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FÖRORD 

Projektet Höghastighetståg: markvärden och finansiering startades i juni 

2015 och slutrapporterades i november 2017. Projektet är uppdelat i fyra 

delprojekt: Höghastighetståg och markvärden, Finansiering av stora 

infrastrukturinvesteringar, Förhandlingar om medfinansiering och Attityder till 

finansieringsformer.  

Uppdraget har genomförts som ett samarbete mellan WSP Analys & Strategi 

och avdelningen för Fastighetsvetenskap vid Lunds Universitet/Lunds 

Tekniska Högskola (LTH). Från WSP har följande person deltagit: Matts 

Andersson (projektledare samt delprojektledare för delrapport 4 och 5), Karin 

Brundell-Freij, Johan Ericson, Lina Jonsson (delprojektledare för delrapport 

3), Peter Jörgensen, Peter Almström och Katja Vuorenmaa Berdica. Från 

LTH har följande personer deltagit: Ingemar Bengtsson, Klas Ernald Borges, 

Malin Sjöstrand, Åsa Hansson (delprojektledare för delrapport 2) och Fredrik 

Kopsch. Projektet finansieras av Trafikverket, där Björn Hasselgren har varit 

kontaktperson. 

Redovisningen av projektet sker genom ett working paper per delprojekt, ett 

kortare working paper som sammanfattar hela projektet samt ett antal 

vetenskapliga artiklar. Alla working paper finns på 

http://swopec.hhs.se/lureal/.  

 

 LTH WP 2017:1 Sammanfattning  

 LTH WP 2017:2 Finansiering av stora infrastrukturinvesteringar 

 LTH WP 2017:3 Höghastighetståg och markvärden (detta dokument) 

 LTH WP 2017:4 Förhandlingar om medfinansiering  

 LTH WP 2017:5 Attityder till infrastrukturfinansiering 

 
Frågorna som projektet behandlar blir mer och mer aktuella. Vår förhoppning 

är att projektet ger ett gott kunskapsunderlag till framtida politik inom 

området. 
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SAMMANFATTNING 

Denna rapport försöker att svara på frågan vilka fastighetsvärdesförändringar 

som den föreslagna höghastighetstågsbanan Stockholm-Göteborg och 

Stockholm-Malmö kan förväntas ge.  

Det finns goda teoretiska grunder till varför en investering i infrastruktur bör 

ge upphov till positiva markvärdeseffekter. Utöver en direkt effekt från 

förbättrade resmöjligheter, eller snarare förbättrad tillgänglighet, kan indirekta 

effekter uppstå ifall resandet med höghastighetståg leder till dynamiska 

effekter i form av agglomerationseffekter och/eller kapitaleffekter.  

Även om den ekonomiska teorin ger stöd för att en infrastrukturinvestering 

som anläggande av en höghastighetsbana kan generera ökade markvärden 

på stationsorterna så är det många faktorer som påverkar. Vi kan dock 

utifrån ekonomisk teori formulera några rimligt säkra påståenden om faktorer 

som påverkar markvärdeseffekterna av en eventuell investering i 

höghastighetsjärnväg positivt: 

 Grunden för att positiva markvärdeseffekter ska uppstå är att den nya 

infrastrukturen erbjuder en förbättring i resmöjligheter jämfört med 

idag, d v s en förbättrad tillgänglighet. Ju större förbättring, desto 

större potential till markvärdeseffekt. Banorna i sig skapar inga 

värden, det är den faktiska trafikeringen som påverkar tillgängligheten 

och har potential att påverka markvärden. 

 Nyttan som skapas av den ökade tillgängligheten kan bara tas ut en 

gång. Om nyttan tas ut genom biljettpriset kan inte samma nytta 

resultera i ökade markvärden. Biljettpriserna behöver alltså vara låga 

för att åstadkomma ett högt konsumentöverskott och därmed en hög 

potential för ökade markvärden.  

 Stationernas tillgänglighet är viktig för antalet möjliga resenärer och 

därmed för eventuell markvärdeseffekt. Två faktorer är särskilt viktiga; 

dels tillgängligheten till stationen från lägen runtomkring och dels 

exploateringsgraden runt stationen. Lösningen av kollektivtrafiken till 

och från stationen är därmed mycket viktig. Stadsutvecklingsfrågor är 

också mycket viktiga eftersom effekten av järnvägen ökar ifall många 

människor och företag kan lokalisera sig nära stationen.  

Även de internationella erfarenheterna från tidigare 

höghastighetstågsinvesteringar visar på vikten av planering på såväl regional 

och lokal nivå för att maximera tillgänglighetsförbättringen. Det gäller 

höghastighetssystemets integrering med anslutande kollektivtrafik (inom 

staden och till kringliggande orter), stads- och fastighetsutvecklingsprojekt 

och bostadsplanering. Nya stationslägen med höghastighetståg har ofta 

kombinerats med andra investeringar på platsen. Det faktum att kapital 

satsas på en plats i sig att markvärdena kan stiga. Det är i sådana fall svårt 

att särskilja den effekt som höghastighetståget haft på markvärden och den 

effekt som uppstått genom investeringarna i sig. 

De markvärdesförändringar som estimeras till följd av olika investeringar i 

spårbunden infrastruktur är svåra att överföra till en svensk kontext eftersom 

det ofta saknas beskrivningar och mått på den tillgänglighetsförändring som 
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infrastrukturen innebär. Utan kunskap om trafikering, biljettpriser och vilka 

målpunkter som infrastrukturen ger tillgång till är det svårt för att inte säga 

omöjligt att överföra erfarenheter mellan olika projekt. Att erfarenheterna 

gällande markvärdespåverkan av investeringar i spårbunden trafik och i 

synnerhet höghastighetståg är spridda är därmed naturligt då 

investeringarna inneburit olika förändringar av tillgängligheten. 

Erfarenheten att positiva markvärdeseffekter främst har uppstått i 

mellanliggande städer som genom höghastighetståg förbinds med större 

städer ligger i linje med vad man teoretiskt bör förvänta sig. Att trafik inriktad 

på arbetspendling (pendeltågstrafik) har en större inverkan på markvärden 

för bostäder än mer långväga trafik är också i enlighet med resonemangen i 

teoriavsnittet då pendlingsresor görs väsentligt oftare än t ex fritidsresor. Att 

höghastighetståg internationellt sett till största delen påverkat värdet för 

kommersiella fastigheter kan ses som en följd av att trafiken också varit 

inriktad på just långväga resor och med en prissättning som inte gynnat 

arbetspendling i de aktuella stråken. 

De internationella erfarenheterna av hur markvärden påverkas av 

höghastighetståg får sammanfattningsvis sägas vara blandade, till följd av 

såväl starkt skiftande estimeringsmetodik som stora skillnader i lokala och 

nationella förutsättningar avseende trafikering, biljettpriser, bebyggelse m.m. 

Av dessa skäl är det svårt att rakt av överföra de erfarenheter som gjorts på 

andra platser till de föreslagna svenska stationsorterna för 

höghastighetsjärnvägen. 

Vår utgångspunkt har därför varit att undersöka vilka förändringar i 

tillgänglighet som höghastighetsjärnvägen kan förväntas skapa för att 

därigenom kunna säga något om troliga fastighetsvärdesförändringar. Det 

underliggande antagandet bakom ett sådant tillvägagångssätt är att de 

fastighetsvärdeseffekter som uppstår på en plats när en 

höghastighetstågstation etableras i grunden beror på att platsens attraktivitet 

som lokaliseringsort förändras när järnvägen möjliggör nya resor och 

transporter. Det är alltså huvudsakligen genom den tillkommande 

tågtrafikeringen, och den tillgänglighet som den ger upphov till, som 

fastighetsvärden kan förändras. Genom klok lokalisering av stationslägen 

och utveckling av stationens omland, inklusive ny bebyggelse, kan man 

förstärka attraktivitetsökningen, men den primära källan till 

fastighetsvärdesförändringen är den ökade tillgänglighet som trafikeringen 

ger upphov till. Av detta skäl har vi valt att undersöka vilken 

tillgänglighetsförändring som den föreslagna höghastighetsjärnvägen i 

Sverige kan förväntas ge upphov till och hur denna tillgänglighetsförändring 

kan förväntas påverka fastighetsvärden.  

Utifrån de restider, reskostnader och trafikering som görs i Trafikverkets 

prognos för resandet med och utan höghastighetsjärnvägen tillsammans 

med uppgifter om målpunkter tar vi fram ett mått på tillgänglighet. Detta 

logsummebaserade tillgänglighetsmått används för att åskådliggöra hur 

tillgängligheten kan förväntas förändras om höghastighetsjärnvägen skulle 

byggas. Separata beräkningar görs för långväga respektive regionala resor. 

Våra beräkningar av den tillgänglighetsförändring som ges av 

höghastighetsbanan visar att det framför allt är tillgängligheten för långväga 

resor som förbättras. Detta trots att de storregionala tågen som t ex går 

mellan Linköping och Stockholm ingår i beräkningen av regional 
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tillgänglighet. Det har tidigare visats att det i huvudsak är för långväga 

tjänsteresor och övriga privata resor som resenärsnyttor uppstår vilket gör att 

det inte är så förvånande att det främst är den långväga tillgängligheten som 

förbättras. Effekterna för arbetsresor är däremot relativt begränsade. 

Hur ser då sambandet ut mellan tillgänglighet och fastighetsvärden? För att 

svara på den frågan skattar vi regressionsmodeller över relationen mellan 

genomsnittliga taxeringsvärden för småhus och tillgänglighet i Sverige idag. 

Denna empiriska studie visar att det framför allt är den regionala 

tillgängligheten som är viktig för fastighetsvärdena. När vi kombinerar den 

beräknade tillgänglighetsförändring till följd av höghastighetsjärnvägen med 

det samband vi skattat mellan tillgänglighet och fastighetsvärden ser vi att 

höghastighetsjärnvägen visserligen förväntas ge vissa 

fastighetsvärdesökningar på de aktuella stationsorterna men att dessa är 

mycket små (under en halv procentenhet) i förhållande den variation i 

fastighetsvärden som finns idag. Förändringarna är kort sagt i förväntad 

riktning men storleksordningen är i princip försumbar. Som ett exempel är 

det genomsnittliga taxeringsvärdet för småhus i Härryda kommun 43 procent 

högre än taxeringsvärdet i Borås kommun medan höghastighetsjärnvägen 

förväntas öka taxeringsvärdena i dessa kommuner med ca 0,35 procent, två 

av kommunerna med högst beräknad taxeringsvärdesförändring. De små 

fastighetsvärdesökningarna är en följd av att höghastighetsjärnvägen i 

huvudsak ger tillgänglighetsökningar för långväga resor samtidigt som dessa 

enligt våra skattningar inte har någon signifikant påverkan på 

fastighetsvärden. Istället är det de relativt små förbättringarna i regional 

tillgänglighet som driver förändringen i fastighetsvärden.  
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1 INLEDNING 

Förslaget om att investera i nya stambanor för höghastighetståg i Sverige 

har väckt ett intresse för frågan hur fastighetsvärden och markvärden 

påverkas av investeringar i infrastruktur och då i synnerhet av investeringar i 

höghastighetsjärnväg. Sverigeförhandlingens uppdrag att förhandla kring 

medfinansiering, stationslösningar och bostadsbyggande i de blivande 

stationsorterna har gjort det än mer aktuellt att titta närmare på hur en 

investering i ny järnväg kan påverka mark- och fastighetsvärden i stationens 

omland. Ökade fastighetsvärden kan nämligen vara en möjlig 

finansieringskälla för att åtminstone delfinansiera investeringen i 

höghastighetsjärnväg. Hur en beskattning av sådana värdestegringar kan 

utformas beskrivs närmare i rapporten från det andra arbetspaketet, 

Finansiering av stora infrastrukturinvesteringar. Men för att det 

överhuvudtaget ska vara möjligt att använda värdestegringar som en 

finansieringskälla krävs att man i förväg, innan investeringen genomförs, kan 

göra en bedömning av hur stora värdestegringseffekter som kan förväntas 

uppstå. Detta delprojekt syftar till att kartlägga vilka 

fastighetsvärdesförändringar som den föreslagna höghastighetstågsbanan 

Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö kan förväntas ge.  

Transportmöjligheter har en stor betydelse för hur städer växer fram och 

därmed hur markvärden förändras. Skyddade hamnar, korsande vägstråk 

eller järnvägsknutar har gett förutsättningar för skapandet av städer. 

Transportmöjligheterna sätter därmed spår i landskapet och städernas 

struktur under lång tid framåt – även när sjöfartens betydelse minskat, vägen 

dragits om eller tågen slutat stanna kan städerna leva kvar och fortsätta 

frodas. 

I den bästa av världar, eller snarare i den bästa metodologiska 

forskningsdesignen, skulle vi vilja genomföra ett experiment där vi kan välja 

ut några orter med liknande förutsättning och sen slumpmässigt ge några av 

dessa orter höghastighetstågstrafik för att därefter undersöka förändringar i 

mark- och fastighetsvärden. Ett sådant experiment är dock i praktiken 

omöjligt att genomföra utan istället får vi närma oss frågan från flera olika 

håll. Vad kan vi förvänta oss ska hända utifrån etablerad teori kring 

markvärden och transportmöjligheter? Vilka erfarenheter har gjorts på andra 

platser där höghastighetstågtrafik har etablerats? Hur förväntar man sig att 

höghastighetsbanan ska trafikeras, hur förändras tillgängligheten och vilka 

resenärsnyttor är det som uppstår? Vilka samband går att se mellan 

tillgänglighet för både långväga- och kortväga resor och fastighetsvärden i 

Sverige idag? 

I nästföljande kapitel görs en teoretisk genomgång av förutsättningarna för 

markvärdesökningar till följd av höghastighetstågstrafikering. Vilka är 

mekanismerna som kan ge upphov till markvärdeseffekter och vilka faktorer 

har betydelse för att markvärden ska stiga eller sjunka? I kapitlet ges ett 

teoretiskt ramverk som stöd för den analys som senare görs av det svenska 

förslaget till höghastighetsjärnväg. 

Därefter ägnar vi ett kapitel åt att titta närmare på de erfarenheter som finns 

av tidigare genomförda investeringar i främst höghastighetsjärnväg men 

även viss annan infrastruktur när det gäller effekter på fastighetsvärden.  
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Det fjärde kapitlet beskriver vår ansats att använda 

tillgänglighetsförändringen för att säga något om förändrade 

fastighetsvärden. I detta avsnitt beskriver vi varför tillgänglighet påverkar 

fastighetsvärden och hur tillgängligheten kan mätas.  

Därefter fördjupar vi oss i det förslag som finns kring en svensk 

höghastighetsjärnväg. Hur föreslås järnvägen trafikeras och vilka orter 

kommer att få störst tillgänglighetsförbättringar? Här tittar vi närmare på de 

antaganden som gjorts om t ex turtätheter och biljettpriser i trafikprognosen 

och funderar kring om dessa är rimliga och vilka effekter andra antaganden 

får på tillgänglighetsförändringen.  

