerskatt som är differentierad efter 
bebyggelsetyp och lastbilarnas miljöklass och vikt  enligt Scenario 4b men med 
50% lägre km-skatt på det utpekade godsvägnätet. Km-skatten beräknad så att 
det totala skatteuttaget blir detsamma som enligt Scenario 3. 
En differentierad kilometerskatt enligt scenario 4b men med något högre skatter, km-
skatten beräknad så att det totala skatteuttaget blir detsamma som enligt scenario 3. 
 
Resultat: 
Lastbilstrafiken går fortfarande mer på de stora vägarna, inklusive det utpekade 
vägnätet, och mindre på de små, än i scenarierna 1,2 eller 3. Den något högre 
skattenivån har än i scenario 4b medför en något större omstyrning av lastbilstrafiken 
till det utpekade godsvägnätet än i scenario 4b. Differensen i lastbilsflöden mellan 
scenario 6 och scenario 2, se för Skåne bilaga 11 och Blekinge bilaga 12. 
 
Scenario 7 Ej tätort: En differentierad kilometerskatt med 50% av km-skatten 
på det utpekade godsvägnätet men ingen differentiering på tätort och 
skatteuttaget justerat enligt scenario 2.  
Den genomsnittliga km-skatten är precis som i scenario 2 1,40 kr/km, men för 
exempelvis Euro 3 och lastbilar över 50 ton blir km-skatten på det utpekade 
godsvägnätet 1,03 kr/km och på övriga vägar 2,07 kr/km. 
 
Resultat: 
Lastbilstrafiken går fortfarande mer på de stora vägarna, inklusive det utpekade 
vägnätet, och mindre på de små, än i scenarierna 1,2 eller 3. Då skatteuttaget är lägre 
än i scenario 6 så är även omstyrningseffekterna lägre. Differensen i lastbilsflöden 
mellan scenario 7 och scenario 2, se för Skåne bilaga 13 och Blekinge bilaga 14. 
Flödena runt Ystad beskrivs i bilaga 15. 
 
Scenario 8 Ej tätort om utpekat: En differentierad kilometerskatt med 50% av 
km-skatten på det utpekade godsvägnätet men ingen differentiering på tätort på 
det utpekade vägnätet och skatteuttag justerat enligt scenario 2. 
Den genomsnittliga km-skatten är 1,40 kr/km precis som i scenario 2 och scenario 7. 
För exempelvis Euro 3 och lastbilar över 50 ton blir km-skatten på det utpekade 
godsvägnätet 0,85 kr/km, på övriga vägar utanför tätorter 2,07 kr/km och på övriga 
vägar i tätorter 4,35 kr/km. 
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Resultat: 
Mer lastbilstrafik på de stora vägarna, inklusive det utpekade vägnätet, och mindre på 
de små, än i scenarierna 1,2 eller 3. Den stora skillnaden i avgifterna mellan landsbygd 
och tätort ger större omstyrningseffekter här än i scenario 7, där man inte 
differentierade alls. Differenserna i lastbilsflöden mellan scenario 8 och scenario 2 
beskrivs i bild 2 och 3 nedan. 

 
Bild 2. Differens mellan scenario 8 och scenario2, lastbilsflöden i Blekinge, rött 
innebär ökade flöden, grönt minskade. 

 
Bild 2. Differens mellan scenario 8 och scenario2, lastbilsflöden i Skåne. Rött innebär 
ökade flöden, grönt minskade. 
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Sammanfattande analyser 
 
En genomsnittlig km-skatt medför ökad lastbilstrafik på småvägar i förhållande till att 
inte ha någon km-skatt alls. Med en differentierad km-skatt däremot och lägre avgift 
på det utpekade vägnätet är tendensen en minskning av trafikflödet på småvägar, det ej 
utpekade vägnätet. En typisk mätpunkt ser ut som i diagram 2.  
 
Antalet lastbilar har studerats på olika vägar och med olika km-skatter. I ett antal 
utvalda punkter på vägnätet har variationen i flödena mellan de olika scenarierna 
analyserats, se redovisning av alla punkter i bilaga 16, Blekinge och bilaga 17, Skåne. 
För E22 mellan Ronneby och Mörrum redovisas differensen mellan scenario 2 och 
scenario 1 i bilaga 18, mellan scenario 3 och scenario 1 i bilaga 19 och mellan 
scenario 4 och scenario 1 i bilaga 20.  
 

