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Långtids
utredningen

Forord 7

Långtidsutredningen 1990 har utarbetats inom Finansdepartementets
strukturpolitiska enhet. I samband med utredningen har special-antalett
studier genomförts. Huvuddelen dessa publiceras bilagor till utred-av som
ningens huvudrapport.

Föreliggande bilaga har utarbetats professor SnickarsFolke vid tek-av
niska högskolan i Stockholm.

bilagan analyserasI samhällets och kommunikationsförsörj-transport-
ning. kartläggningEn görs sektorns roll i samhällsekonomin. Dessutomav

författarengör kritisk granskning olika på transportområ-en av prognoser
det. Avslutningsvis diskuteras del målkonflikter inom ochtransport-en
kommunikationspolitiken.

För långtidsutredningens bilagorAnsvaret föroch de bedömningar de
innehåller vilar respektive författare.på huvudrapporten framgårAv hur
bilagorna ihar utredningensanvänts arbete.

Finansdepartementets kontaktman har varit kanslirâdet Urban Karl-
ström.

Stockholm i april 1990

Lars Heikensten
Finansråd





Innehåll

Författarens förord 7. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .

kommunikation i samhälls-ochl Transport
ekonomin 9.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

9Planeringssystem och mål . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 12kommunikationsutvecklingeniGrunddrag ochtranspon- . . . . . . . .
l4Bilagans innehåll . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ..

kommunikationssektoms2 ochTransport-
utvecklingomfattning och 17. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . l7kommunikationstjänsterAnvändning ochtransport-av . .. . . . . . .

19sysselsättningNationell och regional . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . 2Samfárdselsektom i olika länder . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
25foretagsstrukturochNätverk . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .

kommunika-Användningen och3 transport-av
tionstjänster i näringsliv hushålloch 31. . . . . . ... . . . . . .

3lkommunikationNäringslivets ochtransporter . . . . . . . . . . . . . . ..
kommunikation 40konsumtion ochHushållens transportav . . . . . .. .

46Utvecklingen godstransportmarknademapå . . . . . . . . . . .. . . . . . .
5lpersontransportmarknadernaUtvecklingen på .. . . . . . . . . . . . . . .

utfall 55Sammanfattande bedömningar av prognosemas . . . . . . . .. .

forinvesteringarLångsiktiga itendenser4 transport
kommunikationoch 63. .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. .samhällsckonomin 63förInfrastrukturens betydelse . . . . . . . . . . . . ..

73kommunikationsssektomInvesteringar i ochtranspon- . . . . . . . . .
77kommunikationssektoms delarUtveckling i ochtransport- . . . . . . .

kommunikation 87i ochfördelning investeringarRegional transportav

framtidsbedömningar ochLångtidsutredningens5
transportsektorn 97. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 97transportmarknadenframtidaEfterfrågan och utbud på den . . . . . .

precision l0lGodstransportprognosens . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .



precision 103Persontransportprognosens . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kommunikationspolitikenMâlkonflikter i 105ochtransport- . . .. . . . .

Sammanfattning6 111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

regionbeteckningarAppendix: Bransch- och 115. . . . . . .

Referenser 117. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .



Författarens förord

utvecklingen inomRapporten behandlar kommunikations-ochtransport-
samhällsekonomisksektorn synpunkt. Den bygger på sammanställning-ur
material och kommunikationssektoms utvecklingnytt transport-ar av om
produktion sysselsättning, företagensvad och och hushållensavser an-

vändning och kommunikationstjänster förmönstrentransport- samtav
investeringar i olika för och kommunikation tiden.översystem transport

kärna granskningar befintligaRapportens utgörs ochav av prognoser
framtidsbedömningar för kommunikationssektomsoch olikatransport-
delar. Stort åt precisionen iägnas analysera dessautrymme att prognoser

bidra bedömningarmed transportmarknadens utbuds- ochsamt att nya av
efterfrågesida iunder 1990-talet anslutning till referensaltemativ förett

ekonomiska utvecklingen frånden hämtat arbetet med LU90.
min förhoppningDet är ska kunna användas underlagatt rapporten som

för diskussioner kring framtida politik planeringoch med bäring på trans-
kommunikationsområdet.och iOmrådet långsiktigär behovport- stort av

kunskapsuppbyggnad.
Underlagsmaterial for studien tagits framhar Göran Carlén, Ingerav

Holmqvist Foumier.och Stephen Vähäniemi forAnne har ordbe-svarat
handling och utskrifter. Jag tackar Urban Karlström och Ulf Strömquist
för och stöd under arbetet.uppmuntran

Stockholm i 1990mars

SnickarsFolke
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ikommunikationochl Transport
samhällsekonomin

och målPlaneringssystem
kommunikation.ochberoendeblivit alltmerharSamhället transportav

fört sig alladet goda medutveckling och Den harpå attDet är gott ont.en
upprätthålla kontaktermöjlighet överharmedborgare storaattnumera

från despridas till marknader långttjänster kanochavstånd. Varor
Å sidanblomma andraReslusten kanproduceras.anläggningar där de ut.

framdrivit och kommu-utveckling behovsamhälletshar transportett av
fast inte har lust. Transporter-tid denikation. tvingas åtFolk ägna att resa

tjänstervid produktion harkommunikationsbehovetoch avvarorna av
föranläggningar och ochbelastningtill påökad transportlett systemen

Miljön påverkats.kommunikation. har
kommunikationoch ärSamhällsekonomins beroende transportav

fråga huruvida ekono-djupgående. grundläggande ärEnkomplicerat och
försörjning medtillväxt kan påverkaslångsiktigamins transport-genom

frågakvalitet enbartkommunikationstjänster hög eller det äroch enomav
tekniskatillräcklig kapacitet för täcka behov.bygga attatt upp enom

föravgörande betydelseskulle detförstaEnligt det synsättet vara av
till utbygg-utveckling mycketsamhällsekonomins hur avsättsresurser som
kommuni-för ochanläggningar ochunderhållochnad transportsystemav

kapaci-fråga ha tillräckligEnligt andra det endastkation. det är attomen
flaskhalsar inomekonomin utvecklasför tillåta transport-att utantet att

kommunikationssektorn.och
samhällseko-planeringens grundproblem är avvägaekonomiskaDen att

Tids-resursanvändning.resursutveckling olika anspråk pånomins mot
beaktas.avvägning slagetberorperspektivet i denna av resurser somav

syftar tillekonomisk planeringsjälvklart avvägakan tyckasDet attatt som
resursbe-kommunikationssektorn andrafrån ochanspråk mottransport-

Åtminstone tidsperspektivdet långtlångsiktig. behövshov måste ettvara
kommunikationssystem. Hurochfor motivera byggande transport-att av

effektivt organi-hur kansystemkapacitet räcker beror pålångt denna man
kommunikationstjänsterna. iDetta ärproduktionen ochtransport-avsera

samhällsekonomins strukturellafråga påverkas direktsin tur avsomen
medellång sikt.såväl kortnvandling på somo

förekommit klartLångtidsutredningens målkatalog har det sällanI utta-
kommunikationssektorn. stället har måloch Imål forlade transport- som

stabila priser, jämn väl-i utrikesbetalningama,sysselsättning, balansfull
miljö varit deregional god utpekadefärdsfördelning, balans och som
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i samhällsekonomiskafaktorerna den balansen.vägandetyngst
i propositionernafor trafik- och transportpolitiken deharMålen senaste

iformulerats termer som

inäringslivet landets olika delarerbjuda medborgarna ochAtt en
trafikforsörjning möj-miljövänlig till lägstatillfredsställande, säker och

föreslås bli övergripandesamhällsekonomiska kostnader det måletliga
trafikpolitiken." 1987/88: 50, lför Prop s.

Grundläggandebrutits i antal delar.nedsedanmål har transport-Detta ett
näringsliv tillgodoses. Transportsystemetoch skamedborgarebehov hos

ihögtresursutnyttjande. säkerhetskraven ska ställaseffektivtmedgeska
främjas.hushållningen medochtrafiken. Miljön ska bevaras naturresurser

utveckling.regionalbidra till balanseradskaTransportsektorn en
inompreciseringarnaLångtidsutredningen ochitraditionella målenDe

lig-delvis. Föreställningensammanfallertrafikpolitiska områdetdet som
utveckling tillledersamhälletsför målkatalogen ärtill grund ettattger

kommunikation. Behovetochhärlett behov transporttransport avav
innebärkommunikation vilket i sinfrån behovet attturavsepareras

kommunikationspolitiken. Tillfrånskiljstransportpolitiken yttermera
trañkpolitik.bedrivs Behovettransportpolitikintevisso detär utansom

kommunicera meddelanden ledertjänsteroch ochtransporteraatt varor
kommunikationsnät ochochtrafikering våravisstill transport- enaven

kommunikationsom-anläggningar inom ochbelastning på våra transport-
övergripande hän-trañkutveckling måletdettill dennarådet. Det är som

samhällsekonomis-möjligatill minstaTrafikforsörjningen ska skesig.för
i preciseringen deanmärkningsvärda ärkostnader. Detka att avman

skadetsamhälleliga detta säger ärmålen transportsystemenatttrots som
uppfyllas.kanolika delmålenutformas deså att

trafikpolitiska målkatalogen.kritiseraonödigt denkanDet attsynas
Samhälleti politiska kretsarna.talar denaturligtvis vadMan vet omman

för direkt påverka utbudethandi sin transportsystemhar styrmedel att av
järnvägar hamnar kanochtransportanläggningar. Flygplatser, vägar,och

Samtidigt kanlandet.installeras i olika delarTelenät kanbyggas. av
indirek-anläggningarna medochutnyttjandet styrastransportsystemenav

avgifter. Till-skatter ochPrissättningen påverkaskanmedel.ta genom
olikakonkurrensforhållandena påpåverkaståndsgivning kan transport-
transportmedelkrav på producenternakan ställaSamhälletmarknader. av

grund-fordon. hot uppstårmiljömässigt acceptabla Närutveckla motatt
möjlighe-för inskränkalagstiftning tillgripasmiljövärden kanläggande att

fritt.tidpunktvälja ochtransportsättterna att
valetmedmålkatalogen har görai den vedertagnasaknas attDet avsom

och kommu-efterfråganOm påtransportsektorn.perspektiv transportpå
kvantitet ochinte utbudetsservicebehov kommerhärlettnikation är ett

utveckling-samhällsekonomiskaväsentlig grad påverka denkvalitet iatt
Samhällsekono-energisektorn.precistransportsektornblirDå somen.

energi. Dethärlett behovförknippad medutvecklingmins är ett sam-av
till minstatillfredsställa detta behovproblemethällsekonomiska är att

effektivt ochenergisystem ärbyggagällermöjliga kostnad. Det ettatt som
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robust samtidigt det inte leder till problem med miljömål och regionalsom
balans. blir viktigtDet fråga samhället verkligenatt behöver likaom

energi förmycket producera och tjänster i framtidenatt eller detvaror om
går bort del behovet effektivitetsförlust.att utanspara en av

I redovisadedet försynsättet givet och komunikationtas att transport är
sekundära företeelser på samhällsekonomins efterfrågesida. självaI verket

efterfrågantorde på och tjänster inte sällan sekundär i förhål-varor vara
lande till behovet kommunikation. Med detta skasynsätt ochav varor
tjänster produceras till minsta möjliga samhällekonomiska kostnad för att
hushåll, företag och organisationer ska kunna tillfredsställa grundläg-ett
gande kommunikationsbehov. falletI med energianvändningen kan spa-

jämställasrande med tillförsel. På grund prissättningen förpå energiav
och uppvärmning har det onödigtanvänts mycket energi. Annorlunda

finnsuttryckt det sparåtgärder kan vidtas i utnyttjandet energisom av
både detnär gäller användarbeteende och tekniska lösningar tillförsel-på

intäkterproblem såväl privatekonomisk samhällsekonomiskvars ur som
synvinkel vida överstiger motsvarande kostnader. Detta skulle inom tra-
fikområdet i någon mening onödigtmotsvaras att resande eller överflö-av
diga kunde bort. Samhället skulle fungeratransporter kunna bättresparas

det transportsnålt eller åtminstone inte fungera sämre. Po-om var mera
ängen med detta analogiargument är det inte vidare föragåratt utan att
över energin till Ingen torde intres-transporterna.resonemangen om vara
serad minska kommunikationen mellan olikaatt aktörer i samhället. Iav
själva verket torde det tvärtom. Skulle ha något mål i dettavara man

skulle sannoliktavseende det bygga och kommuni-att transport-vara upp
kationssystem kontaktmöjligheternaså blev maximala.att

Målet den samhällsekonomiska tillväxten skaatt maximeras inteär
längre imed Långtidsutredningens katalog. Inte heller ingår bland målen
för trafikpolitikenoch och anläggningartransport- utformasskaatt system

drivas möjligheternaoch så till samhällsekonomisk tillväxtatt maximeras.
Trots detta ligger sådant kriterium i botten på den praktiskt bedrivnaett
transportpolitiken. Olika investeringar jämförs efter samhällsekonomiska
intäkter och kostnader. När regelsystemen ändras hänsyn till hur dettatas

effektivitetenpåverkar i samhällsekonomin. bindsReurser i viss verksam-
het skulle kunna utnyttjas effektivt på håll. Det grundläg-annatsom mera
gande kriteriet det gäller effektivitetnär bidraget tillär bruttonationalpro-
dukten. Frågan är och kommunikationssektorn i sigtransport- kanom
skapa värde eller den endast konkurrerar skapats påom om resurser som

ihåll samhällsekonomin.annat
just stridDet står och kommunikationssektorn itransport-nu om sam-

hällsekonomin. bedömareNågra hävdar sektorn har fundamentalatt en
betydelse för hela samhällsutvecklingen, Andersson ocht.ex.som
Strömquist 1988. Andra hävdar sektorn är det grundläggandeatt sam-
hällsekonomiska problemet, förespråkare för miljörörelsen. Yt-som ex.
terligare andra pekar på den regionens framtid hängeratt på attegna man
får förbättrad och kommunikationskapacitet. regio-transport- I andraen

diskuteras hur ska kunna minska belastningen på vägnätetner man genom
prissätta utnyttjande I dettaatt sammanhanggatuutrymme. pekasav

också på transportsektorn och då särskilt bilen den miljöförstö-storasom
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deochmiljöargumentdessamellanbjärt kontrast somfinnsDet enraren.
väsentligaförespråkarhelhetEuropaSverige ochihävdas när somman

samhäl-Förmellanregionala transportsystemen.kvalitetsförbättringar i de
offentligapåolika anspråkmellanavvägningsvårdettainnebärdellets en

tillinställningen huri bl.förändringtiden sketthar övermedel. Det a.en
kommunikationochföranläggningar transportochiinvesteringar systern

talarvissafrån partergörfinansieras. Detta enomattkunnaska man
utsälj-tillhörandemedplaneringssystemetoffentliganedrustning detav

förhand-benämningenundergåri vadtillgångaroffentliganing somav
intressen-privatasättdetta attAndra ettlingsplanering. parter somser

kommunika-ochbetalningsvilja föregentliga transportavslöja sinattter
tion.

kommunikations-ochiGrunddrag transport-
utvecklingen

kankommunikationssektomochiinvesteringar av-transport-Samhällets
ochstatliga verkendeihop vadläggerOmolikapå sätt.gränsas man

för mellanre-infrastrukturiinvesteringarmed påmyndigheterna gör av
Då harBNP.tillfram procent mankontakt kommergional avenman

Te-Sjöfartsverket,Luftfartsverket,Vägverket,Banverket,medräknat
inomregionalaytterligare på deninvesterasDetPostverket.ochleverket

detgällerbeslutsfattare. Därlandstingochmed kommunernivån som
tunnelbanor.ochstadsjämvägarelleroch vägarlokala gator

iinvesteringarnatillbakahållitsamhälletföljd år harlångUnder aven
fallitharinvesteringarnamateriellatotalaDeledningar.ochbanor, vägar

anlägg-byggnader ochiInvesteringarnaBNP.tillförhållandeilångsar
Tillmaskininvesteringama.till yttermerarelationireduceratsningar nar

fysiska investe-frånförskjutitskapitalbildningtotalasamhälletsvisso har
iimycket delikainvesterasimmateriella. Det snart somtill senareringar

forskning ochinvesteringar igällerdetstark närTillväxtenförra. ärde
teknisköka volymenförsärskilda attSamhället harutveckling. program

itillräcklig skalaför skapasigslårförtagen attforskning. De stora samman
FoU-verksamhet.långsiktigasin

ledningsnätenochi ban-, väg-mycketsåinvesteratsintedetTrots att
fortsattpersonbilar har attAntaletvuxit starkt.utnyttjandet nätenhar av

förutmarknaderpåtågetkonkurreratLastbilama har varutstiga. som
ochhögvärdigt godsförtransportmarknaderSamtidigt harderas. nya

flyg.lastbil ochmellanstårkonkurrensenframvuxit därtjänsteresor
tillväxtstarksändningar medfleramindreidelatsGodset har enmenupp

harochför långa transporterföljd. ställetI tungatransportflödena somav
för-harSamtidigtsändningar.värdefullaoch lättafått många menman
ochtjänsteresandeökatstarktmedfört bådearbetslivetinom ettändringar

märktshar dettastorstädernalandet. Ihelaarbetspendling överökaden
veckan.ochdygnettrafiknätet överutnyttjandeutspritt avett merasom

stark strömmycket motutveckling gåtdennamedparallelltharDet en
meddelanden.överföringförtelekommunikationanvändning avökad av
inte kunnatvarit starksåtillväxten atthar seområdedetta manInom
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substitutionnågra tydliga tecken mellan meddelandebärare.på
sammanfattande observation kunde detEn detta attvaraav resonemang

viktigastetiden ökning kapacitetsutnyttjandet inomskett deöver aven
infrastrukturema för kommunikation. påståendeoch Detta ärtranspon-

kommunikations-dock knappast generellt snabba ochDesant. transport-
tagit från landetmedlen har de långsamma. Det har skett på överöver ett

olikformigt Nedläggningen befintlig transportkapacitet har knap-sätt. av
Mindre väl käntdrabbat landsändar och påalla sätt.past ortstyper samma

fördelatsinvesteringarna i kapacitet mycketsannolikt också harär att ny
självklart inteolikforrnigt kan räkna medlandet. Detöver är att man

fullständig medelstilldelning for investeringarrättvisa i mellan landsändar
och kommunikation. Inves-eller har mednär göra transportorter attman

för binda ihop regioner iteringarna till och med varandraär ettatt orter
nätverk.

kommunikationsområdet förUtvecklingen på och är närva-transport-
illustreraobservationer kanrande både snabb och svårbedömd. Några

tillbaka diskus-förhållanden. kontinenten pågår sedan antal årdessa På ett
kommunikations-flaskhalsar isioner hur ska bygga bort Europasmanom

i huvudsak delen det harDe gäller Europa ävennät. västra menav
förekommit förslag USA harEuropa. Imotorvägssystem östraom genom

federaltgivit transportsektoms i uppgift denkongressen aktörer överatt se
infrastruktur för kommunika-försörjningen med ochbestämda transport

tion. Sverige initiativ vid sidanI har det dykt antal deett stortupp av
vägprojektplaneringssystemen jämvägs- och påetablerade med program-

företagsamheten förbättringarprivata har pekat på behovetDenmet. av
järnvägar planeringsprocessvästkustens Statens harvägnät. startatav en

sikt. företrädaremellan städer Framståendeska snabbtåg större påsom ge
förför för framtidens transportmedelnäringslivet har talat snabbtåget som

i funderarlandet påsåväl gods Kommuner runtom attsom personer.
flygplatsplaneri regi. Stockholmsregionen ietablera flygplatser I gåregen

miljöopinioner samtidigt fortsätterlokala debattenpå grundstöpet somav
trafiktryck från ochbehovet bort det centrala arbetsområdetatt taom

inomregionalaförbättra balansen.den
varje för fram projektuppenbart aktör dessa på derasDet är troratt som

fall, förvad samhället ska några denbetydelse. Frågan är Itro. som
förskandinaviska hävdas investeringar behövs säkra svensklänken, att att

konkurrenskraft. för jämvägsprojekt i olikaindustris Förespråkama tapp-
tillning direkt band från investering regional utveck-hävdar det gåratt ett

Kommunalpolitikema livsviktigt förling. det den kommu-ser som egna
förkastarflygplats i centralorten. Miljörörelsen allaha näraattnen en nog

i kommunikation, siginvesteringar och det gällerplaner på transport vare
perifera regioner. Miljöförespråkamastorstäder eller dessutomaccepterar

samhällsekonomiska huruvidainte metoden samhället harden avgöraatt
kommunikationsnät. inte vissaoch hellerbehov Det görtransport- avav

avregleringar frimarknadsekonomema. De betonar ochde snararerena
i organisera tjänster från infrastrukturer-konkurrens utbudetsättet att av

till ekonomin skjuts företagen hushål-nyckeln och ochattna som ge mera
valfrihet.len större
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Bilagans innehåll

utvecklingkommunikationsektomsochbehandlasbilaganl transport-
perspektiv.l990-talen skildatvåunder 1980- och ur

strukturomvand-ochtillväxtensgranskning kommer görasEn att av
Frå-kommunikation.ochför behovetlingens konsekvenser transportav

befintliga ochinom dettransportbehov skavilketär avyttrassomgan
transportsek-hjälpledningar medochframtida banor, vägarutbudet avav
konsekvens-omfattandeinnehåller inte någraBilaganolika aktörer.torns

Långtidsutredning-utvecklingsalternativ framlagtsberäkningar avsomav
myndigheter ochframmaterial tagitsutnyttjas redanI stället avsomen.

kvalitativa analyserreferensunderlag för i huvudsakorganisationer avsom
kommunikation.ochframtida behovetdet transportav

aktörerriktas dediskussionen gällerefterfråganDen motovansom
företag och hushåll. Det ärsäljer tjänster tillinom transportsektorn som

i ställeti bilagan. Det ärtyngdpunktenefterfrågan utgörinte denna som
från in-efterfrågan tjänsterkommunikationsföretagens påochtransport-
likheterskillnaderdiskussion ochförsbilaganfrastrukturen. I en om
försökaAvsikten ärinom transportsektorn.olika delmarknadermellan att

förkriterier olika aktörer.ochspelreglerklargöra
kvalitativt bedömabilagan alltsådel är ut-Tanken med denna attav

kommunikation. be-Dennaochefterfrågan påvecklingen transportav
infra-investeringar istrategi förbakgrunddömning ska göras mot av en

l980-talet.tillämpats underfortsättning denstruktur utgör somavensom
medsamhällsekonomiskt har rådinvesteringarFrågan hurär stora man
elleroberoendetillväxttaktenekonomiskadenbetraktar sommanom

kvalitetvilkenellerinfrastruktur harmycketberoende hurringa manav
inom rimliga gränser.den har

terminalerinvesteringarna i ochnäthuvudtema gällerBilagans andra
för i dentaktenkommunikation betydelsedessasför och samttransport

detfråga behandlas ärtillväxten. skasamhällsekonomiska Den omsom
siktoch på kortsikt mycket ävenlitet på lång elleralls,betyder något men

utvecklas. Detkommunikationssektomochkapaciteten ihur transport-
andel avBNPtillfälligt långsiktigt öka denbefogat ellerkanske är att som

kommunikation. Ominfrastruktur för ochitill investeringargår transport
vilka investeringsslagsig fråganställafallet dessutomkandetta är man

olika altema-fördelningseñekter devilkaförmånliga ochdeär mestsom
tiven har.

dyliktredovisa ifinnsstudierslagsåtminstone två ettDet attär som
iinvesteringarkringgäller beslutsprocessensammanhang. Den typenena

planeringssystemen hante-intressanta hurärinfrastruktur. Frågor ärsom
före-tidsfördröjningarBetydandei tid ochresursfördelningen rum.rar

praktiken oftare kommaiinvesteringarna kan attgod delkommer. En av
mellanfördelningrättvisövervägandenbasisfördelas på av resurseromav

bidrag till samhällsekono-förväntadegrundregioner påoch änorter av
ändrafrågan kanmedDiskussionen har göratillväxt.misk att om man

kommunika-i ochinvesteringaravkastningtillmöjligheterna transportav
i finansieringenoffentlig sektorprivat ochmellansamverkantion så att

sidaneffekten viddensamverkan harvanlig. sådanbli Enkan avmera
investeringsprojekt denrangordningsamhällets attkan ändradenatt av
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kan investeringsbudgetenutöka fullständig undanträngning andrautan av
projekt.

Den andra studier gäller klassiskadet tillväxtprobemettypen av om
valet investeringskvot i samhällsekonomin. Detta finnsproblemav utrett
både teoretiskt och empiriskt det investeringarnär gäller i privat kapital
eller offentligt kapital inte har egenskapen nätverk ellerattsom vara
infrastruktur. Frågan fårär tillskott i tillväxttaktenettom man om man
har kapitalstörre mängd för och kommunikation i samhället.transporten
Med näringsliv blir allt internationelltett och rörligt torde detsom mera
finnas anledning befara och kommunikationsnätenatt att kantransport-
bli hinder for effektiv resursanvändning. ökningEn tjänsteproduktio-av

andel BNP torde också leda till behov större ochettnens av av mera
flexibelt organiserat och kommunikationsutbud.transport-
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kommunikationssektorns2 ochTransport-
omfattning utvecklingoch

Användning kommunikationstjänsterochtransport-av
privata konsumtion nyttjandeEn del hushållens utgörsstor av av av

Äventransporttjänster. tjänster intetransportmedel och köp dessaav om
utnyttjandetköps på marknaden kommer dem påverka hushållensattav
riktartidsanvändning. Till viss del hushållen sin efterfrågan rörlighetpå

kommunikationssektorns företag.och delEnmot transport- annan av
efterfrågan täcker hushållen köpa fordon utrustning förochattgenom

kommunikation utnyttjar i regi. föroch de sedan Entransport som egen
viktig fordonsutnyttjandesamhället del detta arbetsresor.gäller Närav

själva jämställa företa-transportmedel används är hushållen medattegna
inom reseefterfråganoch kommunikationssektorn. Derastransport-gen

riktar sig direkt infrastrukturen. innebärFörhållandet dessutommot att en
investeringarnadel de privata i samhället i själva verket kanav anses

avsättning inkomster till fordonhushållens köp ochutgöras av av av
klassificerastransportutrustning. köp inte i samhällsekono-Dessa dock

misk mening privata investeringar privat konsumtion.utgör Enutansom
från leasing innebärköp till däremot privat investeringövergång att en

finansbolagsig leasingen ska via fordonet ingörs, eller köps denvare av
företag. stadium intresseanställdes Slutsatsen på detta detär äratt stortav

framtida tjänster föranalysera hushållens konsumtion såvälatt trans-av
kommunikation.port som

offentliga sektorn både konsumerakommer denPå motsvarande sätt att
kommunikationssektorns tjänster investera iochochtransport- resurser

från kommuni-offentliga köp tjänster ochden. sektornsDen transport-av
kationsföretagen ungefär hushållens. Båda aktö-karaktärhar samma som

utanför samhällsekonomin. denbefinner sig marknadsdelen Iavrerna
utrustning föroffentliga konsumtionen ingår fordon ochbl. köpa. av

offentligalandstingens och verksamhet. Denkommunernas, statens egen
investeringar dock helt karaktär hushållens. Detsektorns har änen annan

i anläggningar förfråga investeringar och nätverk ochär transportom
investeringarna ikommunikation. verksamhetberor påDet typen av om
inom infrastruk-fråga verkligen offentliga. Verksamhetbetraktaär att som

affärs-statligt aktiebolag,bedrivs eller kommunalt ägdaturomrâdet av
statligastiftelser inom kommun ochdrivande verk och såväl stat avsom

första kategorierna organisatio-myndigheter. bådaoch kommunala De av
ihänföras till privata de dragden sektorn. Orsakenbrukar är att storaner

förhållanden. egentligenmarknadsekonomiska baraarbetar under Det är

Bilaga16.10-03772 LU90.
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offentliga. Dåbetraktainvesteringar ärmyndigheternas att en-somsom
infrastrukturförsörjarna kommermyndighet blandVägverket ärdast en

inomhamnai infrastrukturinvesteringarnadärför god del attaven
inomverksamhetinvesteringar. Försvarets transport-privatakategorin

offentliga sektorn.deningår ocksåkommunikationsområdetoch
inom privata sektornföretagen dentjänsteproducerandeochDe varu-

sinkommunikationstjänster förochi gradefterfrågar allt högre transport-
offent-eller denhushållentjänster hamnar hosochverksamhet. Varor som
i fleraochförbrukning förädlatsslutlig harför transporteratsliga sektorn

parti- detaljhandelnvia och äventill hushålleni huvudsaköverförsled. De
förekommer.företag Detproducerandedirekt frånförsäljningvissom

företagen,arbetsfördelningen mellaniständig förändring trans-pågår en
i produk-ihushållen detta slutstegkommunikationssektorn ochochport-

transportbehovetdeltorde allt störretionskedjan. Generellt sett aven
medsammankoppladså näraHandelssektorn ärhushållen.avyttras av

egentligen skulle kunnakommunikationssektorn denoch atttransport-
och denhuvudsak hushållensidenna. Detdel ärbetraktas en avsom

viatillfredställstjänsterochefterfrågan påoffentliga sektorns somvaror
funktion samlaPartihandelns ärhandelssektorn.förmedling att varorav

sammansättning ocholikamedolika till lagerhållpåproduceratssom
sittlokaliserauppgift ochdetaljhandelnsuppbyggnad. Det är att arrangera

i ochvalfrihet ställskundernas centrumsådant sättutbud påett att
regionala marknadernalokala ocholikaså denäravaruutbudet kommer

möjligt.som
för ochutgifterna råvarorproduktionskostnader bestårFöretagens av
användningtjänsteroch andraenergi,halvfabrikat, samttransporter av

olikaolika försammansättning ärarbetskraft. Kostnadernaskapital och
och någottransportkostnaderförväntas ha lågakanföretag. Bankerna

Gruvindustrinsmeddelanden.kommunikationförkostnaderhögre av
gäller äventransportkostnader. Dettadeltillbestårkostnader stor av

detaljhandeln.parti- och
in fordon ochföretagen köpahushållen har attPå sätt somsamma

inomtjänsterkommunikation eller köpaochutrustning för atttransport
specialiserade företag. Enfrånkommunikationsområdetochtransport-

ombesörjs företagenföretaginom och mellandel transporterna avstor av
kommunikationsar-ochföretagensdelsjälva. En allt större transport-av

kommunikationstjänster.ochform lejdaiutförs dockbete transport-av
förproduktionsförhållandenaredovisaförhållandevis enkeltDet är att

kommunikations-ochsäljerföretagellertransportföretag transpon-som
sinasärredovisaföretagenfåbesvärligarebetydligt atttjänster. Det är att

organiseradinterntochorganiseradeför interntkostnader transporter
kommunikation.

förknip-likartat detexternalisering ärgäller ärFörhållandet detnär som
struk-hävdasi Det brukarföretagstjänster allmänhet.med köp attpat av
statis-tilltjänsteproduktion delfrån till ärturomvandlingen ettstorvaru-

ini regi köpstidigare produceradesTjänstertiskt problem. nuegensom
sysselsättningproduktion ochtillserviceföretag. leder ökadfrån Det utan-

föruttryckviss dettatillverkningsindustrin. Till del ärför ettresonemang
servicepåproduktionssystemet gårmerkantilistisk på ut attsomsynen
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bara insats i den fundamentalaär varuproduktionen. intressantaDeten ur
samhällsekonomisk synpunkt vilkenär verksamhet det störstasom ger
bidraget till EfterfråganBNP. på i flertalet situationerär härleddvaror ur
grundläggande behov tjänster, Gershuny och Miles 1983.av se ex.