I det sjätte kapitlet tittar vi närmare på sambandet mellan tillgänglighet och 

fastighetsvärden i Sverige idag genom en empirisk analys. De skattade 

sambanden används sedan för att bedöma vilken effekt på fastighetsvärden 

som den föreslagna höghastighetsinvesteringen kan få baserat på de 

tillgänglighetsförändringar som vi redovisat i kapitlet dessförinnan.  

Slutligen gör vi i vårt sista kapitel en konkluderande analys av 

förutsättningarna för mark- och fastighetsvärdeökningar som resultat av det 

aktuella höghastighetsbaneprojektet. 
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2 TEORI OM HUR TILLGÄNGLIGHET 
PÅVERKAR MARKVÄRDEN 

I det här kapitlet kommer de teoretiska förutsättningarna att analyseras och 

redovisas, med utgångspunkt i grundläggande mikroekonomisk teori samt 

regionalekonomiska och urbanekonomiska tillämpningar av densamma. 

Kapitlet kommer att ha ett bruttoperspektiv, d.v.s. frågan gäller hur 

infrastrukturinvesteringar kan påverka markvärden p.g.a. ökad tillgänglighet. 

Kapitlet kommer därmed inte att behandla frågan om ökad tillgänglighet och 

ökade markvärden i ett läge kan leda till sänkta markvärden i andra lägen – 

som är opåverkade av infrastrukturinvesteringen – p.g.a. att verksamheter 

flyttar till läget som fått förbättrad tillgänglighet. På aggregerad nivå finns 

möjligheten att effekterna summerar till noll då höjda och sänkta markvärden 

tar ut varandra (Trafikanalys, 2016). Vi avgränsar oss till att studera endast 

de positiva effekterna eftersom uppdraget består i att bedöma möjligheterna 

att delfinansiera en investering i höghastighetståg (HHT) med hjälp av ökade 

markvärden. 

Syftet med föreliggande teorigenomgång är att skapa en grund för 

efterföljande litteraturgenomgång och empiriska undersökningar. Målet är att 

teorigenomgång, litteraturstudie och empiriska studier tillsammans ska ge 

tillräckligt underlag för att kunna genomföra den avslutande analysen av vad 

vi kan förvänta oss för markvärdeseffekter och vilka faktorer som kommer att 

vara avgörande för effekternas realisering, och dess storlek. 

2.1 VAD BEHÖVER VI VETA? 

För att komma fram till huvudfrågan om hur HHT kan öka markvärden 

kommer rapporten först behandla de mer grundläggande frågorna om hur 

markvärden generellt uppstår och hur markvärden beror på läget. 

Föreliggande teorikapitel kommer att börja i generella frågeställningar för att 

därefter bli allt mer specifikt inriktad på just HHT:s inverkan på markvärden, 

och i tur och ordning behandla följande tre frågor 

1. Hur uppstår markvärden?   

Vi kommer inleda analysen med att härleda markvärden till värdet av den 

produktion som bedrivs på marken. 

2. Hur beror markvärdet på läget? 

  a) Produktivitetens beroende av läget 

  b) Hur kan transporter påverka markvärden? 

För att besvara frågan kommer vi att studera hur olika lägens skillnader i 

egenskaper gör dem mer eller mindre lämpliga för viss produktion, vilket 

orsakar skillnader i markvärden. Det är samma orsaker som förklarar 

uppkomst och utveckling av städer och vi kommer därför att behandla frågan 

om städers uppkomst och tillväxt. 

3. Hur kan HHT påverka markvärden? 

Vi fortsätter analysen med att sätta in HHT i modellen som förklarar 

markvärden. Målet är att klarlägga sambandet från ökad tillgänglighet via 

HHT till ökade markvärden. 
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Analysen kommer att bygga på standardantagande om nyttomaximerande 

konsumenter och vinstmaximerande producenter och därmed studera 

marknadsjämvikter under olika förutsättningar avseende teknologi och 

institutionella förhållanden likväl som konkurrensläget. Det finns sedan länge 

etablerade nationalekonomiska tillämpningar på frågor som rör ekonomi och 

geografi och vi kommer att nyttja dessa. 

2.2 HUR UPPSTÅR MARKVÄRDEN? 

Inom fastighetsbranschen säger man ofta, med en lätt överdrift, att de tre 

viktigaste egenskaper hos en fastighet är ”läge, läge, läge”. I all sin enkelhet 

säger uttrycket mycket om vad som skapar fastighetsvärden. Det är inte 

fastigheten i sig själv som genererar värdet utan det förhållande att 

fastigheten möjliggör en produktion som i sin tur har ett värde. Produktionens 

värde är i sin tur i hög grad lägesberoende; en bostadsfastighet kan bidra till 

att producera hög boendenytta ifall den t ex möjliggör en vacker utsikt från 

bostaden eller om den har hög tillgänglighet till en attraktiv arbetsmarknad; 

en kontorsfastighet kan bidra till att producera tjänster med högt 

värdeinnehåll ifall dess läge medger goda möjligheter för anställda till 

effektiva möten med kunder, leverantörer och kollegor.  

2.3 DEN RESIDUALA VÄRDETEORIN 

Teorin om att fastigheter får sitt värde ur värdet av den produktion som 

bedrivs på fastigheten brukar benämnas för ”the Residual Theory of Value” 

(Geltner, 2013) eller ”the Left Over Principle” (Sullivan, 2012). Principen för 

att på det här sättet härleda fastighetsvärden ur dess funktion som 

produktionsfaktor går långt tillbaka, åtminstone till David Ricardos The 

Principles of Political Economy and Taxation, först utgiven 1817. Fastigheter 

har inget egenvärde utan fastighetsvärdet beror på värdet av produktionen 

som är knuten till fastigheten. Produktionen kan vara allt möjligt:  

 spannmålsproduktion på åkermark 

 virkesproduktion på en skogsfastighet, 

 försäljning av livsmedel i en matbutik,  

 sammansättning av mobiltelefoner i en industrilokal,  

 bankverksamhet i en kontorslokal,  

 boende i hyrd lägenhet, 

 boende i egen villa, 

 o.s.v. 

 
Fastigheter används i en produktionsprocess till att framställa något som hos 

någon tillfredsställer ett behov och därför kan vi analysera fastigheter som 

produktionsfaktorer. 

För de flesta typer av produktion är flera faktorer inblandade, såsom arbete, 

kapitel och fastigheter. Produktionsfaktorerna är vanligen organiserade i ett 

företag. Produktionsresultaten säljs i en bytesekonomi normalt på en 

marknad och den som äger produktionsresultatet får betalt. Ur denna 



 
 

 

 
  •     | 13   

betalning får i sin tur ägarna av produktionsfaktorerna sin ersättning. Låt oss 

betrakta ett enkelt exempel. Antag att vi har en butik som säljer livsmedel. 

Försäljningen sker i en förhyrd lokal, med hjälp av anställd personal. Förutom 

lokaler och personal behöver företaget lämplig butiksinredning och 

mediaförsörjning av el med mera samt transporter av varorna som ska 

säljas. Då skulle inkomsten för ett normalt år kunna se ut som i Tabell 1. 

Tabell 1. Residual värdeteori: startläge 

Intäkter  

Försäljning      1 000 000     

Kostnader  

Insatsvaror       400 000     

El, transporter + övriga kostnader           50 000     

Löner         150 000     

Hyra för lokaler         200 000     

Räntor         100 000     

Vinst/ersättning till ägarna         100 000     

 

Försäljningsintäkterna beror på marknaden för bolagets produkter och de 

varierar därför med hur framgångsrikt företaget är. Det är därför intressant att 

studera hur ersättningen till ägarna av de olika produktionsfaktorerna varierar 

med försäljningen. Vi måste här skilja mellan kort och lång sikt. På kort sikt 

kommer ägarna att ackumulera svängningar i intäkter eftersom deras 

ersättning är den enda ersättningen som inte är avtalsbestämd. Det är 

funktionen för eget kapital i ett företag, det fungerar som en buffert för de 

övriga parterna - därav begreppet riskkapital. 

Tabell 2. Residual värdeteori: minskad efterfrågan på kort sikt 

Intäkter   

Försäljning      900 000     -10% 

Kostnader   

Insatsvaror       400 000     0% 

El, transporter + övriga kostnader           50 000     0% 

Löner         150 000     0% 

Hyra för lokaler         200 000     0% 

Räntor         100 000     0% 

Vinst/ersättning till ägarna         100 000     -100% 

 

I Tabell 2 minskar intäkterna med 10 % och vinsten för ägarna raderas ut, 

initialt. Men på längre sikt löper alla avtal ut och omförhandlas och ägarna 

kommer i de förhandlingarna att kräva marknadsmässig ersättning på sitt 

satsade kapital. Om vi antar att företagets lönsamhet varaktigt har 

försämrats måste kostnaderna också sjunka för att lönsamheten ska 

återupprättas. Frågan är hur fördelningen sker? Den viktigaste faktorn här är 
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hur ägarna till de olika produktionsfaktorerna väljer att agera. Avgörande för 

detta är ifall de kan sälja sin produktionsfaktor till någon annan än just detta 

företag. Om vi antar att det är bara just vårt företag som har fått sämre 

lönsamhet, kommer ägarna sluta investera i det, och slutligen avveckla det. 

Någon annan kommer att hyra lokalen. Men en annan situation är mer 

intressant för oss, nämligen när lönsamheten att driva livsmedelhandel i 

allmänhet försämras för hela området. Vi kan t ex anta att vägnätet har 

förändrats så att lokalen ligger sämre till än tidigare.  

Skillnaden jämfört med det korta perspektivet vi såg på ovan är att även 

ägarna har ett val; bör de återinvestera i produktion och framför allt, bör de 

förlänga hyresavtalet för lokalerna? När man står inför dessa beslut är alla 

vägar öppna och du som ägare kan flytta ditt kapital till en annan plats där 

försäljningen är mer lönsam. Den enda som inte kan flytta sin 

produktionsfaktor är fastighetsägaren. Alla andra ägare av produktionsmedel 

utöver fastighetsägaren har möjlighet att sälja sin produktionsfaktor på någon 

annan marknad, och kommer därför att kräva marknadsmässig ersättning – 

även om lönsamheten för produktionen har sjunkit i det här läget. I Tabell 3 

ser vi ett stiliserat exempel på resultaträkning. 

Tabell 3. Residual värdeteori: minskad efterfrågan på lång sikt 

 

Intäkter   

Försäljning      900 000     -10% 

Kostnader   

Insatsvaror       400 000     0% 

El, transporter + övriga kostnader           50 000     0% 

Löner         150 000     0% 

Hyra för lokaler 100 000     -50% 

Räntor         100 000     0% 

Vinst/ersättning till ägarna         100 000     0% 

 

I slutändan kommer en intäktsminskning på 10 % ha lett till att 

fastighetsägarna har förlorat 50 % av sina hyresintäkter. Andra som är 

inblandade i produktionen påverkas inte eftersom de kan hota med att flytta 

sina produktionsfaktorer till andra platser i sådan utsträckning att priset för 

dem bibehålls. Vi noterar nu att fast egendom har en residual position jämfört 

med andra produktionsfaktorer. Andra produktionsfaktorers ersättning 

bestäms av marknaden eftersom de är rörliga och kan flyttas till marknader 

med bättre lönsamhet. Fastigheten är den enda produktionsfaktorn som inte 

kan flytta ut från en marknad med vikande lönsamhet till en marknad med 

bättre lönsamhet. Fastighetsägaren kommer alltså att fungera som en 

stötdämpare för ägarna till de andra produktionsmedlen. 

I verkligheten finns, naturligtvis, transaktionskostnader som t ex innebär att 

arbetare kan acceptera viss lönesänkning innan de flyttar. Men grundbilden 

kvarstår, den enda produktionsfaktorn som är helt orörlig är fastigheten och 

den kommer därför att suga upp det mesta av variationen i lönsamhet på 

lång sikt. Ju mindre del av de totala kostnaderna som utgörs av 
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fastighetskostnader, desto mer kommer fastighetsintäkterna att påverkas av 

en given förändring i produktionens lönsamhet. Den residuala värdeteorin 

hjälper oss att förstå två viktiga egenskaper för fastigheter som 

produktionsfaktorer: 

1. Residualt värde innebär att fastigheter kommer att vara 

produktionsfaktorer som varierar mest i värde över tiden, över den 

ekonomiska cykeln. På grund av transaktionskostnader gäller det dock 

endast på lång sikt - på kort sikt tar det egna kapitalet upp 

svängningarna. 

 

2. Residualt värde innebär att fastigheter kommer att vara den 

produktionsfaktorer som varierar mest i värde mellan olika lägen. Värdet 

av kapital är detsamma hela tiden, värdet av arbetet varierar med värdet 

av produktionen, men inte i samma utsträckning som värdet på 

fastigheter. Detta är uppenbart när man jämför löneskillnader med 

hyresskillnader för olika platser i landet. 

2.3.1 Fastigheter suger upp värdet på varor som inte har sin 
egen marknad 

Vi har etablerat den grundläggande principen bakom den residuala 

värdeteorin för fastigheter. Om det är möjligt att genomföra en värdefull 

produktion i ett visst läge, har marken också ett högt värde. I många fall är 

det mycket tydligt vad produktionen består i, medan det i andra fall är mindre 

tydligt. I praktiken är det inte avgörande om produktionen faktiskt utförts på 

fastigheten, utan snarare det faktum att produktionens vinster tillfaller 

fastighetsägaren. Värdet på varor och tjänster som inte har sin egen 

marknad kan sugas upp i fastigheternas värden. Att bostäder är dyrare i 

större städer än i mindre städer beror inte på att de boende upplever större 

fördelar i bostaden i den större staden, än vad boende i den lilla staden 

upplever; det beror istället på nyttigheter som är tillgängliga från bostaden, 

särskilt en större arbetsmarknad. Fördelen med tillgång till en större 

arbetsmarknad har ingen egen marknad och värdet av den kapitaliseras 

istället i bostäderna, eftersom tillgängligheten till arbetsmarknaden är 

avhängig tillgången till en bostad i staden, eller inom rimligt 

pendlingsavstånd. Ur det här perspektivet blir det mycket tydligt hur 

förbättrad infrastruktur, genom förbättrad tillgänglighet, kan leda till ökade 

fastighets- och markvärden. Den här insikten kommer att ligga till grund för 

hela den fortsatta analysen av HHT:s inverkan på markvärden. 

2.3.2 Residualt värde av obebyggd mark 

Vi kan föra det residuala resonemanget ett steg vidare. Efter att ha 

konstaterat att en fastighet får sitt värde från överskottet av den produktion 

som fastigheten bidrar till att skapa, kan vi på samma sätt säga att den ännu 

inte exploaterade markens värde är ett derivat av den utvecklade fastighet 

som är möjlig att skapa på marken. Markvärdet kan då sägas vara dubbelt 

residualt till produktionen på marken. 