Punkt 17 - Väg 118 mellan Kristianstad och Bjärlöv
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Diagram 2. Antal fordon i en punkt på det ej utpekade vägnätet i de nio scenarierna. 
 
Diagram 3 visar resultatet i en typisk mätpunkt på det utpekade godsvägnätet. Här är 
trenden att antalet lastbilar ökar på det utpekade godsvägnätet när kilometerskatten 
differentieras efter bebyggelsetyp och lastbilstyp och  avgiften är lägre på det utpekade 
vägnätet . Den omstyrande effekten på trafiken är alltså störst då, se tabell 5 och 6. Det 
totala trafikarbetet samt andelen trafikarbete på det utpekade vägnätet blir högst med 
en differentierad km-skatt men utan någon avgift alls på det utpekade vägnätet, d v s i 
scenario 4.  
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Punkt 18 - E22 mellan Kristianstad och Bromölla
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Diagram 3. Antal fordon i en punkt på det utpekade vägnätet i de nio scenarierna. 
 
De väsentliga skillnaderna i resultaten är mellan scenarierna utan km-skatt, med en 
genomsnittlig km-skatt och med en differentierad km-skatt. I de följande tabellerna 
redovisas därför scenario 1 Ingen, scenario 2 Samma (genomsnittlig), scenario 3 
Fordon och tätort samt scenario 8 Ej tätort om utpekat. Scenarierna 3 och 8 har båda 
differentierade km-skatter men i scenario 8 är det utpekade godsvägnätet 
specialhanterat och har fått en lägre km-skatt. 
 
 Ingen    Samma  Fordon o tätort Ej tätort om utpekat 
 
Skåne 1,94    1,92             1,93              1,95 
 
Blekinge 0,20    0,18             0,18              0,19 
Tabell 6. Trafikarbete totalt i Mfkm/dygn 
 
Differentierade km-skatter där det dessutom är lägre avgift på det utpekade 
godsvägnätet medför stora omstyrningar av lastbilstrafik till det utpekade vägnätet, se 
tabell 7. Detta visar att om en km-skatt ska användas som styrmedel för tung trafik så 
har en differentierad km-skatt som är lägre på det utpekade godsvägnätet än på övriga 
vägar störst effekt på omstyrningen. De stora skillnaderna i marginalkostnads-
avgifterna mellan landsbygd och tätort ger dessutom större omstyrningseffekter till det 
utpekade vägnätet om detta inte går genom tätorter. 
 

 Ingen           Samma          Fordon o tätort    Ej tätort om utpekat 
 
Skåne 66,1         64,6       66,8                      72,5  
 
Blekinge 68,6         62,0       65,5            70,1  
Tabell7. Trafikarbetet på det utpekade godsvägnätet i % av det totala trafikarbetet 
 
Skatteuttaget totalt blir lägre om inge km-skatt alls finns på det utpekade vägnätet. Om 
skatteuttaget totalt ska vara på samma nivå som med en genomsnittlig km-skatt, så blir 
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km-skatten orimligt hög om den bara ska tas ut på vägarna utanför det utpekade 
godsvägnätet. Därför har en km-skatt applicerats även på det utpekade vägnätet i 
scenario 8 Ej tätort om utpekat, men med lägre avgift än på övriga vägar. Skatteuttaget 
har därefter anpassats till nivån i scenario 2 Samma, se tabell 8. 
 
 Ingen  Samma      Fordon o tätort Ej tätort om utpekat 
 
Skåne 0,00             2,73       2,88  2,73 
 
Blekinge 0,00             0,25       0,25  0,25 
Tabell 8. Skatteuttag totalt i Mkr/dygn 
 
Trafiksäkerheten är bättre på större vägar än på mindre. Det innebär att ju större 
omstyrning av den tunga trafiken till det utpekade godsvägnätet, desto bättre 
trafiksäkerhet, se tabell 9. Emissionerna däremot är i modellerna direkt proportionella 
mot trafikarbetet, varför kostnaderna ökar med ökad omstyrning. Det betyder att 
differentierade km-skatter ger högre trafiksäkerhet men också högre emissioner än 
genomsnittliga km-skatter. 
 