Transport- och kommunikationssektorns bidrag till det samhällsekono-
miska överskottet skillnadenär mellan de intäkter sektorn fårsom genom
sitt tjänsteutbud och kostnaderna for bränslen och utnyttjande deav
nätverk och noder tillhandahålls infrastrukturförsörjarna. Dettasom av
förädlingsvärde ska täcka de egentliga och kommunikationsfo-transport-

kostnader för arbetskraft och kapital. Transport-retagens och kommuni-
kationssektorn består i vid mening heterogen samling företag inomav en
olika delar näringslivet. I denna vida definition ochtransport-av av
kommunikationssektorn kan inbegripa företag, myndigheter ochman or-
ganisationer har sin huvudsakliga verksamhet riktad motsom transport-
och kommunikationsområdet. Sektorns kärna alltså inteär företag,de
myndigheter och organisationer efterfrågar och kommuni-transport-som
kationstjänster de bjuder dem eller producerarutan nätverk,utsom an-
läggningar, fordon eller utrustning för och kommunikation.transport

Nationell regionaloch sysselsättning
Man kan mäta och kommunikationssektornstransport- storlek påupp
olika redovisasätt. Ett är bruttoproduktionen eller förädlingsvärdetatt i

och kommunikationssektorns olikatransport- delar. Ett stude-ärannat att
sektorns betydelse for sysselsättningen. tredjeEtt är undersöka hurra att

sektorn är sammankopplad med näringslivets olika delar eller med hushål-
len. nätverksperspektivDetta uppfattning hur samhälls-stortger en om
ekonomins direkta och indirekta beroende är.transporterav

Svensk statistikproduktion i ringaär grad foranpassad besvaraatt
frågor självadetta slag. I verket den ekonomiskaär statistikenav om

och kommunikationssektorn förhållandevis torftigt.transport- Avsakna-
den ekonomisk statistik spegling fögaär hur betydelsefullav en av man
traditionellt sektorn i ekonomiskaden ochansett plane-vara prognos-
ringsverksamheten. Egentligen kan bara rimlig bild sektornsman ge en av
storlek använder sysselsättning Figurmått. 2.1 innehållerom ettman som
försök till heltäckande beskrivning antalet isysselsatta landeten av som
har och kommunikation sin huvudsakligatransport verksamhet. Fi-som

framtagenär sammanställning uppgifter detaljeradpåguren genom en av
branschnivå. inteDet kan dock uteslutas det allt finns företag iatt trots
andra delbranscher borde imed statistiken. Samtidigt kan detsom vara
finnas företag i de redovisade delbranschernu inte huvudsakligensom
sysslar med och kommunikation. Den heltäckande statistiskatransport
redovisningens upplösning så otillräcklig förär den offentliga sektorn att
uppgifterna sysselsättningen i den offentliga delen verksamhetenom av

och kommunikation måste uppskattastransport separat.
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År ochutvidgadei den575000 transport-arbetade1987 runt personer
jobb i landetsjundeungefärbetyderkommunikationssektom. Det att var

syssel-offentliga sektornverksamhet Dengöra.direkt med sektornshar att
Sjöfartsver-ochi Vägverkettyngdpunktenmed3000satte runt personer

Trafiksäkerhetsverket,myndigheterkontrollerandeolikaket samt som
förvaltning.statlig lokalforskningsinstitut ochvissa samt

tillverkningsindustrinimiljon jobben150000 de drygtMera än enav
ochproduktiontillknutna transport-sjätte demeller vart avvarav

byggamedsysslade40000kommunikationsmedel. attDrygt personer
600000de50000kommunikationsanläggningar. Drygtochtransport- av

försäljning köptill ochknutna trans-handelssektomjobben inom avvar
försäljning drivme-kommunikationförutrustningportmedel och samt av

lastbilssek-310000 jobbmedtransportsektorernaegentligadedel. Av var
bussbola-ochjärnvägens spårvägs-medi antal sysselsatta samtstörsttom

för landtransportstödtjänsterDelbranschensysselsättning dämäst.gens
främstgällertjänstesektom. Detprivatainom denomfattar verksamhet
30000Knapptresearrangörer.resebyråer ochintresseorganisationer samt

ochnäringslivet. Postenfinna i deldennai landet stårjobben att avav
överviktmedsysselsattabortåt 100000tillsammansharTeleverket aven
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sysselsättningen i reparations-postsysselsatta på 10000. delbranschen
ungefärverksstäder lika landtransponens stödtjänster.är Det gårstor som

ungefär reparationsjobb sjätte sysselsatt medpå ärett attvar person som
tillverka fordon utrustning för kommunikation.och ochtransport

kommunikationssektomsTransport- och sammansättning varierar kraf-
tigt mellan olika landet. Storstadsområdenas sysselsättning liknardelar av

genomsnittlandets bl.a. tillsammans har proportionelltdeattgenom en
sysselsättningen i näringslivet. Sverigedel denna del lstor av av norra
tillverknings-,dominerar anläggnings- lastbilssektorema.och Järnvägen

proportionellt sin ihar del sysselsättning dessa delar landet.storen av av
telesektorerna sina förhållandevis jämnt sprid-Post- och har arbetsplatser

förhållande befolkningen.da i till
för iTransportsektorn betydelsefull arbetsmarknaden vissaär de-mera

lar landet i region lika specialiserad iän andra. En kan välav vara
och kommunikationsverksamhet i tillverk-någontransport- som gren av

ningsindustrin. Figur visar specialisering i utvidgade2.2 länens den trans-
och kommunikationssektom. offentligaOm undantar den sek-port- man

kommunikationssysselsättning ligger riksgenomsnit-ochtorns transport-
drygt 13 Sex sysselsättningsandel riksge-på län har övertet procent. en

nomsnittet. Blekinge femteI och Göteborgs och Bohus län är nära vartnog
Även Älvsborgs,jobb finna i och kommunikationssektom. iatt transport-

ÖstergötlandsVästernorrlands, i frågaoch Stockholms län har sektorn en
ställning i Blekingestarkare riket helhet. län leder rangordningenän som

för tillverkning respektive kommunikationssektorer-såväl transport-som
för sig. förhållandeSamma gäller göteborgsområdets länstagnana var

specialisering. intar istarka Länet andra alla de nämnda delsekto-trerang
finns mindre sysselsättning-l Uppsala län hälften andelän så storrerna. av

i de aktuella i Blekinge eller niobranscherna län mellan åtta ochen som
ligger likaAlla delbranscher lågt i Uppsala län. Andra delarprocent. av

Sverige Kristianstads litensödra län har också ochtransport-som en
kommunikationssektor vilket också gäller Kopparbergs län.

Eftersom tillverkning kommunikationsutrust-transportmedel ochav
ning anläggningarär den största delbranschen kommer de län harsom av

specialiseradedetta slag bli andra, särskilt inteän de haratt ettmera om
differentierat näringsliv i övrigt. härvid i förstastarkt Det hand deär

regioner bilindustrin framstårhar anläggningar inomstorasom som som
de specialiserade kommunikation.och Det anmärk-mest transport mest
ningsvärda specialiseringresultatet denna analys i tillverkningär attav

korrespondera specialisering i produktiontycks ocksåmot transport-av
kommunikationstjänster. Sex landets län och kom-är transport-som av

munikationscentra i denna tredubbla bemärkelse.

olikaSamfárdselsektorn i länder

samfärdselsek-kommunikationssektom, ellerochegentligaDen transport-
samfärdselnäringsgrenen räknasTilldistinkta delar.består åttatorn, av

kollektivaproduktionjärnvägstjänsterproduktion transportersamt avav
taxirörelse betrak-olika slagsoch bussar.tunnelbanor Avenvia spårvägar,
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Figur 2.2. Rangordning län efter andel jobb i och kommunikationssek-transport-av
torn.
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Källa: Bearbetningar årlig sysselsättningsstatistikför 1987från SCB.av

särskild verksamhet, skild från lastbilsspedition ákerier.ochtas som en
Sjörfarten innefattar fárjetrañk och handelsflottans verksamhet kom-samt

hamnverksamhet. Sjöfartsverkets produktion ligger till ungefärmunernas
tredjedel inom offentligaden sektorn. luftfartSektorn innefattar såvälen

reguljärflyg charter flygplatsverksamhet.även Luftfartverketssamtsom
produktion inomsker helt privataden sektorn. Post- och Televerkets
produktion lätt urskiljbara delarär sektorns verksamhet i statisti-av som

hänförs tillken också helt privataden sektorn. Dessa båda sektorer kallas i
fortsättningen kommunikationssektorn.

Samfárdselsektorn borde på grund det ökade behovet transportav av
och kommunikation följer med strukturomvandlingen fåocksåsom en
ökad samhällsekonomisk betydelse. Denna betydelse kan precistmest
beskrivas sektorns bidrag till BNP. ökadAtt andelattgenom man anger en

skapas iBNP och kommunikationssektom innebär enligttransport-av
detta tidensynsätt sektorn tillför ekonominöver alltmer värdeatt utöver
de den Figuranvänder. 2.3 visar utvecklingen samfárdselsek-resurser av

bidrag till förBNP åtta länder.toms
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Figur 2.3. Samiärdselsektornsbidrag till BNP i åtta OECD-länder 1974-86.
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Källa: Internationella Nationalräkenskaper.

Det framgår omedelbart och kommunikationssektomsatt transport-
istorlek, bidraget tillmätt ungefärBNP, lika sjuär itermer destorav av

åtta länderna. Ungefär frånBNP härrör samfárdselsektorn.procentsex av
Andelen idockär större Norge iän de andra länderna. Orsaken är den

sjöfartensnorska ibetydelse ekonomin. Andelen har iökat de länder som
från början hade sektor mindre genomsnittet.än Den svenskaen som var

och kommunikationssektom relativt liten i intematio-transport- är denna
jämförelse.nella

Andelsökningen samfárdselsektorns bidrag till BNP under denav senas-
tjugoårsperioden allt relativtär betydande betraktar den ite trots om man

förhållande till utgångsläget. SverigeI ökningen 30 ellerprocentvar unge-
fär 1.5 procentenheter. Sektorn iväxte snabbast Västtyskland minska-och

ide TillväxtenNorge. ungefär lika i Sverigesnabb i USA.mest var som
finns förklaringar tillDet två förhållandevisden blygsamma ökningen av

kommunikationssektomsoch bidrag till BNP. Dentransport- är attena
och kommunikationsföretagens kostnader ökat i in-takt medtransport-

prisökningartäkterna på bränslen och transportmedel ellergenom genom
företagsektorns valt produktionsteknik ökat behovet insats-att en som av
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kommunika-ochpriserna påandraDet är transport-tjänster.och attvaror
priser. Denandravuxit långsammare äntjänstertionssektoms senare

transportarbe-ochsannolikt då mängdenförklaringen transporterär mest
Förädlingsvärdet.kraftigare änmycketökathartet

differen-medjämförelsen kompletteraskaninternationellaDen meraen
samfárd-utvidgningvissStatistiken medgerSverige.bild fortierad aven

kommunikationsområdet.ochtill andra delarselsektorn transport-av
inom delartvåförädlingsvärdenaökningenvisarFigur 2.4 avatt av

iFörädlingsvärdetökningenväsentligt större änsamfárdselsektorn är av
lastbilar.särskilt bilar ochfordon och dåtillverkning av

i till-kommunikationssektorni transportsektorn, samtFörädlingsvärde2.4.Figur
priser.1970-87 1980 årstransportmedelverkning av
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Nationalräkenskaper.Källa: Bearbetningar av

l970-taletsstarkt underinom transportsektorn växteFörädlingsvärdet
varit mått-Ökningstaktenolika energikrisema harEfterförsta deår. mera

omvända.varit detförhållandetkommunikationssektorns del harlig. För
varitTillväxten harl970-talet.underlångsamtFörädlingsvärdet växte

sannolikhet hängervilket1980-talet medundersnabbmycket stor sam-
telekommunikationsområdetteknikutvecklingen inom ochdata-medman

i sinexpansion. antyderDettatjänsteproduktionens snabba turmedparad
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tillverkningdet kommunikations-är än transportmedelatt av snarare som
bakom det stigande forädlingsvärdetstår i kommunikationssektom.

orsak till samfärdselsektornsEn förädlingsvärde ökat snabbareatt än
fordonstillverkningens alltär större del itransportarbetet samhäl-att en av

utförslet hushållen spenderar sitt for privatutrymmeav som resurser ur
komsumtion utnyttja privata bilar än köpaatt att tran-genom snarare
sporttjänster från företagen. Det bör också delnoteras att storen av
produktionen transportmedel och kommunikationsutrustning avyttrasav
utomlands.

Resultatet innebärdessa analyser bakgrund tidigarevadmotav av som
sektorns sammansättning särskilt kommunikationsdelensagts attom av

samfárdselsektorn långsiktigt fåtthar ökad samhällsekonomisk betydel-en
tid.på Detta har bl. Andersson 1985 kallat fjärdeden logisti-se senare a.

ska revolutionen. inriktningenDen ökade ochmot transport av varor
tjänster intehar samhällsekonomiska betydelse tillväxten isamma som

Ökningenöverföring viameddelanden telekommunikation. kapaci-av av
for överföring meddelanden har sannolikt drivit på den ekono-teten av

miska tillväxttakten. De ökade transportvolymerna kan enligt detta be-
traktelsesätt i huvudsak det ekonomiska reaktion på densystemetssessom
fjärde logistiska revolutionens språngvisa öking meddelandepotenti-av
alen.

företagsstrukturNätverk och

Transport och kommunikation ingår i ekonomiskall verksamhet. Det
medför företag specialiserade tjänsterär på producera sådanaatt attsom
kommer central roll i produktionssystemet. Sektoremas länkning-att en

framåt i produktionssystemet viktigasteskapas de försäljningsmark-ar av
for tjänster.naderna Sektoremas kopplingar ideras bakåt produktionssy-

produktionstekniken för företaghur de verk-ärstemet utanger ser som
inom och kommunikationsområdet. Frågor intres-transport-samma som

i detta sammanhang viktiga olikaär hur länkar och hur effektivaärserar
olika och kommunikationsföretag i förhållande tillär varandratransport-

till företag i tjänsteproducerande näringsgrenar.och andra
försäljningTabell 2.1 visar i inköp inommönstren och transport- re-

spektive kommunikationssektorn 1980.
Försörjningsbalansen förhållandevis olikartad forär de båda delsekto-

Transportsektorn säljer sin55 bruttoproduktion tillprocentrerna. av
näringslivet. fjärdedelDrygt femtedeloch levereras tillexporterasen en
offentlig förbrukning privatoch konsumtion. Bland näringslivssektorema

handelssektorn den kunden tjugoär största med försäljnings-procent av
följd själv.transportsektorn deAv varuproducerande sekto-summan av

byggnadssektom den viktigaste. Ungefär femär produk-procentrerna av
tionen säljs till byggnads- anläggningsforetag.och

Transportsektorn använder 37 saluvärdet för betala köpprocent attav
insatser från övriga näringslivet. betyder forädlingsvärdesande-Det attav

len sextioär drygt vilket siffra i förhållandehögär till mångaprocent en
andra verksamheter. Den delen inköpenstörsta riktar sig till sektornav
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1980procent saluvärdet.kommunikationssektomförsäljning inom och2.1: Inköp ochTabell transport- av
KommunikationssektornTransponsektorn

FörsäljningInköpFörsäljningInköp

Näringslivet 51Näringslivet 26Näringslivet 55Näringslivet 37
86 handel20 byggnadshandel14transport
6uppdraguppdrag 4144bensin transport

grafisk 5353 byggnads transportreparation
12Export27 Import 414 ExportImport

Offentlig 12Arbetskraft 41Offentlig 6Arbetskraft 35
konsumtionkonsumtion
Privat 35Tull och skatt 4Privat 12-2Tull och skatt
konsumtionkonsumtion

Driftöverskott 25Driftöverskott 16
Användning 100Tillförsel 100Användning 100Tillförsel 100

1980.for Sverigeinput-outputtabellerKälla: Bearbetningar av

reparationfor drivmedel ochkostnadernasjälv. kommerDärnäst ut-av
ungefär likaArbetskraftskostnadernaanläggningar. ärrustning och stora

sin bruttopro-importerarSektorn 14insatskostnadema. procent avsom
transportmedel.minst importinteduktion. gällerDet av

bruttoproduktionsinhälftensäljer drygtKommunikationssektorn av
sektorntransportsektorerna ärhandels- ochnäringslivet. Förutomtill

forkommunikationssektomviktig tillkunduppdragsverksamhet somen
Offentlig förbruk-saluvärde.sitt12endastövrigt procentexporterar av

marknader. Mer änviktiga inhemskakonsumtion ärprivatning och en
till hushållen.direktproduktiontredjedel sektorns avyttrasav

kommunikationssektom sär-transportsektorn har trejämförelse medI
näringslivetfråninköpenförstainköpssidan. Det ärgäller attdrag detnär

sinmedför iDettafjärdedel saluvärdet. turmindre endasteller enär aven
iarbetskraft dyrare änärAnvändningenförädlingsvärdesandel. avstor

genomsnittli-for detbetydligtdriftöverskottet störreochtransportsektorn
Sek-transpoitforetagen.for1625företaget eller procentmotprocentga

sina änväsentligt mindre andel transport-importerar resursertorn aven
ochorienteradnationelltbetydligtalltsåDen är ar-sektorn. meramera

bakåtkopplingarnaSamtidigt ärtransportsektorn.betskraftsintensiv än
till högvilket lederinköpsvolymerlikamedförknippadeinte stora en

forädlingsvärdesandel.
sigskiljer åtproduktionenorganisationenochProduktionstekniken av

till sinheterogenSektorn ärtransportsektorn.delarnade olikamellan av
detsammaverksamhetsområdet ärgrundläggandedet varetrots attnatur

meddelan-ellergenomföra gods-,ellerorganiserasig gällerdet person-att
iutvecklatsarbetsproduktivitetenvisar hurFigur 2.5deöverföring. sam-

jämförelsei1970-87periodenhuvuddelar underbådafärdselsektorns
privat ochbådedvs.produktiviteten,utvecklingekonominshelamed av

produktivitet iarbetskraftensMedan trans-offentlig sektor sammantagna.
ekonominstotaladenungefárlika snabbtvuxitportsektorn genom-som

1977-87 hartioårsperiodenunderår2.0snitt eller med procent per
betydligtutvecklatsarbetskraftsproduktivitetkommunikationssektoms

1977 87 växteperiodenUnderl980-talet.särskilt underoch dåsnabbare -
ekonomin mediarbetstimme helaforädlingsvärdetgenomsnittligadet per
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1.1 år. För kommunikationssektornsprocent del ökningstakten iper var
genomsnitt 3.5 vilketår är än gångerprocent så snabbttreper mer som
genomsnittet for ekonomin helhet. Under de fem åren harsenastesom
produktiviteten vuxit femmed bortåt iår och telesektornprocent post-per
medan forädlingsvärdetransportsektorns sysselsatt tvärtom minskatper
sin ökningstakt tiondelsnågon procentenhet jämförtår med periodensper
medeltal.

Figur 2.5. Arbetsproduktivitet i respektive kommunikationssektorntransport- samt
ekonomin helhet 1970-87 1980 års priser.som
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Källa: Bearbetningar Nationalräkenskaper.av

Samfárdselsektoms produktionskapacitet olikformigtär fördelad över
landet. Branschen består lokalt verksamma företag inom såväl gods-av
och inomoch teleområdet lastbilscentraler,med taxirörel-persontransport

telestationeroch exempel. Till dessa utpräglat lokala verksamheterser som
kommer regionala inoder de nationella terminalertransportsystemen som
för lastbilar, jämvägsstationer och hamnar flygplatsereller ochsamt post-
teleterminaler olika slag. Dessa tillär koncentrerade knutpunkter iav
transportnätverken och följer ingen befolknings-enkel eller arbetsplatsför-
delning.

Generellt beslutsfattandetär starkt koncentrerat inomsett samfärdsel-
sektorn. illustrerasDet bl. faktumdet Stockholms län hade såatta. genom
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klassifi-1985i landetarbetstillfällena62mycket procent om manavsom
huvudkontor. An-företagenslokaliseringeneftersysselsättningen avcerar

i Stockholms länfinnsi landetarbetstillfállenadelen om mansomav
27 Detarbetsställenvidsysselsatta länets procent.antaleteftermäter var

befolk-genomsnittet för20 ärbetydligt deockså över procentruntär som
Förhållandetiarbetstillfällen landet.allaoch andelenningsandelen av

jämförts länsex-kontrollering med2.6 där länsextemFigurillustreras av
relationengälleruppgifter från 1985 ochpåFiguren byggerkontroll.tern

dessa.företagSverige och de ägeriarbetsställenmellan som

från1985samfärdselsektorninom styrsarbetsplatserlänensFigur 2.6. Andel somav företagensarbetsplatserandelrespektiveutanför länethuvudkontorföretag med av
länet.utanför detfinns egnasom

utifrånanstäl länetFjårrstyrda styrdaiIdaprocent
TjI I|I II75

.

50
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appendix.i klartextlänsnamnFörAnm.: se
företag.för arbetsställenochbasregisterBearbetningar SCB:Källa: sav

rolldominerandeföretagsStockholms länsentydigtframgårfigurenAv
syssel-sin60företag har över procentsamfárdselsektom. Länetsinom av

fyraendastkontrolleras procentSamtidigtihåll landet.sättning på annat
domine-Stockholmshåll.frånlänStockholmsi annatarbetsplatsernaav

fjärrkontrollijärrkontrollering ochriksgenomsnittet förrollrande gör att
få undantagövriga län medFiguren visar45 attså högt procent.är som

Tidiga-länet.utanför detverksamhetföretag medhelt saknarnästan egna
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påvisatshar på län med Blekinge och Göteborgs ochattre en grupp sex
i femteBohus län har mellan och sjätte jobb inomspetsen vart vart

samfárdselsektorn. Figur 2.6 visar intedessa län har någon markantatt
profil det gäller ägande. Stockholms läns dominansnär är mycketexternt

ÖstergötlandsEndast i län finns kommunikationsföre-ochstor. transport-
med länsextern kontroll.tag stor

differentieringenDen inom samfárdselsektorn visar sig iävenstora
form skillnader i företagsstorleken. Figur illustrerar2.7 hur destoraav
Företag har sina huvudkontor i olika respektiveär län hur destorasom
arbetsplatser finns i respektive län.är som

Figur Storlek samfärdselsektorns2.7. hos företag och arbetsställeni olika län 1985.
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i appendix.länsnamn klartextAnm.: För se
företag.Källa: basregisterför arbetsställenochBearbetningar SCB:av s

förhållandevis likstora riks-medFiguren visar arbetsplatserna är ettatt
Arbetsställena markantgenomsnitt anställda arbetsställe. ärpå 7.5 per

BildenGöteborgs och Bohus län på håll.i Stockholms och änstörre annat
Företagrespektive länsblir betraktar storleken hosannorlunda manom

företagenhar bara drygt tvåinom samfárdselsektorn. I elva landets länav
lastbilsägarei fråga enskilda ochanställda. Det är stort sett personerom

företagenbedriver taxirörelse. I tolv landets län något störreäravsom
företag ifyra sig fortfarande mycket småtill anställda. Detmed rörtre om
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sysselsatta16företag storlekenStockholms läns ärgenomsnitt. I runt per
Stockholms läni övriga län. Barafem gånger större änenhet, dvs. änmer

riksgenomsnittet härävenliggerlänoch Bohus överGöteborgsoch som
arbetsställe.blir anställda7.5 per

stordriftsfördelar iinga uttaladeiuppenbarligen allmänhet attfinnsDet
åtminstonekommunikationsverksamhetochbedriva transport- om man

för sig tänkasikunde ochanställda. Det atti antaletfördelarnamäter
förmarginell rollarbetskraften spelarkapitalintensiteten såär stor att en

självasärskilt förkapitalbehovfinns visserligenDetverksamheten. stora
föreligger detkommunikation. Däremotför ochinfrastrukturen transport

ochvill bedrivaför företaginträdesbarriär transport-inte någon stor som
funnitsdet länge strängasjälva verket harkommunikationsverksamhet. I

kommunikationsområdet.ochetablering inomkringregleringar transport-
företagfler småblitill kan det ännuståndavreglering kommerNär

knap-kan detområdet. Däremotolika slag inomgenomför transporter av
transportverksam-flera företag planerarsärskiltbli mångatänkaspast som

förvinster hämtasannoliktfinns i ställetdetta område atthet. Inom stora
inteöverblick. åstadkommerDetochföretag med genomsystemsyn man

empiriskakapaciteten.fragmentering Dedecentralisering ochstark aven
utsträckningdominerandelogistiska företag ifakta visar också dessaatt

i Stockholms län.sina huvudkontorvalt hahar att



3 Användningen och kommu-transport-av

nikationstjänster inom näringsliv och
hushåll

Näringslivets kommunikationochtransporter
Det går två motstridiga tendenser näringslivets användninggenom av

kommunikation.och Den tendensen intergrerasär detransporter attena
alltmera med produktionen. Detta innebär produktion ochatt transport
planeras helhet med strikt tidspassning mellan olika imomentsom en en
produktionsprocessen. Produktionssystemen fördelas geografiskt och

olikaknyter produktionsenheter i och regel-transporter tättettsamman
bundet Kommunikationsteknologinmönster. föranvänds planera ochatt
kontrollera produktionssystem.dessa Utvecklingen har gjorts möjlig ge-

det går kommunicera med säkerhet långa avståndatt över ochatt stornom
företagen litakan på leveranserna verkligen kommer fram iatt attgenom

tidpunkt fraktavståndenrätt även långa.ärom
FöretagExempel på byggt sin verksamhet efter principen attsom upp om

tillgöra del det finnslöpande bandet bl. inomtransportsystemen en av a.
bilindustrin och skogsindustrin. Minskade lager flerahar ochersatts av
snabbare styrda alltmera säker kommunikationstek-transporter genom en
nik. Allmänt finns incitamentet till sammanföring produktion ochsett av

inom företag bedriver olika slag sammansättningtransporter som av av
komponenter till sedan marknadsförs kundanpassat. Genomsystem som

förkorta ledtiderna minskaoch lagren kan företagen arbeta iorderatt mot
högre grad än order. blir iResultatet allmänhet sänktamot prognos om
produktionskostnader enhet förmodligen kostnaderna förtrots attper

ökar. viss ökningEn dessa kostnader kompenserastransporter änav mer
väl minskning andra produktionskostnader särskiltoch då kapi-av en av
talkostnaderna för ha bundna i lager.att varor

Den andra tendensen är produktion ochatt transport alltmerasepareras
från varandra. På sätt kan säga finnsdet tendens tillattsamma man en
separering kommunikationsverksamheten från den egentligaav produk-
tionsfunktionen i företagen. separationen innebär företagen produce-att

tjänsteroch sedan lämnas tillöverrar varor transportsektorn försom
befordran till kunderna med garanti snabb och säker leverans. Iom en
situation när varuvärdena i produktionen ökar alltmera kommer det att
finnas incitament till ökad efterfrågan på snabba tilltransporter ävenen

högre pris. Betalningsviljanett måste isättas relation till hur värdefullt det
förär producent och kund leveransen genomförd.att På kansättsamma

det finnas tendens till utflyttning för genomförandeen ansvaretav av
kommunikationsverksamhet från företagen. Det frågaär ha tillgångattom
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teletjänster. Iutbudpålitligtpostförmedling ocheffektivtill ett aven
special-utnyttjaföretagenkanverksamhetför byggastället att upp en egen

kommunikationsområdet.ochinomföretag transport-
delarfinns inomprinciperdessatillämpar storaföretagExempel på som

läkemedelsindustrin ochinäringslivetkunskapsintensivadet ex.somav
företag kanserviceproducerandeinstrumentvaruindustrin. Mångainom

respektiveproduktionvilken transportinomkategoritill denräknasockså
tjäns-köpervarandra. Företagenfrånfriståendekommunikation skötsoch

sinkankommunikationssektornochfrån arrangerasomtransport-ter
iför sektornspelarDettotaloptimerat sätt.påinterntverksamhet ettegen

frågabarafraktas. Det ärproduktervilkarollavgörandefråga ingen som
containers.i olika slagskan lastasfördelmedgodsblandat somom

bulkbetonadeinteochoregelbundnaförhållandevisochsmåFlödena är
ökadeffektivgörsproduktion oochblir transportnär genomdet gärnasom

sambandifrågadettjänstesektom ärproduktionsskala. Inom resorom
Även des-serviceavtal.olikauppföljningmarknadsutveckling ochmed av

varierarföroch målenförekommandeoregelbundetär resornaresorsa
tiden.hela

förbetydelsekommunikationskostnadernasochStudier transport-av
olikageografin. Iekonomiskaviktig del dennäringslivet ingår avensom

produktionssystemdels hurefterkrigstiden visatsunderteorimodeller har
möjligt, delsblir småsåtransportkostnademasåbyggasbör somattupp

företagenhurundersökningar undersökts storaempiriska summorgenom
kommunikation.ochned pålägger transport

samtidi-gäller hurfrågorbesvaratställt ochLzokaliseringsteorin har som
halvfabrikatråvaror,produktion ochförlokalisering transportval avavga

produktionskostnadematotalaträffas desåskaprodukterfärdiga attoch
modellerbyggtharpartiellamöjligt. I ansatserblir så små manmerasom

görbestämmasmarknadsuppdelningar kanvilkaför sominom ramen
mellanre-bådegälltharmodellerminimala. Dessatransportkostnadema

forskningsin-Särskiltproduktionssystem. storinomregionalagionala och
städerna.differentieringen de störreinredenfråganhar ägnats avsats om

produktion ochlokaliseringsamtidigteoretiska analysernaDe avav
lättaregenomföra. Det ärbesvärliga attsärskiltsigvisar atthandel vara

råvarutillgångar-vidantingenproduktionenlokaliseringförtsäga att aven
totaltekonomi medinträffa ikommamarknaden kanvid atteller enna

speciellamycketunderendastproduktionskostnader. Det ärlågasett
marknadochråvaruförrådlokalisering mellanomständigheter ensom

skeomlastning måstedärplatsergällafråga. kani Det avkommer ex.
ellerservicefunktionviktigdär någonplatserskäl ellernaturgeografiska

utveck-tekniskalokaliserad. Deninsatsvaror ärproduktionförenhet av
i volymtermerråvaruberoende mättspecifiktmindrelingen går mot ett

till markna-anknytningberoendetstället betonasproduktionen. Iinom av
enbartregioner medochslutsatsendrasikt orterkan attPå långden. man

till råva-komparativa fördel knutensinmedhalvfabrikatproduktion och
särskiltmarknadsregioner,lägei änsämrehamna omruförekomst kan ett

differentierade.interntochtillräckligtde är storasenare
förknippa-intimtärfaktorerandratvåförstärkaskanTendensen somav

distribu-produktions- ochuppdeladeregionaltuppbyggnadenmedde av
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tionssystem. Den den rumsligadessa är konkurrensen. Klassiskaena av
lokaliseringsteoretiska visarresultat marknadspriser inte tillräckligaäratt
incitament för upphäva tendensen till ineffektiv rumslig konkurrensatt

fullständigmed koncentration utbud till marknadsområ-centrum ettav av
de. Risken hamna i relativt underläge i förhållande till konkurren-att ett

varje enskildleder aktör söka sig till marknadenterna att trots att syste-
effektivitet minskar totalt Ett samarbete skulle tillleda bådemets sett.som

effektivitethögre total och vinst för och Argu-parterna.en en var en av
håller i striktbara mening konkurrenternas produktermentet utgörom

försubstitut varandra. tillEn orsak uppbyggnaden differentierade köp-av
i de marknadsregionema i ställetär produktercentra stora äratt som

komplement till varandra kan för antal kunder påett stortexponeras en
koncentrerad med möjligheter till olika kombinationsinköp.yta

kritiska faktornDen andra lokaliseringsteoretisk synvinkel pris-ärur
sättningen tjänsteroch distribuerasproduceras och iav varor som geogra-
fiskt fördelade Särskilt besvärlig blir prissättningen före-detsystem. om
kommer leveranser mellan anläggningar i olika led i produktionssystemet.

hittills inte visasDet har kunnat marknadsprissättning leder tillatt en
lämplig resursanvändning i sådant starkt ömsesidigt beroen-ett system av
de verksamheter. Slutsatsen detär råder betydande osäkerhetatt en om
hur balanserat geografiskt produktionssystem kan komma iett att utse
den rörliga ekonomin.och Marknadsprissättning leder inte i teorimo-nya

nödvändigtvisdellerna till jämviktslägen. fortgåendeDet kan uppstå en
omflyttning verksamheter där efter jämviktslägensöker berorav man som

andra aktörers lokaliserings- prissättningsbeslut.och Risken är attav
ekonomin hamnar i nollsummespel betoningendär ligger vid fördel-ett
ning värde skapandeän värde.av snarare av

omfattandeI studier bl.a. Törnqvist 1963 och ERU 1974 harav
regionala produktionskostnader undersökts särskildmed tonvikt till-på
verkningsindustrins förstnämndaproblem. deI studierna i industrilokali-
sering konstaterades basis omfattandepå empiriska mätningar attav
transportkostnadema endast ringa del de samlade kostnader-upptog en av

för produktionen. sistnämndaI den studien visade bl. attna man a. pro-
duktionskostnaderna inte skiljde sig särskilt mycket åt mellan olika regio-

miljöer. gick intenala Det visa kostnaderna för produceraatt att att en
enhet viss tjänsteller varierade på något entydigt medsättav en vara
tillgången produktionsfaktorerpå i omkringliggandeden miljön. Denna
slutsats har dock varit föremål för hel del diskussion. Så visadeen ex.