Värdet av ännu ej exploaterad mark – normalt benämnt råmark – beror på 

värdet av den mest värdefulla produktion som är möjlig att åstadkomma på 

marken, och på produktionskostnaderna för att utveckla råmarken till en 
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fungerande produktionsfastighet. Kostnaderna består i huvudsak av 

projekterings- markarbetes- och byggkostnader.  

2.3.3 Kapitalisering av markvärden 

Det vi hittills sagt handlar om att fastighetsägaren kan erhålla en del av de 

intäkter som produktionen på fastigheten genererar. Det handlar alltså om ett 

kassaflöde under en viss period. För att översätta detta till markvärde 

behöver kassaflödet kapitaliseras till ett nuvärde. Värdet av en fastighet är 

lika med det nuvärdet av alla de framtida kassaflöden som fastigheten kan 

förväntas generera åt ägaren.  Framtida kassaflöden är inte lika mycket 

värda som pengar idag och därför måste alla framtida kassaflöden 

diskonteras med en faktor större än ett, innan de summeras till ett nuvärde. 

Graden av diskontering uttrycks i avkastningskravet. Om storleken på 

kassaflödena är osäker använder man ett högre avkastningskrav för att ta 

hänsyn till den större riskpremien som krävs för att någon investerare ska 

vara intresserad av att investera i tillgången. Ett vanligt sätt att värdera en 

fastighet genom nuvärdesberäkning är att använda den s.k. Gordons formel.  

𝑁𝑉 =
𝐾 

𝑟 − 𝑔
 

Nuvärdet är lika med det förväntade årliga kassaflödet ”K” dividerat med 

avkastningskravet ”r” minskat med förväntad tillväxttakt i kassaflödet ”g”. 

Värderingsmetoden benämns också evighetskapitalisering, eftersom den 

bygger på antagandet att kassaflödet kommer att fortsätta för alltid. Det kan 

förefalla orealistiskt men fungerar bra för fastigheter eftersom de är mycket 

långlivade och eftersom diskonteringen av framtida kassaflöden innebär att 

värdetillskottet till nuvärdet avtar med tiden.   

2.4 HUR BEROR MARKVÄRDET PÅ LÄGET? 

Vi har sett att markvärdet beror på värdet av produktionen på marken och 

nästa steg är att förstå varför markvärden skiljer sig åt i olika lägen. 

Därigenom kan vi bättre förstå hur skillnader i egenskaper mellan olika lägen 

förklarar skillnader i markvärden för olika lägen. Frågan om hur markvärdet 

beror på läget kan med fördel delas upp i två frågor. Med utgångspunkt i den 

residuala värdeteorin blir det intressant att analysera, (a) hur produktionens 

värde beror på läget, eftersom variationer i lägesproduktivitet bör avspegla 

sig i variation i markvärden. Men det finns en annan aspekt som också 

behöver analyseras, (b) möjligheten att utnyttja ett läges produktivitet genom 

att lokalisera sig utanför men i närheten av läget och därmed få tillgång till 

lägets attraktiva egenskaper, mot en transportkostnad. Den första frågan 

handlar till stor del om den centrala frågan varför städer uppstår och 

förklaras i hög utsträckning av klusterbildning (McCann, 2013) Den andra 

frågan handlar om hur verksamheter lokaliserar sig i förhållande till en 

central punkt eller klusterbildning utifrån jämviktsvillkoret att alla lägen bör 

vara lika attraktiva (Sullivan, 2012). Ett läge i närheten av en central punkt 

kommer då att ha ett värde som speglar lägesvärdet i den centrala punkten 

minus transportkostnaden mellan punkterna. Den urbana gränsen (gränsen 

mellan stad och land) uppstår där transportkostnaden är lika stor som 

mervärdet av att ha tillgång till det centrala läget. I det följande kommer vi att 
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först behandla frågan om hur ett läges värde bestäms av produktiviteten i 

läget, för att därefter fortsätta analysen med att studera hur produktiviteten i 

ett centralt läge kan ge spridningseffekter till omkringliggande lägen och hur 

detta beror omvänt på transportkostnaderna. 

2.4.1 Produktivitetens beroende av läget 

En studie av hur lägets egenskaper förklarar markvärden leder 

ofrånkomligen till en studie av hur individer och verksamheter väljer att 

lokalisera sig rumsligt och därmed en studie av städers uppkomst och 

tillväxt. Observationen av stora städer, små städer och landsbygd som lever 

sida vid sida har länge intresserat forskare och stimulerat forskning om 

drivkrafterna som kan förklara städers tillväxt men också förklara gränserna 

för tillväxten; hur kommer det sig att vi samtidigt kan observera både 

landsbygd, små och stora städer? Vi ska i det följande kort beskriva några av 

de centrala inslagen i vanliga modeller för att analysera frågor som handlar 

om hur hushåll och företag väljer att lokalisera sig geografiskt, i förhållande 

till naturliga förutsättningar men också i förhållande till andra hushåll och 

andra företag. Vi kommer att börja med frågan om varför städer alls 

uppkommer och därefter fortsätta med att analysera frågan varför olika 

städer ser så olika ut, varvid vi kommer in på betydelsen av klusterbildning 

för städers tillväxt. 

2.4.2 Städers uppkomst 

När man studerar hur hushåll och företag väljer att lokalisera sig är det 

slående hur man väljer att lokalisera sig nära andra hushåll och eller företag. 

Det är mycket enkelt att konstatera att man i urbaniserade samhällen inte 

väljer att fördela sig jämnt över rummet. Den förtätning detta ger upphov till 

leder till en konkurrens om utrymmet som innebär att priset på utrymme drivs 

upp. Eftersom man väljer att betala mer för utrymmet i städer måste vi dra 

slutsatsen att det finns något som kompenserar det högre priset på utrymme. 

Första frågan blir då att förklara vilka fördelar det är som uppnås i förtätade 

miljöer.  

Den enklaste förklaringen bygger på att det finns skalfördelar i produktion, 

både i handel och i tillverkning. Med skalfördelar i produktion kommer ett 

företag att kunna producera till lägre styckkostnad än självhushållet.  Utan 

företag är hushållen antingen helt självförsörjande eller delvis 

självförsörjande men ägnar sig också åt byteshandel med andra hushåll. Om 

ett företag etablerar sig och kan producera en vara billigare än hushållen 

själva, kommer ett antal hushåll att sluta producera (eller byta till sig) de här 

varorna och istället köpa dem av företaget. Företaget kommer då att kunna 

specialisera sig på just den produktionen och producera effektivare än vad 

hushållen kan göra. Hushållen som bor nära företaget kommer att handla av 

det, medan hushåll som bor långt borta från fabriken kommer att tycka att 

transportkostnaderna är för höga för att det totalt sett ska vara lönsamt att 

handla av företaget. Företaget kommer alltså att få ett 

kundupptagningsområde runt företaget som bestäms av två faktorer, dels 

företagets relativa produktivitet (prisskillnaden i produktionskostnad mellan 

företagsproducerat och hemmaproducerat) och dels transportkostnaden 

mellan företaget och hemmet. Utanför företagets upptagningsområde 

kommer hushållen att idka självhushåll eller byteshandel. I företaget behövs 
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arbetskraft och en del av de människor som tidigare arbetade i självhushållet 

kommer att ta anställning i företaget då företagets högre produktivitet innebär 

att man kan erbjuda en lön som ger arbetaren högre köpkraft än tidigare. 

Arbetarna kommer att drabbas av stora reskostnader ifall de inte flyttar på 

sig och kommer därför att flytta närmare företaget. Med många arbetare som 

vill bo nära företaget ökar konkurrensen om mark nära företaget och 

hushållen kommer därför att nöja sig med mindre utrymme och bo tätare, 

och vi har därmed en stad. 

I litteraturen inom urban ekonomi brukar man tala om två huvudsakliga typer 

av städer, handelsstaden och tillverkningsstaden. Resonemanget ovan är 

applicerbart på båda typerna av städer. Handelsstaden uppstår runt ett 

handelsföretag, eller kanske snarare en handelsplats, medan 

tillverkningsstaden uppstår runt en fabrik. I båda fallen drivs stadsbildningen 

av att handels- respektive tillverkningsföretaget kan utnyttja skalfördelar i sin 

produktion och därmed konkurrera ut självhushållning och byteshandel 

genom lägre styckkostnader. Samtidigt uppstår också en mer reguljär handel 

med specialiserad arbetskraft som har intresse av att bo nära arbetsplatsen 

och samtidigt får ett minskat intresse av jordbruksmark när de lämnar 

självhushållet och får sin huvudsakliga försörjning som anställd. De har alltså 

dubbla skäl att minska sin ytkonsumtion, dels för att de inte längre odlar sin 

egen mat och dels för att priset på utrymme ökar när många vill åt samma 

plats. Båda typerna av städer drivs alltså av samma grundläggande kraft, 

skalfördelar, men uppvisar annars avgörande skillnader. När det gäller 

handelsstaden sker varuproduktionen utanför staden och transporteras in till 

staden för försäljning till kunder som dels bor i staden men i stor utsträckning 

utanför staden, medan varuproduktionen sker i tillverkningsstaden och 

transporteras ut till kunderna utanför staden. 

2.4.3 Ett mönster av städer 

Drivkrafterna för stadsbildning som vi beskrivit här är generella vilket betyder 

att städer potentiellt kan uppstå överallt och vi kommer därmed in på frågan 

hur städer förhåller sig till varandra. Om vi utgår från ett ursprungsläge där all 

mark har samma egenskaper och alla hushåll är självhushåll kommer 

hushållen att vara jämnt utspridda över rummet. När vi så inför företag enligt 

ovan och till en början antar att alla företag har tillgång till samma teknologi 

kommer ett liknande mönster av städer att uppstå. Den klassiska bilden är 

att företagen/städerna delar upp marknaden mellan sig i ett bikakemönster, 

vilket 1944 beskrevs av den tyske forskaren August Lösch som använde en 

mikroekonomisk ansats för att förklara städers utformning och förhållande till 

varandra och syftade till att modellera ett idealt utnyttjande av landskapet. 

Han ville förklara vilket rumsligt mönster vi bör förvänta oss i jämvikt. Med 

antagande om identiska företag som i konkurrens delar upp marknaden blir 

resultatet ett bikakemönster av marknadsområden runt varje företag. Med 

sexkantiga marknadsområden minimeras de totala transporterna i ekonomin.  

Antagandet att alla företag använder samma produktionsteknologi är 

uppenbart orealistiskt eftersom t ex skalfördelarna är mycket olika för olika 

typer av produktion. När modellen kompliceras med olika typer av företag 

med starkt varierande typer av produktion kom Lösch fram till att varje 

geografiskt område kommer att få en hierarkisk struktur där det kommer att 
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domineras av en primär stad med ett omland – hinterland – med en 

blandning av mindre städer och landsbygd. En intressant aspekt av modellen 

är att den uppvisar ett mönster med varierande grad av centralisering och 

decentralisering även utan variation i den fysiska miljön (Lösch, 1954). En 

annan tysk forskare som var samtida med Lösch är Walter Christaller som 

också studerade hur städer är fördelade i rummet (Christaller, 1966). Medan 

Lösch modell huvudsakligen är deduktivt härledd var Christallers modell 

huvudsakligen induktivt härledd. Christaller utgick från ett observerat 

mönster och försökte återskapa ett teoretiskt mönster som garanterar att alla 

platser försörjs med alla varor från så få produktionsplatser som möjligt. 

Resultatet blev ett hierarkiskt mönster av städer med sexkantiga 

marknadsområden runt produktionsplatserna där olika typer av produktion 

har överlappande områden, större och mindre beroende på produktionens 

karaktär. 

Efter pionjärarbetena av Christaller och Lösch har forskningen fortgått och 

nya modeller med färre begränsande antaganden har utvecklats, och ämnet 

New Economic Geography har etablerats med utgångspunkt i bl a 

Nobelpristagaren Paul Krugmans arbete (Krugman, Geography and Trade, 

1991) (Krugman, Increasing Returns and Economic Geography, 1991). 

Christaller och Lösch tidiga arbeten är dock fortfarande viktiga i 

undervisningen inom regional och urban ekonomi då de tillsammans 

etablerar teorin om den centrala platsen som både är en pedagogiskt 

attraktiv utgångspunkt för att börja studera samspelet mellan geografi och 

ekonomiska drivkrafter och samtidigt analytiskt passar bra ihop med den 

monocentriska modellen av stadens inre utformning som är grunden för 

inledande studier av hur olika verksamheter placerar sig i en stad. För vårt 

syfte är centralplatsteorin en tillräcklig utgångspunkt för att förstå hur 

markvärden beror på läget. 

2.4.4 Städers tillväxt: Centraliserande och decentraliserande 
krafter 

Teorin om den centrala platsen förklarar att vi bör observera ett hierarkiskt 

mönster av olika stora städer där städer av samma storlek – rang – ligger 

jämnt fördelade i rummet med ungefär lika stora hinterland runt sig. Det här 

mönstret stämmer ganska väl med det vi empiriskt kan observera. Mönstret 

förklaras i första hand av att olika typer av produktion dels har olika 

produktionsförutsättningar, inklusive transport till och från 

produktionsplatsen, och dels konsumeras i olika mängder. Graden av 

centralisering blir härmed mycket olika mellan olika typer av produktion och 

därmed kommer det att finnas olika många företag inom olika typer av 

produktion.  Den optimala fördelningen av rummet mellan olika företag är 

alltså olika för olika branscher och därmed måste vissa städer innehålla fler 

företag än andra. På så sätt uppstår mönstret där städer av samma rang 

ligger jämnt fördelade i rummet men där städer av olika rang har 

överlappande marknadsområden. Det här är en av de uppenbara styrkorna 

hos centralplatsteorin, att den kan förklara ett varierat mönster av olika stora 

städer utan att behöva förlita sig på speciella naturliga förutsättningar.  

Nästa steg för oss är att studera städernas inre liv närmare och därmed 

försöka förstå varför en del städer utvecklas till högre rang och storlek än 

andra; varför städer växer och varför de sluta växa, eller t.o.m. minskar i 
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storlek. Uppenbarligen finns det starka centraliserande krafter men det finns 

också motverkande, decentraliserande krafter – annars skulle vi inte kunna 

observera många städer med varierande storlek i något som liknar en 

jämvikt. Vi ska i det följande kort tala om agglomerationsekonomi, eller 

klusterbildning, och förklara hur företag kan finna fördelar av att lokalisera sig 

nära andra företag och på så sätt skapa en växtkraft hos städer. Vi ska 

också kort nämna de viktigaste balanserande krafterna som dämpar 

tillväxtkraften som klustren skapar. 

2.4.5 Kluster 

Teorierna om hur kluster bildas och vilken effekt de har på företagen inom 

klustret tar sitt avstamp i den empiriska observationen att industriell aktivitet i 

verkligheten sker i kluster snarare än jämnt fördelad i rummet. Eftersom 

klustren ofrånkomligen för med sig nackdelar i form av bl a konkurrens om 

både utrymme, arbetare och kunder är det uppenbart att fördelarna för ett 

företag av att befinna sig i ett kluster måste vara substantiella. De skulle 

annars ha konkurrerats ut av företag utanför klustren.  