     Samma         Fordon o tätort     Ej tätort om utpekat      
Emissioner 
Skåne    -12,1             -2,9                   9,9 
Blekinge    -15,8            -13,5           -7,8 
 
Trafiksäkerhet 
Skåne      5,7            -10,3                 -37,4 
Blekinge     -7,0             -5,9            -4,5 
Tabell 9. Trafiksäkerhet och emissioner i Mkr/år, differensen mellan scenariot ifråga 
och scenario 1 Ingen (utan km-skatt) . Högt negativt värde innebär hög trafiksäkerhet 
och låga emissioner. 
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Slutsatser 
 

• En genomsnittlig km-skatt för tunga lastbilar ger mer lastbilstrafik på små 
vägar och mindre på stora vägar, än utan avgift. Det beror på att det med 
avgiften blir billigare att åka en kortare väg.  

• En differentierad km-skatt, med lägre skatt på det utpekade godsvägnätet än på 
övriga vägar, medför mer lastbilstrafik på det utpekade godsvägnätet och 
mindre lastbilstrafik på små vägar, än utan avgift eller med genomsnittlig km-
skatt. 

• Det går alltså att styra lastbilstrafiken till det utpekade godsvägnätet med km-
skatter. Omstyrningen innebär totalt mer trafikarbete, högre trafiksäkerhet men 
större emissioner enligt modellen. Beräkningarna av emissioner är dock 
förenklade i modellen varför de bör utredas närmare mer detaljerat och med 
andra analysmetoder.   

 
Hur stor effekten på omstyrningen blir är också beroende av flera faktorer som vi inte 
har tagit hänsyn till i modellberäkningarna. T ex att lastbilsföraren har kunskap om 
skillnaden i kostnader för de olika vägarna. En differentierad km-skatt, där skatten är 
lägre ju nyare bilen är, kan också medföra en snabbare förändring av lastbilsflottan 
mot nyare bilar än vad vi har i modellerna. Effekterna av väggeometri och ojämn 
körning bör också utredas närmare, lastbilstrafik på små vägar innebär fler 
inbromsningar och accelerationer vilket påverkar emissionerna.  
 

Förslag på fortsatt arbete 
Intressanta möjliga fortsatta analyser: 
 
En km-skatt driver antagligen på utvecklingen av sammansättningen av lastbilsflottan, 
mot högre Euro-klasser. Olika km-skatt för bebyggelsetyperna landsbygd och tätort 
men ingen skillnad beträffande vikt- och euroklass, d v s en enda sammanslagen 
fordonstyp, kunde vara intressant att studera.   
 
För att få fram skillnad mellan utpekat och ej utpekat godsnät på landsbygd skulle man 
kunna skruva ner marginalkostnaderna procentuellt för det utpekade vägnätet 
landsbyggd och skruva upp för övrigt vägnät på landsbygden så att de totala 
kostnaderna förblir ungefär de samma. 
Man kan anta att i framtiden är förbifarter byggda förbi vissa tätorter på det utpekade 
godsvägnätet. Effekten av detta på lastbilstrafiken skulle kunna testas genom att det 
utpekade vägnätet är utanför tätorter, d v s koda om länkar på det utpekade vägnätet 
till förbifarter. 
Även effekterna av en utbyggd infrastruktur enligt NPVS 2020 vore intressant att 
studera. 
 
Lastbilstrafiken i Skåne har ökat mycket de senaste åren. En analys av vad en 50 %-ig 
ökning av de tunga transporterna i Skåne och Blekinge skulle innebära eller en analys 
av effekterna om lastbilsefterfrågan ändras enligt elasticiteter från SIKA´s STAN-
analyser vore intressant att genomföra.  
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Bilaga 1  

PM Km-kostnad vid nätutläggning i EMME/2 
 

1. Inledning 
 
För att bättre avspegla ruttval för lastbilar har vi en modell med tidsberoende respektive 
avståndsberoende kostnad enligt beskrivningen i kapitel 2. Erfarenheter med nätutläggning 
med dessa kostnader ger ruttval som i viss utsträckning leder till val av rutter på mindre 
vägar som är kortare än de stora huvudvägarna, sannolikt på att tidskostnaden favoriserar 
det valet. I verkligheten väljs de stora vägarna därför att transporttiden och komforten i 
praktiken är bättre än på de mindre vägarna (rakare vägar, passage utanför tätorter m m). 
Detta senare faktum realiseras här genom att vi differentierar den avståndsberoende 
kostnaden beroende på vägnummer. 
 