Åbergbåde Andersson och l 970J och 1974 produktiviteten iattungen
storstadsmiljöer förverkade högre vissa industriella verksamheter änvara
i mindre miljöer. Trots relativt statistiskatäta undersökningarnoggranna
kunde inte precisera tillräckligt väl vad orsakade skillnaderna förman som

skulle kunna använda dem komponenter iatt överman som prognoser
industrins utveckling tilleller stöd lokaliseringspolitiska åtgärder.som

förts fram förBland motivera varför det viktigtärargument att attsom
undersöka inom företagentransportkostnadema ringaderas storlektrots
överlag de kan betydelsefullaär på marginalen. inteDet går bliatt attvara

med dem byta produktionsteknik. får flyttaMan hela verk-attav genom
intesamheten och då kan entydigtpå något hursätt avgöraens man

Bilagal6. 10-03773 LU90.
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ändåfårvadTrotstransportkostnad. sagtsi manvinner sommycket man
påföretagen lägger varutran-myckethurgodganskakunskapen omanse

lejdaför deÅtminstone kostnaderna ärhurdettagäller storasporter.
hurgällerdetutvecklad storanärmindreKunskapen ärtransporterna.

gjortsinteharpersontransporter.Detpånedläggerföretagensomsummor
kommunika-överhuvudtagetundersökningargenomarbetade omnågra

formi sådaninteåtminstoneför företagen,betydelsetionskostnadernas
statistik.ekonomiski vedertagenkostnaderandramedjämförasde kanatt

tordemarginalenpåbetydelsetransportkostnademasArgumentet om
produk-varförförståförväsentligtmindrestorleksordning attvara en

år-under deskisserats senastedet sättutvecklats påtionssystemen som
har sketttidigare. Detredovisatslogistiska argumentdetiondena än som

transportsträckoma,mängdenutveckling transporter,kraftigmycket aven
Förklaringengenomförs.och sättet transporternasändningarantalet som

småsåtransportkostnadema äreftersomtordeutvecklingen atttill vara
ochförkostnader transportsig högredra påvarit beredda attföretagenhar

dåärproduktionskostnader. Detandrasänka somförkommunikation att
färdigahalvfabrikat ochhålla råvaror,förkostnadernafrämst attnämnts

transportmönstrensänkas attkunnathari lagerprodukter genomsom
intensifi-kommunikationsverksamhetenochoch transport-splittrats upp

utifrånsedanför länge ettförutsägateoretisktkundeDettaerats. man
tillverk-integreratorganisation. lproduktionens ettsystemperspektiv på
produk-fråganklassiskadenbehandlamöjligt omdet attningssystem är

sammanhang. Detochmarknadsuppdelning i etttionsteknik och samma
princi-grundläggandetvåvilken deresultatetförneutraltintedock avär

ökadellerproduktion och transportermellanintegrationutökadomperna
kommerföretagtransporterandeochproducerande sommellanseparation

decenniet.kommandedetunderdomineraatt
be-kostnadssambanddeinformationheltäckande somsaknasDet om

informationintillfällenvidsamlades1970-talet ettUnderhandlats. par
Iförsörjningsbalanser.formiproduktionsförhállandenföretagens avom

försälj-fråntransaktionerdubbelbokfördesinput-outputtabellerdessa
samhälls-bild hurkomplettblevResultatetinköpssidan. avnings- och en

produk-inombådeanvändes,hur deochskapadesekonomins resurser
inves-ochkonsumtionformiförbrukningslutligförochtionssystemet av

redovis-regionalamedförsökvissaocksågjordes1970-taletPåteringar.
Sverige1979. ISnickarsproduktionssamband,dylikaningar ex.seav

forskningsstadietpåundersökningar me-empiriska att stannadessakom
input-outputinforma-regionaliresulterakom atti Norgebl. attdedan a.

statistikverksamhetcn.nationellaför deninomframtion togs ramen
förinformationhuvudsak påibyggerhärgörsredovisningarDe som

detgammal gårstatistiken attärSverige. Trots sei80 att1970-perioden
kommunikationsverksamhetensochpåvisar transport-vissa mönster som

tidpunkter.olikavidproduktionskostnaderföretagensförbetydelse
långtidsutredningsi 1987 årssaluvärdetandelvisar hur3.1Figur stor av

betalaägnades åt1980näringslivet attprivatainomnäringsgrenar24 som
Så många1987.Hinnokommunikation, etochförutgifter transport se

Verkstads-tillverkningsindustrin.inomliggernäringsgrenama16 avsom
varvsindu-påsånäringsgren närendasammanförd tillindustrin är somen



Figur 3.1. Transport- och kommunikationskostnadernasandel saluvärdet inom 24avbranscheri den svenskaekonomin 1980.
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strin utbruten på grund sin kapitalintensitet.är Näringsgre-storasom av
efterrangordnade fallandeär användning samfárdseltjänsternarna av

med bredden varje intervall likapå med antalet sysselsatta i respektive
näringsgren. framgårDet hälften de sysselsattaän verksam-äratt mer av

i näringar där mindre 2.5 förän saluvärdet går åt betalaprocentma av
lejda och kommunikationstjänster. Spännvidden bland de 24transporter
sektorerna näringsgrenarär deAv har den högsta kostnads-stor. sex som

ligger ingenandelen inom den egentliga tillverkningsindustrin. I stället är
samfárdselsektomdet själv behöver insats från andra delarmestsom av

sektorn för producera sitt saluvärde.att
I Figur 3.2 har rangordning gjorts de 24 näringsgrenama efteren av

fallande samfárdselkostnadsandel 1980. Uppgifterna i figuren för 1970
för 1995 enligt kalkylema i 1987 års långtidsutredning har isamt avsatts

rangordning sektorer. den aggregationsnivåPå figu-samma av grova som
gäller kan transportkostnadsandelen ökat i alla andelsin-attren man se

Ökningentervall mellan 1970 och 1980. varit ungefärhar lika istor
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mellanutvecklingenfalli harflesta sektorer. Barai de etträknatprocent
visarFiguren ävenkastatsrangordningeninneburit19801970 och att om.

tillökaförväntades ävensamfárdseltjänsterpåspenderasandelenatt som
År den1970långtidsutredning.1987med årsi samband1995 genom-var

Till 1980näringslivet,isaluvädetavsättningen 2.7snittliga procent av
1995tillökningenFörväntadeoch dentill 3.5ökathade den procent

ökningengenomsnittligai denprocentenheter. Taktenbli 0.7bedömdes
framgårfigurentjugofemársperiod. Av attbestå underalltsåskulle en

tillverk-vissakostnadsökning isärskilt starkförutsäger avenprognosen
delbranscher.ningsindustrins

kommuni-oehbekostar transport-i 24 branschersaluvärdetAndelFigur 3.2. somav 1995.till19801970ochkationstjänster samt prognos

transportkostnaderProcent
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stabilaDen utveckling iakttaskan ordnar 1987 års lång-som om man
tidsutrednings sektorer efter användning samfárdseltjänster intebestårav
fullt dels bryter ned analysen på de 88 branscher svenskut manom som
input-outputstatistik medger, dels och kommunika-transport-separerar
tionssektorerna. publicerade offentligaDen statistiken medger endast att

Fördetta 1975 och 1980. De produktionssektorergörs 88 ingår i dennasom
analys varugruppsindelning produktionssystemetrepresenterar en av sna-

branschindelning. Detta har relevans för tillverkningsin-än mestrare en
dustrin meningsfulltdär det registreraär produktion iatt varugruppster-

flesta 88 produktionssektoremaDe de faller inom industrin.mer. av
Uppdelningen i och kommunikation den maximalaär uppdel-transport
ning samfárdselsektorn.medgessom av

Figur 3.3. Transportkostnadernasandel saluvärdeti 88 branscher 1975 1980.ochav
Branschernarangordnadeefter 1980.
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produktions-88rangordning deinnehåller3.4Figur3.3 ochFigur aven
respektivetransportkostnadertillavsättningfallandeeftersektorema

Rangordningen ärteletjänster.ochutnyttjandeför post-kostnader av
respektiveförandelendärefter är1980 ochförhållandenautifrångjord

figurernabetyderordning. Detta atti samman-1975sektor avsatt samma
informationenförstanäringslivet. Denuppgifterfattar typer omtre av

skiljerkommunikationskostnaderrespektiveandelenhur transport-gäller
uplysningenandral980. Dennäringslivetdelarolikamellansig åt av

1980.1975 ochmellanminskning skettökning ellerhuruvidagäller en
bådatill deavsättningenförändringenupplysningen ärtredje avDen om

olika sektorer.likformigt mellanskettinsatstjänsterna
varieradesaluvärdetandeltransportkostnadernasvisar3.3Figur avav

ökning skettocksåframgårl980. attDetoch 14 ennoll procentmellan
tillkoncentreradverkarvilken1980 mest varugrup-och1975mellan vara

särskiltuttryckt harAnnorlundadel.mellerstarangordningens eniper
tidiga-företagblandsketttillavsättningen transporter somökningstark av

genomsnittet. Detrelativtkostnadsandelarmedelhögaellerlågahadere
figurenivilketbranscherolikaolikfonnigt mellanförhållandevishar skett

l980.rangordningenmedinte1975 stämmerrangordningenvisas attav
särskiltvaritverkar hainteökningenattockså värt noteraattDet är

hadefemårsperiodenbörjaniredanbranscherför demarkerad avsom
andelar.höga

i FigurkommunikationssektomförutvecklingsbildMotsvarande ges
använd-gällerdetannorlunda närvaritutvecklingenframgår3.4. Det att

Kostnadsande-transporttjänstema.förteletjänster änochningem post-av
saluvärden,sektoremasdrygtnoll och procentvarierar mellan trelen av

lägretill sju gånger än transport-kommunikationskostnadema ärdvs. sex
mellan nä-fördeladelikformigtnågotdessutomkostnaderna samt mera

Ökningen förvarit1980 har störreoch1975mellandelar.olikaringslivets
varitdessutomhartransporttjänstema. Denförtjänster än meradessa
teletjänsterÖkningstakten ochanvändningeni post-fördelad.jämnt av

rangordningenvilket antydsdelbranscher attolika mellanvarithar av
Ökningen för helavarithar störreför l980.denmedinte1975 stämmer

transporttjänster.användningenförsektorer änskalan avav
det skettantyderresultaten attsägasvepande kan enattNågot man

näringsli-förbetydelsekommunikationskostnademasökningallmän av
detvissa delbranscher närÖkningen tillkoncentreradvaritharvet. mera

del-åtminstonebekräftarobservationerDessatransportkostnader.gäller
bidrag tilldelbranschemasbådadeanalysenredovisadetidigarevis den av

kommunikationstjänsterutnyttjandetökningenallmännaDenBNP. avav
till BNPbidragsektorsökning dennamindremedförknippadär aven

koncentreradeDenför transportsektorn.1980och än1975mellan mera
ökningtydligtilllettharförkostnaderna transporter avökningen av
vilket har1975-80periodenundertill BNPbidragtransportsektoms

del1970-taletsavsnitt. Underi tidigare2.4Figur varframgått senareav
1980-taletUnderBNP.utvecklingenbetydelsefull förtransportsektorn av

inom kommu-förändringenbetydelsefullastrukturelltsannolikt denligger
nikationssektorn.

1985input-outputförhållandenÄnnu rörandeuppgifteropublicerade
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Figur 3.4. Kommunikationskostnadernas i 88 1975andel saluvärdet branscher ochav
1980.
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motsägelsefulla kommuni-antyder det resultatet såväl transport-att som
produktionskostna-kationskostnadema skulle minskat sin andelåter av

föreligger inte fullständig jämförbar-dema under loppet 1980-talet. Detav
olika statistikuppgifterna. Därför resultatethet mellan de något osäkert.är

faktum kommunika-borde dock företagens ochDet ett att transport-vara
tionskostnader faktiskt inte decenniet.ökat markant under det gångna

kommunikationsexplosionen enligt uppgifterTransport- och skulle dessa
kostnadsexplosion. sannoliktskett motsvarande Orsaken produk-ärutan

tionens värdeinnehåll.starkt ökade
direktalnput-outputanalysen medger beräknar såväl sektorsatt man en

indirekta i samhällsekonomin. direkta betydelsenbetydelse Den ärsom
övrigaden redovisats En sektor har starka band medsom ovan. som



primärtkraft efterfrågeökningari få delnäringsgrenar kan dessa somavav
brukarnäringslivet den sektorn. Manriktar sig andra delar änmot egnaav

tankemässigtsektorindirekta betydelsendenmäta attgenomav enupp
från ochefterfrågeökning produktersker pådetanta att avvar enen

ekonomin innebärindirekta kopplingen inäringslivets sektorer. Den att
flesta levererareffekt i sektorernaefterfrågeökning dedenna av somger en

samhällsekonomiskt central sektorsektorn.insatsvaror till den aktuella En
olika näringslivet.tillväxteffekt i delarstor avenger

tillväxteffekten inom transportsek-linjer visarenligt dessaEn analys att
vilken sektors leveranserungefär lika oberoendeär uttorn stor urav

ungefärtillväxtfaktomvisar sigproduktionssystemet ökar. Det ärattsom
inomytterligare leveransertillkommer 60det1.6. Det betyder procentatt

för dentill krävdes levererai förhållande deproduktionssystemet attsom
ochproduktionssystemet.direkt Förkvantitetenbeställda post-ut ur

indirekta leveransberoende-faktor demotsvarande 2.6, dvs.telesektom är
kommunikationstjänsterproduktionytterligareskapar 160 procent avna

användning. indirektatill slutlig De bero-primära leveransernadeutöver
för kommunikationssektom debetydelsefulla är ärendena såledesär mera

till starkti förhållande andrasektorernaför transportsektorn. Båda är
Över förstärkstidenövriga produktionssystemet.integrerade med det

produktions-integrerande ställning inomoch telesektomsdessutom post-
telekommunika-utvecklingen på data- ochresultatettsystemet avsom

tionsområdet.
kommitföretagen 1970-talets delvisar underAnalysen attatt senare

försäljningsintäkter ochandel sina påspendera större transportaven
Utvecklingen under l980-talet. Kost-kommunikation. verkar ha stagnerat

förhållande till produk-förhållanden i andraalla smånaderna underär
medför vissa transportintensiva branschertionskostnader med undantag

inte i paritet denförändrade står medkostnadernabulktransporter. De
ochmängden meddelandenmängden ochökning skett transportersom av

ökningeninte uteslutas delförsändelser. Det kanandra att aven av
tidigare företagsintemafrån extemaliseringkostnaderna kommer en av

kommunikations-occhköpproduktionskostnader transport-genom av
regi. Enligt detta skulleproduktion itjänster än argumentegensnarare

intemalisering igen vid sidan högreinneburit viss ökad1980-talet ha aven
undersökning företagensdetaljeradskulle krävavaruvärden. Det aven

organisationsföränd-för teknikbyte ellerproduktionsteknik avgöraatt om
förloppen. skulleförklaringen till observerade Detviktigaste dering denär

iföretagens produktionskostnadergranskningaktuellockså krävas aven
fortsatt i antyddautvecklingen denförinput-outputtermer avgöraatt om

del.riktingen l980-taletsunder senare

kommunika-konsumtion ochHushållens transportav
tion

sina geografisktnäringslivet marknadsomrádenökatPå sätt somsamma
kommunikation hushållenoch haroch blivit beroende transportmera av
tjänster. del hushållenskommit alltmera Enkonsumeraatt avav samma

produktions-förändringar irörlighet sannolikt konsekvensökade är en av
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organisation. del den ökadeEnoch i varuhandelnssystemet annan av
fritid realinkomster.och växandeökadrörligheten konsekvensär aven

ochinnevånare dag mått påtransportarbetetbrukarMan ettsomperange
i genomsnittbörjan svensken1900-taletökade rörligheten. Iden resteav

och Strömqvist 1988.dag, Anderssonkilometer ochhalv personper seen
År sannolikttill kilometer.siffran vuxit 4 Dethade1930 ettvar genom-

litet ochmycket någrasnitt För många reste personer sompersoner som
efterkrigstidenomfattning. Under har resandeti betydandereste per per-

1950 tillkilometer 33 km år 1985.vuxit från omkring 9 åroch dagson
genomsnittligatillväxt den reslängden har dess-snabbaDenna mycket av

utjämning resandet mellanmedvarit sammanknutenutom grupperen av
sig utjämningförvänta denna kommerMan kan att attav personer.

alltflerpensionäremas och kvin-resande ökarfortsätta bl. attatta. genom
utvidga sitt till paritet medfår möjlighet resande männens.attnor

successiv ökning has-ökande reslängdema harDe motsvarats av en av
förförflyttningama genomförs. i ställetvilken Omtigheten med man

befinnergenomsnittspersonen sigfrågar sig länge påreslängd hur resa per
siffra timme. restidfram till Denna dagpådag kommer runt en perman en

vuxit i grad reslängden eller mängdenhar inte alls resor.samma som
och kommunikationstjänsterkonsumtion harHushållens transport-av

efterkrigstiden. början 1950-talet uppgick deni stadig takt under Iökat av
konsumtionsutgiftema, Figur 3.5.tio de totalatill procentrunt seav

ochkommunikationstjänster 1950-förHushållens budgetandelFigur 3.5. transport-
85.
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vuxit till ungefär 16budgetandelen1980-talet harUnder slutet pro-av
särskiltvaritUtvecklingen harprivata konsumtionen.totaladencent av

1980-särskilt snabbt undergickinte1970-talet medan densnabb under
deldenhushållen åter ökatharhälft. de årenförsta Undertalets senaste av

densamfárdseltjänster. Andelenför köpaanvändsbudgeten att avsom
hållit sigbilartill inköp haråtgick procentrunt trebudgetentotala avsom

vuxitocksåbudgetpostdennaåren harUnder del980-talet.under senaste
bilköptillgårbudgetensig andelenför närvarande röroch omsomav

femuppåt procent.
den andelprofilen det gällersvenska närvisar denTabell 3.1 att av

frånskiljer sigkommunikation inteochåtägnasbudgeten transportsom
internationella.den

kommunikationstjänster ilör ochbudgetandelarHushållens3.1. transport-Tabell
procent.1975årfemton länder
BudgetandelLand

14Sverige
13USA
12Danmark
12Yästtyskland
12Osterrike
12Storbritannien

Frankrike 11
Belgien l 1
Brasilien l 1

10Holland
10Italien
10Spanien
10Uruguay
9Japan

Jugoslavien 9

1987.Källa: Sjöberget

budgetan-liknandehushåll läggerländernasvästeuropeiskaflestaDe
iländeri USA. Någrakommunikation görochpådelar transport som man

kommuni-ochförbetydelsei transport-Sydamerika kommer sammaupp
räknati andellägreligger någotJugoslavien och Japankationsutgifterna.

länderna.amerikanskavästeuropeiska ochdeän
kommu-för ochutgifterhushållens transportinnebärUtvecklingen att

utgiftsande-Sverigebostadsutgifterna. Isigtiden närmarnikation över var
konsumtionen.privatatotaladentjugo1987för bostäder år procentlen av

mellanjämförelse1980-talet. Enunder helalikavarit exakthar storDen
kommuni-ochförutgifternavisar transportnäringslivetochhushållen att

närings-näringslivet. Förförför hushållen änviktigarebetydligtkation är
olikamellanfördeladeojämntutgifternadessutomdellivets är mera
olikahatänkaskategorier kanihushållenuppdelningföretag. En somav

kommunikation kan görasochvisaviskonsumtionsbeteende transport
budgetande-visarfamiljetypefteruppdelning attprinciper. Enolikaefter

föroch 15ensamstående mänför procent ensam-221985len procentvar
hadeSammanboende med barnpensionärer.respektivekvinnorstående

något överkommunikation lågochförbudgetandel transport somen
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efterför detta indelning hushållengenomsnittet på l6 år. Enprocent av
huvudsakliga försörjaren visar arbetarhushåll spenderaryrke hos den att

kommunikation. Jordbrukare ochandelen ochden påstörsta transport
genomsnittet. indelningligger under Slutsatsen docktjänstemän är att en

skillnaderkriterier inte visar mellan hushållsty-efter dessa på några stora
per.

fårdifferentieringentydligaste mellan hushållDen omgrupper av man
Ekonometriska studierefter disponibel inkomst. harindelning görsen

kommunikationstjänster har hög inkomst- ochvisat ochtransport-att
inkomsternapriselasticitet för betyder ökar,hushållen. Det ten-att om

form.ökningen ilägga del på resande någonderar hushållen att storen av
i relativthushållen benägna dra ned detOm priset på resande ökar är att

för bostadsefterfråganFörhållandena helt annorlundasnabb takt. är som
prisoelastisk.både inkomst- ochär

Tabell 3.2 visar på slående hur uppträder bland hushål-sätt mönstrenett
indelning gjorts i tio inkomstklasser efterlen. l tabellen har växandeen
femte median.nettoinkomst den klassenmed som

för kommunikation3.2. i tio klasser och utgifter ochTabell Inkomster transport
i hushållensbudgetår 1978 procent.respektivebostäder

BostadNettoinkomstklass Transport och
kommunikation

2512l
26132
22163
23164
20205
21196
21187
21188
20199
1920l0

Källa: Hushållsbudgetundersökningen 1978.år

minskar bostad ochökar andelen spenderas påinkomsternaNär som
till kommunikation. de högstaåt och Förökar andelen går transportsom

utgifter för kommuni-pariteten mellan ochinkomstklasserna är transport
iallmän inkomstökningrespektive bostad redan uppnådd. Enkation

preferenserna för rörlighet undertenderar således göra störresamhället att
övrigt givna förutsättningar.i

privata konsumtionen efteruppdelning3.3 innehåller denTabell en av
kommunikationsområdet.inom och Denkomponenter transport- avses

kommunikationskompo-respektivebetydelseillustrera hur transport-stor
privata konsumtion.i hushållensharnenten

visar utgifterna för nyttjandeTabellen och underhållatt transportme-av
periodendel har ökat på de andra bekostnad under 1978-85.postemas

andra komponent andel budgeten 1985Den enda större äntarsom en av
utgifterna för teletjänster.1978 och Det uppenbart hushållenär ärpost- att

prioriteringtiden förstärker sin tjänsterdessa på bekostnad deöver av av
transporttjänstema.egentliga hushållen transportutgiftema ungefärFör är

viktiga utgifterna för kommunikation.nio så näringslivetsgånger Försom



utgifter-ungefär fyra dominerande delenrelationen tilldel Denett. avvar
reparation underhållför ligger i inköp, användning ochhushållen samtna

konsumtionsutgiften.bilar. hamnar helaprivata Där över 70 procent avav
samhällsekonominför vilkadärför vikt för hushållen ochDet är storav
bilutnyttjande i framti-för bilinnehav ochvillkor gällakommer attsom

Ökande tjänster harför utbudet ochkostnader nåden. att somav varor
utgifteri beroendeförts till hushållen och med derasövernämnts tunga av

frihetmotiv ökad ochbilanvändning. Medför bilinvesteringar och som
utnyttja bilgjort sig beroendetidsanvändning hushålleneffektiv har attav

for överhuvudtageti delar landetför sin konsumtion och många attav
utbudet arbetsplatser.kunna nå av

på olika ochslagskonsumtionen läggs transportprivata3.3. Andel denTabell somav
procent.1985kommunikation 1978och

1978 985lKonsumtionsslag

24 21transportmedelInköp av
5145underhållNyttjande och av

transportmedel
7 4Utgifter för inrikes resor
9 10Utgifter för ochpost-

teletjänster
l6 14Utgifter for utrikes resor

100100kommunikationTransport och

1985.hushållsbudgetundersökningama1978ochKälla: Bearbetningarav

framgår tilltabellen hushållen övervägande del producerarAv attovan
År fortransporttjänster i regi. 1985 stod den delen 70över procentegen av

utgifter lång tid andel ökar framgårTendensen dennaöver är att1a. som av
början mindre tioFigur 3.6. 1950-talet, då hushållen användel änav

sin till kommunikation, tjänsterbudget och köptestransportprocent av
ungefär hälften från företag linje-för budgeten producerade ochav som

tidtabellbundna tjänster. mitten 1980-talet använde hushållen mindreI av
kommunikationsbudgeten för30 och köpän procent transport- avav

tjänster.sådana
figuren framgår överflyttningen till tjänsteregenproduceradeAv att var

tioårsperio-särskilt stark under 1950- och l960-talen. Under den senaste
andelsförskjutningen. finnsförmärkas viss stabilisering iden kan Deten

fog för situation fjärdedeldärför där hushållensatt anta att runten en av
för tjänsterkommunikationsbudget används köp kanochtransport- av

sikt. förbalansläge lång Slutsatsen beror på hur kostnaderna depåettvara
konsumtion utvecklas under l990-talet.båda slagen kommer Dess-attav

viktig förspelar inkomstutvecklingen roll hur storautom en resurser som
finns tillgå för konsumtion för prioriteraroch hur hushållentotalt att

förhållandekonsumtion och kommunikationstjänster i tilltransport-av
annat.

tillgången till bil föränd-viktigt i sammanhanget hur kommerDet är att
skaffa bil vanligen tillunder l990-talet. Beslutet leder attatt egenras

visavis förändras markant. Om bil tenderarbeteendet resande harman
tillfredsställaför lång rad resebehov. Owenanvända den attattman en
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kom-hushållens ochtransporttjänster i transport-Personliga inköptaFigur 3.6. och
1950-85.munikationsbugdet

transportutgifternaProcent ÖV
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i tidigarevisat1987 harSjöberg1986 och attJansson et man
hushållsva-bilenutveckling betonatbilinnehavetsbedömningar som enav

betoningi ökad gradoch kommerBileni alltför hög grad. är att enra
blirinkomsternaförstaskäl. Det ärindividuell atttrevara avsom en

blandbeslutsfattareoberoendeantaletdärmedindividuella ochalltmer
med tvåtidsanvändningen i hushållandra ärDethushållen större. att

indivi-bilenbli effektivareförvärvsarbetande kommer att ses som enom
i sigjämställdheten och standardentredje den ökadeduell Det är attvara.

former.oregelbundnaiefterfrågan på resandetill ökadledakommer att en
bilanvändning bådeökadsannolikt tillledafaktorer kommerDessa att en

mindre regionerihushåll tätaoch blandhushåll i storstädernabland men
bilanvändning gåökadkommerstäderna attolika skäl. I de stora enav

frånarbetstillfällen detdecentraliseringökadi hand medhand aven
mindre kommeroch påstädermedelstoraarbetsområdet. l ortercentrala

koncentration arbets-konsekvensbilanvändningen ökaatt avenavsom
utspritt boende.kombination medioch städertillplatser ettstörre orter

detobservationer till slutsatsenleder dessatillsammans attTagna myc-
förgränsunderskattning med 75väl kanket procent egenpro-somvara en

från därErfarenheten ländertransportjänster bland hushållen.ducerade
tidtabellbundnalinje- ochpremierats på bekostnadbilanvändningen av
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visar bilanvändningen fortfarande ökningspo-utbud har mycketatt storen
tential i Sverige. Eventuellt kan för öka kvaliteten utbudetåtgärder hosatt

kollektivtrafik i bidra till potentialen inte realiseras.städerna Dettaattav
inträffa blir väsentligt bil.också det dyrare och körakan ägaattom

godstransportmarknademaUtvecklingen på
godsmarkna-delar. Den ärTransportmarknaden består två stora enaav

sina villkor ochharsin antalhar iden. Den ett segmenttur egnasom
ochefter varuslagdela denkonkurrensförhållanden. Ett sätt är att seupp

inom dessavarandratransportföretag konkurrerar medolikahur varu-
transportavstånd.efterin marknadendela ärmarknader. Ett sättannat att

ihopantingen samlavanligen i syfteskergodsKorta atttransporter av
genomgåttför distribuera godsellerför längregods atttransporter ensom

inivåpå lokalTill raddetta kommerlängre transportertransport. en
olikavaruhandelnsfördelning tillellermed byggandesamband av varor

oftare mellanskerförsäljningsställen. De långvägaochlager transporterna
transportsek-terminaler inomfabriker och olika slagsfabriker mellaneller

in marknadentredje dela ärpartihandeln.inom Ett sätt attoch atttorn
lastbil,undersökatransportföretags delmarknader ochfrån olikautgå var

respektive flyg sin tyngdpunkter.sjöfart hartåg,
marknadgäller DennahuvudtransportmarknadenDen andra personer.