När man talar om de ekonomiska drivkrafterna bakom att etablera sig i ett 

kluster avser man lägesspecifik skalekonomi och använder för detta ofta 

benämningen agglomerationsekonomi.  Agglomerationsekonomier 

uppmärksammades redan av Alfred Marshall som pekade ut tre orsaker till 

att lägesspecifik skalekonomi kan uppstå, (a) kunskapsspridning, (b) lokala 

insatsvaror och (c) lokal pool av arbetskraft (Marshall, 1920). Marshalls 

indelning är relevant ännu idag men indelningen kan ibland göras något 

annorlunda eller med andra benämningar. Duranton och Puga beskriver t ex 

de tre olika agglomerationsprocesserna som (a) lärande, (b) delande och (c) 

matchande (Duranton, 2004). Kunskapsspridning (lärande) handlar i grunden 

om att anställda inom samma bransch men i olika företag träffas i jobbet, i 

anslutning till jobbet eller utanför jobbet och lär sig av varandra. Lokala 

insatsvaror (delande) handlar om att det bildas ett kluster av företag runt ett 

annat företag som specialiserar sig på att producera insatsvaror till företagen 

i klustret. Det handlar om insatsvaror som kräver ett tätt samarbete mellan 

tillverkaren och köparen och där uppstartskostnaderna är relativt höga. De 

höga uppstartskostnaderna innebär att de positiva skaleffekterna av större 

produktion är stora och kravet på samarbete mellan tillverkaren och köparen 

innebär att de behöver lokalisera sig nära varandra. Arbetskraftspool 

(matchande) är den tredje källan till agglomerationsekonomi och handlar om 

två aspekter. Dels är det enklare för ett företag att växa på en marknad med 

en större arbetskraftspool, och därmed ta tillvara tillfället när de har en 

konkurrenskraftig produkt. Dels är det enklare att hitta precis rätt arbetskraft 

– och därmed minimera den egna utbildningsinsatsen – ifall poolen av 

tillgänglig arbetskraft är större. Den andra punkten bygger på att vi antar att 

arbetskraften inte är helt homogen utan att skiljer sig något åt i egenskaper. 

De agglomerationsekonomier vi nu har redogjort för är ursprungligen 

avsedda att förklara varför kluster av företag inom en bransch uppstår. I 

verkligheten kan vi dock observera många platser med företagskluster som 

består av företag som är verksamma inom olika branscher. För att kunna 

beskriva olika typer av agglomerationsekonomier används ofta en indelning 
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av dem i tre typer, (a) intern skalavkastning, (b) lokaliseringsekonomi och (c) 

urbaniseringsekonomi (Ohlin, 1933) (Hoover, 1937) (Hoover, 1948).  

Med intern skalavkastning avses den effekt som uppstår när ett företag väljer 

att göra en större, lägesspecifik investering. Den här effekten räknas normalt 

inte in som en klustereffekt i strikt mening eftersom den inte innehåller någon 

positiv, extern effekt mellan företag. Men den behövs för att förstå hur 

markvärden beror på produktionen som bedrivs på marken. 

Produktionsvärdet i ett visst läge ökar p.g.a. att mycket kapital investeras i 

det läget – som när en biltillverkare bestämmer sig för att bygga en ny 

bilfabrik i ett visst läge. Det kan mycket möjligt leda till klustereffekter men 

kommer också att leda till högre produktivitet i läget även helt utan någon 

klustereffekt eftersom de som arbetar på fabriken har mer kapital att arbeta 

med än arbetare i andra lägen.  

Begreppen lokaliseringsekonomi och urbaniseringsekonomi hör ihop och 

används för att skilja på agglomerationsekonomier mellan företag inom 

samma bransch och agglomerationsekonomier mellan företag inom olika 

branscher. De tre effekter vi tidigare redogjorde för är applicerbara inom 

båda, men särskilt tydligt för lokaliseringsekonomier. Exempel på stad som 

drivs av lokaliseringsekonomi är Detroit och dess kluster av biltillverkare. För 

att förstå hur urbaniseringsekonomier fungerar behöver vi utveckla bilden av 

hur kluster fungerar. När ett kluster uppstår och växer kommer antalet 

människor som arbetar i klustret och bor i närheten att växa och det blir alltså 

en koncentration av människor och kapital i läget för klustret. De här 

människornas konsumtion kommer att locka till sig ytterligare företag som 

tillfredsställer de konsumtionsbehoven. Även företagen i klustret har behov 

av varor och tjänster från företag utanför klustrets verksamhetsområde. Det 

uppstår därför en multiplikatoreffekt som innebär att för varje ny anställd 

inom klustret kommer det även anställas ytterligare människor (eller delar 

av). En del av de tjänster som inte är branschspecifika utan som de flesta 

branscher har visst behov av, som banker, jurister eller marknadsförare, 

uppvisar liknande egenskaper som de insatsvaror vi tidigare talade om, 

d.v.s. att de har höga uppstartskostnader och ett stort behov av samarbete 

(face time) mellan köpare och säljare. Därmed kan vi konstatera att det kan 

uppstå agglomerationsekonomier i ett läge där flera branschkluster 

lokaliserar sig. De positiva, externa effekterna uppstår nu mellan företag 

verksamma inom olika kluster. New York, Stockholm eller de flesta 

dominerande städerna inom en ekonomi hör hit. Huvudkontor är en typisk 

verksamhet för städer som drivs av urbaniseringsekonomier. 

Innovationsföretag har också ofta en fördel av att lokalisera sig i städer 

drivna av urbaniseringsekonomier eftersom det i de städerna finns en större 

diversitet bland både arbetskraft och konsumenter. Diversiteten bland 

människor gör det gynnsamt att skapa nya produkter och att testa nya 

produkter på marknaden. Den självförstärkande effekt – multiplikatoreffekt – 

vi nyss nämnde är intressant nog för att få ett eget avsnitt då den ger upphov 

till en självförstärkande effekt hos agglomerationsekonomier. 

2.4.6 Självförstärkande effekter 

Vi kan identifiera åtminstone tre orsaker till att klusters tillväxt kan vara 

självförstärkande. För det första handlar det om själva skalekonomin i 

klustret som blir starkare med klustrets storlek. Om vi åter ser på de tre 
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effekterna kunskapsspridning, lokala insatsvaror och lokal arbetskraftspool 

kan vi konstatera att den positiva externa effekten av respektive orsak 

sannolikt växer med klustrets storlek. Om ett företag väljer mellan att flytta till 

en stad med ett litet kluster eller ett stort kluster kommer man att finna det 

fördelaktigt att välja staden med det större klustret. Därmed kommer den 

staden att te sig ännu mer attraktiv för nästa företag som står inför samma 

beslut o.s.v. Klustereffekten kan härvidlag liknas vid gravitationen från en 

kropp som växer med kroppens massa. Dock måste vi också ta hänsyn till 

att marginaleffekten av klustret sannolikt är avtagande. D.v.s. att ett kluster 

av 4 företag ger en starkare klustereffekt än ett kluster av 3 företag som i sin 

tur ger en starkare effekt än ett kluster med två företag, men att skillnaden är 

större mellan klustret med 3 företag jämfört med klustret med 2 företag än 

mellan klustret med 3 företag och klustret med 4 företag. Den andra orsaken 

till att effekten är självförstärkande har vi redan varit inne på, nämligen 

multiplikatoreffekten som uppstår när varje primärt jobb inom klustret också 

genererar en viss andel av ett ytterligare jobb utanför klustret men i samma 

läge. Staden kommer därför att växa snabbare än klustret. Den tredje 

orsaken vi ska nämna handlar om att lägesspecifik konsumtion av olika slag 

kräver olika stort kundunderlag. I en större stad finns naturligt nog ett större 

kundunderlag, och rent sannolikhetsmässigt kommer producenter av ”udda” 

varor och tjänster att ha lättare att finna en tillräckligt stor marknad i en större 

stad. De flesta människor kan nog relatera till att både bredd och djup i varu- 

och tjänsteutbudet är större i stora städer än i små städer.  

Sammanfattningsvis finns det starka skäl att anta att 

agglomerationsekonomier blir starkare med stadens tillväxt. 

2.4.7 Balanserande faktorer 

Vi har konstaterat att agglomerationsekonomier finns och att de dessutom 

växer i styrka med storleken på klustret. Samtidigt kan vi observera att det 

inte är så att all produktion sker i en enda megastad. Det måste alltså finnas 

balanserande krafter som leder till en jämvikt med många städer av olika 

storlek som samexisterar. En viktig och uppenbar balanserande kraft är 

priset på mark. Konkurrensen om utrymmet leder alltså till högre pris på de 

nyttigheter som är privata – som mark – men leder också till trängsel och 

konkurrens om nyttjandet av kollektiva nyttigheter. Utnyttjandet av vägar och 

kollektivtrafik, parker, luft och vatten stiger med befolkningen och leder till att 

negativa externa effekter uppstår när den enes konsumtion inkräktar på den 

andres möjligheter till konsumtion. Marginalkostnaden för att föra in och ut 

råvaror och varor är också ökande efter en nivå där utslagningen av den 

fasta kostnaden är mindre än den ökande kostnaden för allt längre 

transporter. Kriminalitet är en annan verksamhet som gynnas av stadens 

tillväxt och som sänker nyttan för invånarna.  Förekomsten av balanserande 

faktorer utgör en hämsko för städer tillväxt och innebär ett det är möjligt med 

en jämvikt med många städer av olika storlek i relativ närhet till varandra. 

2.4.8 Kluster av människor 

Vi har hittills talat om kluster av företag och ska mycket kort även nämna 

något om den forskning som pågår om kluster av människor. Den här 

forskningen förknippas i hög grad med Edward Glaesers teori om 

konsumentstaden och Richard Floridas teori om den kreativa klassen 
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(Glaeser E. K., 2001) (Glaeser E. G., 2006) (Florida, 2002) (Florida, 2005). 

Teorin om konsumentstaden bygger på hypotesen att människor med stort 

humankapital kommer att vilja bosätta sig i städer som är trevliga att leva i, 

med stort kulturellt och kommersiellt utbud och höga naturvärden. Där de här 

människorna väljer att bosätta sig kommer det att vara attraktivt att dels 

erbjuda just den konsumtion de är intresserade av men också att bedriva 

produktion med högt kunskapsinnehåll. Teorin om den kreativa klassen är 

inte helt olik men utgår från hypotesen att tolerans och diversitet bland 

invånarna i sig driver ekonomisk tillväxt, främst genom att skapa en gynnsam 

miljö för innovationer.  

Den här forskningen är fortfarande relativt färsk och resultaten är inte helt 

entydiga. Det är nog uppenbart att kluster inte bara handlar om företag och 

arbetskraft utan också, och i allt högre grad om människor och deras 

fritidskonsumtion. Men för vårt syfte räcker det att lägga fast de teoretiska 

grunderna för hur vi förklarar markvärden med utgångspunkt i 

förutsättningarna för att bedriva produktion på marken, och vi stannar här när 

det gäller ämnet agglomerationsekonomier och städers tillväxt. 

2.4.9 Hur kan transporter påverka markvärden? 

Teorin om den centrala platsen ger oss en utgångspunkt från vilken vi kan 

fortsätta analysen med att studera betalningsvilja för mark som en funktion 

av markens läge, definierat i termer av dess tillgänglighet. Till en början nöjer 

vi oss med att tolka tillgänglighet som avstånd från den centrala platsen.  

Den grundläggande modellen för att analysera förhållandet mellan läge och 

jordränta (och därmed i förlängningen genom kapitalisering även markvärde) 

bygger vidare på den residuala värdeteorin men lägger till transportkostnader 

och kan därmed analysera hur värdet beror på avståndet från en central 

punkt (CBD = Central Business District)). Modellen utvecklades av von 

Thunen 1826, och den utvecklades av bl a W. Alonso senare till en mer 

generell modell som benämns ”Bid Rent Model” (McCann, 2013). En viktig 

skillnad mellan modellerna är att Bid Rent tillåter faktorsubstitution vilket 

innebär att sambandet mellan betalningsvilja per enhet mark och avstånd 

från CBD blir konvext istället för linjärt. Faktorsubstitution innebär i korthet att 

man utnyttjar marken intensivare – bygger högre – där marken är dyrare. Det 

medför dels att betalningsviljan i den mest centrala punkten blir högre och 

dels att den avtar i långsammare takt allteftersom man avlägsnar sig från 

den centrala punkten, eftersom man då byter ut dyr byggteknik (höga 

byggnader) mot mer mark. 
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Figur 1. Betalningsvilja för läge i förhållande till den centrala punkten 

 

I Figur 1 illustreras betalningsviljan per kvadratmeter mark som en 

avtagande funktion av avståndet från det optimala läget. Vi kan tänka oss att 

von Thunen kurvan gäller för t ex en trevåningsbyggnad och att en 

trevåningsbyggnad är optimal vid ca 5-6 km från origo vid närvaro av 

faktorsubstitution. Vi ser då att faktorsubstitutionen gör marken lönsammare 

om man rör sig mot centrum eftersom man då kan bygga högre och utnyttja 

den allt dyrare marken mer intensivt, medan om man rörs sig från centrum 

tvärtom kan bygga lägre, vilket ger lägre byggkostnad per kvadratmeter 

bruksarea och högre markvärde än utan möjlighet till faktorsubstitution. 

En ytterligare faktor som påverkar Bid Rent-kurvan är 

konsumtionssubstitution som uppstår när hyresgästen i dyra lägen väljer att 

konsumera mindre yta. Exempelvis att ett hushåll som skulle ha valt 100 m2 

boarea i ett mindre centralt men billigare läge väljer endast 80 m2 boarea i ett 

helt centralt läge. Relativpriset för boarea jämfört med övrig konsumtion är 

högre i det mer centrala läget vilket innebär att hushållets optimala val där 

innehåller en mindre kvantitet boarea jämfört med i det mindre centrala läget. 

Hyresgästens konsumtionssubstitution är en parallell till fastighetsägarens 

faktorsubstitution, och verkar i samma riktning, d.v.s. att den ökar lutningen 

på Bid Rent-kurvan när man närmar sig CBD.  

Vad kan vi så här långt säga om vad som bestämmer markens värde? 

1. Produktionens värde  (+) 

2. Transportkostnaden  (-) 

3. Faktorsubstitutionen  (+) 

4. Konsumtionssubstitution (+) 

 
I den mest centrala punkten är betalningsviljan för marken lika med 

produktionens värde minus kostnaden för de rörliga (d.v.s. de övriga) 

produktionsfaktorerna. Ju högre värde på produktionen, desto högre ligger 

kurvan. Produktionens värde är alltså en skiftfaktor. För att markvärdena ska 
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maximeras är det uppenbarligen viktigt att den centrala marken används till 

den mest värdefulla produktionen. Som vi tidigare har konstaterat kommer 

produktionens värde bl a bero på hur väl utvecklade kluster som finns i läget. 