2.  Assignment av lastbilsmatriserna i EMME/2 
 
Vid nätutläggning av lastbilsflöden i EMME/2 används en generaliserad kostnad (= GC) som 
kriterium för ruttvalet. Den består av en tidsberoende och en avståndsberoende kostnad 
enligt nedan: 
 
Tidsvärde * Transporttid + Avstånd * Kostnad_per_km (2.1) 
 
Vanligen skrivs GC som tidskomponenten plus en km-kostnad omräknad till tid enligt  
 
Transporttid + Avstånd * Kostnad_per_km / Tidsvärde (2.2) 
 
Detta gör att man kan använda transporttidsfunktionen (vd-funktionen) direkt och till den 
addera en avståndskompnent. Då återstår att bestämma Kostnad_per_km och Tidsvärde. 
 

2.1 Tidsvärde och km-kostnad 
 
Vi utgår från en SIKA [1999, tabeller 5.3 – 5.5] för att bestämma en avvägning mellan tids- 
och avstånds-kostnader.  Kalkylmässiga kostnader för internationella transporter fördelas 
enligt tabell 1. Med en genomsnittlig hastighet på 60 km/tim ger dessa uppgifter en 
tidsberoende kostnad på 430 kr/tim och en avståndsberoende kostnad på 2.55 SEK/km. De 
övriga uppgifterna tyder på kostnader i samma storleksordning för inrikes transporter (89 
SEK per mil), medan kostnaderna för transporter utförda med utom-svenska aktörer 
uppskattas ligga i intervallet 67 – 87 SEK/mil. 
 
Total kostnad SEK/mil 

Kapitalkostnad 10.8

Skatt, förs och övr fasta kostnader 6.0

Avståndsberoende kostnader 25.5

Förare, lön m m 40.1

Företagskostn inkl kalk vinst 14.3



Total kalkylmässig kostnad 96.7

Tidsberoende kostnad kr/tim 

Genomsnittlig hastighet 60 km/tim 427.2

Tabell 1. Uppdelning av kostnader i tidsberoende och avståndsberoende kostnader 

 
 

3. Erfarenheter av nätutläggning vid kalibrering 
 
Våra erfarenheter med vd-funktionerna för lastbil visar att ruttvalet vid kalibrering med 
gradientjusteringsmetoden är starkt relaterat till restiderna. Det finns all anledning att 
kontrollera att lastbilsflödena i lösningen förläggs till de stora europa- och riksvägarna och 
inte utnyttjar mindre vägar med marginellt kortare restid. En möjlighet är att differentiera 
km-kostnaden i kapitel 2.1 så att den avspeglar en högre kostnad i form av t ex högre 
bränsleförbrukning för att köra på mindre vägar med ojämnare körförlopp, större 
höjdskillnader med mera. Uppgifter avseende lastbilar med 30-40 tons totalvikt från 
Hammarström [2007] ger en skillnad i bränsleförbrukningskostnad mellan 2.2 och 2.75 
kr/km med en kostnad på 8 kr/liter exkl moms. 
 
Tester med utläggning i Skånenätverket med en differentiering i storleksordningen 0.4 till 
0.7 kr/km ger resultat enligt figurerna 1 – 3. 
 

Figur 1. Km-kostnad 2.6 kr/km på vägnr 1-100, 3 kr/km för övriga. 



Figur 2. Km-kostnad 2.6 kr/km på vägnr 1-100, 3 kr/km för 100-499 och 3.2 kr/km för övriga. 

Figur 3.  Km-kostnad 2.5 kr/km på vägnr 1-100, 3 kr/km för 100-499 och 3.2 kr/km för övriga. 

Det senaste av dessa 3 fall gav det bästa resultatet med R2 = 0.992, och vi väljer att gå 
vidare med dessa värden i km-skatteprojektet för Skåne-Blekinge. 
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Personlig kommunikation, 09 mars 2007. 

SIKA (1999): Åkeriförbundets kostnadsstruktur och konkurrenssituation, delrapport 1, SIKA 
rapport 1999:5. 
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Under km-skatteprojektmötet på VV i Kristianstad den 2 april 2007 och i andra fall har effekter av 
överflyttning till huvudvägnät för godstransporter (HVG) diskuterats. Vi kom överens om att det 
kan vara idé att kontrollera lite hur det ser ut. I kapitel 2 redovisas en beräkning från samkalk 
avseende scenario 1 på länk. I kapitel 3 redovisas motsvarande för nod. 

    l  

CO2-utsläppen finns inte redovisat separat för Pb resp Lb, men dieselvolymen finns separat 
redovisad. Alla lb använder diesel samt c:a 8 % av pb vilka drar c:a 0.7 liter/mil. Vi har därför 
nyttjat dieselvärden i modellen men subtraherat pb-förbrukningen med gjorda antaganden. 