olikaskäras på sätt.delmarknader och kansina ochocksåhar segment
varugruppering ärendetyp. Det ärtill godsmarknadens ärMotsvarigheten

frånfrån privatresorföretas i tjänstenskiljamotiverat påatt resor som
förurskiljaövriga kantill Blandarbetsplats. attbostad resetyper resorman

gälla besök hosFritidsresorinköp. kan dessutomskaffa service eller göra
olika rekrea-fritidshus for nåtill elleranhöriga och bekanta attsamt resor

förMarknadeni samband medtionsanläggningar semester. person-ex.
fall blir detefter längd. l dettainockså delaskantransporter resomas

korre-och ärendenindelning efter ärenden då reslängdliktydigt med en
inockså delasMarknaden kanförhållandevis väl varandra.sponderar mot

förflyttningen.genomföraföranvändsefter transportmedlet attsom
respektive medbilföretas medhärHuvudgruppema är egenresor som

kollektiva transportmedel.olika
regi inomibilanvändning medliknaMan kan närmast transporter egen

tjänste-skillnad på användaegentligen ingennäringslivet. störreDet är att
till arbetebilmedlastbilar ochfrakta påbil eller att egenresavaror egna

trafik ekono-kollektiv skaprivat ochDistinktionen mellanservice.och ur
egenproduceringindelning eftermeningmisk närmast avses som en

riktadtransporttjänsterefterfråganrespektive påtransporttjänster mot
linjetrafrk.tidtabellstyrderbjuderföretag som

alltkommit spenderaefterkrigstidenunderhushåll haroch attFöretag
intevisats detkommunikation. Som ärochpåstörre transportsummor

Hushål-inte för företagen.kostnadsexplosion, åtminstonefråga någonom
kommunikationutgifter för ochinkomstelasticitet rörandelens transport
Motsvarighetentidsseriedata.nationellamätningar påenligtbortåtär tre

kostnadsökningarför företagen hurinkomstelasticiteten ärtill stora som
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samhällsekonominförädlingsvärdet ökar. Förbereddade närär att ta som
långsam-transportutgifterna snabbare ellerfrågan växerhelhet gäller om

kommunika-uppgifter realpris ochpåBNP. Medän transportettommare
till mellanmätbart sambandtion skulle kunna komma transport-ettman

beräkningarutveckling. aktuella sådanautgifter ekonomisk Någraoch
redovisarvanligtfor Sverige. stället detfinns inte I ärdock att man

i Tanken dessautvecklingen transportmarknaderna volymtermer. ärpå att
kommunikations-belastningen de olika ochspegla påmått ska transport-

förfogande.till transportmarknadenssamhället ställernätverk som
för gods-utvecklingen inom markandenvisar långsiktigaFigur 3.7 den

Transportarbetettransportarbetet. mäterdet totalamätttransporter som
sträckatillsammans med dentransporierade godstotala mängdenden ton

1950-87.Sverigei3.7. godstransportarbeteFigur Totalt

tonkilometerMiljarder
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olikamellanåtskillnad görsfraktats. Ingengodsmängdrespektivesom
detinnebär bl.a.framtagningen måttet. Det att tran-itransportsätt av

mellan tvålastbilellertågutförs körnär tomsportarbete ett enmansom
kraftigkännetecknasMarknadenimed måttet.inte räknasregioner av en

1970-talet.mittenoljekrisen itillefterkrigstiden framunderuppgång av
fluktu-ochgodstransportarbetetutvecklingen stagneratDärefter har av

utveck-observeradedenfaktorer bakomsamverkandeliggerDet treerat.
tillbasindustrin har lettfrånefterfrågan på produkterminskadlingen. En

järn-sjöfart ochslagitvilketbulkgodsfrukterna motminskning avaven
från svenska ekono-denefterfrågan produkterpåinternationellaDenväg.

fraktasmidigastvaritdit det hari attvuxit starkast Västeuropamin har
varuproduktionen hariförädlingsgradenökninglastbil. Engods avper

figuren finns intelastbil.till löverströmning godstilllettockså aven
förhållandevis obetyd-medtaget. Det ärgodstransportarbeteflygtrafikens

värdeträknardäremotOmgodstransportarbete.iligt mätt termer manav
Medroll.flygtrafiken få störregodset kommertransporterade attdet enav

i värde. Detiintegodsvolymenskulle ton utanmätadetta sätt att anges
beskriv-sådanutrikeshandelsstatistiken for göraifinns underlag att en

belastningenför bedömarelevansinte haskulle dock attning. Den samma
redovisas i figuren.dentransportnätenpå somsom

utvecklingen godstransport-gjort överTransportrådet har avprognosen
fram perspektivbild till år 2020. Undertagittill sekelskiftet ocharbetet en

l2öka medtotala godstransportarbetetberäknas detperioden 1987 2000-
tillväxttak-Efter år 2000 kanungefär 0.9 år.eller med procentprocent per

sikti utvecklingen på långobetydligt Osäkerhetenbli lägre.förväntasten
till energisektorn kommerbedömningen huriligger dels transporternaav

transittrafiktillkommandeomfattningen eventuelldels iutvecklas,att av
kombitrafik järnväg.främst i form påvia Sverige, av

enligt öka medlastbilstrañken beräknaslångvägaDen unge-prognosen
frånmarknadsandelarLastbilarna beräknas2000.till årfär 20 taprocent

Gene-transportsträckor.sjöfarten något kortarepåjärnvägensåväl som
fornäringsliveti talatill förädlingsgradhögreövergångrellt kommer atten

viss denTill del kommermarknadsandelar.lastbilensökning poten-aven
järnvägs- ochutveckling kombineradeökningen dämpastiella att avav en

Ökningen blijärnvägstrafiken beräknaslastbilstransporter. sammaavav
oväntadelastbilstrafiken. denna någotBakomstorleksordning pro-som

föraskomma övergodsmängder kanbedömningenligger attatt storagnos
skogsindustrins produkter. Endet gällersjöfart till närfrån tåg, ex.

koncentration hamnkapa-förlopptill kanytterligare orsak detta avvara en
järnväg till ochlastbil ochmatartrafik påutökadi medciteten Västeuropa

denytterligare konsekvensföljd. Enfrån kontinenthamnarna avsom
haframöver kommersjöfarten ävenutvecklingen attprognoserade är att

fart igenmarknadsutveckling. Utvecklingen kan komma att talångsamen
områdetinomhänderberoende på vadsekelskiftet, delvisefter som

Nelldal3.4, ocksåsammanfattas i Tabellenergitransporter. Prognosen se
1983.

vilkaför gods antydertransportmarknadenframtidaför denPrognosen
transportmedel.olikadyka mellankommerkonkurrensytor att uppsom

kommasjöfartstransporterna kanuppgifter antyder ut-attTabellens att
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Tabell 3.4. Prognos över totala transportarbetet i Sverige till 2000 och 2020 med
fördelning på miljardertransportmedel tonkm och procent.

ÅrligTransportmedel Godstransportarbete procentuell
förändring

1987 2000 2020 1987-00 2000-20

Kortväga lastbil 6,5 7,6 8,4 1,2 0,5
Långvägalastbil 18,2 22,0 24,9 1,5 0,6
Järnväg 18,4 22,6 24,1 1,6 0,3
Sjöfart 29,5 29,2 33,5 0,0 0,6
Totalt 72,6 81,4 90,9 0,9 0,9

Källa: Bearbetningar Nelldal och Lindqvist 1989.av

ivecklas långsammare takt övrigaän godstransporter. Detta beror på att
det inte går snabba dessaatt och förhållandevisdettransporter ärattupp
svårt kombinera dem med andraatt vidän omlastningtransporter annat
För interkontinental transport.

verkligtDe avgörande konkurrensytorna kommer inomuppträdaatt
delmarknader där det antingen sker kraftig ökning godsmängdernaen av
eller prisetdär kan förväntas bli högt. ditferentieringEn godsmarkna-av
den efter avslöjartransportavstånd marknaden för medel- och långvägaatt
bulktransporter kommer väsentligt. Däremot kan förväntasatt mattas det

Figur 3.8. Export- och importvärdei svenskutrikeshandel med 1920-85 1985varorårs priser.
varuvärde 1000 kr tonper
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högvär-for långvägamarknadeninom transporterexpansionstark aven
interna-ekonomins ökadesvenskadenkonsekvensdigt gods. Det är aven

visarFigur 3.8import.ochgällerdetanknytning både när exporttionella
import ochi svenskvärdeinnehålletiförändringlångsiktigskettdetatt en

genomsnitti1980-talet komtillingången attexportenFrånexport.
ökningstarkTrenden gårvärdeinnehåll motexporten. avensomsamma

Utvecklingen ärmedutrikeshandelnsvenskaivärdeinnehållet den varor.
for konkurrensentrend talaroch Dennaimport attinomparallell export.

mindreför järnvägenutfalla pålastbil kan komma etttåg ochmellan att
redovisadeantyds defördelaktigt sätt än prognoserna.avsom

domi-lastbilssektornsytterligare sättvarför påillustrerar ettFigur 3.9
värdeinne-tidigare. Närvadbli änstörre antyttskan komma att somnans

till snab-överströmningentydigt starkproduktionen ökar skerihållet en
genomgående dragFörhållandet ärtransportmedel. ettflexiblareochbare

viss produkt-Förenskildaförmakronivâsåväl på envarugrupper.som
importenvärdefull än attär engenomkan exportenatt merasemangrupp

medutrustning, gårmedicinskgällerdetnärdenna,andelstörre ex.av
eftertransponmarknadenindelarOmimporten.flyglastbil och än man

på transportmedel.exportvärdetfördelat-87 förTrendutveckling 1967Figur 3.9.
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värdeinnehåll får kraftfull differentierametod mark-attvarornas man en
inaden delar domineras olika transportmedel. inteDet är docksom av

givet hur denna information slår igenom i konkurrensförhållandena mel-
lan delmarknader iavgränsade volymterner. Vad antyds detär attsom
ligger tonnagefálla igömd det vedertagna sättet göra Detatten prognoser.

knappast meningsfulltär beskriva transportmarknaden iatt termer av
godstransportarbete intedetta speglar funktion.marknadens Om pri-om

på eftersätts värde viktderastransporter än ellerserna varornas snarare
bräcklighet kommer tonbegreppet förlora i intresse. finnsDet dockatt

förmycket talar fortfarandedet kan ha interelevans minstatt närsom en
det gäller bedöma hur fysiska kapacitetenden behöver påatt stor vara
rörlig utrustning och transportnätverk.

persontransportmarknadernaUtvecklingen på
respektiveregionalaför lokala ochuppdelning delmarknaderEn på resor

uppdelning isamtidigt Deinnebärmellanregionala typer av resor.enresor
service- och inköpsresortill delenregionalalokala är störstaoch resorna

fritids-förekommer antalfråntill arbetet. Dessutomoch och ett stortresor
År 1984 utgjordesregionala skalan.i begränsadedenoch besöksresor en

Service- ochregionala arbetsresor.ochtredjedel de lokala resorna avav
iresande den lokala ochför fjärdedel alltknappinköpsresoma stod aven

utgjordes olika slag40regionala skalan. Så mycket procent av avsom
tjänsten i regionala skalagjordes i dennafritidsresor. Andelen resor som

olika i dettaskillnaden mellan tätorterfem Denbara storaprocent.var
respektiveprivat bilmedandel görshänseende hurär stor av resorna som

Även finns vissa skillnadertrafik.kollektiv detformmed någon omav
i eller cyklaviss stabilitet tendensen gåändådetmellan tätorter är atten

ochregionala ärenden.lokala och Ju störreska uträttanär meraman
företasandelregionen destointernt differentierad är större resornaavsom

kollektiv trafik.med
möjligheterfinnassynvinkel verkar det störrebegränsadeUr denna att

istorstädernaresealternativ i och ände tätorternaskapa kollektiva större
främstefter visar dock detuppdelning ärövriga landet. En attresetyp

inom dekollektiva transportmedel störreföretas medarbetsresor som
mindrekollektiva hängerpå demindre andelenDen orternaortema. resor

iför organisera arbetsresorfinns underlagintemed det attattsamman
snabbast växande delensig samtidigt denkollektiv regi. visarDet att av

länstrafikensföretas medregionala resandet detdet kollektiva är som
i 1970-talet har detutbud ökades slutetlinjebundna Sedan dettabussar. av

tillväxtpersonkilometer,i avklaradetillväxt antaletskett stark en somen
busstafiken, tunnelbananjämförelse lokalai med denhelt exceptionellär

busstrafik har under åri Dennaoch de störreSpårvägen orterna. senare
tågtrafiken.regionalafrån dentagit marknadsandelar

gäller snabbti två slag. DetärDe långväga stort sett enpersonresorna av
regionalaolika arbetsmarkna-för tjänsteresor mellanväxande marknad

övriga besökför där påfråga marknadder. Det dessutomär resorenom
dominerar.olika slag Detfritids- ochandra semesterresororter samt av



sig offentligakan också till olika slags Treröra om evenemang.resor
övrigafjärdedelar researbetet för mellanregionala utgörsresor avav

privatresor. får i genomsnittMan dessa något kortare änäranta att resor
varför mellanregionalatjänsteresoma andelen tjänsteresor det totalaav

i storleksordningen tredjedelar.resandet torde något lägre, eller tvåvara
finns tydlig diiferentiering olikamellan transportmedel på mark-Det en
för mellanregionala avgränsning i Figurnaden En harpersontransporter.

tio mil. tio sextio företas3.10 gjorts vid På avstånd mellan och milgränsen
minst hälften bil. vanligare privatre-alla långväga med Det är attav resor

tjänsteresoma.bil Vid längre reseavstånd kommermed ängörssoma
ombesörjer ungefärflyget dominera marknaden alltmer. 15Järnvägenatt

vissalla långväga oberoende reseavstånd. En konkur-procent av resor av
bedriver veckoslutstrafik finnsfrån bussbolag mellan några start-somrens

och målpunkter.
kompliceratberor påUtvecklingen persontransportmarknadenpå ett
preferenserinom näringslivet och hushållensförhållandenabådesätt av

persontransportarbetetsOm ska överoch beteende. göraman en prognos
framtidadärför ställningstagandenutveckling tvingas till raden omman

behäftade med betydande osäkerhet.samhällsförhållanden alla ärsom

resavstånd årefter i milFigur 3.10. Färdmedelstördelningñr mellanregionala resor
1985procent.
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Osäkerheten till från otillräckligahärrör del kunskaper strukturel-stor om
i förklaringen till framväxtendrag de nuvarande konkurrensförhål-av

förlandena mellan olika transportmedel I denpersontransporter. prognos
utveckling redovisasöver persontransportarbetets nedan har behovetsom

härletts bedömningar landets socioekonomiskapersontransporterav ur av
utveckling. Drivande variabler har varit ekonominsöver lång-prognoser
siktiga utveckling omvandlingoch strukturella demografiskasamt progno-

folkmängd hushållsbildning.och Dessa båda kategorieröverser av prog-
kombineratsnosbedömningar har sedan med analyser förvärvsförhål-av

inkomstutveckling lett fram tilllanden och bilinne-översom prognoser
bilanvändning olikahav, och behov resande slag, Nelldal 1989.av av se

Eftersom metodik kommit till användning iden såväl gods-som som
har byggt starkt ekonomiska långtidsbedöm-påpersontransportprognosen

Långtidsutredningensningar i klassiska särskiltanda det intresseär attav
iredovisa dem detta sammanhang. Prognosen över persontransportarbe-

gjorts Transportrådet bygger på antaganden ökningtet som av om en av
den privata konsumtionen med överflyttningår,procenten per en av
arbetstillfällen till privata tjänstesektorn från tillverkningsindu-den såväl
strin offentliga fortsattsektorn koncentration befolk-den samtsom en av
ning sysselsättning till förutsätteroch vidarestörre tätorter. Prognosen en
ökning bilbeståndet i järnvägsnätenlandet, utbyggnad och iväg-av en av
enlighet trafikpolitiskamed de propositionerna förbättradoch kollek-en
tivtrafik i utveckling efterde Utbudets sekelskiftet förut-större tätorterna.

förbättras i riktningar för periodensätts 1985 -2000.samma som
Figur innehåller historiska3.1 den utvecklingen 1970-871 under-som

till Enligtlag kanpersontransportprognosen. persontransport-prognosen
förväntasarbetet öka med 1.0 periodenår under 1987-2020procent per
årlig tillväxttakt 1.3 fore sekelskiftetmed på år och 0.7procenten per

efter periodernaår år 2000. För båda ligger antagandeprocent ettper om
årlig procentuell förändring den privata konsumtionen med 1.3en av

innebär förväntas följaår. Det persontransportarbetet denprocent attper
privata konsumtionen i årlig tillväxt perioden fram tillunder sekelskiftet,

genomsnitt.åtminstone Under perioden 1977-87 denväxteettsom
privata konsumtionen i genomsnittmed årliga1.5 år. Denprocent per
procentuella ökningen periodpersontransportarbetet underav var samma
i innebärrunda tal 1.8 år. Prognosen således vissprocent avmatt-per en
ning tillväxten förhållandei transportarbetet i till konsumtionstillväx-av

rimmar inte riktigt förväntan finnsDetta med den ökningten. som om en
andelen till kommunikationgår och hushållens in-transportav som av

ekvationenkomster. För ska ihop krävs minskningatt transpor-en av
relativpris, utveckling framstår mycket osannolik medternas en som som

bl. tanke de krav teknikutveckling miljöskäl intepå på har ställtsa. av som
minst lastbils- personbilsindustrin.på och

Enligt kommer de längre utvecklas snabbare deänattprognosen resorna
kortväga eller i tilldubbelt så snabbt. Det leder kraftig ökningstort sett en

det totala transportarbetet inte blir fler.antalet så mångatrots attav resor
Även regionala förväntasdet gäller de lokala ochnär reslängdemaresorna
öka.
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1950-85.Utveckling persontransportarbetetFigur 3.1 av
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Källa: Nelldal och Lindqvist 1989.

sammanfattning viktigasteinnehåller de prognosresul-Tabell 3.5 aven
fárdmedlens utveckling.för olikadetaten

vuxitperioden 1985-87 har persontransportarbetet mycketUnder
flygtrañkenbil- och ståttsnabbt eller med 3.6 år. Det ärprocent per som

tillväxttakterFör utvecklingen med på 5.0 respektive 7.7den snabba pro-
framgår förväntas den huvudsakliga tillväx-år. Somcent av prognosenper

kollektiva flyg.för med de transportmedlen tåg och Iske researbetetten
För bedömningen utvecklingen inom tågmarknadenden snabbabotten av

reserelationer. flygetsligger inför snabbtåg på Förpassagerartungaatt man
avmattning i Förhållande till tillväxttak-innebär markantdel prognosen en

tioårsperioden.under denten senaste
anmärkningsvärda i dock medär researbetetDet attmest prognosen



Tabell 3.5. Utveckling persontransportarbetet 1985-87 och enligt ettav prognos
basalternativ till 2000 och 2020 miljarder procent.personkmoch

ÅrligTransportmedel Persontransport- procentuell
förändringarbete

1985 1987 1987-00 2000-20

Personbil 71,6 79,0 1,1 0,7
Lokal och regional
kollektivtrafik 10,9 10,7 1,3 0,7
Fjärrtåg 4,7 4,3 3,3 1,4
Flyg 2,5 2,9 3,9 1,8

busstrafik 0,7Långväga 0,7 1,7 0,9
Qång- cykeltrafikoch 4,9 0,05,1 0,0

persontrafikOvrig 2,6 2,7 1,4 0,4
Totalt transportarbete 98,1 105,2 1,3 0,7

Källa: Bearbetning Nelldal och Lindqvist 1989.av

förväntasprivatbil få utveckling. innebär liksomså långsam Deten pass
for flyget förhållandebetydande trendbrott i till det årtiondetsett senaste
utveckling. kraftiga fördyringar bilanvändningen motiveraBara kan ettav

i utvecklingen. framstårstarkt trendbrott i dagens mindreså Det läge som
sannolikt förändringså stark skulle vänta. En närmareatt atten vara
granskning förutsättningarna för visar drivme-det ärattav prognosen
delsprisets utveckling i kombination försiktig förmed mycketen prognos

årligaden körsträckans utveckling i tillväxtenbromsar taktensom av
bil. inte förutsatttransportarbetet med Det däremot någon uttaladär att

avmattning kommer ske det gäller bilinnehavet.näratt

Sammanfattande bedömningar utfallav prognosernas
gjorts förut-båda tidigare avsnitten har redovisningar bakgrund,I de av

sättningar utvecklingen gods-och resultat det gäller pånär överprognoser
Diskussionen förts ipersontransportmarknaderna. haroch termer av rese-

form tidsanvändning,imängder och transportarbete än trans-avsnarare
bedömningar har baraporterade värden eller transportkostnader. Dessa

möjligt effektivt eljest fatta beslutvärde de det ochgör än attett om mera
kommunikations-samhällsekonomisk betydelse ochrörande transport-av

flera principi-funktion utveckling.sektorns och Dessa beslut kan vara av
investeringar iolika kan gälla beslut transportnätverkellt slag. Det om

politiskt betydelsefulla behandlasoch de måsteär så attstora avsom
syfte neutraliserariksdag regering. ioch Det kan gälla beslut tas attsom

effekter kommunikationssystemennegativa och ochtransport-externa av
syfte inkomst-utnyttjande. i utjämnaDet kan gälla beslutderas tas attsom

i regionalfördelningen mellan samhället och med målet skapaattgrupper
balans.

infrastruktur i följandeinvesteringar i kommerFrågan ettatt tas uppom
bedömningkapitel. Senare kommer också samlad görasatt trans-aven

i ekonomiskakommunikationssektorns roll 1990-talets svenskaochport-
redovisade förhållandena påutveckling. kompletteras deHär transport-

konsekvensanalyser.marknaderna med några
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Figur 3.12. Antalet och lastbilar respektive och godstransportarbeteperson- person-
1970-87.
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I Figur 2 förhållandenal har på gods- och persontransponmarknader-
ställts varandra. Utvecklingen de viktigaste faktorernatvå påmotna av

transportmarknademas utbudssida har in ilagts figur, nämligensamma
personbils- respektive lastbilsbestânden.

Med 1970 utgångsläge har lastbilsbeståndet uppvisat den klansom
snabbaste ökningstakten. fanns omkring fleraDet 1987 70 last-procent
bilar registrerade i vid ingångenlandet till 1970-talet. Under 1970-taletsän
första hälft personbilsbeståndetökade väsentligt lastbilsbe-snabbare än

Sedan vidtog period till sjuståndet. på år med mycket långsamen sex en
ökning beståndet personbilar. registre-Under år har det återav av senare

betydligt flera personbilar varför ungefärår beståndet 1987 45rats per var
1970. Lastbilama för ungefär tredjedelstörre än år stårprocent en av

i Bilarna igodstransportarbetet landet. bär runda tal fjärdedelartreupp av
persontransportarbetet. därför förvånandeDet knappastär att person-

utveckling följertransportarbetets bilbeståndet godstransport-närmare än
arbetet följer lastbilar.beståndet Annorlunda uttryckt har lastbilarnaav
blivit för tiden varierande konkurrensbild iöver starkt vilkenutsatta en
fluktuationerna i första hand gått järnvägens sjöfartens huvud-över och
sakliga delmarknader. granskning förloppenEn i den tidigare redovisa-av

figurende godstransportarbetet vid lastbilarnaöver handen haftattger en
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betydligt stabil utveckling deän andra Figurentransportmedlen.mera
visar också utbudet och lastbilar utvecklats snabbareattovan av person-

än motsvarande transportarbete. Det innebär fordonens körsträckoratt
blivitmed last något kortare eller deras användningsfrekvens mind-något

tiden. Figuren visaröver godstransportarbetet ökat långsammareattre
fluktueratoch de andraän storheterna.mera

Transportarbetet beskriver hur omfattning verksamhetenstor att trans-
gods och haft under år. Ett högtportera transportarbete kanettpersoner

åstadkommas mycket gods och givnaatt transporterasgenom personer
sträckor, given mängd gods och förflyttasatt långagenom en personer
sträckor eller kombination förlopp.dessa Transportarbetet ärgenom en av
på detta teknisktsätt anknutet mått på den totala produktionsvolymenett
inom transportsektorn. Denna produktionsnivå densammaär tran-som
sportsektoms saluvärde vilket framkommer volymmåttet kombinerasom
med priset fårkunderna forbetala skicka godsvolym mellanattsom en

och målpunkt respektive företa I måttet ingårstart- ocksåen resa. en
värdering de egenproducerade respektive godstransportema.av resorna

framgårSom Figur 3 kommer olikal mått på volymtillväxten påav en
transportmarknad olika resultat. Figuren visar i index huratt antaletge
flygpassagerare iutvecklats relation till den totala flygsträckan respektive
värdet utrikeshandeln tjänster.medav

Figur 3.13. Utveckling antalet tlygkilometer, i inrikesav och utrikes flygpassagerareutrikeshandel medtjänster 1970-87.samt
Index 1970:100
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undermindre 80vuxit med äntjänstermed procenthandelnMedan
mellanfemblivit bortåt gånger störreflygpassagerareantaletperioden har

mellan 2.5vuxit medi flygkilometerSamtidigt har utbudet1987.1970 och
inträffat denunderökningen harsnabba senastegånger. Denoch tre

iflygtrañken inte utslagtillväxt itill dennatioårsperioden. Orsaken att ger
Inte destointe såantalet ärabsolutadet stort.transportarbetet är att resor

flygkapacite-dimensioneringenförväsentlig betydelsemindre detär avav
ibliflygpassagerare kanantaletbedöma hurkunnai landet stortattten

innehållitutveckling hartransportsektomsframtiden. överPrognoserna
transportarbetet. Detpassagerarutvecklingenbedömningarsåväl somav

Transportrådet,frångranskadedevarit värdehaskulle att prognosernaav
itransportplaneringen, högreför statligadenfram inomtagitsvilka ramen

bedömningar gods-redovisningarinnehållitfalletvad ärgrad än avavsom
resemängder.och

inomenergianvändningenhuvudfrågor hörtransportpolitikensTill
särskiltmiljöproblem. De hartransportsektomsoch etttransponsektom

transportsektorninomtillväxteneftersomsammanhangiintresse detta
miljön.i Detbalansenenergibalansensvenskasåväl denpåverkar som

föranvändaskanfram Transportrådet, äventagitsprognossystem avsom
transportsek-miljökonsekvenserenergi- ochbedömningargöra avatt av

kombinera överkan görasutveckling. Det att prognosernatorns genom

2000till1980-87energiförbrukning samtTransportsektorns3.14.Figur prognos
och 2020.
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utvecklingen inom olika transportmarknader uppgifter fordonensmed om
specifika energianvändning specifikaoch de utsläppsmängderna miljö-av

från olika fordonpåverkande ämnen beroende på hastighet och avgasre-
ningsteknik. diskussionenl sammanhanget brukar koncentreras kring
vägtrafikens problem. Den använda metodiken medger dock kanatt man
redovisa heltäckande bilder transportsektorns energianvändning ochav
miljöpåverkan.

Figur 3.14 visar samlad bild transportsektorns energianvänd-överen
ning 1980-2020.

ungefärTransportsektom använder 50 de petroleumproduk-procent av
tillförs svenska ekonomin. uppdelningden En på transportmedelter som
personbilarna för användningen lastbils-visar 60 ochatt procentsvarar av

inklusive flygetövriga delar transportsektorn för 20sektorn samt av pro-
Fördelningen har tiden.vardera. ändrats endast långsamt Underövercent

inomperioden 1973-87 ökade energianvändningen transportsektorn
variationer olikai genomsnitt 2.1 år med mellanmed procent storaper

tillförselntidpunkter. Så ökade inte alls periodenundernästant.ex.
Enligt redovisade ökningen bli i1976-83. den skulleprognosen genom-

Ökningstaktenperiodensnitt 0.8 under 1987 2020. skulleårprocent per -
första periodennågot snabbare under den delen under denänvara av

tillförselnOrsaken till avmattningen i ökningentakten denäravsenare. av
förhållandevis ökningen lastbilssektorernaslångsamma ochav person-

Med tanke vad tidigaretransportarbete. på karaktärensagtssom om av
i i ökningen blitrendbrott dessa delar kan takten komma attav prognosen

förstaåtminstone under prognosperiodens del.högre,
Användningen petroleumprodukter för driva fram fordon denärattav

till miljöproblem.viktigaste orsaken transportsektorns En överprognos
framtida miljöpåverkan från därförden transportsektorn kan göras genom

Därefterförst kalkylera det totala transportarbetet. bedömningargörsatt
för fordonenbehovet bränslen ska kunna köras den sträckaattav av

förbränningstek-transportarbetet med hänsyn till de utnyttjademotsvarar
niken. Till slut kalkyleras de resulterande utsläppen och görsav avgaser

samhällsekonomiska effekterbedömningar de hälso- och andraav som en
exponering skadliga Till miljöeffektemamed kan åstadkomma.ämnen

trafiken, frånoch vibrationer från vägtrafi-kan också räknas buller såväl
järnvägen flyget, nedsmutsning till följdken och och trängselsamtsom av

itillfällig underkapacitet på länkar transportnätverken.
föroreningar från vägtrafiken tekni-Utsläppen starkt beroendeärav av

för avgasrening. översiktlig bedömning totalaken För de utsläppensen av
utveckling inte nödvändigt i detalj trafikens fördelningdet granskaär att

torde bedömningenDet räcka med låta utgångs-över transportnäten. att ta
i fordonens i kombinationpunkt totala körsträckor med antaganden om

fordon katalytisk avgasreninghur snabbt beståndet kan bytasutan ut.av
Figur illustration hur kväveoxiderl 5 utsläppen kan kommager en av av

trafiken linje gjordautvecklas expanderar i med denatt om prognosen.
från luftföroreningar försurningaktionsplan 1985 ochI mot angesen

tillkväveoxider med 30mål utsläppen bör reduceras procentatt avsom
jämfört 1980. Målet alla utsläppskällor. Om detta1995 med är översatt

vägtrafiken innebära högstinom skulle det utsläpp påmål uppnåddes



Figur 3.15. Utsläpp kväveoxiderfrån vägtrafiken 1980-87 till 2000samtav prognos
2020.och
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Enligt105000 1995. skulle fattadeår utsläppen medton prognosen nu
införande katalytisk avgasreningbeslut och använd-överom av prognoser

ningen lastbilar blioch kunna 138000 1995 vilketårtonav person-
reduktion Förhållandepå endast 7 i till läget 1980.motsvarar procenten

vägtrafiken inte bidra till reduktionenDet uppenbart kan kväve-är att av
politiska målsättningenutsläppen på det densätt Detsom anger. som

itidigare realismen bilanvändningenöver detgörsagts om prognosen
mindre sannolikt målet skulle kunna uppnås.ännu att

framgårförutsäger, figuren,Prognosen utsläppsmängdernaattsom av
minska periodenkommer under hela 1985-2005 i huvudsakatt som

tekniska förbättringar successivt förs in i fordonsparken.resultat av som
följerOm denna bana skulle målet reduktion på 30 procentman om en

från biltrafiken till sekelskiftet.kunna uppnås Utsläppsmängderna vid
vändpunkten 2005 skulle ungefär hälften nivån i börjanår vara av av

inträffa vid1980-talet. skulle för persontrafikDetta transportarbeteett
ligger nivå för godstrafik50 1980 års och 25över överprocent procentsom

detta läge.
frånOm utsläppen flygtrafiken kommer svårigheterna föradderarman

miljömålen ytterligare.transportsektorn klara de uppställda öka Detatt att
konfliktfinnas mellan samhällsekonomins försörjningsvårlöstut attser en
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kommunikation för energimed och och långsiktiga mål ochtransport
finns förstamiljö. komma ifrån motsättning.Det denna Det ärsätt atttre

avgiftssystem förändra konkurrensförhållandena olikamed mellanatt
transportföretag fors tillså mängdstörre överatt transporter transport-en
medel inte lika specifik miljöpåverkan. andrahar Det ställaär attstorsom

teknikutveckling inom fordonsområdet fordonkrav på snabbare så atten
miljören möjligt. tredjeförses med teknik snabbare det Det ärän ansesnu

vidta for kommunika-åtgärder reducera behoven ochatt att transportav
tion i samhällsekonomins olika delar. kan sigDet röra åtgärderom som
primärt riktar sig personliga förflyttningar.hushållen och deras Detmot

frågaockså åtgärder vidtas för påverkakan godstranspor-attvara om som
givetvolym eller metoderna behov godstransporterternas att avyttra ett av

sändningsstorlekar. del ökningenEnstörre stor trans-t.ex. genom av av
sannolikt effektiv packningportarbetet skulle gå reduceraatt genom mera

samordning individuellagods och persontransporter.av av
frånLärdomen 1970-talets energipolitik det inteär går uteslutaatt att

Erfarenheten visar inågon dessa metoder. också beslut den ellerattav ena
riktningen föregås forsknings-andra måste och utvecklingsarbete för attav

realismen i åtgärderna och effektiviteten i olikabedöma åtgärder gentemot
brist ivarandra. Det dagens debatt transportsektoms miljöpro-är en om

från flera håll sig kunna forskningsfråganblem kortsluta ochatt trorman
till restriktioner föregående förbe-på transportsektom analys ochta utan

utvärdering. fortfaranderedd Så saknas helhetsbild miljöpåver-ex. en av
från hela transportsektorn där olikakan samspelet mellan dess delar be-

ihandlas sammanhang.ett
gjortsdetta avsnitt har redovisning utvecklingen viktigasteI på deen av

transportmarknaderna i anslutning till granskning någraen av prognoser
utvecklingen transportvolymerna i landet. inte gjortsöver Det harav

kommunikationssektomsnågon motsvarande genomgång utveckling,av
sig historiskt ieller Orsaken till sambanden mellanattvare prognos.

och kommunikation inte blivit föremål för någon granskning itransport
forsknings- utredningsväsendet sannoliktoch kommunikationssek-är att

inte samhällsekonomiskt Sverige försörjtutgör något problem. välärtorn
telekommunikation. fungerarmed Postväsendet förhållandevis väl. Man

i samband internationellabrukar med konstatera utbudet telekom-att av
munikationstjänster lika välutvecklat i den minst utbyggda regionen iär
Sverige i utbyggda ide andra länder.mestsom

monopolställning förmed-Under år har Postverkets det gällernärsenare
försändelser påföljdling brev och andra brutits med effektiviteten iattav

verksamheten i utsträckning.över Den strukturella omvandling-setts stor
inom näringslivet förutsättningarna förhar påverkat verksam-postensen

leveranssäkerhet och i överföringen viahet. Kraven på snabbhet transport-
i tekniska möjligheternasektorn har ökat takt med de föra överatt att
elektroniskmeddelanden iblandpå väg. Det svårt draär gränsenatt

finnsmellan och televerksamheten i landet. förDet närvarandepost-
ingen anledning efterfrågan posttjänsterpå skulleatt anta att stagnera
framöver revolutionenresultat inom telekommunikationsområ-som av
det.