Lutningen på von Thunen-kurvan bestäms helt av transportkostnaden per 

distansenhet. Med lägre transportkostnad skulle lutningen bli flackare. 

Lutningen på Bid Rent kurvan bestäms också den av transportkostnaden 

men även av faktorsubstitution. Ceteris paribus, om en ny byggteknik införs 

som gör det billigare att bygga högt, kommer betalningsviljan för mark i de 

mest centrala lägena att öka. Om, å andra sidan, regler för exploatering och 

byggande bestämmer att exploateringsgraden ska vara densamma överallt, 

kommer även Bid Rent kurvan att vara linjär.1 

2.5 HUR KAN HHT PÅVERKA MARKVÄRDEN? 

För att analysera vår huvudfråga, d v s om och hur mycket HHT kan komma 

att öka markvärden, behöver vi sätta in HHT i ovan beskrivna resonemang. 

För att HHT överhuvudtaget ska kunna leda till ökande markvärden i ett visst 

läge måste HHT leda till ökad tillgänglighet till ett eller flera andra – attraktiva 

– lägen.  

Tillgänglighet måste i sin tur tolkas som en nytta som tar hänsyn till flera 

faktorer; tid, pris och bekvämlighet.2 Utöver detta nödvändiga villkor för att en 

effekt överhuvudtaget ska existera är det lika viktigt för oss att analysera 

faktorer som påverkar storleken på effekten. Utöver den hittills beskrivna 

modellen kommer vi att behöva ta hänsyn till olika marknadsförutsättningar, 

som grad av konkurrens och storlek på transaktionskostnader, för att 

bedöma vilka jämvikter som är möjliga. Vanlig utbuds-/efterfrågeanalys av 

konsument- och producentöverskott (tillsammans ekonomiskt överskott) 

under olika förutsättningar ger många värdefulla insikter. 

Vi kommer att dela in den fortsatta analysen i två delar där vi inleder med 

frågan om hur HHT kan öka värdet av produktion i den centrala punkten, 

d.v.s. i direkt anslutning till en HHT-station. I den andra delen studerar vi den 

aggregerade påverkan HHT kan få på markvärden genom att även studera 

effekter utanför den centrala punkten. 

2.5.1 HHT:s påverkan på produktionens värde i den centrala 
punkten 

Utifrån den residuala värdeteorin vet vi att en ökning av markvärde 

förutsätter att produktionens nettovärde (d.v.s. efter alla andra kostnader än 

hyra) ökar. En sådan ökning uppstår ifall antingen intäkterna från 

produktionen ökar eller kostnaderna för den minskar. Ett exempel är ett 

kontorshyreshus som blir mer tillgängligt för arbetskraften, vilket skulle kunna 

leda till lägre lönekrav, lägre lönekostnader och därmed högre lönsamhet 

innan hyra. Analogt kan vi resonera om ett bostadshus som får ökad 

tillgänglighet till attraktiva arbetsplatser. Hushåll kommer då uppfatta värdet 

av att bo i det huset som högre och därmed vara beredda att betala mer än 

                                                      

1 I svensk planeringslagstiftning utgör detaljplanerna ett nyckeldokument för 

möjligheterna att exploatera ett läges ekonomisk-geografiska förutsättningar. 

2 I teorigenomgången kommer vi att nöja oss med detta teoretiska, nyttobaserade 

tillgänglighetsbegrepp. Inför de empiriska delarna av rapporten kommer vi att 

introducera olika sätt att empiriskt mäta tillgänglighet. 
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tidigare. Vi ska i det följande försöka utreda vilka de påverkande faktorerna 

är för att HHT ska leda till att det blir mer värdefullt att bedriva verksamhet i 

direkt anslutning till en HHT-station. 

Eventuella effekter av HHT på markvärden styrs av ett antal förutsättningar 

som vi ska gå igenom i tur och ordning: 

1. Marginalnyttan av HHT-resan => total nytta (ekonomiskt överskott 

fördelat på konsument- och producentöverskott) 

2. Marknadssituationen på marknaden för resor => storlek och fördelning 

av nyttan i konsument- och producentöverskott 

3. Marknadssituationen på fastighetsmarknaden => kapitalisering av 

ekonomiskt överskott i markvärden 

2.5.2 Marginalnyttan av HHT-resan  total nytta 
(nyttoöverskott) 

En första förutsättning är att HHT-resan fyller ett behov bättre än 

alternativen. Det i sin tur beror på själva resan (sträckning, tid, bekvämlighet 

m.m.), priset för resan samt alternativet till resan. Effekterna kan 

sammanfattas som marginalförändringen i tillgänglighet för platsen.  

Marginalvärdet av resan för resenären är: 

+ resvärdet av HHT-resan 

– priset för HHT-resan  

– [resvärdet för alternativ resa – priset för alternativ resa] 

 
Marginalnyttan av HHT-resan beror alltså på: i. Nyttan av resan 

(transporten), ii. Resan (tid, komfort och pris) samt iii. Alternativ resa (tid, 

komfort och pris). 

1. Nyttan av resan beror på nyttan av att besöka resmålet. Det innebär dels 

att effekterna av förbättrade resmöjligheter mellan två städer kommer att 

ge olika nyttoeffekter vid de två städerna ifall inte städerna är identiskt 

attraktiva som resmål sett ur den andra stadens invånares perspektiv. 

Det innebär också att nyttan av en HHT-resa för en invånare i 

avresestaden beror på tillgängligheten till HHT-stationen i 

resmålsstaden.  Ett konkret exempel: Om Köpenhamns metro utvidgas 

till Malmö kommer nyttan av HHT (Stockholm - Malmö) att öka i 

Stockholm eftersom stockholmare får ökad tillgänglighet till Köpenhamn.  

 

2. Den primära vinsten med HHT är tidsbesparingen. Grunden för den 

består förstås i tågets hastighet mellan respunkterna, men 

tillgängligheten till att utnyttja HHT-tåget avgör den totala 

tidsbesparingen. Tillgängligheten till stationen, omständigheterna för 

biljettköp och ombordstigning är också av betydelse för tidsvinsten. 

Upplevelsen av resan påverkas dock också av övriga kvaliteter, här 

sammanfattat under begreppet komfort.   

 

3. För att kunna bedöma HHT-resans marginaleffekt måste HHT-resans 

kvaliteter relateras till de bästa tillgängliga alternativen. Det rör sig 

rimligen om nuvarande tågtrafik och för vissa sträckor flygmöjligheter.  
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HHT-tåg Malmö-Stockholm kommer t ex troligen att i minst lika hög grad 

utgöra ett alternativ till flyg som till nuvarande snabbtåg. 

2.5.3 Marknadssituationen på marknaden för resor  storlek 
och fördelning av nyttan i konsument- och 
producentöverskott 

Om vi antar att HHT-resor skapar en konsumtionsnytta enligt resonemanget i 

föregående avsnitt blir nästa steg att studera hur konsumtionsnyttan fördelas 

mellan konsument och producent, vilket i sin tur beror på 

marknadsförutsättningarna på resemarknaden. Både storleken och 

fördelningen av det totala nyttoöverskottet påverkas av hur marknaden 

fungerar. Givet att HHT innebär förkortade restider är det väsentligt att veta i 

vilken utsträckning som den nytta som detta innebär stannar hos resenären, 

eller förs över till operatören.  Vi ska belysa genom fyra exempel: (a) perfekt 

konkurrens och stigande marginalkostnader, (b) monopol med stigande 

marginalkostnader, (c) monopol med stigande marginalkostnader och 

prisdiskriminering, (d) perfekt konkurrens och konstant marginalkostnad.3 

Vid perfekt konkurrens och stigande marginalkostnader fördelas det 

ekonomiska överskottet relativt lika mellan konsument- och 

producentöverskott. Med exakt lika stor absolut lutning för efterfrågekurva 

och utbudskurva fördelas överskottet lika mellan producenter och 

konsumenter. Ett annat sätt att uttrycka det är att säga att efterfrågan och 

utbud är lika elastiska och därmed reagerar lika starkt på en given förändring 

i priset. En förutsättning för utfallet är dock att alla konsumenter möter 

samma pris, d.v.s. ej prisdiskriminering. Vi kan t ex föreställa oss att 

producenten känner till funktionerna för både utbud och efterfrågan, beräknar 

jämvikten enligt Figur 2 och sedan annonserar jämviktspriset som fast pris.   

 

                                                      
3 I exemplet studerar vi resenärens konsumentöverskott från HHT-resan 
under olika marknadsförutsättningar. Vi skulle på motsvarande sätt kunna 
studera producentöverskottet som skapas av resenärens eventuella 
konsumtion på resmålet, eller utefter resvägen. Resonemanget är analogt 
och vi fokuserar för tydlighetens skull på resenärens konsumentöverskott, 
men i medvetenhet om att det också kan uppstå ett motsvarande 
producentöverskott på resedestinationen och som då kan kapitaliseras i 
ökade markvärden på orten. 
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Figur 2. Konsument- och producentöverskott vid perfekt konkurrens 

 

En monopolist som själv sätter priset kommer att vinstmaximera genom att 

sätta priset så att marginalintäkten är lika med marginalkostnaden (se Figur 

3). Jämfört med konkurrenssituationen blir det totala nyttoöverskottet mindre 

och konsumentöverskottet mycket mindre. Antalet resor blir färre än optimalt 

och en välfärdsförlust uppstår. 

 

Figur 3. Konsument- och producentöverskott vid stigande marginalkostnad och monopol 

 

Perfekt prisdiskriminering betyder att producenten kan ta ut individuella pris 

på ett sätt så att varje konsument tvingas betala sitt reservationspris, d.v.s. 

det högsta pris de är beredda att betala (se Figur 4). Nyttoöverskottet blir lika 

stort som vid perfekt konkurrens och antalet resor optimalt, men inget av 

nyttoöverskottet stannar kvar hos konsumenten utan överförs i sin helhet till 

producenten, d.v.s. operatören. 
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Figur 4. Konsument- och producentöverskott vid stigande marginalkostnad och monopol med 
perfekt prisdiskriminering 

 

Perfekt konkurrens och konstant marginalkostnad ger maximalt 

konsumentöverskott (se Figur 5). Utan producentöverskott kommer dock inte 

fasta kostnader att täckas och specialfallet med konstanta marginalkostnader 

räknas därför traditionellt till de s.k. marknadsmisslyckandena; 

vinstmaximerande producenter kommer inte vara villiga att satsa på att 

bedriva produktion under sådana villkor. 

 

Figur 5. Konsument- och producentöverskott vid konstant marginalkostnad och perfekt 
konkurrens 

 

2.5.4 Marknadssituationen på fastighetsmarknaden  
kapitalisering av nyttoöverskott i markvärden  

För att ökade markvärden ska uppstå krävs att någon del av nyttoöverskottet 

kanaliseras till fastighetsägaren. Som vi tidigare såg beror både 

nyttoöverskottets totala storlek och dess fördelning mellan producent och 

konsument på konkurrenssituationen på marknaden för HHT-tjänster. Utifrån 

de förutsättningarna kan vi fortsätta analysera hur nyttoöverskottet skulle 

kunna kanaliseras till fastighetsägaren och därmed resultera i ökade 

markvärden. 

Producentöverskott 
Vi bör normalt förvänta oss att producentöverskott som uppstår på 

marknaden för HHT-tjänster inte kanaliseras till markvärden.  

 Producentöverskottet hamnar hos operatören och kanaliseras inte till 

markvärden om inte operatörer konkurrerar om tillstånd att köra HHT 

genom att köpa/hyra viss mark, vilket i dagsläget inte är aktuellt i 

Sverige. 

 Om operatörernas konkurrens om tillstånd att nyttja banan är perfekt 

kanaliseras överskottet till banägaren. 
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 Om operatören erhåller tillståndet att nyttja banan till ett pris mindre 

än producentöverskottet kanaliseras överskjutande del av överskottet 

till bolagets aktieägare. 

Konsumentöverskott 
Konsumentöverskottet kan kanaliseras till markvärden, om nyttjandet av 

HHT är knutet till viss mark. Konsument kan i sammanhanget vara olika 

aktörer: 

1. Fritidsresenär 

2. Arbetspendlare 

3. Tjänsteresenär 

 

1. Fritidsresenären värderar att bo nära HHT-station och kommer på så sätt 

att konkurrera om och driva upp priset på bostäder nära stationen. 

Effekten kommer i absoluta tal rimligen vara ganska liten: Om man t ex 

värderar nettonyttan av resan till 1 000 kr ToR och gör 2 resor per år 

kommer nuvärdet evighetskapitaliserat med 5 % avkastningskrav att 

vara: (2x1 000)/0,05 = 40 000 kr per bostad. 

2. Arbetspendlarens effekt liknar nöjesresenärens men är normalt större 

eftersom många fler resor företas. Om nettonyttan är 100 kr per enkel 

resa och 250 resor ToR företas per år blir det kapitaliserade värdet: 

(100*2*250)/0,05 = 1 000 000 kr per bostad. 

3. Tjänsteresenärens nytta tillfaller initialt arbetsgivaren eftersom restiden 

är arbetstid och kommer att medföra att arbetsgivaren kommer att vara 

beredd att betala högre hyra för ett kontor nära HHT-stationen, förutsatt 

att tjänsteresorna utgår från arbetsplatsen.  Om varje resa är värd 2 000 

kr ToR och det från kontoret görs 50 resor per år blir det kapitaliserade 

värdet av ökad hyresbetalningsvilja (2 000*50)/0,05 = 2 000 000 kr. Det 

kapitaliserade värdet motsvarar den förväntade värdestegringen på 

fastigheten som blir resultatet av den ökade betalningsviljan för det här 

kontoret. 

Av resonemanget kan vi dra slutsatsen att effekten på markvärden i och 

omkring stationerna i hög grad påverkas av hur järnvägen utnyttjas. Olika 

resenärstyper ger olika resultat. Vi bör exempelvis förvänta oss andra 

markvärdeseffekter på en utpendlarort än på en inpendlarort. Den insikten 

har vi också nytta av när vi önskar förstå effekterna av långväga respektive 

kortväga resor eftersom reslängden korrelerar med reseärendet. 

Exemplen ovan utgår implicit från att resenären befinner sig i direkt 

anslutning till stationen. De flesta resenärerna kommer dock inte befinna sig 

där utan först resa till stationen för att sedan företa HHT-resan. 

Betalningsviljan för ett visst läge beror negativt på avståndet till stationen 

(mätt i tillgänglighet (tid, komfort, pris)).   

 Om tillgängligheten till HHT-stationen är relativt dålig kommer 

betalningsviljan för ett stationsnära läge att vara starkt beroende på 

avståndet. Då kommer också upptagningsområdet till HHT-trafiken att 

bli relativt litet. 

 Om tillgängligheten till HHT-stationen är relativt bra kommer 

betalningsviljan för ett stationsnära läge att vara relativt svagare 
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beroende på avståndet. Då kommer också upptagningsområdet till 

HHT-trafiken att bli relativt stort. 