Effekterna blir: 

  
i l i g l  a    i l  a aga    i l   

li il

  
     

g 3
li il 3 3 3

a i a  g  
l  3 g  

Tabell 2.1 Effekter på länk 

Slutsatser:
1. Den högre hastigheten på HVG jämfört med ej HVG ger lite större förbrukning. 
2. Den låga hastigheten på länk i tätort ger lägre förbrukning än på landsbygd. 
3. Tätorts-HVG-länkarna ger lägre emissioner än ej tätorts-HVG-länkarna. 

3   i  

CO2-utsläppen finns inte redovisat separat för Pb resp Lb, men dieselvolymen finns separat 
redovisad. Alla lb använder diesel samt c:a 8 % av pb. Vi antar att en pb diesel släpper ut 25 % av 
vad en tu lb gör vid en korsning. Med justering enligt denna mall erhåller vi resultatet i tabell 3.1. 



2 

 
 
Summa inkommande fordon har beräknats från länkdata, för till-noden i de fall där den var med i 
linkoutput och i annat fall för från-noden.

  hvg*10+t
atort

Data Totalt g/lb och
nodpassa
ge

Andel av 
passager 
[%]

Ej HVG Land 0 LbCO2 [kg/dygn] 136279 290 31.7

  Antal LB/dygn 470524

 Tatort 1 LbCO2 [kg/dygn] 161233 442 24.6

  Antal LB/dygn 364757

HVG Land 10 LbCO2 [kg/dygn] 159622 260 41.4

  Antal LB/dygn 614698

 Tatort 11 LbCO2 [kg/dygn] 8056 234 2.3

  Antal LB/dygn 34404 Total[ton]

Total LbCO2 [kg/dygn] 465190 465
Total antal LB/dygn 1484384

Tabell 3.1 Effekter i noder 

Slutsatser:
1. Korsningarna på landsbygd ger ungefär samma CO2-utsläpp per passage för HVG och ej 

HVG. De motsvarar c:a 1/3 km körning på länk. 
2. Korsningarna i tätort för HVG (�1/3 km länk) är gynnsammare än på ej HVG (�1/2 km 

länk). Samma som för länk. 
3. De totala nodrelaterade CO2-utsläppen är 468 ton vilket motsvarar 21 % av de totala 

(465/(465+1703).

 l a  

Anledningen till de större CO2-utsläppen enligt Samkalk när tung trafik flyttar till HVG-nätet är 
framförallt en kombination av ökade körsträckor och av att emissionerna per km är större där. Det 
senare är sannolikt främst ett resultat av de högre hastigheterna på HVG. Effekterna i noderna 
utfaller till HVG-fördel. 

En möjlig åtgärd kan vara att studera om det är möjligt att inkludera effekter på emissioner och 
CO2 i Samkalks effektmodeller av bättre väggeometri, jämnare körförlopp m m. 

Om vi inte modifierar detta kommer det sannolikt att bli fortsatt svårt/omöjligt att via ”emissions-
miljö-effekter” motivera satsningar på HVG. 
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Vägverket Konsult (2007): Samkalk result för scenario 1. ”Sampers-disk”:\Km-
skatt\Samkalk\070325_vq\Skåne\Scenario_1.xls 

scenario-1.xls

S:\Km-skatt\Samkalk\070325_vq\Skåne\Scenario_1.xls
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1850 1694 1740 1857 1790 1699 1764 1754 1760

3 391 334 346 358 356 335 330 315 327

450 677 665 562 548 640 642 654 645

1088 801 841 1076 1001 803 941 919 939

315 277 264 347 322 276 335 337 339

1255 939 966 1275 1187 942 1137 1117 1137
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73 73 49 27 42 73 32 64 33

551 523 576 446 523 523 492 452 506

3 1023 939 1003 1714 1426 940 1580 1551 1573

2980 2893 3007 3487 3103 2889 3350 3300 3335
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3 3725 3676 3783 4026 3904 3676 3984 3917 3966
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1914 1811 1894 2120 1971 1778 1990 1984 1998
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