Orsaken till otillfredsställandedet transportsektoms utvecklingäratt att
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bedöms fristående från kommunikationssektoms är helt enkelt överfö-att
ring meddelanden, gods ochav har så beröringspunkterpersoner stora
med varandra. Ett väl utbyggt kommunikationsnät för meddelanden tar
bort behovet vissa Överföringtyperav transporter.av skrivna medde-av
landen på elektronisk väg reducerar efterfrågan på postformedling brevav
med tillhörande behov särskild kapacitet för dennaav verksamhet inom

Åtminstonefor transportsystemen.ramen på lång sikt det naturligtvore
på tydligareatt ett sätt hittillsän beakta möjligheterna till samordning

mellan de gamla och de sätten föra överatt meddelanden,nya arrangera
möten eller utföra olika slags finansiella transaktioner. Det viktigaste med
denna verksamhet politisk synpunkt är den kanur att uppslag till hurge
transportsektoms miljöproblem skulle kunna lösas samtidigt åtgärdersom
inom kommunikationsområdet kunde genomföras för öka Sverigesatt
internationella konkurrenskraft.
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forinvesteringariLångsiktiga tendenser4

kommunikationochtransport-

samhällsekonominförbetydelseInfrastrukturens
minskat iinvesteringarnaoffentligaårtiondet har deUnder det senaste

uppfattas beslutkanOECD-länder. Dettai antalreala termer ett som en
användaoffentliga sektorninom denaktörerpolitiker och andra attbland

ioch samhälletinom sektornskapasdeallt andelstörre resurser somaven
föreställningvilarinvesteringar. Detkonsumtionövrigt för än ensnarare

fysisktlika mängdsamhällsekonomin inte behöverbakom detta storatt en
välfärden och säkra denför utvecklatidigaresamhällskapital attsom

sakenuttryckasättsamhällekonomiska balansen. Ettlångsiktiga annat att
offentligautnyttjatsamhällsekonomins detaktörerskulle kunna attvara

10- 20 åren.effektivare under dekapitalet allt senaste
offentliga investeringarnavissa dei första handMinskningen gäller av

tillfunnits tendenstiden. harDetinte detsammaoch övermönstret är en
i offentliga bud-investeringsområden deöverflyttning mellansuccessiven

iiflesta länderna VästeuropaSverige i deinte ibara samtutangetama
1960-vägbyggnad underSverige det påsatsadesNordamerika och Japan. I

försörjningentekniskainom deninvesteringarvågtalet. Sedan kom aven
i medbl. sambandavloppssystemsophantering-, ochmed vatten- a.

investe-energisektornsdominerade1970-taletmiljonprogrammet. Under
anläggningar nätverkinvesteringarna i och1980-talet harringar. Under

Samtidigt har kommunernablivit viktigare.för telekommunikation allt
för barnomsorgen. Förutbyggnad lokalerpåbetydandesatsat avsummor

lokalergrundskolansupprustningdiskussionernärvarande pågår avom
utrustning.och

sparandekonsumtion ochmellanlämpliga avvägningenFrågan denom
krävsden privata sektorngrundproblem.samhällsekonomiskt Inomär ett

maskin-befintliga ochbibehålla detnyinvesteringar förförnyelse- och att
kapital med bästaför skapaproduktivitet ochbyggnadskapitalets nyttatt

konkurrenskraften. Deninternationellateknik for behålla denmöjliga att
kapitalförsörjningen. An-itredubbeltoffentliga sektorn har ett ansvar

ekonomindelenmarknadsstyrdavid sidan denliggersvarsområdena avav
med deni kontaktkommitsärskilt år närmarede påäven senareom

för byggandesamhället harprivata sfären. första området ärDet att ansvar
offentliga sektornsanläggningar för denochunderhåll lokaleroch egenav

detfältet samhället har närdärandraverksamhet. Det ett tungt ansvar
till bostads-komplementbostadsbyggande ochinvesteringsbeslutgäller är

infrastruktur,försörjningen medtredje området gällerbyggandet. Det



både teknisk försörjning på kommunal nivå försörjningoch med anlägg-
ningar och förnätverk kommunikation.och förstal de bådatransport
fallen traditionellthar det knappast finnas förnågra skäl tänkaansetts att
strategiskt investeringarnapå medel skapa samhällsekonomiskett attsom
balans tillväxt.och harDet varit keynesianska of-snarast argument om
fentlig konsumtion för avhjälpa konjunkturella svängningarmotor attsom

dominerat motiven för öka minska investeringstakten.och detatt Isom
tredje fallet har förekommitdet också konjunkturtänkande,måttstora av
kombinerat med investeringar i infrastruktur långsiktigasåatt är attsynen

tidigare-de kan eller senareläggas för klara balansproblem, påatt ex.
arbetsmarknaden vid efterfrågesvackor ieller stagnerande delar landet.av

iDet har den politiska diskussionen förts framsällan övertygandenågra
för oñentliga investeringar tillväxteffektkan ha i samhälls-argument att en

ekonomin. själva verket tillväxtargumentetI har slagträ påanvänts som
olika i olika situationer. När från mindresätt de regionerna talar förman
behovet flygplatserochvägar använder dessaargumentet attav man
investeringar nödvändiga villkor för långsiktig tillväxt.är När motståndar-

investeringartill i flygplatseroch i expansivavägar de regionerna talarna
dessa de tillräckliga förär är villkor fortsatt tillväxtemot argumentet att

miljöpåverkanmed konsekvens.som

4.1.Figur Privata, kommunala och statliga investeringar BNP i den svenskasamt
ekonomin 1970-87 index 1970:100.
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Det vanskligt jämföra offentligaär den verksamhetens förbetydelseatt
den samhällsekonomiska effektiviteten tiden olikaöver och mellan länder.
Till ioch med land Sverige har olika tidpunkterunder trycktett som man
olika starkt på det offentliga kapitalets betydelse för produktiviteten i det
privata näringslivet. lnstitutionella skillnader mellan olika länder dess-gör

intedet kapitalföremálär italar olikautom länder.att samma man om
Orsaken till minskningen i offentligaden kapitalbildningen kan attvara
det skett ökning i de privata investeringarna, i vissa fall helt enkelten

institutionella Förändringar och ii andra teknikattgenom ersattgenom ny
offentligt privat kapital.med Enligt förhållandevis vanligt synsätt skul-ett

finnasdet tröskeleffekter i offentligadet kapitalets förmåga produce-att
tjänster. Försörjningens kvalitet försämras inte kontinuerligt ingara om

återinvesteringar Det gällergörs. bara tröskeln finnsatt veta var om man
ska kunna efter linje.dennaargumentera

Figur visar4.l såväl de kommunala de statliga investeringarnaatt som
har fallit realt i Sverige i förhållande till 1970 nivå.års

investeringarnas inträffade minskningenkommunala delFör de om-
kring Minskningen i statliga investeringarna särskilt1980. de storvar

första hälft. Samtidigt privata investeringarnaunder 1970-talets har de

Figur 4.2. Andel BNP går till offentlig konsumtion någrai OECD-länderav som
under perioden 1967-85 procent.

Procent BNPav

3D

I25

Storbritannien/

15

10

5
I | l i l | |I I i i I l i l i I i l1987 1970 1973 1978 1979 1932 1985

Tldpunkt

Källa: Peterson1989 och bearbetningar Nationalräkenskaper.av

90.Bilaga16.10-0377S LU



66

mittensärskilt undervuxit realtfrån ochindexvärde 1970sittlegat över av
Denhållit jämna med BNP. mesthar dockheller dessa1980-talet. Inte steg

samhällsekono-till ärförklaringsmodellen dessa mönsterutnyttjade att
överflyttningblivit mindre.kapitalbildning Enfysiskmins beroende avav

ökadetillhar lettFoU-intensiv verksamhettill alltmer attproduktion
delmycketinvesteringar. En så störreicke-materiellapå avsatsatsresurser

kankonsumtion dettillinte gåttsåledesharskapadede somresurserna
inteförklarar docktidsserier. Dettafallande argumentdessaverka av

överflyttning frånskettinvesteringarnamaterielladevarför det bland en
omfattaocksåjämförelse skullefullständigoffentligt till privat. En samspe-

investeringsverk-icke-materiellfrågaoffentligt iprivat ochlet mellan om
offentliga investe-innebära dejämförelse skulle attsamhet. En sådan ex.

privatamedi samband denforskningundervisning ochringarna i sattes
investeringar.icke-materiellasektorns

uppgifter rörande avsätt-sammanställtsFigur 4.3 harFigur 4.2 ochI
iinvesteringar någraoffentligakonsumtion ochoffentligtillningarna

inuppgifter har lagtsMotsvarande1967-85.periodenförOECD-länder
fördensvenskaekononün.

OECD-ländernågrainvesteringar ioffentligagår tillBNP4.3. AndelFigur somav
procent.1970-85periodenunder

BNPProcent av
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offentligaDen konsumtionen i Sverige 28 BNP.upptar runt procent av
Det ungefär tioär procentenheter i länderän USA, Västtysklandmera som
och Storbritannien. I Japan den offentliga konsumtionen endastupptar

åtta BNP. tydligtDet är det under år överlag harrunt procent attav senare
skett avmattning tillväxteni i användningen samhällsekonominsen av

för offentlig konsumtion. Mest markerad har denna utvecklingresurser
varit i USA tjugoârsperioden.under den senaste

De offentliga investeringarna varierar mellan iBNPett procentpar av
USA och fem i Japan. Som resultat minskningen derunt procent ett av av
offentliga investeringarna i USA har kvoten mellan offentligt och privat
kapital minskat och kvoten mellan offentligt kapital och iarbetsvolym
ekonomin fallit markant. Sveriges liggerFör del kapitalbildningen i nivå

i Frankrike fallande investe-med den och Västtyskland. Tendensen mot
ringsandelar finns iinte och Italien i för figurensJapan utgångslägetsom
tidsserier betydligt mindre offentlighade sektor de andra länderna.änen
Det uppenbart olika investeringsslag in i uppgifterna för olikaär räknasatt
länder. framgått tidigare förädlingsvärdeDet har avsnitt såvälattav som
avsättningar till investeringar i kommunikation ungefäroch ärtransport
lika i antal OECD-länder. uppgifterna i figurenAv de svenskastora ett

för övrigt inte för militära investeringar falletvilket ärrensatsovan, som
framgårmed övriga länders uppgifter, statligaden delen såvälatt av

konsumtion investeringar varit fallandehar under hela perioden.som
Endast inomdel verksamheten behovsområdet och kom-transport-en av
munikation har huvudman.staten som

Om ekonomins tillväxt påverkas offentligt kapitalmängden borde detav
statistiskt hitta samvariation offentlig kapitalbindningmellan ochatt en

näringslivets produktivitet. enklaste det kan finnasDet sättet att testa om
något sådant makronivå förutsätta privatasamband på denär attatt

bidrag till arbetskraftsektorns BNP skapas insats kapital och igenom av
privat verksamhet och produktionsnivån för given kapital- ochattgenom
arbetskraftsinsats offentligt kapital. vanligaökar med mängden Det sättet

förutsättadessa samband förädlingsvärdet i privataäratt testa att att
näringslivet skapas produktionsfunktion Cobb-Douglastypgenom en av

offentliga kapitaletmed den nivån Hicksneu-mätare hos den k.som av s.
trala tekniska utvecklingen. faktorproduktivitetenDen totala kan då be-
räknas produktionsnivåden kan med alternativa kombi-uppnåssom som
nationer kapital och arbetskraft vid given faktorinsats.total För attav
kunna faktorinsatsenberäkna den totala substitutionsförhållandenamåste
i ekonomin kalkyleras. Cobb-Douglasmodellen naturligtI detär att anta

privata faktorerna fårde ersättning för sin produktionsinsats äratt en som
nivåi marginella produktiviteter,med deras storheter kan beräknassom

med ekonometrisk teknik hjälp tvärsnitts- tidsseriedata.med ellerav
Kalkyler för tidsperioden givitpå svenska data 1970- 87 har marginalpro-
duktiviteter 0.6 och 0.4 för arbetskraft respektive kapital.på Petersonrunt
1989 redovisar liknande för amerikanskakalkyler den ekonomin.

Figur jämförsl svenska amerikanska undersökningar4.4 och av sam-
produktivitet offentligabanden mellan och investeringar.

tidsserien för ekonomin följer faktorpro-I den långa den amerikanska
duktiviteten offentliga kapitalstocken ioch den varandra anmärknings-ett
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ñrändring faktorproduktiviteti näringsli-Samvariation årlig i totalmellanFigur 4.4.
i USA Sverigeoffentliga kapitalmängden 1950-85 ochnettoförändring denochvet av

1970-87.
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värt starkt korrelerat svängningsforlopp. sannolikt finnsDet verkar detatt
förloppenorsakssamband mellan de båda kausalitetens rikt-ävenett om

ning inte entydigt förloppenkan De båda inteavgöras. påsvänger samma
i årligasätt det perspektivet. Vid jämförelse mellan det amerikanska och

det svenska i minnetsambandet bör hålla offentligaden svenskaattman
sektorn är betydligt relativt amerikanska.större den Vidare omfat-änsett

den tidsserien perioden eftersvenska bara 1970. Likheten mellan detar
förloppen finnsbåda dock i Sverige.även

Takten i tillväxten offentliga kapitalstockenden har avtagit samtidigtav
faktorproduktiviteten fallit långsamt i konjunkturpåverkat för-ettsom

lopp. likartade förlopp i SverigeKurvorna har så och USA förtjänardetatt
ytterligare undersökning det verkligen finnaskan direkt produktivi-om en
tetsförlust förknippad dämpningenmed tillväxten i mängden detav av
offentliga kapitalet i Sverige. undersökningDenna bör koncentreras på

offentligt välfärdskapitalbåde näringslivsinriktat kapital. förstaoch Det
härvid förloppenbehöver undersökas hurär har under densett utsom

tjugoårsperioden offentligdet gäller kapitalbildning förnärsenaste trans-
och kommunikation. Först något hur kapitalet inärport vetman om

verkligheten utvecklas kan orsaksanalys förrörande dettas betydelseen
den ekonomiska tillväxten genomföras.

Det sannolikt vissa offentliga kapitaletär delar det hafthar störreatt av
för näringslivetsbetydelse effektivitet andra. Rosenstein-Rhodanän

1943 Hirschman i klassiska ekonomiskaoch 1957 har studier visat hur
utvecklingsländer kan öka sin ekonomiska tillväxt iatt tagenom resurser

föranspråk icke-materiell materiell offentligsåväl kapitalbildning.som
Hansen 1965 utvecklade begreppsapparat för åtskillnadgöra mel-atten
lan socialt ekonomiskt inriktat offentligt kapital.och Hans hypotes är att
kvalitet ekonomisktoch mängd hos det inriktade offentliga kapitalet kan
visas effekt näringslivets effektivitet.ha mätbar på Lakshmanan 1986en

ideér för serviceproducerandehar utvecklat dessa ekonomi. Aktuellaen
studier regionalapå data, Mills och Carlino 1989, Rietveld 1989, Wi-

1985, StrömquistAndersson 1987, 1988 Snickarsochetgren
1989, entydigt kommit fram finnshar till inte ipåverkan bara utveck-att
lingsländer i varje land förär snabb strukturellutan utsattsom en om-
vandling, ekonomisk utvecklingsnivå.oberoende Påverkan tenderar attav
bli starkare i takt med den tekniska utvecklingen ekonomingör alltme-att

systeminriktad internationell.och Den tekniska utvecklingen påverkarra
dessutom mellan vad i ekonomisk meninggränsen privatär ochsom
kollektivt kapital.

Som varierar omfattningen offentligaden i olikanämnts sektornav
länder. olika statistiska redovisningssystemI har också skilda defini-man
tioner offentligvad betraktas verksamhet. avgränsningEnav som som
efter ellerägande huvudmannaskap existerar parallellt med avgräns-en
ning efter marknadsformden i vilken ekonomiskaden verksamheten
bedrivs. LångtidsutredningensI samband med arbete är den senare av-
gränsningen den adekvata.

innehållerTabell 4.1 kommenterad sammanställning omfattning-en av
i affársverk, myndigheter företagverksamheten och inom samfárd-en av

selsektorn.



70

myndig-afñrsverkensochomfattningenSamfärdselsektornsdelarTabell 4.1. samt av
verksamhet.heternas

KommentarDelbransch

byggnadssektomingår iSJ l4vägstrafik procentutomJärn som
Banverket

anläggningarför ochstödtjänster nät
busstrafikregionalLokal ochoch spår-Buss-

tunnelbanetrafikochSpårvägs-vägstrañk
olika slagTaxiverksamhetPersonbils- av

Busschartertransport
Parkering

och långtradareLastbilscentralerLastbilstransport
budbilarochExpressbyråer

fárjetrafikHamnverksamhet ochSjöfart
sjötransportinrikesUtrikes och

offentligiingår36Sjöfartsverket procentutom som
förvaltning

charterflygLinje- ochLuftfart
tjänsterochFlygplatsskötsel

Luftfartsverket
reseförmedlingGodsspedition ochstödtjänster

lossningochlastningbilhyraLeasingoch samtför landtransport
PostverketPostförmedling
TeleverketTelekommunikation
Datakommunikation

fjärdedelarstatistiken. TreisamfardselsektomtillinteVägverket räknas
förvalt-offentligadelinomfjärdedelochbyggnadssektominomfinns en

statligkommunal ellerprivat,havarje delsektorkanningen. Dessutom en
dominerandeomfattar till densamfärdselsektominomVerksamhetendel.

anläggning-bådegällerInvesteringarna görstjänsteproduktion.delen som
tekniskabyggnadersåvälAnläggningama utgörmaskiner.och somar

olikai huvudsakMaskinema är typolika slag.konstruktioner avav
styrningför transportsystem.och komponentertransportmedel av

privatafördelas mellanekonominiinvesteringarnavisar hur4.2Tabell
skillnadenklargöraSyftet tabellen ärmed atthuvudmän.offentligaoch
aktiebolaginominvesteringar görsochinvesteringaroffentligamellan som

Långtidsutredningenmyndigheter. Irespektiveaffärsverkstiftelser,och av
marknadsorienteringefter gradenoffentliga sektorn avdenavgränsas av

allsinteinvesteringaroffentligaDärför ärverksamheten.ekonomiskaden
ellerharaktörer stateninvesteringar görsdetsamma somavsomsom

betydelsesärskiltförhållande har storhuvudman. Dettakommunerna som
kommunikationssektom.ochför transport-

offentliga investe-utgjorde de1982utvalda åretför genomgångenDet
bo-exklusiveinvesteringarnatotaladeungefär 20ringarna procent av

i sinför övrigtutgjordeiInvesteringarna bostäder turstadsinvesteringar.
Sifferuppgiftema ärinvesteringarna.samladedefjärdedelungefär aven

ofullständig.investeringsstatistiken någotärungefärliga då
försörjnings-nationellai denoffentlig verksamheträknasDet somsom
verksamhet.myndigheternaskommunalastatliga ochalltså debalansen är



ekonomin 1982bruttoinvesteringarna i den svenskaTabell Andel totala4.2. deav
företogs i olika sektorer ochinvesteringar i bostäderexklusive permanenta som av

procent.olika huvudmän
HuvudmanSektor

TotaltPrivat Stat Kommun

Varuproduktion byggandeoch
6 39transportmedel 26 7exklusive

2 0 0 2Transportmedel
tjänster exklusivePrivata

2 20samfärdsel 17 l
194Samfärdsel 4 1l

tjänster exklusiveOffentliga
2 13 16och hamnar lvägar

20 2 4Vägar och hamnar
23 27 10050Totalt

1983:2.5, AppendixKälla: Bearbetningar SM Nav

försvar, utbildning,in i antal behovsområden hälso-delasDenna ett som
samhällsplanering, kultur främjandesjukvård, socialvård,och samt av

ingår offentligsistnämnda behovsområdet ochnäringslivet. väg-l det
4.2 omfattningengatuhållning och kanalväsen. I Tabell harhamn-samt av

hamninvesteringarna särredovisats. 20 deoch De utgörväg- procent av
offentliga investeringarna stodoffentliga investeringarna. de totalaAv

för fjärdedelarfor ungefär fjärdedel och kommunerna årtrestaten en
för varje behovsområde undersöker hurframgår1982. Detta storom man

bedrivs i statlig respektive kommunal regi.verksamhetendel somav
framgår föroffentliga Tabell 4.2 huvudmansektornDen är som av

exklusivekapitalbildningen i samhällsekonomin bostadsinve-hälften av
och kommunerna har kontrollsteringar. Detta betyder överatt staten

offentliga inomutanför egentliga sektorn den.verksamhet den änmera
kommunikationssektom investeringarna30Transport- och procenttar av

offentligahuvudman medan deoch kommunernahar staten somsom
25Staten och kommunerna placerarmyndigheterna 40 procent.tar pro-

tillverkningsindustrininvesteringar i och byggnadssek-sina totalacent av
inom privatastatliga och kommunala verksamheten denmedan dentorn

investeringarna.femtjänstesektom kräver endast drygt procent av
sysselsättningen i samhällseko-diskuterats hur delTidigare har stor av

kommunikationssektom.utvidgade ochtillhörnomin den transport-som
förtransportmedel, byggandetillverkninginOm räknar transport-avman

transportmedel,räkning, handel medkommunikationssektomsoch sam-
13transportmedel drygtreparationsjälvfardselsektom samt pro-varav
Tabell1987.verksamhet Avarbetskraften beroende sektornscent avav

bostadsinvesteringarexklusiveinvesteringarnaandelenframgår4.2 att av
investeringarByggnadsindustrins tvåärminst 25 runt procentär procent.

litenReparationsverksamhetenungefär fem. äroch handelnstotalen enav
i privata tjänster.investeringarnadel av

utvidgade och kom-investeringarna i denbetyder transport-Detta att
bruttoinvesteringar-ungefär 28kanmunikationssektom utgöra procent av
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investe-exklusvie bostäder och således drygt 20 de totalaprocentna av
betydligt sysselsättningsandelen.ringarna. Det knap-Detta är än ärmera

kapitalmängd förförvånande med tanke behövspå den attpast stora som
kommunikationsnät.och Det kan dessutombygga noteras atttransport-

bostadsinvesteringarna något andel de totala brutto-störreupptar en av
investeringarna i utvidgade kommu-investeringarna den ochän transport-

jämföras faktum utgifternikationssektorn. ska med det hushållensDett att
för kommunikation sig bostadsutgifternasoch alltmera närmartransport
nivå.

investeringsförlopp i avsnittredovisning detta harI den görsav som
samfärdselsektorn. finns offentli-till statistikenanalysen begränsats I den

gatuhållningen redovisad inom liksomdenna bransch hamn-ochväg-ga
23 de totalt 28kanalverksamheten. Det betyderoch att runt procentenav

redovisningarna skillnadenfinns i nedan. En konsekvensmed annan av
investeringar i försörjningsbalansens meningoffentligamellan sta-samt

investeringarkontroll derasoch kommunernas över görstens som av
añärsverk tidigare redovisade analysenaktiebolag denoch är att av samva-

faktorproduktivitet offentlig kapitalbildning interiationen och påmellan
samfärdselsektorn med undantag för rollpåtagligt berör dennågot sätt

investeringar i gatuhållning. granskningoch Enspelas väg- avsom av
förkommunikationssektorns betydelse näringslivetsochtransport- pro-

därför i Anderstigduktivitet stycken ochåterstår göra, ävenstora att se
1989.Mattsson

iinvesteringsanalyser gäller huvudsak de totala volymernaDe görssom
finansierats.vilket de statliga affärsverkenoberoende på sätt De harav

frihet tidigare utnyttjatid privataunder större än dengetts attsenare
finansieraför sina investeringar. blivitkapitalmarknaden Det haratt

styrning via flerårsplanervanligare sker bestämmer inrikt-att statens som
affársverkens verksamhet genomförandeningen medan beslut av avav

projekt överlåtits till själva.andra verkenbyggnads- och Ett sättannat att
mindre investeringarna tidigareuttrycka detta del behand-är änatt en av

visatsi statliga budgetprocessen. Som bl. Sundberg och Carlénlas den av a.
tilli bilaga LU90, 1989, har1989 och ERUs ERU budgetstyr-statens

kommunikationsområdet minskat kraftigtning inom och undertransport-
egentligen får investe-bara Vägverket sinade åren. Det ärsenaste som

ringsmedel har varit ganska vanligt investe-denna Det attprocess.genom
gjorts särskildaringar i dessutom med medel arbetsmarknads-vägar som

regionalpolitiska stödmedel. den kommunala delen inves-stöd eller För av
styrningen iteringarna sker hög grad budgeten, det gälleröver närt.ex.

hamnkapacitetentunnelbanor eller skaspårvägar och när byggas Detut.
förekommer privata investeringsbeslut inomdock också denna delrent av

kommunikationssektorn.ochtransport-
ingenFinansieringsanalysen central del den genomgångär möns-av av

i investeringarnas fördelning kommuni-mellan delar ochtransport-ter av
kationssektorn här. Undersökningen behandlar igörs stället utveck-som

inom varje regionala fördelningenlingen tiden delsektor denöver samt av
viktigaste slagen investeringar.några deav av
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Investeringar i och kommunikationssektomtransport-
kapitalbildningen i olikaAnalysen gäller utvecklingen delar trans-av av

inte varit möjligtkommunikationssektom. har studeraoch Det attport-
förkapitalstockamas utveckling. Uppgifter finns publicerade SCB peri-av

inaktuellaoden 1970-82 dessa har bedömts och något osäkra,men se
för utveckling inomSnickars 1987 studie kapitalmängdens debl. a. en av

statliga añärsverkens inbegriper uppdelningområde. Analysen en av
anläggningar.investeringarna i maskiner och byggnader eller Det är ett

försök skilja infrastrukturdelen från del har tjänstepro-den medatt ut som
duktionen marknaden Uppbyggnaden nätverk ochgöra.gentemot att av

Figur 4.5. Privata, statliga respektive investeringarikommunala och kom-transport-
munikationssektom 1963-88 1980 års priser
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infra-Utbyggnadendet primära samhällsansvaret.demunderhåll är avav
medanplaneringsprincipenligtenligt skedetta synsättstrukturen ska en

marknadsförhållanden, An-ävenska ske underanvändningen den seav
1984.dersson et

investeringamasiredovisar huvuddragenFigur 4.6Figur och ut-4.5
redovisar i realaförsta figurensamfárdselsektorn.inom Denveckling

denverksamhet medanutvecklingen de huvudmännenstretermer av
efter maskiner ochinvesteringarnasammansättningenvisar avsenare

anläggningar.
enligt de-kommunikationssektorn deni ochInvesteringarna transport-

1980miljarder árikrmellan 13 och 14finition har legatanvänts persom

kommunika-ochbyggnadsinvesteringari transport-respektiveMaskin-Figur 4.6.
års priser.19801963-88tionssektorn

årMiljarder kr per
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långsiktig ökning i realamitten l960-talet. Enpriser sedanårs svagav
sinaföretagen alfársverken har ökatstatliga ochiakttas. Dekantermer

förhållandet1970-talet medan det omvändainvesteringar slutetsedan av
blivitaffársverk. Resultatet harföretag ochför kommunernasgäller en

tillsammans.inom och kommuntio miljarder årinsats på statrunt per
kapital stadigt.i bildningen ökat En närma-1978 taktenSedan har nyttav

för sigstatliga kommunala sektorngranskning privata, ochden varavre
svängningarinvesteringarna i ökat medvisar privata sektornde storaatt
investering-mitten l960-talet. Kommunernasfrån till ända sedanår år av

börjankommunikationssektorn till och medi och växtetransport- avar
Ökningen investerings-sedan dess halverats.1970-talet har statensavmen

med Televerkets1970-talet hängeri slutetverksamhet sats-sammanav
ningar.

entydigt undersammansättning har ändrats på sättInvesteringarnas ett
i byggnader ochinvesteringarnatjugofemårsperioden. De realahela an-

priser tillmiljarder i 1980 årsfrån årfallit drygt 7.5läggningar har per
maskininvesteringarna Andelenökat.miljarder. Samtidigt har6.5knappt

År 1988 motsvarande1963 35maskininvesteringar runt procent. varvar
50andel något över procent.

kommunikations-investeringarna i ochstatliga delenDen transport-av
År 1988område.i och Televerketssin tyngdpunkt Post-sektorn har

Därefter jämvägs-investeringarna komdär.53hamnade procentrunt av
utgfterna.de totalamed 18 och 17respektive vägsektorerna procent av

totalainvesteringar ungefär tio detLuftfartens utrymmet.procenttog av
investeringardet gällerövriga närområdenlnom är statens engagemang

60byggnadsinvesteringar drygtStatensringa betydelse. procenttog avav
mindre 40. Det ärmaskininvesteringarna något än1988 ochutrymmet

omfattningvuxit i under denmaskininvesteringarnafrämst senastesom
tioårsperioden.

inom och kom-investeringsverksamhetenkommunalaDen transport-
gatuhållningtill och1988 70 väg-munikationssektorn bestod procent av

Därefterolika komi markberedning slag.investeringartillhörandeoch av
respektive tiomed knappt 20och hamnarinvesteringarna i spårvägar

i huvudsakkapitalbildningen utgörskommunalaDenprocent avvar.
maskin-12anläggningsinvesteringar. Endastbyggnads- och procent var

investeringar 1988.
privataiinvesteringsverksamheten deföränderligaBakom den starkt

svängningar-liggerkommunikationssektornochföretagen inom transpon-
hälften dehaftha änhandelstonnage. Fråni efterfrågan på att avmerana

sjöfartens investeringari mitten 1960-talet harinvesteringarnatotala av
lastbilari ochinvesteringarnaförsvunnit. stället harIheltnästan person-

investeringar-för 60sektor stodvuxit starkt i betydelse. Denna procent av
investeringarflygplan ochluftfartens inköpDärefter korn1988. somavna

spedi-ochstödtjänster resebyråerföretag produceradegjordes somsomav
respektive tio 1988 årsförstod 18tionsföretag. aktörerDessa procent av

utrustning förinköpenocksåviss betydelse hadeinvesteringar. En av
privata före-Investeringarna inom deräkning.och bussbolagensspårvägs-

lokalermaskininvesteringar. Det baraärdominerades heltnästantagen av
i form bygg-fordonunderhåll drarför förvaring och resurser avsomav
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nadsinvesteringar. investeringar uppgick tillDessa 1988 ungefär åtta pro-
de totala.cent av

Figur innehåller sammanställning4.7 byggnads- och anläggnings-en av
investeringama i och kommunikationssektom för periodentransport-

miljarderna1963-88. de drygt kr i 1980 priser investera-Av årssex som
1988 for femdes stod något och kommunerna forän drygtstaten mer en.

miljarderSá mycket 2.5 medlen investerades i vägsektom. Densom av
minskning investeringarnareala skett härrör helt frånnästan densom av

fallande förkurvan väginvesteringama. Det dessa byggnads- och anlägg-är
ningsinvesteringar enligt tidigare diskussion skulle förknippaskunnasom

takten i ökningen i produktivitetenmed den avtagande i privatadet
näringslivet. och med gatuhållningen finns inräknadl väg- och blandatt

offentliga investeringarnade kommer den sanfárdselsek-delentyngsta av
investeringar imedräknade denna analys.torns att vara

Utveckling i och kommunikationssektomstransport-
delar

inom sju byggnadsinvesteringamaDet är områden betydelseär närsom av
investeringar i framgåttdet gäller och kommunikation. Somtransport- av

Figur 4.7. Byggnads- anläggningsinvesteringaroch i och kommunikations-transport-
sektorn 1963-88 1980 års priser.
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tidigare analys i maskin-har både och byggnadsin-ettstaten engagemang
vesteringar medan kommunerna enbart beslutar byggnadsinves-nästa om
teringar inom denna sektor.