 Om möjligheten att utnyttja marken närmast HHT-stationen är 

begränsad och tillgängligheten till det centrala läget från perifera 

lägen dålig kommer lokalerna närmast stationen att bli starkt 

eftertraktade och dyra per kvadratmeter. Effekten på fastighetsvärden 

och markvärden blir dock mindre p.g.a. begränsad möjlighet att 

utnyttja läget. 

Det vi exemplifierade ovan var individuell betalningsvilja, vilket är det 

kapitaliserade värdet av alla framtida konsumentöverskott från HHT-resor för 

en individ. Eftersom det är nyttan av framtida resor som bestämmer 

betalningsviljan idag är det alltså individens förväntningar om framtida resor 

som är avgörande. Vidare bör man också tänka sig att individer värderar 

möjligheten (optionen) att resa. På samma sätt som man är beredd att betala 

mer för en försäkring än dess förväntade utfall kan man tänkas vara beredd 

att betala mer för hög tillgänglighet än vad som motiveras av förväntade 

resor. Betalningsviljan bör alltså vara något högre än vad som betingas av 

individens förväntade resor eftersom möjligheten att resa ännu mer om så 

önskas i framtiden också har ett positivt värde. 

Hur stor effekten blir på markvärdena beror dels på hur många individer som 

har nytta av HHT-trafiken och dels på hur fastighetsmarknaden fungerar. Vi 

återkommer till detta i senare. 

2.5.5 En not om inpendling respektive utpendling 

Analysen har hittills utgått från att analysera vad som händer med 

markvärdena vid den HHT-station där hushållet eller företaget har sin bas. 

När det handlar om resor till och från arbetet benämner vi det här  

utpendling, t ex att en person som bor i Värnamo pendlar till arbete i Malmö. 

Men vi kan analogt även tala om utpendling när någon gör en tjänsteresa 

från arbetsplatsen i Malmö till Stockholm eller när någon som bor i Jönköping 

gör en weekendresa till Göteborg. En specifik resa bör förväntas ge olika 

effekt på markefterfrågan vid utependlingsstationen respektive 

inpendlingsstationen. Efterfrågan på bostäder bör märkas tydligast vid 

utpendlingsstationen. Vid inpendlingssationen bör efterfrågan märkas 

tydligast för kontor där vissa verksamheter kan ha relativt stor nytta av att 

ligga i anslutning till stationen, t ex en verksamhet där en landsomfattande 

säljorganisation koordineras. Turistverksamheter kan också ha intresse av 

att lokalisera sig nära stationen, i den mån områdets övriga kvaliteter är 

tillräckligt attraktiva. Den förmodligen mest intressanta aspekten av 

skillnaden mellan in- och utpendling handlar om resor mellan bostaden och 

arbetet på orter med mycket hög efterfrågan på boende. Förmodligen 

handlar det i HHT-fallet mest om Stockholm. Det är troligt att efterfrågan på 

boende ökar och därmed driver upp markvärden på de orter som med 

införandet av HHT-trafik hamnar inom pendlingsavstånd från Stockholms 

arbetsmarknad. Av samma anledning bör man förvänta sig att trycket på 

boende i Stockholm sjunker med påföljande sänkning av markvärden där. En 

del av de som annars skulle ha konkurrerat om boende i Stockholm kommer 

nu istället att välja att bosätta sig utefter HHT-banan. Vi bör alltså snarast 

räkna med en sänkning av markvärden i inpendlingsändan av HHT-trafiken 

när det gäller resor till och från arbetet. För fastighetsägarna i Stockholm är 
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bättre inpendlingsmöjligheter sannolikt negativt, men för hushållen är det en 

fördel eftersom boendekostnaderna bli lägre. För de hushåll som också är 

fastighetsägare, eller äger en bostadsrätt, påverkar två motsatta effekter; 

deras boendekostnader sjunker men också deras förmögenhet. 

2.5.6 HHT:s påverkan på produktionens värde utanför den 
centrala punkten 

I kvantitativa termer kommer de mesta markvärdeseffekterna att uppstå 

utanför den centrala punkten, d.v.s. HHT-stationen i vårt fall. Den centrala 

punkten är mest värdefull per kvadratmeter och sedan sjunker värdet 

allteftersom man avlägsnar sig från centrum. Å andra sidan blir tillgänglig 

mark större och större ju längre man avlägsnar sig från centrum enligt 

sambandet mellan area och radie för en cirkel där arean är lika med π x 

radien2. Vi ska studera HHT:s påverkan på markvärden genom att först 

analysera HHT-trafik inom ramen för en Bid Rent-modell och därefter 

konkretisera studien genom att analysera hur teoretiskt möjliga 

markvärdeseffekter kan realiseras i praktiken genom exploatering av de 

lägen som teoretiskt påverkas av HHT-stationen. Det handlar här om att 

identifiera de faktorer som allra mest påverkar vilka av de teoretiskt möjliga 

markvärdeseffekterna som kan realiseras.  Möjligheten för eventuella 

dynamiska effekter genom nya eller förstärkta kluster ska också 

kommenteras. 

2.5.7 Bid Rent-analys av HHT 

Låt oss återigen se på figuren med Bid Rent-kurvan i Figur 6.4 Vi börjar med 

att studera ett fall där vi har lagt en vanlig järnvägsstation mitt på en slätt där 

det tidigare endast bedrevs jordbruk. Priset på jordbruksmarken är 25. Vi 

introducerar en järnvägsstation i origo och antar att marken får exploateras i 

enlighet med vad som ger högst marknadsvärde. Den resulterande bid rent 

kurvan visar betalningsviljan i olika lägen, där lägena har identiska 

egenskaper förutom avståndet till stationen.  

                                                      
4 Samma som Figur 1: Betalningsvilja för läge i förhållande till den centrala 
punkten, men nu utan von Thunen-kurvan. 
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Figur 6. Betalningsvilja för läge med tågtrafik 

 

Faktorsubstitution och konsumtionssubstitution leder till kurvans konvexa 

utseende där markvärdet stiger snabbare än linjärt med minskat avstånd till 

stationen eftersom marken kommer att utnyttjas intensivare närmare 

stationen. Vid avståndet 10 är värdet av närhet till stationen noll, d.v.s. 

transportkostnaderna till stationen äter precis upp nyttan av tågresor. Från 

avstånd 10 och utåt kommer marken att användas till jordbruk medan den 

kommer att bebyggas närmare stationen och utnyttjas för olika urbana 

användningar som bostäder, kontor, handel och tillverkning. 

Kurvan beskriver alltså ett samband mellan betalningsvilja per kvadratmeter 

mark och avstånd i km från den centrala punkten, vilken i vårt fall är 

järnvägsstationen. Två faktorer definierar kurvan, dels skärningspunkten 

med y-axeln som anger det maximala värdet och dels lutningen på kurvan 

som anger sambandet mellan läge och betalningsvilja.  Det maximala värdet 

bestäms i grunden av konsumentöverskottet av tågresor samt möjligheten att 

exploatera mark till högsta värde och lutningen bestäms i grunden av 

transportkostnaden per km.  

I Figur 7 nedan bygger vi om stationen för HHT-trafik, vilket höjer värdet av 

varje tågresa. Resultatet blir att bid rent kurvan skiftar uppåt och att den 

urbana gränsen, d.v.s. det avstånd från origo som är lönsamt att exploatera 

ökar. 
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Figur 7. Betalningsvilja för läge med HHT-trafik 

 

Om vi antar att transportkostnaden per enhet till och från stationen inte 

påverkas av avståndet kommer lutningen på kurvan endast att påverkas av 

faktor- och konsumtionssubstitution vilket gör kurvan alltmer konvex närmare 

origo. Det är inte självklart sant eftersom vi antar att fler kommer att åka med 

HHT än vanligt tåg och att det därför kan uppstå trängsel i trafiken till och 

från stationen. 

HHT-trafikens påverkan på det totala markvärdet illustreras av skillnaden 

mellan de olika bid rent-kurvorna. Givet vårt tidigare antagande om att 

stationen ligger på en jordbruksslätt kan vi anta att exploatering kommer att 

ske inom en cirkel runt stationen med radien som beskrivs av interceptet 

mellan bid rent-kurvan och jordbruksvärdet.  Vi ska i det följande närmare 

studera förutsättningarna för att i verkligheten realisera den potentiella 

markvärdeseffekten av HHT-trafiken. 

2.6 EXPLOATERING FÖR UTNYTTJANDE AV HHT 

I denna del ska vi gå igenom de faktorer som är avgörande för hur stor 

markvärdeökning man kan förvänta sig från en HHT-investering. Vi kommer 

att gå igenom de olika faktorerna punkt för punkt. 

2.6.1 Konsumentöverskottet från HHT-resor 

All eventuell markvärdestegring måste komma ur ett konsumentöverskott 

från HHT-resor. Vi kan rimligen bortse från producentöverskottet, vilket 

däremot kan användas till finansiering genom banavgifter eller OPS-lösning. 

Konsumentöverskottets storlek beror på: 

+ Marginalnyttan per resa 

- Priset per resa 

+ Antal resor 
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Marginalnyttan beror i sin tur på: 

+ Nyttan med resan, d.v.s. attraktiviteten i resmålet 

+ Marginalförbättringen av resan med avseende på tid och bekvämlighet 

jämfört med alternativ 

Antalet resor beror på: 

+ Marginalnyttan per resa 

- Priset per resa 

+ Tillgängligheten till stationen 

Tillgängligheten till stationen beror på: 

+ Frihet att exploatera lägen nära stationen 

+ Tillgänglighet till HHT-stationen 

 

Sammanfattningsvis kan man ge följande råd för att maximera 

konsumentöverskottet från en HHT-investering:5 

 Trafiken ska gå till attraktiva resmål. 

 Trafiken ska vara snabb och bekväm 

 Priset per resa ska vara lågt 

 Det är viktigt att inse att markvärdeseffekter endast kan uppstå om 

priset är lägre än nyttan. 

 Det finns en tydlig trade-off mellan konsumentöverskott och 

producentöverskott: med högre banavgifter/biljettpriser kommer 

konsumentöverskottet att sjunka och därmed också möjligheten 

att realisera markvärdeökningar. 

 HHT-resan ska innebära en tydlig förbättring jämfört med alternativ 

resa. Prioritera sträckor utan flygalternativ. 

 Exploatera marken närmast stationen maximalt. Dels handlar det om 

exploateringsgraden som bör vara så hög som marknaden väljer. 

Dels handlar det om användningen av marken; flexibla detaljplaner 

som tillåter marknaden att välja bostäder eller kontor. 

 Gör HHT-stationen så tillgänglig som möjligt för så många som 

möjligt. Det handlar dels om trafiken till och från stationen, framförallt 

matande kollektivtrafik. Det handlar också om att tillåta exploatering 

av lägen som ger tillgänglighet till stationen. Ge människor och 

företag som har nytta av HHT-trafiken möjlighet att etablera sig i 

tillgängliga lägen. Om man t ex bedömer att det främst är 

kontorsföretag som drar nytta av HHT är det olämpligt att planlägga 

den mest tillgängliga marken för butiker. 

 Ta hänsyn till om in- eller utpendling kan förväntas dominera för 

respektive HHT-station och anpassa exploateringen till detta. De 

                                                      

5 Målet att maximera konsumentöverskottet från HHT-resor, och i förlängningen 

maximera markvärdeseffekterna, står förmodligen i viss konflikt med andra 

samhällsmål. Eventuell målkonflikt behandlas inte i den här rapporten. 
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största, positiva, effekterna på markvärden bör uppstå runt 

utpendlingsstationen. 

2.6.2 Kapitalisering av konsumentöverskottet i markvärden 

Vi såg tidigare att markvärden skapas av det residuala värdet som återstår 

av ett produktionsvärde när alla rörliga produktionsfaktorer erhållit 

marknadsmässig ersättning. Markägaren erhåller ett residualt kassaflöde och 

detta kassaflöde kan ge marken ett värde ifall det kapitaliseras i markvärde. 

För att konsumentöverskottet ska kapitaliseras i markvärden krävs att det 

finns en fungerande marknad för handel med de lägen som ger tillgång till 

HHT-trafiken. Ett läge som ger god tillgänglighet till HHT-stationen blir mer 

attraktivt än tidigare ifall det går att använda till verksamhet som har nytta av 

HHT-trafiken, som nämndes ovan. Om den förutsättningen är uppfylld blir det 

konkurrens om läget. Men för att konkurrens om läget ska resultera i högre 

fastighetsvärden och högre markvärden krävs också att det råder fri 

prissättning på utnyttandet av läget och på marken. Bostäder i hyresrätter 

torde i nuläget vara olämpligt på grund av avsaknaden av fri prissättning, 

även om införandet av presumtionshyror har inneburit en förbättring av 

villkoren för nyproduktion. Fri prissättning på marknaden för att utnyttja 

fastigheterna är en förutsättning för att maximera fastighetsvärdena. För att 

också maximera markvärdena bör byggandet regleras så lite som möjligt. 

Fördyrande regler om t ex gestaltning innebär dyrare byggande vilket i sin tur 

leder till att konsumentöverskottet blir mindre – p.g.a. högre pris för att 

utnyttja lägen – och att mer av konsumentöverskottet hamnar i 

byggkostnader istället för i ökade markvärden. 

Transaktionskostnader och tröskeleffekter 
Resonemanget ovan kompliceras av att tillgänglighet till HHT-station inte är 

det enda människor och företag bryr sig om. För att ett hushåll eller ett 

företag ska besluta sig för att flytta till ett område nära en HHT-station krävs, 

som vi tidigare sagt, att marginalnyttan av det beslutet är positivt. I vårt 

stiliserade exempel med en station på en jordbruksslätt är det inget problem 

eftersom det enda som skiljer olika lägen är just närheten till stationen. I 

verkligheten är tvärtom alla lägen i viss mån unika. Även om ett hushåll 

skulle uppskatta närhet till HHT-stationen är det inte självklart att de väljer att 

konkurrera om en bostad i dess närhet. Nyttan av att bo i en bostad nära 

stationen kan ha stigit men fortfarande ligga under nyttan av att bo i 

nuvarande bostad, p.g.a. att övriga egenskaper hos bostaden är mindre 

attraktiva, eller att priset är högre p.g.a. att marknaden i övrigt uppskattar 

andra kvaliteter hos bostaden.  Det här vore inte något problem om alla 

hushåll vore lika, d.v.s. hade samma preferenser och samma 

betalningsförmåga. Men om inte alla hushåll upplever samma nytta av HHT-

resor finns det en risk att den potentiella nyttan av resorna inte kommer att 

realiseras eftersom de som skulle haft nytta av resan inte uppskattar lägets 

övriga egenskaper tillräcklig mycket för att vara köpare till rådande pris, och 

därför inte påverkar marknadspriset. 
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Figur 8. Asymmetrisk efterfrågan på HHT-resor 

 

Problemet illustreras på ett övertydligt sätt i Figur 8. Det finns en hög 

efterfrågan på HHT-resor som också markant höjer betalningsviljan, men i 

det här fallet endast hos agenter som inte uppskattar det HHT-nära lägets 

övriga egenskaper tillräckligt mycket för att vara en aktiv köpare på 

marknaden. Därmed skulle marknadsvärdet vara oförändrat även om det 

finns en potentiell efterfrågan på HHT-resor. Insikten från exemplet blir att 

man inför en eventuell HHT-investering behöver analysera vilka hushåll och 

vilka verksamheter som skulle efterfråga HHT-resorna och analysera vilka 

övriga krav de ställer på läget för sin bostad respektive verksamhet.  