Figur visar4.8 utvecklingen maskin- respektive byggnads- ochav an-
läggningsinvesteringar järnvägssektomi enligt information hämtad ur na-
tionalräkenskapcrna.

Under perioden föll1963- 80 investeringarna i realasvagt termer.
Orsaken igenhöll på byggnadsinvesteringama. Den ökningattvar man av
kapitalbildningen sedan skett beror heltnästan på ökat byggandeettsom
för järnvägens räkning. För närvarande byggnadsinvesteringarnautgör tre

Figur 4.8. Investeringar i järnvägssektorn 1963-88 1980 års priser.
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realtfjärdedelar nivå inte ökatde totala. Byggandets harav som synes
de fyraunder åren.senaste

med järn-Investeringar i hörspårvägar och tunnelbanor nära samman
samfárdselsektorn devägsinvesteringar. Till räknas ocksådenna del av

Figurerbjuder tjänster kollektivtrafiken. 4.9bussbolag inom Somsom
byggnadsinvesteringama ivisar maskininvesteringarna dennaär större än

utgjorde drygt 70 år 1988.sektor. De procent
i kapitalbildning. Det berororegelbunden denna sektorsTendensen är

stockholmsregionens tunnelbaneprojckt.itill viss del på odelbarheten
busskapitalinvesteringar ivisar storleken på deFiguren bl. nytt soma.

1980 årsspårvägar, bussbolag1963-88Investeringar i tunnelbanor ochFigur 4.9.
priser.
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iomläggningen till högertrafik slutet 1960-i sambandägde med avrum
ungefär uppnåddestalet. nivå densamma den närDenna som somvar

kraftigt inledandelänstrafikbolagen sin verksamhet under debyggde ut
1980-talet.åren på

sekelskiftet finns enligt bedömningarperioden från 1989 tillUnder som
investeringar i jämvägssek-gjort behovTransportrådet mycket stora av

förslagits finns Västkustbanan och sträckananläggningarAvtorn. som
finns förslag Mälar- och Svealands-från till påGöteborg Oslo. Dessutom

investeringar iolika stock-banan, Götalandsbanan, Ostkustbanan samt
investeringarsförekommitholmsregionen. mått på dessaBelopp som som

miljarder till sekelskiftet. lägre nivån45-50 Densamlade kostnader är
vilket miljarderungefär miljarder i 1980 priser 2.427 års ärmotsvarar per

perioden 1989 2000.år under -
för fram till sekelskifteti sin investeringsplan periodenBanverket gör en

projekt inommindre expansiv bedömning baserad på pågående storaatt
och stambanans utbygg-Stockholmsregionen Västkustbananssamt norra
fyra projektfullföljs. räknar mednad Dessutom störreatt nya genom-man

sekelskiftet. projekt såväl i Stockholmsområdetförs till gällerDet runtsom
bedömningomkring Banverkets behö-Göteborg och Mälaren. är att man

till sekelskiftet. i 1980 årsinvestera miljarder Detta17 motsvararver
periodenmiljoner Under ska snabbtågs-priser investeringar på 900 år.per

iinvesteringarförbindelser mellan de städerna. Dessa äretableras största
förutsätter imaskininvesteringar genomföras SJ. Deskahuvudsak som av

i fallvissa fall bandelar och andra byggerbygger attatt man nya.man om
för infrastruktur-långtidsbedömning årligt medelsbehovSJ i sin ettanger

ii 1988 priser. Räknat 1980 årssatsningar miljarder kr år årspå 1.35 per
miljoner innebärpriser ungefär 800 kr. Detta Banver-detta attmotsvarar

ungefär miljardersig 1.7 kr årket SJ tillsammans behövaoch peranser
förnyaför jämvägsnä-i 1980 priser ochunder 1990-talet års att rusta upp

tet.
bedömning behovetoch SJsFigur framgår Banverkets4.8Av att av av

järnvägsinveste-ligger utanför intervallanläggningsinvesteringar det som
själv-tjugofemårsperioden. Det görringarna under denspänt senasteupp

gjort föruppskattning Transportrådet kostnadernafallet också den avsom
från olika föreslagna järnvägssats-genomföra de hållantalstörreatt ett av

tillbaka i tiden förfår mycket långtningarna. gåEn slutsats är attatt man
investeringsbehov i jämvägssektorn dessmotsvarighet till det somen

naturligt frågaför. helt då detföreträdare Detta ärär ettargumenterar om
flertal nysatsningar.större

investeringarna i tunnelbanor och spårvägarFigur 4.9 framgårAv att
mellan 150 6001963-88 i reala svängde ochperiodenunder termer

period antal bl. utbyggnadermiljoner Under denna skeddeår. ett a. avper
delen perioden har detUnder dentunnelbanan i Stockholm. senare av

i pendeltågens infrastruktur bl. det gäl-förnyelseinvesteringar närskett a.
Även förekommit diskussioner satsningar pådetler Roslagsbanan. omom

investeringsambitionema föri de städerna hartvärspårsystem störrenya
järnvägens. dockkommit i Det kanintespårvägar noteras att enupp

delvis kan spårvägssats-snabbtågsinvestering Mälarbanan ses som ensom
pendlingsmarknad. investerings-Dessning förväntas skapadå den en ny
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ligger tillkostnader del anslutningen i stockholmsregionen.påstoren
Slutsatsen blir det sannolikt anläggningsinvesteringarna iär dennaatt att
sektor håller sig 400 miljonerunder under 1990-talet.årper

investeringarVägsektorns utgörs helt byggnader och anlägg-nästan av
ningar. Därför uppdelninghar gjorts riks- länsvägar respektivepå ochen
statskommunala och kommunala i Figur 4.10.vägar

Utvecklingen.har inneburit real minskning investeringsverksam-en av
framgårheten sedan 1970. statligaDet dock också detrunt att engage-

minskat successivthar ända sedan 1963 for redovisa-startåret denmanget
tidsserien.de finns till uppbromsning i minsk-Det tendens taktenen av

ningen kapitalbildningen under Minskningende åren. desenasteav av
reala investeringarna tjugoårsperioden varitunder 1969-88 har 3.5 pro-

4.10. Investeringar i offentlig gatuhållning 1980 års priser.Figur väg-och 1963-88
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nyinvesteringar underhållsinve-Uppgifterna gäller både ochår.cent per
bekräftelse förhållandetUtvecklingen innebär det kändasteringar. aven

förkommit användasdel Vägverketsallt större attatt av resurseren
färrebefintliga har byggts allt Deunderhåll Det vägar.vägar. nyaav

börja minska.statskapitalbefintliga värde är på vägvägarnas attsom
anslagsframställning 1989/90 ökning 40i sinVägverket begärde en av

för 1990/91. det gäller byggandesina anslag budgetåret Närprocent avav
länstrafikanläggningar fördubblingriksvägar äskandetoch änvar mer en

olika projektförraför budgetåret. En genomgånganslaget somavav
riksvägarsig utredning gäller och statskom-befinner under vad stomvägar,

investeringsbehov for åtminsto-vid handen vägnätet påmunala vägar ger

1963-88 1980 årskanalverksamhetInvesteringar i sjöfart, hamn- ochFigur 4.11.
priser.
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miljarder perioden idéprojekt70 kr under 1989 2000. Då har inte allane -
priseri olika länen räknats med. 1980 drygt 40de l års dettautgör

miljarder vilket miljarderkr 3.7 utslaget år. Detta skulle,motsvarar per
framgår innebära till investeringsnivåFigur 4.10, återgång denav ensom

fyrtioprocentigi början 1970-talet. ökning tillrådde En anslagensom av av
för i defmitionemakommande budgetår skulle de här användaVägverket

innebära miljarder. ökning sikt. finns3.5 Detta på kort Detär storrunt en
till situationen för järnvägen, möjligheti direktdock här, motsats att

jämföra omfattningen vägbyggandet nivå för tjugomed den gälldeav som
årsedan.

Figur sjöfartens maskininvesteüngar4.11 har ställts medl samman
farledsutrustning olikainvesteringarna i hamnar, kanaler och slag.av

Maskininvesteringama främst fartygsbeställningar.utgörs redamasav

luftfart 1963-88 1980 års priser.Investeringar i4.12.Figur
årMiljarder kr per
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framgårDet dessa beställningar växte med cykliskaatt variationer till
och med 1974 oljekrisendå reducerade framtidstron inom branschen.
Efter denna tidpunkt investeringarnahar svängt miljard årrunt en per
med anläggningsdelen förankrad tjugo den totala investe-runt procent av
ringsvolymen. Tendensen under de åren har varit ytterligare fallan-senaste
de investeringsnivå såväl det fartygnär gäller hamnar och andrasom
anläggningar.

Sjöfartsverket har i sin långtidsplan för perioden 1985 1990 angivit ett-
investeringsbehov först i realaväxer och sedan fallertermersom mot
slutet 1980-talet. Figur framgårAv l 1 anläggningsinvesteringamaattav
i fasta priser sjunkit särskilt starkt under de åren. Med den härsenaste

definitionenanvända i anslutning till nationalräkenskaperna har kostna-
förderna nybildande byggnads- och anläggningskapital legat 320av runt

miljoner kr inklusiveår, kommunernas investeringar i hamnar. Andraper
bedömningar för 1990-talet pekar på behov under 1990-talet på 3ett runt
miljarder kr eller miljarder1.8 i 1980 priser.års Det skulle betyda 150runt
miljoner kr vilketår, är något lägre utvecklingen på lång siktper sett ur
1980-talets perspektiv. Hamninvesteringarnas framtida storlek inteberor
minst fråganpå hur öresundsförbindelserrna till slut löses. Om ingenom
bro kommer till stånd får räkna med förstärkt förroll sjötranspor-man en

En nivå på 200 miljonerterna. år kan realistiskrunt bedöm-per vara en
ning.

Utvecklingen har varit helt annorlunda när det gäller luftfarten. Figur
4.12 innehåller uppgifter investeringar i flygplanbåde och flygplatser,om
inklusive och säkerhetssystem.styr-

Tendensen går starkt ökande investeringarreala medmot svängningar
Ävenhar med byggandet nationella flygplatser inköpengöra.som attav av

flygplan uppvisar oregelbundet tiden.mönster över Ungefärett hälften går
till vardera investeringsslaget. Under de åren har det skettsenaste en
särskilt stark ökning bl. på kraftigmycket ökning efter-a. som svar en av
frågan på inrikes i tjänsten. Det har medfört inrikesflygplatsenattresor
vid Arlanda byggs samtidigt antal kommuner iut landetett utesom
kommit sig i flygplatsfrågan.starktatt Det är aktuellt medengagera en
utökning flygplansflottan resultat ersättning föråldradeettav som av av
flygplansmodeller. Flera mindre flygplan kommer sannolikt ävennya som

konsekvens ökning konkurrensen utbudsidanpåen av en av genom avreg-
lering marknaden med flygbolagsmå följd.av nya som

Anläggningsinvesteringarna har pendlat mellan 200 och 600 miljoner kr
år under den tioårsperioden. Ettsenaste antal projekt ligger iper stora

vidstöpsleven sidan de redan beslutade utbyggnaderna vid Arlanda.av
Dessa kan bli aktuella under 1990-talet. Det gäller inte minst eventuellen
utbyggnad inrikesflygplats söder Stockholm. Det har ocksåav en om
nämnts utbyggnad ytterligare flygplats i landet ska haen av en som en
navfunktion för inrikesflyget vid sidan Arlanda. De kommunala projektav

föreslås mångaär och små. Det kan i framtiden bli aktuellt med störresom
mått kommunalt flygplatser.samarbete Nya för fördelningav systemom

intäkter mellan flygplatser verkar också premiera de något flyg-störreav
platserna.

Bedömningar har gjorts vilka pekar investeringsbehovpå i flygplatserett
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knapptskulle1987. DettaNelldal2000, motsvaratillmiljarder årpå 5 se
undermiljoner år300bortåtpriser ellerårsi 1980miljarder en3 per

ungefär 350investeradestioårsperiodendentioårsperiod. Under senaste
kna.p-Nivån tordetillhörandeochflygplatseriår system.miljoner kr per

imiljoner år400bedömningrimlig ärdenna. Enunderhamna perpast
fram till 2000.perioden årforgenomsnitt

underutvecklatsPostverketinominvesteringarnavisar hurFigur 4.13
1963-88.perioden

500totaltde70knapptAnläggningsinvesteringarna procentupptar av
ökningkraftig1988.kapitalbildning EnårFöranvändes ;avmiljoner som

priser.1980 års1963-88i postsektornInvesteringar4.13.Figur

ärMiljoner Kr per
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osäkerhetunder l980-talet. Det råderinvesteringarna har skett stor omen
l990-talet. Hit-utvecklas underpostkommunikationerna kommerhur att

försändel-medfört volymentjänsteproduktionentills den växandehar att
verksamhetsområdesittbreddatstadigt. Samtidigt harökat postenser

paketförmed-för snabbinom delmarknadenökad konkurrensbl. undera.
till behovomstrukturering verksamheten kan leda störreling. En avav

Byggnadskapita-anläggningsinvesteringar under l990-talet.byggnads- och
detomlokaliseras. sammanhang ärförnyas I dettaochlet kan behöva

miljonerbibehålls nivån 300investeringarna pårimligt räkna med attatt
l990-talet.kr år underper

investerat mellantjugofemårsperiodenunder denTeleverket har senaste
Figuri 1980 priser,i räknat årsmiljarder år runda tal,fyra krtvå och seper

4M.

priser.års19801963-88i telesektornInvesteringarFigur 4.14.
årkrMiljarder per
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Nivån lägst i slutet 1970-talet. Expansionen datoranvänd-var som av av
ningen, den internationaliseringenväxande och den ökade andelen tjäns-
teproduktion bidragithar till efterfrågan tjänsterpå inom telekommu-att
nikationsområdet har ökat starkt under hela 1980-talet. För mötaatt

efterfrågandenna investerade Televerket 1988 ungefär 1.8 miljarder i
byggnader och anläggningar och 2.2 miljarder i maskiner och utrustning.
De utvecklingårens har inneburit snabbare ökningsenaste maskin-en av
än byggnadsinvesteringarna. Enligt planerna kommer miljarderde 4.1av

investerades 1988 bli 4.8 år 1989, 4.7 år 1990 miljarderatt 4.9som samt
genomsnitt år under perioden 1991 -93. innebärDetta Televerketattper
kommer investera de olika infrastrukturförsörjarna.att Uppdel-mest av
ningen i maskiner och anläggningar enligt nationalräkenskaperna följer
inte Televerkets redovisningssystem. Därför är det svårt direktattegna
kalkylera hur proportionen byggnads- och anläggningsinvesteringar är av
totalen. Andelen enligt Figur 4.14 45 år 1988. Enligtrunt procentvar
Televerket investeringarandelen i telenätet ungefär två tredjedelarvar av
de totala. Enligt långtidsplanen ska denna inteandel förändras. Man kan
härav dra slutsatsen förhållandet mellan maskin- ochatt byggnadsinveste-
ringar inte förändraskommer nämnvärt. Slutsatsen bliratt Televerketsatt
byggnadsinvesteringar föväntaskan bli ungefär två miljarder år i 1980per
års priser under 1990-talet.

En sammanställning behoven investeringar i byggnader ochav av an-
läggningar i Tabell 4.3. finnsgörs Där två alternativ för utvecklingen under
1990-talet. förstaDet dessa bygger på de överväganden respektiveav som
affärsverk och myndighet sina investeringsplaner tillsammansanger som
med sammanställning investeringsbehov inom transportsektornen av som
gjorts bl. Nelldal 1987. Alternativet utgör sammanfattningav a. en av
den diskussion förts tidigare i detta avsnitt. jämförsDet i tabellensom
med trendutredningar beroende förhållandenapå under de tiosenaste
åren.

Tabell 4.3. Byggnads- och anläggningsinvesteringar i och kommunika-transport-
tionssektorn medelår 1963-88, 1988ett investeringsbehovbedömda årsamt perunder perioden 1989-2000 jämfört med framskrivning de tio årenssenasteen avtrend.

Delbransch 1963 88 1988 1989- 2000- Behov Tioårstrend

Järnvägar 814 1028 9001 l 450
Spårvägar 329 190 400 250
Vägar 3647 2405 3700 3001
Hamnar 3l 7 72 200 150
Flygplatser 264 669 400 850
Post 94 339 300 500
Tele 1414 1743 2000 2300
Totalt 6879 6446 8900 6 800

Källa: Bearbetningar Nationalräkenskaper.av

Järnvägens investeringsnivåaktuella ligger 26 tjugofemårs-överprocent
periodens genomsnitt. De bedömningar föreligger pekar ettmot ytter-som
ligare behov under 1990-talet. Om gör antagandet vissa deattman av
projekt förts fram utanför SJs och Banverkets planer kommer tillsom
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genomförande kan rimlig bedömning investeringsnivåden kanen av som
bli aktuell hålla sig 1.9 miljarder år vilket halv miljardärrunt per en
mindre än vad Transportrådets utvisade.genomgång övriga siffrorna iDe
Tabell ligger4.3 i anslutning till den diskussion förts tidigare. Detsom
skulle miljarderkrävas 8.9 år uppfylla de redovisade behovenattper av
byggnads- anläggningsinvesteringar.och Det innebär höjning i förhål-en
lande till nivån 1988 37på och det långsiktigaprocent gentemot genom-
snittet 29på procent.

En trendframskrivning den tioårsperioden nivånsenaste attren av ger
skulle bli oförändrad i förhållande till långtidsgenomsnittet någotmen

förhögre än närvarande. Trendanalysen har inget syfte visaänannat att
hur olikade aktörernas investeringar under den tioårsperiodensenaste
skulle utvecklas intede hade framgångnågon sina ambitionermed attom
skapa trendbrott. Att denna investeringsvolym är att accepteraprognosera

infrastrukturen byggs efter marknadsprincip. Alla realiseradeatt ut en
investeringsplaner tillkommer slut förutsättas marknadspröv-att en
ning utfallerden negativt innebär samhället allokerat sinaattsom om

på ineffektivt sätt.ettreurser

Regional fördelning investeringar i ochtransportav
kommunikation

oftaDet hävdas konkurrenskraft välfärdoch regional nivåpå beroratt av
försörjningen med kollektiva nyttigheter järnvägar, flygplatser,vägar,som
hamnar eller telekommunikationer. Bland de kollektiva nyttigheterna får

också räkna barnomsorg, skolor, högskolor och universitet, värdin-man
rättningar olikaoch miljökomponenter. Regioner vissahar naturgivna
egenskaper självklart påverkar deras karaktär produktions- ochsom som
boendemiljö. Till profilenden har lagts många hundra års lager byggdav
miljö erfarenhetsbaseradeoch kunskaper skapar de nuvarande kom-som

fördelarna.parativa tidigarel avsnitt visatshar i antal ekono-att ettman
miska studier funnit förbelägg produktiviteten privatahos det kapita-att
let arbetskraftenoch beror miljöfaktorer, Mills och Carlinot.ex.av se
1989, Wigren 1985 eller Strömquist 1988. Syftet med detta avsnitt är

anslutningi till investeringsanalysen också något beröra de regionalaatt
frågamönstren. Den det gäller heltär enkelt hur och kommuni-transport-

kationsinvesteringarna fördelatshar regionalt, Sundbergäven och Car-se
lén 1989, Beckman 1987 föroch ERU1989 liknande beskrivning-et
ar.

Undersökningen länsvisa fördelningenden kapitalbildning gällerav av
infrastrukturer förenbart de och kommunikation denmötertransport som

ökningen i efterfrågan,största nämligen flygplatsernavägarna, och tele-
kommunikationerna. Investeringarna i har i studien ivägar huvudsak

till verksamhetavgränsats medan de kommunala väginvesteringar-statens
inte har fullständigt länsfördelas.kunnat Flygplatsinvesteringarnana om-

fattar alla anläggningsinvesteringar i luftfanssektorn. länsfördeladeDe
teleinvesteringama i huvudsak sektorns anläggningsinvesteringarutgör
enligt Televerkets redovisning. inte jämförbaraDe heltär med natio-egen
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möjligtvaritdelvägsektorns har detuppställning. Förnalräkenskapernas
investeringsuppgifternaför förelamaterialutnytja Vägverkets attegetatt

hänföralänsfordelatsFlygplatsinvesteringarna harlän.på att en-genom
inom sitt plane-teleregioner33län. Televerket harskilda flygplatser til

påfördelats på länInvesteringarna haruppföljnngssystem.rings- och
teleregioner där denochmellan kommunersärskild nyckelbasis av en

allokeringsprincip.utgjortbefolkningentotala
landsdelarväginvesteringarnauppdelning påFigur visar4.15 sexaven

Öster-inklusivesöder ochGötaland länenperioden 1973-88. ärför om
Älvsborg. Malmö-länGöteborgs och Bohusoch samtgötland, Skaraborg

Söderman-Uppsala,Svealand Stockholms,ärredovisashus län separat.
Örebro, Stock-Kopparbergs län.ochVästmanlandslands, Värmlands,

iövriga landet.Norrland länredovisas ärholms län separat.
i riks- och läns-investeringarnafått 25Norrland har procentrunt av

femtonårsperioden. Tendensen harredovisadeunder hela den enty-vägar
Norrlands1970-talet.andel sedan slutetdigt minskandegått mot aven
1973-88.periodenunderbefolkningsandel legat 14har procentrunt

befolkningsandelen ävenväginvesteringar är större änAndelen landetsav
Svealand 381980 hadenedgången. Runtfor närvarande den storatrots

väginvesteringarna. Göta-Förbefolkningen 30och procentprocent avav
befolkningen och 37siffror 48motsvarandelands del procent avvar

ochStockholmsstorstadsområdena harväginvesteringarna. Avprocent av

Figur 4.15. Regional fördelning investeringar 1973-88.i statliga vägarav
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1973-88.i flygplatserinvesteringarfördelningRegionalFigur 4.16. av
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investering-betydligt mindre andelfåttgenomgåendeMalmöhus län aven
väginvesteringarharbefolkningsandelen. Däremoti änvägar meraarna

sinlän medoch Bohustill Göteborgsvarit koncentreradebefolkningän
särskilt anmärknings-Situationenlokalisering. ärgenomgående kustnära

tiofår endastför närvarandelän procentför Stockholmsvärd ta emotsom
väginvesteringama.av

flygplats-gällerfördelningen detregionala närbildMotsvarande denav
i Figurinvesteringar lges

förän-koncentrationgeografiskastorskalighet och ettFlygplatsernas ger
idensammalandet ärIndelningentiden.förloppderligt över somav

framträderbetydelsenationellflygplatsernafigur.föregående De tre av
till underLandvetter koml970-ta1et.i börjanbyggdestydligt. Sturup ut av

under helaolika omgångaribyggtsArlanda harl970-talet.mitten utav
20 ochtagit mellanharvid ArlandaInvesteringarnafemtonårsperioden.

tidsperioder. slutetSedanolikaunderinvesteringsbudgeten50 procent av
till Norr-flygplatsinvesteringama gåttandelharI970-talet stor avenav

Gällivare liksomochKirunaLuleå,i Umeå,flygplatsernagällerland. Det
först underflygplatser. Det ärkommunalamindreantalytterligare ett

i övrigaflygplatskapaciteten byggts1980-talet utdelen somsenare av
Svealand.ochGöta-

förändrasFigur 4.17,telekommunikationssektom,Investeringarna i se
landet.spridningengäller övertiden vadlångsamt överendast
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Figur 4.17. Regionalfördelning byggnads-ochanläggningsinvesteringari telekom-av
munikationssektorn 1973-88.
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speciellaDet investeringarmed dessa deär storstadsområdenaatt tre
dominerar befolkningsandelenså starkt. Medan i de storstadslänentre var
36 år 1980 hamnade hälftennästan telesektorns byggnads-procent av nya

anläggningskapitaloch där. Detta har delvis tekniska orsaker då telenä-
enbart ska fördela meddelanden inte bilda föroch bas ellertet person-

godsförllyttning. Den delen investeringarnastörsta tillgår lokala nätav
telestationer.och betyderDet Televerket bygger där marknadenatt ut

expanderar iblandsnabbast, något brukar ifrågasättas regio-på densom
nalpolitiska nivån.

investeringssummorDe ingår i den uppbyggda regionala databasensom
ligger något lägre uppgifter iän motsvarande nationalräkenskaperna. Det
beror på det inte varit möjligt länsfordela vissa investeringsuppgifter.att

registreradeDe teleinvesteringarna ungefärär dubbelt så väg-stora som
flygplatsinvesteringarnaoch tillsammans. tidigare diskussion framgårAv

investeringarna i flygplatser har varierat kraftigt mellan olika år. Väg-att
investeringarna har varit stabila och ganska likartade teleinvesteringarna

för förhållandenamed undantag i storstäderna.
Figur 4.18 försök gjortsl har översikt iöver denmönstretett att ge en

länsvisa investeringsfördelningen. Uppgifterna bygger på summeringen
befolkning, inkomster investeringar ioch de infrastruktu-nämndatreav

för perioden Syftet1973-88. genomsnittligt mått på huratt ettrerna ge
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olika regioner premierats under längre period. Inkomstbegreppet är denen
sammanräknade inkomsten För fysiska och juridiska i varje länpersoner
Före skatteutjämning. Figuren visar inkomstFördelningens respektive in-
vesteringsfördelningens avvikelse från befolkningens Fördelning län.över
Värden hundraöver innebär inkomster och investeringaratt är överrepre-

i Förhållandesenterade till befolkningen. Värden under hundra innebär att
länets inkomsternaandel respektive investeringarna underav medelårett
perioden 1973-88 är lägre befolkningsandelen.än

Stockholms län och Göteborgs och Bohus län är de enda län harsom
inkomster befolkningsandelen.över Gotland, sydöstra Sverige, Halland

Skaraborgoch ligger lägst. Skillnaden när det gäller investeringar i expan-
siv infrastruktur påtaglig.är Stockholm och Göteborg har här sällskap av
norrlandslänen. Den höga nivån i index För Jämtland beror på telekommu-
nikation Försvarsanknytning.med Smålandslänen ligger långt iunder in-
vesteringar i Förhållande till såväl befolknings- inkomstnivå. Skara-som
borgs och Västmanlands län verkar ha varit bortglömda landsändar när

Figur 4.18. Inkomster och investeringari expansivinfrastruktur relativt befolkningen
i länen medelårunder perioden1973-88.ett
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investeringarinkomsterbefolkning ochandel samtStockholms läns4.19.Figur avav
1973-88.telekommunikationforanläggningarochflygplatseri vägar,

landethelaProcent av
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förFöreträdarnainfrastruktur.expansivmedförsörjningenplaneratman
förargumentationsinframgångsrika i attvarithar avnorrlandslänen

landsända.till sinstyrdainvesteringsresurserfåregionalpolitiska skäl
infra-investeringarutökadebehovetdiskussionpågår avDet avomen

iaktuell storstä-särskiltkommunikation ärochforstruktur transport som
påkravenrörlighet ökarallt störreflera. Entill detta ärOrsakernaderna.

medkonkurrerakunnaskafor dekollektiva atttransponsystemende
ochtrafikköerskaparstädernaibilanvändning deutökad storabilen. En
tillfördelasi storstäderna utskapasmiljöbelastningen. Resurserökar som

storstadspro-blirResultatetskatteutjämningen.landsändarandra genom
satsning påotillräckligberor påflera bedömareenligt ytterstblem ensom

redovisa-tidigareDentid tillbaka.sedan långinfrastrukturiinvesteringar
infrastrukturiinvesteringarfördelningenregionaladenanalysende avav

femtonårsperiod. Iförgenomsnittsårunderförhållandenapå ettbyggde en
för detidenutvecklingen övervisas4.21FigurochFigur 4.204.19,Figur

iinvesteringarochbefolkning, inkomsterrörande ex-storstadslänentre
infrastruktur.pansiv

andelbetydligt störretid harunder långlän harStockholms aven
sig denärmade1970-taletUnderbefolkningen i landet.inkomsterna än av
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sjönk, delsinkomstandelendelsvarandraandelarna attbåda ge-genom
inkomst-bådehar1980-taletUnderökade.befolkningsandelenattnom

allmän-deningen konvergensskerökat. Det motbefolkningsandelenoch
Stockholm ochcapita mellaninkomstenutjämningjämviktens peravna

för utvaldadei infrastrukturinvesteringarna treAndelenövriga landet. av
88.perioden 1973-befolkningsandelen underkategorierna har legat nära

splittradblirbildenvisathartidigare analyserna attDe manommera
för sig.kommunikationssektomochdelarnabetraktar transport- varav

väsentligt underväginvesteringsandelen liggeruppenbartDet är attt.ex.
perioden. dettaMothelabefolkningsandelen underinkomst-såväl som

investering-fått delStockholmställadock tungafaktum måste att avman
järn- spårvägar.i ochar

jämviktsforhâllandenanalyseraenligt detta sättlän harMalmöhus att en
percapita-med andra ordellerinkomsterbefolkning ochmellanbalans en

iutvecklingenmedanmärkningsvärdariksgenomsnittet. Detinkomst nära
ochunderförsöijning medlångvariga transport-nyttlän denMalmöhus är

tioårs-denUnder4.20 antyder.Figur senastekommunikationskapital som
helhetiinfrastruktur landetiinvesteringarnaandelenperioden har somav

i Göte-Förhållandet detärnågot. motsattanivåernaövrigasig denärmat

iinvesteringarinkomsterbefolkning och4.20. läns andelFigur Malmöhus samt avav
1973-88.telekommunikationföranläggningarvägar, flygplatser och

landethelaProcent av
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Figur 4.21. Göteborgsoch Bohus läns befolkningandel inkomsteroch samtav avinvesteringari vägar, flygplatser och anläggningarlör telekommunikation 1973-88.
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borgs och BefolkningBohus län. och inkomster i långsiktigär balans med
investeringsandelenvarandra medan sig dessa nivåernärmat uppifrån.

Sett detta övergipande regionala perspektiv verkar det inte finnasur
anledning till särskilda långsiktiga satsningar inom finnsstorstäderna. Då
det iandra län landet där obalansema betydligtär planerings-större om
principen varje regionär ska erhålla skälig andel investeringarna iatt en av
infrastruktur for och kommunikation. Blekinge och Västman-transport
lands län särskilt tydligaär två regionerexempel på med långsiktig obalans
mellan befolkning, inkomster infrastrukturkapital.och nytt

framhållasDet ska den analys gjorts inteär anspråkgör påatt attsom
heltäckande. Den baserad statistiska uppgifterär på behäftadeärvara som

med betydande osäkerhet. viktigasteDen slutsatsen den redovisadeav
studien sannoliktär det krävs insatserökade for beskriva investe-att att
ringsprocessens förutsättningar, procedurer och resultat. inteMan kan
trovärdigt för investeringarökade i infrastruktur sig påargumentera vare
regional nationell nivåeller bristfälligmed kunskap investeringamasom
nivå fördelningoch mellan delbranscher regioner.och Utan sådan kun-
skap kan inte heller påstå investeringarna skulle ha långsiktigattman
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samhällsekonomisk betydelse. blirDet också svårt jämföra samhälls-att
mellan olika projekt inte foganyttan kan in dem iom man samma

referensram. Möjligheterna till effektiv styrning via statsbudgeten mins-
kar.
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Långtidsutredningens framtidsbedöm-5

ningar och transportsektorn

Efterfrågan framtidaoch utbud denpå transport-
marknaden
I LU90 bedömningar ekonomiska utvecklingen fram tillden sekel-görs av
skiftet i form försörjningsbalanser.bl. dessa ställs utbudetIa. av av resur-

kommer finnas i framtiden i form arbetskraft kapitalochattser som av
tillsammans potentialen för från efter-med import andra länder gentemot
frågan i offentliganäringslivet och den från sida.sektorn hushållenssamt
Även efterfrågan produktion frånpå svensk utlandet med i kalkylema.tas
Ingående undersökningar företagens faktoranvändning priser-görs ochav

produktionsfaktorer. Härvid näringslivet ipå dessa delas in sektorerna
arbetar olika mängd kapital kvalificerad arbetskraft imed och ärsamtsom

olika för Särskildagrad skyddade utländsk konkurrens. kalkyler görs över
utvecklingen de ska produktion offentligabehov täckasav som genom av
tjänster. disponibla inkomsterHushållens och konsumtionsmönster
undersöks detaljerat.

Den makroekonomiska framtiden för utvecklingenhar betydelse påstor
Samtidigt produktionsförhål-transportmarknaden. har transportsektoms

anden för makroekonomiska utvecklingen.betydelse den I dettastor
avsnitt kritisk granskning tidigare redovisadekommer görasatten av
framtidsbedömningar rörande bakgrund LU90stransportsektorn mot av
makroekonomiska perspektiv. inom kommunikationssek-Förhållandena

framtids-lämnas utanför finns inga samlade långsiktigaanalysen. Dettorn
bedömningar ifrån för förutgå sådan analys närvarande.att en

känslighetsanalyser.De bedömningar här har karaktärengörssom av
Prognoserna utvecklingen gjortspå transportmarknaden bl.över som av a.
Transportrådet trafikpolitiska betydligti samband med det arbetet är mera

utfördagenomarbetade här kalkylema. Samtidigt kande detän vara av
intresse tidigare i perspektiv inte minstställa dessaatt ett nyttprognoser

det skälet kalkyler från makroekonomiskaTransportrådets utgårattav
förlopp väsentliga pådrivande faktorer för efterfrågan och utbud påsom
transportmarknaderna.

förklaras iTankegången bakom långsiktigade kantransportprognosema
fem steg.

Samhällsekonomins tillväxt omvandlingoch strukturella upphovger
till ökade behov och kommunika-och omstrukturerade transportav
tion.
Samhällets infrastrukturförsörjare genomför investeringsplaner för nya

7 LU90.Bilaga16.10-0377
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förbefintligatillbyggnad nätoch trans-bekostarnätverk samt avom-
kommunikation.ochport

ochi fordoninvesterartransportmarknaden ut-påFöretagen nynya
efterfrågan inomförsina tjänster mötaprissätterrustning attsamt

framtiden.iinfrastruktur skapatsutbudför det somavramen nya
prismekanismolika delmarknadernadeåstadkoms påBalans genom en

privatekonomiska marginalkostna-företags-,samhälls-,degör attsom
olika delsysteminomkapacitet blir likaanvändningförderna storaav

transportmarknaden.på
ochhushållför företag,kostnadsstrukturbalanslägetsOm skapadedet

i detkalkyleratsfrån detavviker markantmyndigheteroffentliga som
revidering kanbedömning. Dennaförsta görs varamomentet en ny

förmarginalkostnadernasamhällsekonomiskamotiverad deattav
iingått denvadsigvisat större änvissa typertransporter somvaraav

får ocksåbedömningbedömningen. sådanEnmakroekonomiska ny
tredje såärutbudsföbättringarna i de andra och storastegengöras om

tillväxttakten.makroekonomiskadendetta påverkaratt
delmarknader-utvecklingenför pågjortTransportrådets har prognoser

metodik.olika Demed någotrespektiveför gods- persontransporterna
till varandralänkade anta-ärbåda gemensammaprognossystemen genom

utgårutvecklingen. Bådaekonomiska prognossystemendenganden om
transportfordoni ochinvesteringar transportnätbeslutadefrån att nu

snabb-utbyggnadensekelskiftet. gällerföre Dettillkommit stånd avex.
inomtågkapacitetutbyggnadochstädernadetåg mellan största av ny

storstäderna.
genomgångför utgångslägegörsgodstransportprognosenI ett aven

inklusive dessasolikanäringslivets delarinomnivåtransportbehovens
utvecklingenfaktorer påverkarTretransportmedel.inriktning olikamot
kommertransportarbeteoch det attframtida godsvolymernade somav

tillväxteffek-första ärframtida godset. Dendetutföras för transporteraatt
andraekonomin.i Denfrån tillväxten helabeskriver påverkanvilkenten

och kon-produktionensfrånbeskriver påverkanbranscheffektenär som
konsumtionsområden.ochbranscheromstrukturering mellansumtionens

värdeinne-påverkartekniska utvecklingentredje faktorn denärDen som
näringslivet.enskildvarje delframställs inomi produkterhållet de avsom

framti-iblirgodsmängdentotaladenfaktorerna hurAlla de storstyrtre
transportslagenolikariktas deefterfråganhurpåverkar också motden. De

i framtiden.
komplex änbegreppsmässigtärPersontransportprognosen prog-mera

enkeltOrsaken heltgodsmarknaden. är attutvecklingen påövernosen
utgörproduktionssystemet,inomskerflesta godstransporternamedan de

viktig deli samband med arbetsresorfritid ochhushållens på avenresor
antalettotaladel detsåpersontransportmarknaden. Då stor resoraven

bedömningarbilmed privat kommerföretasresearbetettotalaoch det av
vadstarktberopersontransportmarknadenutvecklingen på att somav

bilutnyttjandet.bilinnehavet ochdisponibla inkomsterna,med dehänder
näringslivetsförexpansiva marknaderna trans-Samtidigt finns de mest

utveckling görstjänsteresandetstjänsteresandet. Prognoser överiporter
gäller godstrans-tillmetodik denanslutermedTransportrådet somsomav



teknikutveckling ivaruproduktionenstill utgörsMotsvarighetenporterna.
direktaFöretagen behovetfall i grad lyckashur hög ersättadetta avav

överföring meddelanden på sätt.medpersonkontakter annatav
deför de båda granskade ärEn nämnare attprognosernagemensam

tvärsnitt olikaförhållandena inombygger på analyser transport-ett avav
förhållandevis få inslaginnehållermitten 1980-talet ochvidområden av

flera tidigare avsnitt skettvisats i har dettidsserieundersökningar. Somav
transportmarknadema påförskjutningar inom och mellanlångsiktiga ett

Nakicenovic 1987. Flera dessa lång-lagbundet sätt,närmast t.ex. avse
transportmark-förstås delarsiktiga förändringsforlopp kan uppom man

uppdelning del-värdeinnehåll. En sådanefternaden produkternas av
uppdelningmycket tydligför godsmarknaden trans-export avger enav

strukturomvandling tvärskonkurrensområden. Enportmedlens genom
entydigt till premieringproduktion lederhögvärdigarenäringslivet mot av

igodsförsenade transportmedelflexibla och sällansnabba, som passar
finnsdetsändningar. Allmänt kan sägadifferentieradesmå och att enman
tekniskinverkan snabbunderskattarrisk granskade prognosernadeatt av

inomvolymutvecklingennäringslivet såvälutveckling i delar påalla av
inriktningefterfråganspersontransportmarknademagods- och motsom

utvecklingens in-tekniskaolika kan dentransportmedel. På sättsamma
blivit underskattad.arbetskraftens rörlighet haoch hushållensverkan på

långsiktigt bestående beror påunderskattning blirHuruvida denna sam-
kommunikation i framtiden.spelet mellan ochtransport

vissa makroekonomiskasammanställninginnehållerTabell 5.1 en av
prognosarbete, bl.till Transportrådetsfrån underlagsrapporterdata se a.

referensalternativuppgifter från rörande denvissaRestadl986, och ett
Alternativet arbeteti LU90. hämtatsekonomiska utvecklingen som ur

föranvänds härflera utarbetats. Det göraLU90med är attett enav som
tidigare redovisadekänslighetsanalys de transportprognosema.av

för perioden1987-2000 enligtTabell Utveckling vissamakroekonomiskadata5.1. av
Transportrådet LU90 alternativ 2.framtidsbedömningar från alternativ l och

Årlig förändringKategori procentuell

1979-2000 A21988-200Al

2,11,8BNP
Privat konsumtion 1,91,4
Offentlig 1,2 1,6konsumtion

2,4Investeringar 1,4
2,9Import 4,4
3,8 4,7Export

Källa: underlagsmaterial för1986 och LU90.Restad

tillväxtsnabbarealternativet LU90 innebärjämförelse visarEn att enur
betoningunderlagsbedömning särskilt ökadoch dåi Transportrådetsän en

skillnad i bedömningenfinnsutrikeshandeln. dessutom markantDetpå en
investeringsaktiviteten.av

frångjorts utgårkänslighetsanalysDen transportprognosema somav
orsakssambandsamlade transportarbetet och desstidsutvecklingen detav

försörjningsbalansensamhällsekonomiskai denmed några posternaav
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näringslivets ñrädlingsvärde och utrikes-Tillverkningsindustrins andelFigur 5.1. av
for perioden1970-87 procent.andel BNPhandelns av

Procent
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Källa: arbetningarBa Nationalräkenskaper.av

Transportrådetstidigare nämntsenligt Skälet ärTabell 5.1. att prog-som
denGodstransportarbetet berorbetingade dessaär poster. avavnoser

produktionendelhurtillväxttaktenekonomiska samt stor somavav
ökar. Person-utrikeshandelnsvenskasnabbt denoch hurutgörs av varor

för privatfinnshuri sin berortransportarbetet stort utrymmetur somav
tjänster.produktionen utgörsdelhurkonsumtion storsamt avsomavav

godstransportarbe-totalagjorts hur detanalys harekonometriskEn av
fakto-nämndadeutrikes sjöfart, berorinrikes ochinklusive bådetet, av

persontransportarbetetgjorts det totalahuranalys harEn även avrerna.
näringslivets sammansätt-konsumtion ochprivatforberor utrymmetav

givitstidstrendskattningarnaekonomiskaihar dening. Dessutom renen
faktorer.pådrivandemed andramöjlighet konkurreraatt

godstransportmarknaden ärutvecklingenför påkalkylernaResultatet av
i det totalavariationernaförklaringsgrad på 81får procentatt avenman

detperioden 1970-87godstransportarbetet antar attöver orsa-manom
iförädlingsvärdet nä-totalaindustrins andel detfaktorer,kas tre avav

Förklaringsgra-och tidstrenden.andel BNPutrikeshandelnsringslivet, av
olikainnehållerskattningarjämförakannormerad såden är att somman

förklaringsfaktorer.antal
förklaringsfaktorena utveck-förstabådabild hur deFigur 5.1 en avger
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figuren framgår industrinslats under perioden 1970- 87. andelAv att av
Ånäringslivets förädlingsvärde fallit perioden. andra sidanundersvagt

urikeshandeln blivit successivt betydelsefull, ökninghar medmera en av
från Skattningamastakten i andelstillväxten mitten 1980-talet. resultatav

innebär industriandelen minskar kommer dettamed l procent attatt om
utrikeshandelsandelenminska godstransportarbetet med 1.3 Omprocent.

till ökning transportarbetet medökar med leder detta l.1l procent en av
finns tidstrend innebärstark transportarbetetDetprocent. attsomen

minska faktorerna konstanta.kommer de båda andra är Dennaatt om
faktor influensen värdeinnehåll ispeglar den starka ökat varuproduk-av
tionen får förklaringsgrad utnyttjar denöverlag. Man högreen om man

värdeinnehållet.tidstrenden tidsserie överänrena en
viktigaste faktorn fordenför persontransportanalysen ärResultatet att

för privatpersontransportarbetetutvecklingen utgörs utrymmetavav
tjänste-funnits till hands kommer andelenkonsumtion. dataMed de som

till i riktningvisserligen bidra transportarbetet denproduktion att man
signifikant. fårinte statistiskt Manförvänta sig, bidragetkan är enmen
persontransportarbetet.utvecklingen det totalatidstrend istark även av

personkilometer ökar resultatantaletinnebär det totalaDen att som av
tidstrenden plockasfaktorer. delflera En godsamverkande upp avav

förstaskattningen i under-variabler två Iandra gör steg. ett stegom man
ekonomiska utvecklingen.den Ibilinnehavet beror påsöks då hur ett

tjänsteproduk-specialiseringbilinnehav ochandra studeras hur motsteg
Orsaken dennapersontransportarbetet.tion i näringslivet påverkar att

för känslighetsanalysen den alltinte ligger till grund ärmetod att trots ger
Förklaringsgraden den valdahosförklaringsgrad den valts.lägre än som

avvikelsemåttet förefter normering98modellen så högär procent avsom
variabler.olika antalfå jämförbarhet mellan modeller medatt

precisionGodstransportprognosens
känslighetsanalyser-sammanställning gjordadeFigur 5.2 innehåller aven

sekelskiftet. Figu-för perioden fram tilldet gäller godstransporternärna
mycket godekonometriskt skattade modellenvisar denatt anpass-gerren

utveckling. framtidsbe-Förning variationerna i godstransportarbetetstill
ekonomiskafrån de bådafinns direkt underlagdömningen till 2000år

uppskattning harandel BNP. Enalternativen utrikeshandelnsrörande av
forädlingsvärde.näringslivets Denindustriandelengjortsdessutom avav

utveckling i olika närings-uppgifter bruttoproduktionensbyggd påär om
forutvecklingsaltemativ ligger till grund Transport-enligt det somgrenar

i industriuppdelning skyddadbaseras pårådets Den samtenprognos.
irespektive kunskapsintensiv industriell verksamhetarbetskrafts-kapital-,

i anslutning till LU90.känslighetskalkylen
tonkilometerperioden 87 har det totala antalet krävsUnder 1970- som

sjöfartenfor genomföra inklusive utrikeslandets godstransporter denatt
faktorernafallit variationer från till år.med starka år De ärtresvagt

förlopp. Tidstrendenstillräckliga för det dettaåterskapaatt mesta av
ekonomisk tillväxt ökat varuvärde kompletterasspegling ochnettotav av
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1970-87,utrikes sjöfartinklusive inrikes ochgodstransportarbeteTotaltFigur 5.2.
för utvecklingenutvecklingslörloppetskattning treekonometrisk samt prognoserav

år 2000.till
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AlEkonometrisk på basis Transportrå-A0Transportrådets prognos avprognos,
alternativ ialternativ, A2Ekonometrisk basisekonomiska pådets prognos av

LU90.

bidrag tillrelativt minskade BNP. Denindustriproduktionens settav
transporteradeallt del detinnebär störreutrikeshandelnökade att aven

avstånd.sänds långagodset över
1989 ligger i TransportrådetsSnickarsvisas bl.Som et prognosa.av

högvärdigt igodslångdistantaökningstark de tontransporterna avaven
med deti dennaskalan räknasandra ändanräknat. I attprognosav

bulkgodsminskning mängdenske transporteraskommer att somaven
enligt Transportrå-Utrikeshandelsandelen kommeravstånd.kortareöver

uppgifterna i Tabell Eni enlighet med 5.1.öka rentdets attprognos
utvecklingen det totala godstranspor-byggd påekonometrisk avprognos

betydligt nivå denlägre än20 hamnar påunder årtarbetet nästa en
i ökningentaktenInteredovisade godstransportprognosen. avens om

alternativet iiefter bananden snabbareutrikeshandeln skerochBNP
nivåiekonometriskadeLU90 kommer somupp sammaprognoserna

iamplitudenstorleksordningSkillnadenTransportrádet. är somav samma
tjugoårsperioden. Detdenkonjunktursvängningama under senaste an-

utanförligger långtsåTransportrådetsmärkningsvärda är att passprognos
ligger inte i denSkillnadenintervallet.långsiktstrenden utstakadedet av

ekonometriskamellan de bådaekonomiska utvecklingen. Det är närmare
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basisgjorts på Trans-bådamellan deän avprognoser somprognoserna
scenario.ekonomiskaportrådets

Transportrå-tillgranskning två slutsatser. Den ärleder attDenna ena
långsiktigai deninnebär trendbrottgenomarbetadedets ten-ettprognos

andra slutsatsen ärtransportarbete.minskat totalt Den attdensen mot ett
bedömning varuvärdenasannorlundasannolikt beror pådetta ut-aven

i bedömningen godstransportemasdiskrepansveckling än avsnarare en
har varuvärdenasfraktavstånd. I Transportrådetsgenomsnittliga prognos

sammansättningkombination ändradutveckling härletts avavsom en
relativaändradede behandladevarumixen i och varugrupperna,en avvar

ivärdeinnehållnäringslivet ökati ochproduktionssektorerpriser mellan
kritisksista faktorn ärdenenskild produktgrupp. Det ärvarje mestsom

blir for hög.Transportrådets volymprognostilltorde ledaoch attsom
transportarbetetmisstänka totalaanledning detfinns såledesDet att att

pekarTransportrådetsenligt den banainte ökakommer utatt prognossom
skullegenomförda känslighetsanalysenEnligtfram sekelskiftet. dentill

på långefterfrågan på godstransporterganskaosäkerheten stor omvara
godstransportarbetet kommerinte det totalasikt. säkert attDet är att ens

för frakt gods kanskeblir marknadendettaöka. Konsekvensen att avav
för sedan.trodde några årlika snabbtutvecklasinte kommer att som man

olikafrakterna mellan transportörenbli hårdare konkurrensDet kan om
iinvestera konkurrensutsattosäkerhetbehäftatblir med störreDet att
kommaMarknaden kangodstransportområdet.kapacitet inom att expan-

blandad lasthögvärdiga äninom delområdetsnabbaredera transporter av
efterfrågans inrikt-i sintidigare Detta betyderbedömts.vad atttursom

vadbli annorlunda änkomma någottransportmedel kanning attmot som
sig itransportföretag ska kunna hävdagjorts gällande.tidigare De som

transportlösningar därflexibilitet och påhakonkurrensen måste satsastor
lastbils- ochför bådekombineras. Mycket talarflera olika transportsätt att

tidigare.från flygetkonkurrens änstarkarejärnvägstransporterna kan
kombineradeinte barakrävaFramgångsrika satsningar kan komma att

lastbil-tåg-trevägskombinationerflygtransporter ocksålastbils- och utan
bli bygga knut-infrastrukturförsörjarna kan det aktuelltflyg. För att upp

mellan desmidig växling kan skapasdäripunkter godstransportsystemet
kombinationstran-framtid vuxithar påDettransportsätten.tre senare

iflexibilitetenflyg vägtrans-lastbil resultatmellan och ettsporter som av
konkurrerajärnvägen ska kunnaför framtiden hurärFråganportsystemet.

marknad.på denna

precisionPersontransportprognosens
känslighetsanaly-sammanfattning resultatenFigur 5.3 innehåller avaven

persontransportarbe-det totalaTransportrådets överprognoserserna av
hari fallet godstransportersekelskiftet. Liksom medutveckling tilltets en

Transportrådetsgjortsjämförelse mellan persontransport-tre prognoser.
bedömningarmetodik därgjord med välutveckladär separataenprognos

Kvalificerade prognosmodel-olika delmarknader.fram för serietagits en
flesta harpragmatiska de delmomentmetoder. Imedler har blandats mera
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premierat orsaksanalyser tvärsnittsdata för framförmed tidpunktman en
trendbedömningar tidsseriedata.byggda på Resultatet är detattprognosen
totala transportarbetet kan komma miljardermed 20 personkilo-växaatt

till sekelskiftet. ökningDet vissär avmattningmeter motsvararen som en
årliga tillväxttakten i förhållandeden till långsiktigaden trenden ochav en

markerad avmattning relativt de årens trend.senastemera

Figur 5.3. Totalt persontransportarbete1970-87, ekonometrisk skattning utveck-av
lingsñrloppet för utvecklingen år2000.tillsamt tre prognoser
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AOTransportrådets AlEkonometrisk basispå Transportrå-prognos, prognos av
dets ekonomiska alternativ, A2Ekonometrisk på basis alternativ iprognos av
LU90.

skattning förloppet ekonometrisk teknik framgårEn medav ger, som av
figuren, anpassning mellangod modell och data den privata konsum-om
tionen tidstrendoch används. Som visats tidigare går påverkanen sanno-
likt från för privat konsumtion till transportarbete via ökatutrymmet
bilinnehav och utvidgad bilanvändning. näringslivetInom kan tolkaman

för tjänsteresordet ökade transportarbetet kombination ökadsom en av
resefrekvens blivit möjligaoch de längre reseavstånd attsom genom man

flygets hjälp genomföramed kan långa tjänsteresor alltför tid-utan stor
från bil till flygsutdräkt. Genom övergång och tåg har transportavstånden

för högvärdiga tjänsteresoma språngvis språngvis tids-de ökats ökadutan
långsiktigaspillan. Den trenden moduleras kortsiktiga svängningendenav

i förändringen disponibla realinkomstema.de Enligt skattningamaav
ökning för privat konsumtionskulle med ledalutrymmet procenten av
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till ökning det totala persontransportarbetet med knappt 0.5en av procent.
Då befolkningen iökat antal ungefärmed 0.2 år under perio-procent per
den 1970-87 innebär detta persontransportarbetets elasticitet medatt
avseende på de disponibla inkomsterna capita skulle 0.6runtper vara
skatta: på makrodata.

För flera de ärendekategorier iarbetat med samband medav som man
Transportrådets beror frekvensenpersontransportprognos starktresor av
hur privataden konsumtionen iutvecklas reala Beroendettermer. uppträ-
der inte minst den förmedlande betydelse bilinnehavet har pågenom som
resefrekvensen. Figur framgårAv 5.3 ekonometrisk trendprognosatt en
med stöd i tidsserierna persontransportarbete privatoch konsumtionav
skulle leda till större researbete i Transportrådetsän Eftersomett prognos.
kalkylalternativet i innebärLU90 något snabbare ekonomisk tillväxten
skulle persontransportarbetet öka ytterligare något denna ekonomiskaom
utveckling tillkorn stånd. Skillnaderna mellan de båda ekonometriska

mindreär skillnadenän mellan Transportrådets ochprognoserna prognos
motsvarande ekonometriska prognos.

Återigen finns det anledning ifrågasätta Transportrådetsatt om prognos
den sannolika utvecklingen inom delmarknadenrepresenterar förmest

Den verkar helt enkelt något förpersontransporter. låg. Precisionen ivara
detta omdöme torde något förstörre föränpersontransportprognosenvara
godset. viktigEn orsak till avvikelsen sannoliktär underskattningen av
den ökade resebenägenheten inom varje socioekonomiskutvald igrupp
Transportrådets En rad tiden föränderligaöver faktorer vid sidanprognos.

inkomsterna har tilllett ökning såväl mängdenav en av personresor per
capita deras genomsnittliga längd. Bilinnehavet och användningensom av
bil har på påtagligt kommit förknippassätt med detett starkt ökadeatt
arbetsmarknadsdeltagandet bland kvinnor. Andelen tvåbilshushåll har

Flexiblareökat. arbetstider har medfört svårigheter för den kollektiva
trafiken fånga det ökade resebehovet.att upp

Konsekvensen den låga för persontransportarbetet ärav prognosen att
trycket på transportsektorns utbudssida kan bli tidigarestörre än väntat
när det gäller efterfråganOm på inte kan bäraspersontransporter. resor

utbudet kollektiva sannoliktär det ökningentransporterupp av attav
kommer falla privatresorpå bil.med Svårigheten föratt transportsektorns
aktörer erbjudaär kunna alternativ kan konkurrera bilen.att med Omsom
de kollektiva alternativen inte hushåll och tjänsteresenärernya ger en
tillräcklig restidsvinst kan det bli svårt förkostnaderna investeringaratt
i kapacitet för kollektiv täckta. Det kan med formu-persontransportny en
lering lånad från japanskaden debatten generation snabba tåg bliom en ny
oekonomiskt förflytta fylldaglest tåg med hög hastighet mellan iatt städer
landet.