En annan tröskeleffekt gäller byggandet. Om rådande prisläge ligger 

väsentligt under långsiktigt jämviktspris, d.v.s. det pris där nybyggnation är 

lönsam, kommer en liten ökning av attraktiviteten av läget inte att var 

tillräcklig för att få till stånd byggande. Lönsamheten i nybyggnation ökar 

men endast från starkt olönsam till svagt olönsam och ingen byggnation 

kommer till stånd. Markvärdena stiger, men inte tillräcklig för att motivera 

vidare exploatering och nybyggande. 
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Figur 9. Effekt av ökad efterfrågan från låg nivå 

 

Insikterna från Figur 9 är att om man tillför något som höjer attraktiviteten i ett 

område bör man inte nödvändigtvis förvänta sig att nybyggande sker, även 

om inga planmässiga hinder föreligger. I ett område där fastighetsvärdena 

ligger en bra bit under det långsiktiga jämviktspriset kan 

attraktivitetsökningen vara otillräcklig för att motivera nyproduktion. För att 

maximera markvärdeseffekten av in investering i HHT-trafik bör alltså 

stationerna förläggas där byggande idag är lönsamt, d.v.s. där Tobins Q är 

minst 1.6 Vi får förvisso en markvärdestegering ändå, men utan nybyggnation 

blir det inga multiplikatoreffekter genom ökad täthet  

2.6.3 Dynamiska effekter? 

Ett problem när man försöker dra lärdomar från befintliga HHT-investeringar 

är att de ofta har kompletterats med stora investeringar i området runt 

stationen.7 En koncentrerad satsning på att om- eller nyexploatera området 

runt HHT-stationen kommer naturligt nog att leda till starkt höjda 

fastighetsvärden. Höjda fastighetsvärden beror då till allra största del på det 

kapital som satsats i byggnaderna.8 Men även markvärden lär stiga då fler 

och lönsammare verksamheter etableras på platsen. Närheten till HHT-

stationen kommer att vara en delförklaring till de höjda markvärdena, men 

frågan är hur stor del? En del av markvärdeökningen hade förmodligen 

uppstått även utan HHT-stationen, om motsvarande investering i nya och 

moderna byggnader hade gjorts i ett motsvarande läge utan HHT-station. 

Det är inte helt lätt att besvara den här frågan men något kan vi säga: (a) vi 

kan tillskriva HHT-investeringen de dynamiska effekterna ifall den 

                                                      

6 Tobins Q är ett mått som i fastighetssammanhang anger lönsamheten i att bygga 

genom att jämföra priser på befintliga hus med kostnaden för motsvarande 

nyproduktion. Måttet bestäms som kvoten mellan priset på befintliga hus dividerat 

med nyproduktionskostnaden. Om kvoten är över 1 bör det vara lönsamt att bygga 

eftersom man då skulle kunna sälja det färdiga huset med vinst. 

7 Se vidare i litteraturstudien. 

8 Se 2.4.5 om intern skalavkastning på stora investeringar. 
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värdeökning och verksamhetsökning som stationen direkt ger upphov till 

även genererar ytterligare tillväxt genom självförstärkande effekter som är 

förknippade med klusterbildning (lokaliserings- och urbaniseringsekonomier, 

och (b) vi kan åtminstone i viss mån tillskriva HHT-investeringen de 

dynamiska effekterna ifall HHT-stationen fungerar som en fokalpunkt för 

beslut om ytterligare investeringar i området (intern skalavkastning, 

lokaliserings- och urbaniseringsekonomier). 

Eventuella agglomerationseffekter är svåra att förutsäga och i den mån de 

alls uppstår går det sannolikt lång tid in de materialiseras.  

För att erhålla några substantiella dynamiska effekter av HHT-investeringen 

bör man utgå från det näringsliv och den befolkningen som redan finns på 

plats i de tilltänkta stationsområdena. Vilka egenskaper har läget i övrigt? 

Vilka kluster finns redan etablerade och vilken typ av kluster finns i nuläget 

inte på plats men tenderar att finnas på platser med bra långväga 

resmöjligheter? När man har en klar bild över detta kan man optimera HHT-

trafiken och exploateringen av närområdet för att skapa maximala 

förutsättningar för kluster att etableras och växa i området. 

2.7 SAMMANFATTNING AV TEORIN 

I det här kapitlet har vi undersökt de teoretiska förutsättningarna för att en 

investering i Höghastighetståg ska generera höjda markvärden på de orter 

som får tillgång till HHT-trafiken. Vi har använt oss av grundläggande 

mikroekonomisk teori om konsumentens och producentens val samt 

marknadsjämvikt och tagit hänsyn till olika konkurrenssituationer. Vidare 

refererar vi till teorier och resultat inom ekonomisk geografi och urban 

ekonomi. 

Vi har funnit att positiva markvärdeseffekter kan uppstå på tre olika sätt, två 

direkta effekter och en indirekt. De direkta effekterna kan uppstå ifall 

införandet av HHT leder till att andra resor ersätts med HHT-resor och om 

HHT leder till ökat resande. Den indirekta effekten kan uppstå ifall HHT-

resandet leder till dynamiska effekter, i form av agglomerationseffekter 

och/eller kapitaleffekter. 

Grundläggande är att markvärdeseffekter kan uppstå ifall införandet av HHT 

leder till ökad nytta och ifall den nyttan kapitaliseras i markvärden. Nyttan av 

en HHT-resa består i den marginella förbättringen av resmöjligheter som 

HHT-resan medför för resenären och beskrivs av individens 

konsumentöverskott. Konsumentöverskottet för en individ och en resa beror 

positivt på nyttan av att besöka resmålet och negativt på kostnaden för resan 

i termer av biljettpris och tidsåtgång. 

Detta gäller oavsett resesätt, marginalvärdet av en HHT-resa beror alltså 

även på nyttor och kostnader för alternativa resesätt. 

Det kan också bli så att konsumentöverskottet blir litet ifall operatören lyckas 

ta ut nyttoöverskottet som producentöverskott, genom högre biljettpriser. 

Fördelningen mellan konsumentöverskott och producentöverskott, samt aven 

det totala nyttoöverskottet, beror på hur marknaden för HHT-resor fungerar 

ur konkurrenssynvinkel. Det är sannolikt att konsumentöverskott i betydligt 

högre grad än producentöverskott kapitaliseras i markvärden.  En maximal 

markvärdeseffekt förutsätter en maximal konsumentöverskottseffekt. 
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Konsumentöverskottet beror både på marginalnyttan per resa och på 

mängden resor, vilket betyder att HHT-trafiken bör planeras så att både 

marginalnyttan per resa och mängden resor blir så stora som möjligt. 

Marginalnyttan per resa beror som nämnts på resmål, reskostnader och 

alternativa resesätt.  Mängden resor beror i sin tur på marginalnyttan och 

tillgängligheten till HHT-resan. En avgörande faktor för att erhålla stora 

markvärdeseffekter blir alltså att dels få en hög exploateringsgrad i 

stationens omedelbara närhet och dels att göra stationen lättillgänglig för så 

många som möjligt som inte bor i den omedelbara närheten.  

Det är inte bara graden av exploatering i stationens närhet som är viktig, 

utan även exploateringens innehåll. Exploateringen bör inriktas på 

verksamheter som drar stor nytta av HHT-resorna, vilken i sin tur är olika för 

olika resor och i olika lägen. Korta respektive långa resor görs inte i samma 

ärende; resor till och från utpendlarorter ger inte samma effekt som resor till 

och från inpendlarorter. Exploateringens inriktning bör alltså styras utifrån 

den förväntade efterfrågan på resor från just den stationen. Om t ex den 

förväntade resan är en arbetsresa från hemmet till arbetet, bör bostäder 

byggas runt stationen, och vice versa. 

De effekter vi säkrast kan räkna med uppstår, är de direkta effekterna av 

ökat resande från HHT-stationen vilket leder till ökad efterfrågan på att hyra 

stationsnära lägen och där konsumentöverskottet av resorna kapitaliseras i 

ökade markvärden enligt ovan. På motsvarande sätt kan vi också räkna med 

ökad efterfrågan på att hyra stationsnära lokaler på resmålet, i de fall 

resenären konsumerar på resmålet och därmed bidrar till ett lokalt ökat 

producentöverskott och därpå följande efterfrågan att hyra t ex butikslokaler 

på platsen.  

De indirekta effekterna är vanskligare att bedöma storleken på och även 

existensen av. De indirekta effekterna kan delas upp i två kategorier; 

kapitaleffekter och agglomerationseffekter. Kapitaleffekter handlar om att 

markvärdena kan öka i stationsnära lägen p.g.a. att mycket kapital 

investeras i stationsnära fastigheter. Det leder till både intern och extern 

skalavkastning och ökade markvärden. I vilken mån en HHT-station faktiskt 

utgör orsak till investeringarna, och i så fall hur, är osäkert. 

Agglomerationseffekter handlar om att de resor som HHT-etableringen ger 

upphov till skapar ny eller mer lönsam produktion genom någon eller fler 

agglomerationseffekter, som lärande, delande, matchande. 

Agglomerationseffekterna är svåra att förutse magnituden av, eller 

överhuvudtaget existensen av.  Man kan även föreställa sig en annan, 

närbesläktad effekt av ökad tillgänglighet på en plats. Om t ex en HHT-

station ökar tillgängligheten på en plats och därmed dess attraktivitet är det 

troligt att fler lokaliserar sin verksamhet eller sitt boende till den här platsen. 

Detta skulle i sig själv ytterligare öka tillgängligheten på platsen, eftersom fler 

människor och fler verksamheter nu är direkt tillgängliga. Den här typen av 

effekter brukar benämnas multiplikatoreffekter. 

Avslutningsvis konstaterar vi att den ekonomiska teorin ger stöd för att en 

infrastrukturinvestering som anläggande av en höghastighetsbana kan 

generera ökade markvärden på de av HHT trafikerade stationsorterna. Vi 

konstaterar vidare att det är många faktorer som påverkar utfallet och att det 

är vanskligt att endast utifrån teori uttala sig om möjlig storlek på 
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markvärdeseffekterna, eller ens ifall positiva effekter kommer att uppstå. Vi 

kan dock formulera några rimligt säkra påståenden om faktorer som 

påverkar markvärdeseffekterna av en eventuell investering i HHT positivt och 

vi avslutar kapitlet med att räkna upp ett antal sådana faktorer. 

 Grunden för att positiva markvärdeseffekter ska uppstå är att HHT 

erbjuder en förbättring i resmöjligheter jämfört med idag, d v s en 

förbättrad tillgänglighet. Ju större förbättring, desto större potential till 

markvärdeseffekt. Banorna i sig skapar inga värden, det är den 

faktiska trafikeringen som påverkar tillgängligheten och har potential 

att påverka markvärden. 

 Nyttan som skapas av den ökade tillgängligheten kan bara tas ut en 

gång. Om nyttan tas ut genom biljettpriset kan inte samma nytta 

resultera i ökade markvärden. Biljettpriserna behöver alltså vara låga 

för att åstadkomma ett högt konsumentöverskott och därmed en hög 

potential för ökade markvärden. Konsumentöverskottet som uppstår 

vid resan stannar delvis hos resenären men förs också delvis vidare 

till ett producentöverskott om resenären är konsument på resmålet 

eller utmed resvägen. I båda fallen kan en ökad efterfrågan på 

stationsnära lägen uppstå, bostäder respektive lokaler. 

 HHT-stationernas tillgänglighet är viktig för antalet möjliga resenärer 

och därmed för eventuell markvärdeseffekt. Två faktorer är särskilt 

viktiga; dels tillgängligheten till stationen från lägen runtomkring och 

dels exploateringsgraden runt stationen. Lösningen av 

kollektivtrafiken till och från stationen är därmed mycket viktig. 

Stadsutvecklingsfrågor är också mycket viktiga eftersom effekten av 

HHT ökar ifall många människor och företag kan lokalisera sig nära 

stationen. Kort sagt bör det byggas mycket i stationens närhet. 

Exploateringen måste också ta hänsyn till vilken sorts resor som görs 

till och från stationen och vilken sorts resenärer som åker. 

 En lyckad exploatering av det stationsnära området har potential att 

göra stor skillnad i utfallet av både direkta och indirekta 

markvärdeseffekter. Exploateringen bör som sagt styras så att HHT 

blir tillgänglig för så många individer och företag som möjligt. 

Exploateringen bör också ta hänsyn till möjligheten att ge 

förutsättningar för indirekta effekter genom agglomerationsekonomier. 

En lyckad exploatering och stadsutveckling kan bidra till att nya 

kluster uppstår som utnyttjar agglomerationsekonomier och att nya 

företag uppstår, eller söker sig till platsen. Nya klusterbildningar ger 

effekter på markvärden både genom att attrahera kapital till platsen, 

som i sig genererar ökad produktivitet genom skalavkastning, och 

genom att företagen i klustret kan öka sin produktivitet.  
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3 INTERNATIONELLA 
ERFARENHETER AV HUR 
HÖGHASTIGHETSTÅG HAR 
PÅVERKAT FASTIGHETSVÄRDEN 

Sambandet mellan en investering i höghastighetsbanor och förändrade 

mark- och fastighetsvärden är av flera anledningar svårt att estimera. Det 

finns en lång och ganska omständlig effektkedja från höghastighetsjärnväg 

till markvärdesökningar, från investering i fysisk infrastruktur till trafikering, 

tillgänglighetsförbättringar, betalningsvilja och förändringar i markvärden, 

som beror på antaganden kring subventionsgrad av trafiken, 

konkurrenssituation, vilka typer av resor som främjas, biljettpriser, tågens 

konkurrenskraft som färdmedel, institutionella ramverk kring byggande m.m. 

Varje länk i den beskrivna effektkedjan måste hålla för att 

höghastighetsjärnväg ska påverka markvärden. Därutöver finns en mängd 

lokala förutsättningar som kan tänkas påverka effekten på markvärden på en 

viss plats, däribland: 

Stadens storlek: Höghastighetståg kan för en mindre stad dramatiskt 

förbättra tillgängligheten till en storstad. Motsvarande relativa ökning i 

tillgänglighet kan inte förväntas för storstadsregioner. 

Stationens placering och tillgänglighet: För att markvärdeseffekter ska 

uppstå krävs att platsen för resandeutbyte är lättillgänglig. Placeras 

tågstationen exempelvis i utkanten av staden krävs smidiga resmöjligheter till 

stationen samt välavvägd exploatering för att åstadkomma en så stor 

tillgänglighetsförbättring som möjligt. 