Målkonllikter i kommunikations-ochtransport-
politiken
Det kan komma uppstå mindrenågot behov godstransporter,att ett av
räknat i tonkilometer, under den kommande tioårsperioden tidiga-vadän

8 LU 90.Bilagal6. I0-0377
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kommergodsetframför alltintemed. Orsaken är atträknatprognoserre
tidigare be-imedräknatvadsträckor änkortaretransporteras manatt

vadvärdeinnehåll änkan högreproduktionendömningar. Det är att
tidigaredeför sedan då togssannolikt några årförhöll prognosernaman

godsmängder-delsvärdeinnehållet ärdet högre attfram. Konsekvensen av
riktasefterfrågan kommerochsnabbt attöka såinte kommer attattna

hittills.gradi änhögrelastbils- flygtransporterochmot
snabbaretillväxt ochekonomisksnabbaremedLU90 räknar enen

tilllåglångsiktsanalyseri degjordeutrikeshandeln änökning sommanav
prognosmetod använ-denMedTransponrådetsförgrund somprognoser.

efter-ökningytterligaremedföradettaskulleTransportrådetdes avenav
gods-lyftningbliskulleKonsekvensenfrågan godstransporter.på aven

denna be-tordeOsäkerhetenöverlag. stortransportmarknaden omvara
samtidigt medLU90 räknarstreck.hållaverkligen kommerdömning att

tillfrånekonominsvenskaomvandling denstrukturellstark varu-aven
arbetsinten-kapital- ochsysselsättningen i dentjänsteproduktion. Medan

mellanmedtillverkningsindustrin minskardelarnaskyddadesiva samt av
industrinkunskapsintensivaden attkommerår1.30.3 och procent per

tjänstesek-privatadenår ochmed 0.7sysselsättningsinöka procent per
förädlingsvärdena kanräknar medår. Man1.0 attmed procenttorn per

ochexpansiva kunskaps-i desnabbtdubbelt såstiga bortåtkomma att
priskonkurrerande.i detjänstesektorerna som

ärförbedömningar attdessa persontransporternaKonsekvensen av
tidiga-vadsnabbarei volym änsannolikt kommer växatjänsteresandet att

hushål-förinom marknadenUtvecklingenTransportrådet.bedömts avre
inkomstutveckling,mellansamverkanberoendeblir direktlens avresor

vägnät,bilutnyttjande. Med utbyggtförkostnadernabilar ettpriset ochpå
ikvalitetförpreferensväxanderörlighet ochmed högarbetsmarknaden

serviceutbuden,för nåpriset längretillservicekonsumtion attresorav
ökarresandetindividuelladetävensannolikheten attkommer att storvara

hushållenvisats huravsnitt hartidigareIhittills bedömt.vadän manmera
indivi-transportutgifter påsinadelallt störrespenderartidenöver aven

bostadsutgif-i paritet medkommitTransportutgifterna harduellt resande.
hushållskategorier.för fleraterna

efterfrågan påökningenden snabbareinte säkert sägakanMan att av
förmarknadeninnebära persontran-personförflyttningar kommer attatt

uppträdakommerkonkurrenslyftning. skarpEn attfår allmänsporter en
utbudetbyggapåsärskilt planernabil, att utflyg, tåg och avmellan om
frånErfarenheterna Japanrealiseras.kommersnabba tågtransporter att

delgodkansnabbtåg överkontinenten ärsatsningar på taatt avoch en
bil,respektive ävenflygfrånstädermellanför störremarknaderna seresor

räkning detförpositiv tågetsvarit så attUtvecklingen har1989.Button
tågförbindelsersnabbasammanhängande nätpåfinns planer ett avnu

skiljer dockförhållandenTvåi olika länder.stadsregionermellan större
potentielltfinns inte såförstadetFör stortkontinenten. ettSverige från
snabbtågs-denmiljöer lanserati därdeför resandeunderlag nyamansom

stadsre-mellan de störstaavstånden såandrateknologin. det ärFör stora
någon störreinte harsnabbförbindelsernaSverige deigionerna att nya

överflytt-antingenblirmed.konkurrera Detför bilresormarknad att en
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inrikesflyg nygenererade ska bära dening från eller upp nyaresor som
för förbindelserna mellanförbindelserna, möjligen med undantag städerna

pendlingsmarknad kan komma etableras.i Mälardalen där atten
förasmålkonflikt i den transportpolitik skagrundläggandeEn som un-

konkurrensförhållandena olikaligger i huruvida mellander l990-talet
förkorrigeras ska kunna uppnåtrafikslag kommer behöva attatt man

ekonomins internationelladen svenska konkurrens-samhällsmål rörande
energihushållning och miljöuthållighet.kraft parallellt med mål rörande

litaförsta frågan finns det möjliga Den påden två vägar. ärl att attena
till effektiviseringavreglering transportmarknaderna leder en aven av

funktion följd priserna sjunker ökademed och dettransportsektorns att
investeringar iförutsägs i kanresebehovet avyttras utansom prognoserna

innebär iinfrastruktur. lösning alltså huvudsak överlåter åtDenna att man
i fri sina utbudtransportföretagen på marknaden konkurrensatt arrangera

myndigheter.transporttjänster företag, hushåll och Trans-gentemotav
uppgift blir fordonportmedelsindustrins producera sådana markna-som

miljömålefterfrågar teknik och mål rörandemed görden atten som
energihushållning upprätthålls.

effektivtill transportsek-kompletterandeDen andra och vägen en mera
för kommunikation.infrastrukturer och Detbyggaär transporttor att nya

förterminaler omlastningkan i fall gälla såväl nätverkdetta nya som nya
till framföröverflyttning från Det kan alltoch transportsättett ett annat.

försöka för kombinationer mellansig bädda transportsätt.röra att nyaom
hamnkapacitet betjä-kontinenten uppbyggnad skaPå pågår av ny somen

järnvägs-sjöfarten i kombination med såväl väg-den transoceana somna
Frankrike finns planer sammanlänk-i avancerade påEuropa. Itransporter

för höghastighetståg.flygplatser stationerning internationella och Iav
tjugoårig erfarenhet snabbtåg mellan städerdär redan harJapan avman en

för mycket höga hastigheter.på magnettåg Ikan komma att satsaman
Östeuropa omfattande förbättraförestår mycket arbete med nätver-ett att

för såväl kort- långvägaken transporter.som
försvarasden endast kanProblemet med denna väg är ettatt ursenare

förperspektiv. offentliga investe-långsiktigt Det krävs att stora resurser
väljasförs till politikområde ska kunna ellerringar detta vägenöver om

får möjligheter till avkastning de löserföretagen sådanaockså attatt
investeringar intefmansieringsfrågan. satsning dessa kan enbartEn på

skaperspektivet samhällets behovmotiveras transporter avyttrasatt avur
sikt. försva-samhällsekonomiska kostnad på kort Den kan baratill lägsta

investeringar både löser det svenska proble-via dessaattras genom man
energi- miljömål.konkurrenskraften och uppnår ochmedmet

konkurrenskraftSveriges internationella kommeralltsåFrågan är attom
infrastrukturförsörjama pekarinvesteringsbehovökas deavsevärt somom

i tidigareenligt sammanställningarblir tillfredsställda. skullepå Det av-
investeringarna kommunika-ökning i ochsnitt innebära transport-en av

tioårs-under dentionssektorn åtminstone 25 år närmastemed procent per
ökning investeringar-frågan sannoliktperioden. Svaret på den är att en av

ekonomiska undersökamotiverade. klassiska metodenDenär att omna
effektivitet långsiktig till-samhällsekonomisk ochinfrastruktur bidrar till

produktiviteten. tidi-infrastrukturens effekter Somstudera påväxt är att
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sig1986visats bl. Lakshmananbehandlats och yttrarsom av a.gare
strukturomvandlingekonomin i snabbsärskilt starkt när ärsambandet

välfärdsnivå till Denekonomin frånutvecklasän när en annan.ensnarare
bildaskapitalinfrastruktur måsteföreställningenklassiska som somav

Samhälletocksåmaterialiseras fullt relevantefterfrågan ärinnan nu.ur
förför någonfelinvesteringar, riskför ärriskenbära attmåste storsomen

genomföra investeringen.ekonomisk ska vågaenskild aktör
i infra-investeringarvilkaundersökningarentydiga resultatetDet avav

i kombi-flygplatserperspektivdetta ärmotiverade attstruktur är ursom
tillväxteffekten,denhögskolor har störstauniversitet ochnation med se

Anderstig ochoch1986Markusen1987,Andersson etockså et
nödvändigtvis måsteinnebär inteResultatet1989. attMattsson man

i densägslandet. Detflygplatskapaciteten i alla delarbygga somut av
tillväxtef-tillräckliginvestering medvarjeforskningenredovisade är att

regionerför därtillgängligheten deförbättringar iåstadkommafekt måste
llygplatsinvesteringar kannivå med deiinvesteringen sker är somsom

skilja sig någottordeförutsättningarnaTidigare harskapa. attnoterats
konkurrensendet gällerkontinentenpå närSverige och ländernamellan

Åtminstone från energi- ochbortsertrafikslag.olikamellan om man
förbättreförutsättningarnasamhällsekonomiskamiljömål kan de vara

utspriddatågförbindelser. Detför snabbaflygkapaciteten änökningar av
möjlig-för vägsektornstalar ocksåoch det glesa attboendet ortssystemet

fårintetillväxtensamhällsekonomiska balansen ochbidra till denheter att
Sverige.framtidai detunderskattas

förenergianvändningenutvecklingvilken trans-visatsTidigare har av
inträffa Transportrådetsluftenkvävebelastningen i kanoch omporter som

fram till 2020.utvecklingen ändagälltkalkyler harin.slår Dessaprognoser
kommeri transportsektornenergianvändningenvaritharSlutsatserna att

intefrån transportsektornkvävebelastningenöka ochfortsätta attattatt
sekelskif-tillpolitiskt målsattsutsträckningminska i denkommer att som

inte bedömningar kunnat görasgjorts harkänslighetsanalyserdeltet. som
utveckling inomannorlundabelastningar påverkasdessahur av enav

godstransportmark-utveckling inomlångsammaretransportområdet. En
förinom marknadenökningsnabbarenaden kompenseras person-av en

Ökningen minsk-marknaden är större ändeninomtransporter. senare
energi-såvälkonsekvensensannolika ärförra. Den attinom denningen

vadbli något änstörremiljöbelastning kan kommaanvändning attsom
efterfrå-ocksåTill bilden hörbedömningar.tidigarei attförutsagtssom

ytterliga-kan ändrasitransportmedelolikainriktning mot prognosengans
genomförda i den utsträck-blirinfrastrukturinvesteringarna iinteomre

blirKonsekvensenantagits i Transportrådetsning och takt prognos.som
ytterligarelastbilar ochanvändning ochsannolikt ökaddå enav person-en

kväveutsläppenåtföljande tillväxtenergianvändningen medökning avav
tidigare förutsätts.vadavgasreningsteknik införs snabbare äninte somom

medintedet gårkvalitativa är attdessa attSlutsatsen resonemangav
inriktning samordnadvilkenentydigt fastslå tra-underlagnuvarande en

konkurrenskraften och lösersvenskastärker denñkpolitik habör uppsom
miljöpolitiken.energi- ochtransportpolitiken ochmellanmålkonflikterna

gällersamordning detnärutökad gradSlutsatsen är att avensnarare
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politikutformning måste komma till stånd. Denna samordning i förstabör
hand infrastrukturensgälla utbyggnad och användning. Det dagsär att ta
uppdelningen det gällernär samhällsekonominsansvaret ochav transport-
kommunikationsforsörjning på allvar. En grundlig utredning behövs av
vilka alternativ finns när det gäller investeringar i infrastrukturersom som
kompletterar och konkurrerar med varandra. För finnsnärvarande inte
denna överblick. Från sida försöker påverkastatens utvecklingenman
inom transportsektorn sina utrednings-största inves-att satsa ochgenom
teringsresurser järnvägenpå har vikandemött efterfrågan. Samtidigtsom
diskuterar regionala och kommunala myndigheter intensivt hur de ska lösa
sin lokala flygplatsfråga. Väginvesteringarna är sedan länge påsatta un-
dantag. Argument rättvisa i den regionala Fördelningen investering-om av

kan hämtas ibl.a. de tidigare avsnitt redovisade uppgifternaar ur om
korrespondensen mellan befolkningsfördelning, inkomstfördelning och
fördelning investeringar i expansiv infrastruktur. Det behövs eftertankeav
för utveckla kostsamt politikområde,att infrastrukturpolitik.ett nytt
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6 Sammanfattning

bilaganDen här har handlat samhällsekonomins och kom-transport-om
munikationsförsörjning. försök gjortsEtt har behandla ochatt transporter
kommunikationer i sammanhang. Tre olika perspektiv harett gemensamt
lagts på sektorn helhet. iDe och ordning omfattningen,är inrikt-tursom
ningen och effektiviteten hos verksamheten i företagde i samhällsekono-
min ingår i den utvidgade transportsektorn, näringslivets och hushål-som
lens användning och kommunikationstjänster åtgångentransport- samtav

investeringsresurser för utveckla sektorns samhällsekonomiska roll.attav
bilaganI har dessutom företagits kritisk granskning ochen av prognoser

framtidsbedömningar för transportsektorn i anslutning till utveck-ett av
lingsalternativen i SyftetLU90. har varit bedöma det samhälls-äratt om
ekonomiskt motiverat investeringarnautöka i transportsektorn. l den-att

del bilagan kommunikationssektornhar lämnats utanför analysen. Ina av
stället har diskussionen målkonfliktergällt politikområdenmellan med
anknytning till transportsektorn.

Om räknar med alla sysslar kommunika-med ochtransportman som
ition näringslivet, tillverkning, försäljning reparationsåväl vad gäller och

infrastrukturtransportmedel byggande och underhåll ochav som av om-
besörjande och kommunikation fram tillkommertransportav man en

sysselsättning innebärtotal på 580 000 ungefärDetrunt attpersoner. var
sjunde inom fråga.sysselsatt verksam sektorn i vissal delar landetär ärav

femtedet och då särskilt i de regioner där finnsdetmotupp var en
koncentration inom tillverkning sammansättningentransportmedel.av av

sysselsättning skiljer sig olikasektorns också markant mellan delar av
finns ilandet. de mindre det bara bensinstation, taxiI orterna stort sett

lastbilscentral anställda inomoch några och telesektorn. Andrasamt post-
arbetstillfállena inomberoende terminalverksamheten iär starktorter av

transportsektorns delar.någon av
ligger näringslivetsProduktiviteten i transportsektorn under genomsnitt

förmedan ligger klart kommunikationssektorn. 1970-taletden över Under
förädlingsvärdet särskilt försnabbt transportsektorn. Under 1980-växte

utvecklingtalet snabba i stället gällt kommunikationssektorn.har denna
Sverige ungefär lika samfárdselsektorhar de andra OECD-län-stor som

sektorns samhällsekonomiskaderna Norge där betydelse klartärutom
egentliga och kommunikationssektorn bidrarstörre. Den medtransport-

Investeringarna i i fråga fallitBNP. sektorn har irunt procentsex av
förhållande till materiella investeringar.den totala mängden Den genom-
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snittliga storleken sektorns företag liten skiljer sighos och mycket åtär
Ägandetmellan olika tilldelar landet. starkt koncentrerat stock-ärav

holmsregionen.
kommunikationutgifterna för ochalltid ärDet har hävdats transportatt
Samtidigtproduktionskostnader. har detförsumbar Företagensdelen av

för betydligtutgifterfunnits föreställning hushållens ärtransporteratten
företerutgifterutgifterna för boendet och dessa dessutommindre än att

priselasticitet. i bilagan pekar påinkomst- Analysenhög och att genom-
fyraför inemotsnittsföretaget i näringslivet närvarande betalar procent av

för kommu-för ochsina produktionskostnader ett procenttransporter par
förädlingsvärdetnikation. Räknat andel är procentsatserna unge-som av

funnits till ökning kostnadernasfär har tendensdubbelt så Detstora. en av
förKostnadsökningenföljdproduktionsvärdet under år.andel en avav

samtidigt och hante-kommunikation skett lager-och hartransport som
finns tyder påminskat betydligt. Det teckenringskostnaderna attsom

falllit i relativakommunikationskostnadema åter någotochtransport-
tillväxt isnabb volymenl980-talet. Det har skettunder trans-termer en

för dessakommunikation i oberoende kostnadernaoch stort settport av
distributionsprocessen. Lastbilssektorns ökadetjänster i produktions- och

miljön särskilt hårt.transportarbete har påverkat
sinakommit allt deltiden störreHushållen har ägnaöver att aven

kommunikation. förför De närva-disponibla inkomster och tartransport
tjugo genomsnittliga hushålletsfemton och detrande mellan procent av

i kun-vissa hushåll med yrken expanderarutgifter. För somgrupper av
bostadsutgifterna.utgifterna i nivå alltmed En störreskapssamhället är

organiserade Annorlun-utgifterna individuelltläggs pådel transporter.av
skaffafler såväl kvinnor, valtmända utryckt har allt attpersoner, som

sina individuellt. Resultatetlösa transportbehovbil metod attsom enegen
kommunikationsutgifternäringslivets ochblivit medanhar transport-att

utgifter vuxitindividernasmåttligt har hushållens ochökat endast mar-
samhällsekonomisk effektivitet kortblivit påResultatet har ökadkant.

nämligenmiljömål sikt. Hushållen harvälfärd och påsikt hot motmen
kommunikation.förtillbringa tid ochkommit allt transportatt mera

försämradbilar för bidragit tillanvändning arbetsresor harDeras enav
miljö.

varitkommunikationssektorn harInvesteringarna i och näratransport-
innebärmitten 1960-talet. Dettai reala sedankonstanta atttermer avnog

investeringarna minskat. Samtidigt har det skettsamladeandel dederas av
anmärknings-tiden.förskjutningar mellan delområden Deöver meststora

väginvesteringarna fallit realt underutvecklingi denna ärvärda dragen att
vuxit 1980-investeringarna i järnvägssektorn underföljdlång år, attaven

tunnelbaneinvesteringarna fallit i realaochtalet, spárvägs- termeratt
kraf-investeringartioårsperioden, sjöfartens svängtdenunder attsenaste

investeringarna i luftfartssektorntrendmässigttigt sjunkitmed samt att
Både inom ochtiden starkt ökande tendens.varierat medöver postensen

omfattningiinvesteringarna ökattelekommmunikationernas område har
telekommunika-investeringarna inärvarandel980-talet. ärunder För

i delsektorer inombetydligt de andrationssektorn större än är transport-
kommunikationsområdet.och
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lnfrastrukturförsörjarnas för investeringarna 1990-taletplaner under
innebär årliga investerings-med realistisk bedömning ökning denen en av
nivån 25 i förhållande för närvarande.med till läget Ansprå-runt procent

ökning i kapitalbildningen särskilt iken på takten ochär väg-storav
järnvägssektorerna. förra fallet förs framI det anspråken resultatsom av

fortsatt ökning efterfrågan kraf-parallellt medpå vägtransporteren av en
tig minskning investeringsnivån i järnvägen motiverasvägsektorn. Förav
investeringssatsningen förväntan kraftig ökning efterfrå-med en om en av

järnvägsresor, utbudseffekter ipå bl. underbyggd exempel pågan a. genom
Samtidigt efterfrågan flygtransporterutlandet. på starkt med åt-växer

följande flygplatskapacitet,krav beslut lokalisering bl. tillpå om av ny a.
stockholmsregionen.

Internationella svenska studier pekat på starkare sambandoch har ett
försörjningenprivata produktivitet kvaliteten imellan sektorns ochden

frågan nivå inriktninginfrastrukturtjänster. och på demed Det gör att om
i kommunikationssektorn harframtida investeringarna och etttransport-

investe-det ökadeenkelt och svårt Det enkelt konstateraär attett attsvar.
entydigt motiveraringsbehovet fog för sig. däremot svårthar Det är att

prioriteringen Ytterligare analyser behövs utgårmellan delområden. som
för lämpligaste inriktningen.från systemperspektiv den Ettavgöraattett

försådant utvecklingsarbete rörande vägsystemanalyser pågår närvarande
inombl. Vägverket.a.

olika investerings-bedömningar värdet och andraDe samordnade av av
föreslåsinom kommunikationsområdetåtgärder ochtransport- ovansom

efterfrågan. känslighetsanlysinnehålla Enmåste överprognoser avnya
efterfråganvisatTransportrådets har påatt persontransporterprognoser

bedömningen efterfråganbli tidigare och på godstrans-kan denstörre än
förkan få konsekvenser möjligheternamindre. Dettanågot attporter

motivera vissa föreslagna investeringsåtgärder-samhällsekonomiskt deav
väsentligt förnyade förfinade bedömningarminst ochdetInte är attna.

iinvesteringarna infrastruktur i högrefinansieringen grad ängörs avom
sidan statsbudgeten.hittills vid Detta kommer påverkaska skötas attav
investeringarna transportföretagens synvin-bådeavkastningskraven på ur

målkonflikternakan inte mellankel och Det uteslutasstatens. attur
miljöpolitiken infrastruktur- och transportpoli-energi- å sidan ochoch ena

tiken framkommit konsekvens deden andra större än vadå är som avsom
till förny-redovisade motivtidigare starktDetta utgör attettprognoserna.

bedömningarade måste göras.
ytterligare målkonflikt förknippad med den nuvarandefinnsDet en

utvecklingen inom kommunikationssektorn. Den gällerochtransport-
regionala nationella nivån. Den ökandeden och densamspelet mellan

konkurrenskraftenkommunikation för gällerbetydelsen ochtransportav
regions utvecklinginte Sverige i förhållande till omvärlden. avgörsbara En

förutsättningarframtiden i tillförnesannolikt i högre grad deän somav
infra-politiker regionen satsningar påoch andra aktörer lyckas ge genom

förtkompetensuppbyggnad. Staten har allt delstruktur- och över störreen
till innebärför samhällsplaneringen kommunerna. Detta attansvaretav

initiativ tillfortsätta olikadet kan förväntas dyka rad transport-upp en
nivå. projekt förkommunikationsprojekt regional kanoch på Dessa var
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samhällsekonomiskaför balansenbegränsad betydelse densig menvara av
målkonflikt uppträder rörbetydelse. Denblir sammantagna stor somav

framförsatsningar premierasinomregionala skafrågan samordnadeom
mellanregional kom-för ochsamordning olika delsystemmellan transport

munikation.
kommunikationssektom kommerinomutveckling skerDen snabba som

träffas inomför långsiktiga val måsteförutsättningarna deändraatt som
Förutsättningar-infrastrukturförsörjning under l990-talet.politikområdet

efterfrågan och kommu-det gäller påändras närkommer transportattna
lösaskommunikationsbehov kan kommanikation. Framtida attutanatt

Förutsättningarna kommer ocksåtill transportbehov.ledade behöver att
komunikationstjänster.ochgäller utbudetdetändras när transport-av

från individuellatekniken utsläpp demedVad händer trans-att renasom
järn-förutsättningarna för satsningen påpåverkaportmedlen kommer att

itrafikproblem. Beslutenkollektiva lösningar på storstädemasochvägen
inomfattas oberoende beslutenSverige inte kunnakommer trans-att av

positionsin starkakommunikationsområdet i andra länder. Medochport-
föregångaretelekommunikation Sverige kunnabordeinom området vara

kommunikationför utnyttjautvecklingforskning ochdet gällernär att
försubstitut transporter.som

ochinvesteringar il990-taletsgällersak säker detEn är när transport-
genomföras massiva investe-kommerkommunikationssektorn. Det att

tvingakommeroch Dettai östra Europa.ringsprogram både västra att
investeringsnivån här.inte måste ökas ävenSverige övervägaatt omnoga
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Appendix

för inomBeteckningar sektorer för 1987 långtidsutredningsårs 24-ramen
sektorsmodell:

fiskeJordbruk och
Skogsbruk

mineralbrottGruvor och
livsmedelsindustriSkyddad

livsmedelsindustriKonkurrensutsatt
tobaksindustriDryckesvaru- och

beklädnadsindustriTextil- och
Trävaruindustri

pappersvaruindustriochMassa-
10 Grafisk industri

Gummivaruindustri11
12 Kemisk industri
13 kolindustriPetroleum- och

stenindustri14 Jord- och
15 stål- och metallverkJärn-,
16 Verkstadsindustri exklusive varv
17 Varvsindustri

Övrig18 tillverkningsindustri
19 E1-, och värmeverkvatten-gas-,
20 Byggnadsverksamhet
21 Varuhandel
22 Samfárdsel

Bostadsförvaltning23
Övriga24 privata tjänster

länsbeteckningar:länsbokstäver ochLänsnummer,

Stockholms län
Uppsala län

länSödermanlands
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
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Blekinge län
Kristianstads län
Malmöhus län

länHallands
och Bohus länGöteborgs

Älvsborgs län
länSkaraborgs

Värmlands länä
Örebro län
Västmanlands län
Kopparbergs län

länGävleborgs
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län

länNorrbottens



Referenser

Å Storstadsproblematiken.och Bilaga tillAndersson, E J R, 1970,ungen,
SOU Balanserad regional1970: utveckling.15, Allmänna Förlaget,
Stockholm.

Å Öberg,Andersson, Törnqvist, Snickars, RegionalG, F och 1984,
mångfald till rikets Liber, Stockholmgagn.

ÅAndersson, 1985, storstadens framtid.Kreativitet Prisma, Stock--
holm

ÅAndersson, Anderstig, Knowledge andC och 1987,Hårsman
communications infrastructure and regional change. CERUMeconomic
Arbetsrappon 1987: 25, universitet.Umeå

Å Strömquist, K-samhällets framtid.Andersson, E och 1988,U, Prisma,
Stockholm.

Anderstig, C och Mattsson, L-G, 1989, Interregional allocation ofmodels
infrastructure investments. The ofAnnals Regional Science, 23,vol pp
287 98.-

AnslagsframställningBanverket, för1988, 1989/90 verksamhetsåret
1990. Banverket, Stockholm.

Beckman, Eriksson, A, Holm, Lenntorp, B och Tapper, H, 1987,
Geografin politiken. 1987:6, Regeringskansliets Offsetcentral,i Dsl
Stockholm.

Infrastructure plans forButton, 1989,K, Europe. CERUM Arbetsrapport
1989: 10, universitet.Umeå

Produktionskostnader och regionala produktionssystem.ERU, 1974, Bila-
till regional samverkan.III SOU 1974: Orter i Beckmans, Stock-ga

holm.
omedvetna valet nationell politik ochERU, 1989, Det regional obalans.-

tillBilaga 12 LU90.
Miles, TheGershuny, J och 1983, The transforma-servicenew economy.

of employment industrialtion in Pinter,societies. Frances London.
Hansen, N, 1965, The and determinants of local public invest-structure

The ofexpenditures. andReview Statistics,Economics vol 47,ment no
Hinno, Olofsson,R, Berglund, Nordin, och Linse, 1987,B Meto-

der, modeller och beräkningar. Bilaga till Liber,1 LU87. Stockholm.
Hirschman, The of development.1957,A, Univer-economic Yalestrategy

sity Press, New Haven.
PersonbilsinnehavetOwen 1986,Jansson, Sverige 1950-2010.i Statens

trañkinstitut, Linköping.ochväg-



118

transformation.and1986, InfrastructureT economicLakshmanan, R,
universitet.1986: 23, UmeåCERUM Arbetsrapport,

High-Tech Allenoch Glasmeier, 1986, America.Markusen, Hall, P A,A,
Unwin, Winchester, Mass.and

Åof growth. Andersson,Carlino, G, 1989, IMills, och DynamicsE county
spatialAdvancesNijkamp, inJohansson, och P red,Batten, D, B

theory and dynamics. Amsterdam.North-Holland,
and longof change IIASANakicenovic, Wor-N, 1987, Dynamics waves.

Österrike.king Laxenburg,Paper,
Del Godstransport-red, 1983, Transporter i Sverige, III:Nelldal, B-L

Stockholm.1980 2000. Transportrådet,prognos - Översikt infrastruktur. Stencil,iNelldal, B-L, 1987, investeringaröver
Transportrådet, Stockholm.

2020.1985-- Arbetsrap-1989,Nelldal, red, PersontransportprognosB-L
Stockholm.Transportrådet,port.

trajikprognoser.Trafikutveckling ochLindqvist, 1989,ochNelldal, B-L
Stockholm.1989: Transportrådet,Rapport

What do theyinfrastructure investments:G, 1989, LaggingPeterson,
Washingtonmean Institute, DC.Urban

perspektiv.Svensk ekonomi långsiktigt Avstämning986, iRestad, T, 1 ett av
Stockholms uni-institutionen,kalkyl. Nationalekonomiska1981/82 års

versitet.
ofThe Annalsregional development.Infrastructure andRietveld, 1989,

Regional 250-70.vol 23,Science, pp
of andof industrialization1943, ProblemsRosenstein-Rhodan, eastem

Journal, vol 53.south-eastem Europe. Economic
anslag 1988/89, SJ,för SJFlerårsplan AFinvesteringar,SJ, 1987, mm.

Stockholm.
Input-outputtabellerjör SCB, Stockholm.Sverige 1975.1980,SCB,

meddelandenStatistiskaNationalräkenskaper 1982.1970-1983,SCB,
SCB, Stockholm.1983:25.

utvecklingstendenser.och SCB,Ofentliga sektorn. Nuläge1985,SCB,
Stockholm.

Input-outputtabellerjör Stockholm.1980. SCB,SverigeSCB, 1987,
Stockholm.Nationalräkenskaper 987. SCB,1970, 1975 -l1988a,SCB,

Appendix1975-1987, SCB,Nationalräkenskaper 1970,SCB, l988b,
Stockholm.

Appendix 2-3.Nationalräkenskaper 1975-1987,1970,SCB, 19880,
Stockholm.SCB,

framtida kommu-Svidén, O, 1987, SverigesSjöberg, Strömqvist, U och
Kommunikationsde-trajikpolitiska arbetet.Underlag till detnikationer.

Stockholm.partementet,
SjöfartsverketsAnslagsframställning 1986/87.Sjöfartsverket, 1985, tryc-

keri, Stockholm.
det svenskaoch mellanegionala beroenden i1979,Snickars, Inom-

arbetsfördelningRegionalproduktionssystemet 1975. Bentzel, red,I R
industrin, 1979: 90. Gotab, Stockholm.SOUinom

ajärsverkensmiljardprojekten investeringar.Snickars, 1987, De nya -
Stockholm.Bank,Sparbankernas



119

provision economicEffects of infrastructure urbanSnickars, 1989, on
of and Social Geography,Journal vol 80,Economicdevelopment. pp

106-23.
Åberg,Lindmark, och R, 1989,Hjem, Johansson, LSnickars,

Bildningsförbund,för Norrbotten. BothnicaChans 10, Norrbottens Lu-
leå.

provi-Allocation mechanisms in publicG, 1989,Sundberg, och Carlén,L
The Annals ofinfrastructure.communicationof andsion transport

Regional 23, 31 -27.Science, vol lpp
Länstrafik och Samhällsekonomi. UnderlagsrapportStrömquist, 1988,U,

LOSE-projektet. Stockholm.till Temaplan AB,
TreårsplanTeleverks/roncernen. 1991-1993. Telever-Televerket, 1989,

Materialavdelningen, Stockholm.ket,
inför 90-talet. Proposition 1987/88: 50.Trafikpolitiken

industrilokalisering. Ekonomiska forsknings-StudierTörnqvist, G, 1963, i
Stockholm.institutet, Handelshögskolan,

Anslagsframställning Vägverket, Borlänge.1989/90.Vägverket, 1989,
empirical ofand infrastructure: studyProductivity1985, AnWigren, R,

depedency the regionalindustries and theirSwedish manufacturing on
milieu.production Snickars, Johansson, B och Lakshmanan, T RI

faces of the building D20: 1985, Bygg-Documentred, Economic sector.
forskningsrådet, Stockholm.

Åberg, produktivitetsskillnader. tillRegionala Bilaga 9 SOU1974,Y,
regionala produktionssystem.Produktionskostnader och Beck-1974:3,

Stockholm.mans,



120

Bilagor till långtidsutredningen1990

Nr Namn Författare

Metoder, modeller och beräkningar Finansdepartementet
Ekonomiska förkonsekvenser Sverige Harry och HenrikFlarn Horn

EG:s Institutet for internationellmarknad ekonto-av inre
mi, Stockholms universitet

Svensktnäringsliv europeiskaoch den Lars Lundberg. integrationen Industrins utredningsinstitut
Konsekvenser fri arbetskraftsrörlig- Per Lundborgav. Sverigehet mellan och EG Industrins utredningsinstitut
Finansiell integration, resursfordelning Lars Svensson. penningpolitikoch Institutet för internationell ekonto-

mi, universitetStockholms
framtida arbetskraftsutbudetDet Statistiska centralbyrån

Sverigesframtida befolkning Statistiska centralbyrån
Skogsnäringen:Miljöfrågor, avreglering, Lars Hultkrantz och
framtidsutsikter SörenWibe

Lantbruksuniversitet i Umeå
miljö.Tillväxt och studie mål- Lars Bergmanen av-konflikter iHandelshögskolan Sthlm

10. internationella utvecklingen KjellDen Andersenoch Derek Chamtbers
ÅkeSvensk sjukvård i interna- Blomqvistll. hälso-och ett

tionellt perspektiv University of Ontario,Western Ca-
nada

12.Det omedvetna valet nationell politik Expertgruppen för forskning om re-:-regional obalans gional utvecklingoch
13.Kunskapsbildning för förny- Ohlssonstrukturell Lennart

else
Landsting för välfärd Landstingsförbundet.
Bostadsmarknadenunder 1990-talet TurnerBengt m.. institut förStatens byggnadsforskk-

ning
Samhällsekonomins Folke Snickarsochtransport-. kommunikationsforsörjning

tjänstesektor17.Privat Statensindustriverk
Industrin till 2000 tillväxtde-18. år Statensindustriverkett-cennium
Inkomst- förmögenhetsfordelningenoch Kjell Jansson. 1967-1987 Statistiska centralbyrån

g20. på 90-talet. SvenskakommunförbundetKommunerna
restriktionerKrav och

Energi miljö ekonomi21. Statensenergiverk- -
Utbildning för Erik22. 2000-talet Karl-Gustav Andrén, Wallinn

Christeroch Bengt Ysander
Christina23. Kvinnors roll i ekonomin -hushållspro- ochJonung Inga Perssoon

duktion, marknadsproduktion jäm-och red.
ställdhet .Lunds universitet

lönebildning teori, Bertil24. Svensk empiri, Holmlund-politik universitetUppsala
25. Miljöproblemen i framtiden ll.Lars Lundgren m.

Naturvårdsverket
offentliga sektorn-e Stefan26. Den Fölster

Küsifâáffiáiiâi.. NorstedtsTrycker,Stockholm1990n

1996 O 5P6- -
sroerecw





FÖRLAGETALLMÄNNA

STOCKHOLM.10647KUNDTJÄNST,FÖRLAGET,ALLMÄNNABESTÄLLNINGARZ
48.FAx: 08-73908-73996TEL: 9530, åBRUNKEBERGSTORG,STOCKHOLM.v10MALMTORGSGATANINFORMAHONÅSBOKHANDELN, 5