Kompletterande trafik: Bra anslutningar till lokal och regional kollektivtrafik, 

såväl buss som tåg och spårvagn, gör att fler hushåll får förbättrad 

tillgänglighet, såväl i den berörda staden som i dess omland. Det kan också 

påverka den rumsliga spridningen av eventuella markvärdeseffekter.  

Stadsbyggnad: Påverkan på markvärden är mer troligt om de som värderar 

den förbättrade tillgängligheten högst är de som lokaliserar sig närmast 

stationsområdet. Av denna anledning spelar stadsbyggnad och exploatering 

roll. Höghastighetstågstationen kan i vissa miljöer utgöra ett ”löfte” om 

beständig förbättring, även om trafikeringen inte är sådan att tillgängligheten 

förbättras påtagligt för boende och företag i området. 

Buller m.m: Höghastighetståg kan ha negativ påverkan på fastighetsvärden 

i områden som ligger nära banan, genom bulleremissioner, intrång i 

landskap och påtagligare barriärer.  

För att litteraturstudien ska utgöra ett meningsfullt underlag för att på förhand 

bedöma vilka fastighetsvärdeseffekter som kan förväntas av 

höghastighetsbanan krävs att de många dimensionerna i sambandet 

höghastighetståg-fastighetsvärden som översiktligt beskrivs ovan utreds 

strukturerat. Litteraturinventeringen behandlar i första hand studier som 

direkt behandlar sambandet mellan höghastighetstågsjärnväg och 

fastighetsvärden. Flera av dessa studier baseras emellertid på enskilda fall 

och är därför svåra att dra generella slutsatser ifrån utan analys av studiens 
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upplägg och projektspecifika förutsättningar. Därför görs en bredare 

litteraturinventering med fokus på de viktigaste empiriska luckorna som har 

identifierats. Det kan t ex handla om vilka typer av tillgänglighetsförbättringar 

som ger fastighetsvärdeseffekter. Avslutningsvis beskrivs ytterligare några 

för fastighetsvärdeseffekter relevanta faktorer. Den studerade litteraturen 

avser främst effekter på bostadspriser. 

3.1 STUDIER OM HÖGHASTIGHETSTÅGENS 
PÅVERKAN PÅ MARK- OCH 
FASTIGHETSVÄRDEN 

Den första delen av litteraturgenomgången redovisar studier på 

markvärdeseffekter, i första hand de studier som fokuserar på 

höghastighetståg men också studier som inkluderar fler typer av persontåg. 

3.1.1 Studier om Höghastighetståg 

Litteraturen om hur höghastighetsjärnväg påverkar priser på bostäder och 

fastigheter är inte omfattande. Henscher et al. (2012) gick igenom 

erfarenheterna från åtta länder med höghastighetsjärnväg och konstaterar att 

effekten på mark- och bostadspriser pendlar mellan positiv, marginell och 

negativ. Författarna bedömer att det är i områden med tillväxtpotential, god 

övrig stadsutveckling och god övrig transportförsörjning som positiva effekter 

är mest troliga. Som bästa exempel på detta framhålls Lyon, där markvärdet 

kring stationen Part-Dieu ökat med 40 %.  

Anderson et al. (2010) studerar hur tillgängligheten till höghastighetståg 

påverkar bostadspriser för storstadsområdet Tainan i Taiwan. Studien 

särskiljer mellan avstånd till affärsområden (CBD), till 

höghastighetstågstation, till motorvägspåfart och till stadens stora 

industripark (med många attraktiva arbetsplatser). Flera modeller skattas och 

resultaten för höghastighetståg är små, inkonsekventa och ej signifikanta. 

Som jämförelse är resultaten för närhet till affärsdistrikt och industripark 

signifikanta och positiva i nästan samtliga testade modellspecifikationer.  

Hernandez & Jimenez (2014)  gör en difference-in-difference studie på 

effekten av höghastighetståg på kommunal ekonomi i Spanien. En slutsats 

är att höghastighetståg inte har någon effekt på intäkter från 

fastighetsskatter, men däremot tydligt positiva effekter på kommunala 

intäkter och budgetbalanser, främst inom en 5 km radie från stationsläget. 

Studien verkar alltså antyda en ökning av inkomsterna i områden som ligger 

nära höghastighetståget, men ingen ökning av bostadspriser. 

(Ureña, Menerault, & Garmendia, 2009) visar i en redogörelse för 

erfarenheter från Spanien och Frankrike att små städer med 

höghastighetståg lockar till sig regional inflyttning och bostadsinvesteringar, 

men de redovisar inga kvantifierade effekter. Författarna drar slutsatsen att 

det i Frankrike är större mellanstora städer som ökat i attraktivitet, främst 

avseende s.k. "mid-level business", vilket är sådant som teknikkonsultfirmor, 

urban turism och konferensverksamhet. Dessutom stärks dessa städer som 

regionala centra, på omlandets bekostnad. Dessa studier identifierar 

emellertid inte heller någon direkt effekt på markvärden. 
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Gargiolo och Ciutus (2010) redovisar en översiktlig genomgång av hur 

höghastighetstågstationer påverkat markpriser i Europeiska städer, såväl 

storstäder (ofta ändpunkter) som mindre städer (mellanpunkter). De visar att 

fastighetspriserna i stora städer som Paris, Rom och Milano om något är 

negativt påverkade av höghastighetstågstationer. Undantaget är London, där 

området Camden (där en station för höghastighetståget till Paris ligger) sett 

ökade priser, men där en mängd utvecklingsprojekt ej relaterade till 

höghastighetståg pågått samtidigt vilket gör det svårt att härleda vilken effekt 

närheten till just höghastighetstågtrafiken haft. 

3.1.2 Studier som inkluderar flera tågtyper 

Breddar man utblicken till fler typer av tågtrafik ökar litteraturens omfattning 

betydligt. I vissa studier ingår tillgängligheten från höghastighetståg som en 

delmängd av datamaterialet, det finns också studier över intercitytrafik i 200-

250 km/h.  

Två grundliga metastudier har sammanställt och analyserat litteraturen. 

Mohamad et al. (2013) genomförde en omfattande metastudie över 

markvärdespåverkan av järnvägsprojekt, de flesta inte av höghastighetstyp, 

som bygger på 23 studier och totalt 102 observationer. Studien skiljer 

resultaten efter metodval och en mängd kontextuella faktorer. Störst effekt 

på markpriser har pendeltågstrafik. Det kan konstateras att resultaten i olika 

studier skiljer sig dramatiskt. Det verkar dessutom finnas ett visst 

publikationsbias, vilket främst handlar om att studier med signifikanta resultat 

oftare publiceras, inte att en viss typ av resultat ofta publiceras. Generellt sett 

är resultaten mer positiva i Europa och Asien, vilket tros bero på generellt 

högre beroende av kollektivtrafik. Priseffekter på obebyggd mark är större än 

på bebyggda fastigheter. Dessutom tenderar kommersiella fastigheter att 

påverkas mer än bostäder. Val av ekonometrisk modell påverkar tydligt 

studieresultaten: panel- och tidsseriestudier ger högre resultat än 

tvärsnittsstudier, och logaritmerade variabler ger lägre resultat än linjära 

modeller. En möjlig tolkning av detta är att tidsdimensionen i tidsserie- och 

paneldataanalyser fångar dynamiska effekter på en plats, då effekter uppstår 

med viss fördröjning. En alternativ tolkning är den i tidsserieanalys vanliga 

förekomsten av skensamband (spurious correlation), där sambandet mellan 

förklaringsvariabel (tillgänglighet) och beroendevariabel 

(markvärden/bostadspriser) egentligen kan förklaras av en utelämnad 

variabel som påverkar de ingående variablerna samtidigt. 

Debrezion och Pels (2007) gör en metastudie på hur närhet till tågstationer 

påverkar värdet på bostäder och kommersiella fastigheter. Deras 

systematiska genomgång av litteraturen visar att resultaten i de 73 studierna 

varierar kraftigt beroende på datatyp, lokala förutsättningar, tidshorisont och 

metodval. Generellt kan dock sägas att priseffekten på kommersiella 

fastigheter är kraftigare än för bostäder. Effekterna är mest påtagliga i nära 

anslutning till stationerna (inom en radie på ca 250 meter). Det kan också 

sägas att pendeltågstationer har genomgående högre priseffekter än 

lokalbanor (light rail) och regional/fjärrtåg (heavy rail). 

Efter Tysklands återförenande byggdes en helt ny bana för fjärrtåg genom 

Berlin, i nord-sydlig riktning, vilket kompletterade den tidigare väst-östliga 

sträckningen. En ny huvudstation byggdes i korsningen mellan dessa, med 
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ambitionen att de närliggande stationerna Bahnhof Zoo (den gamla 

huvudstationen) och Ostbahnhof även fortsättningsvis skulle utgöra stopp för 

fjärrtåg. Deutsche Bahn meddelade oväntat att man skulle låta tågen gå 

företrädesvis på den nya nord-sydliga banan och hoppa över de andra 

huvudstationerna. Ahlfeldt (2011) studerade utvecklingen av 

fastighetspriserna som ett intressant case för kraftigt förändrad tillgänglighet 

till fjärrtåg inom en stad, och sedan en oväntad förändring i själva 

trafikeringen. Det verkar emellertid inte finnas några märkbara effekter på 

bostadspriserna, varken i direkt anslutning till stationerna eller på vidare 

stadsnivå. I Ahlfeldt (2012) beräknas förändring i avstånd till tågstationer 

med interregional trafik och fjärrtrafik. De områden vars avstånd ökat har sett 

prisnedgång med i snitt 3,7 %, att jämföra med 0,5 % för de området där 

avståndet har ökat. Resultaten är dock inte signifikanta. Därutöver 

analyseras prisutvecklingen på mer detaljerad nivå, med tidsserier på 

bostadsprisutveckling i stationsnära områden. Det finns ingen märkbar trend 

varken i områden som plötsligt fråntogs intercitytrafik och områden som fick 

motsvarande förbättring i tillgänglighet. 

3.2 STUDIER OM SAMBAND MED BÄRING PÅ 
HÖGHASTIGHETENS PÅVERKAN PÅ 
FASTIGHETSPRISER 

Som diskuterats tidigare finns det en mängd kontextuella faktorer kring 

järnvägsmarknaden och de städer som berörs, med stor bäring på vilka 

effekter vi kan förvänta oss av ett svenskt höghastighetssystem. 

3.2.1 Marknadsförutsättningar 

 

Hur påverkar själva trafikeringen markvärdena? Det finns till att börja 

med inga garantier för trafikering över tid, inte heller med offentligt driven 

trafik. Fem av de ursprungliga Shinkansenstationerna i Japan har med tiden 

brustit i lönsamhet, varför dessa numera bara betjänas av ett fåtal linjer. 

Gradvis har tåg som endast stannar i de största städerna, dvs. 

Tokyoområdet, Nagoya, Kyoto och Osaka kommit att ersätta linjer som 

betjänar fler eller samtliga av de ursprungliga 17 stationerna (Murakami & 

Cervero, 2010). Stationslägen mellan de stora städerna löper risk att inte 

trafikeras vid konkurrens om tåglägen (Vickerman, 2015). Debrezion och 

Pels (2006) studerar hur huspriser i Nederländerna under åren 1985-2001 

påverkats av tillgänglighet till järnvägstrafik. Studien visar att dubblad 

turtäthet ökar huspriser med 2,5 %. Stationsnära hus ser i allmänhet större 

ökningar, med avtagande effekt längre från stationen. 

I vilken utsträckning kommer tillgänglighetsförbättringen att omsättas i 

högre biljettpriser? Den svenska avreglerade järnvägsmarknaden har få 

motsvarigheter utomlands. Eftersom biljettpriser i de flesta länder inte är 

satta av på samma linjer konkurrerande järnvägsföretag är det svårt att säga 

något om biljettpriser. Anderson et al. (2010) skriver att en anledning till att 

dagligt arbetsresande med höghastighetståg i Taiwan inte har tagit fart är de 

höga biljettpriserna. I Japan finns konkurrens mellan statligt ägda Japan 

Railways Companies och privata järnvägsföretag, där har skillnaden i 

biljettpris minskat med tiden (Mizutani & Nakamura, 2004) vilket antyder 



 

 
 

 
46 |    •   

priskonkurrens. I Italien finns konkurrens på höghastighetsbanorna mellan 

det privata företaget NTV och det statliga bolaget Trenitalia. Tidiga 

indikationer visar att såväl utbud som efterfrågan har ökat sedan NTV 

äntrade marknaden i april 2012 (Patuelli, 2015). Konkurrensen är hård och 

biljettpriserna har sjunkit så mycket att trafiken inte är lönsam, åtminstone 

inte för NTV. Man kan fråga sig om rådande prissättning är långsiktigt 

hållbar. 

Är höghastighetstågen attraktivare än andra färdmedel? 

Konkurrenskraften för HHT avtar över långa avstånd, med allra starkast 

konkurrenskraft på "medeldistans" (ofta definierat som ca 400-600 km). I 

Spanien har HHT bara 30 % av marknaden mellan Barcelona och Sevilla 

(köravstånd med bil ca 1 000 km), men upp till 85-90 % på kortare stråk 

mellan storstäder. I Frankrike har flyget permanent tappat marknadsandelar 

till höghastighetsjärnvägen på flera medellånga stråk. Vunnen 

marknadsandel från flyget har även noterats i Sydkorea och Taiwan 

(Albalate, Bel, & Fageda, 2015). I den modell som Albalate et al estimerar 

blir resultatet att utbudet på flygstolar minskar på sträckor med konkurrens 

mellan höghastighetståg och flyg, och att antalet flygstolar minskar trots 

förekomsten av inducerad efterfrågan. Dobruszkes (2011) genomgång av 

konkurrenssituationen mellan höghastighetståg och flyg i västeuropeiska 

länder antyder att höghastighetstågen dämpat utbudet av flygstolar i vissa av 

de resrelationer som betjänas av båda färdmedlen, men har för övriga 

resrelationer inte haft någon inverkan. En kvalitativ analys görs, med 

slutsatsen att lokala förhållanden har stor betydelse, t ex närhet till flygplats 

kontra närhet till tågstation, stadsstruktur, och turfrekvens. Behrens och Pels 

(2012) har studerat marknaden Paris-London i konkurrensytan mellan flyg 

och höghastighetståg, och funnit att HHT konkurrerar starkt mot såväl 

konventionella flygbolag som lågprisbolag. Tillgänglighet till motorvägar och 

annan väginfrastruktur ger lägre priseffekter av järnvägsåtgärder, vilket kan 

förklara varför nordamerikanska studier generellt ger lägre resultat 

(Mohammad S. I., Graham, Melo, & Anderson, 2013). Denna slutsats delas i 

Debrezion och Pels (2007) metastudie, som visar att de estimerade 

effekterna av tillgänglighet till järnvägstrafik är svagare när tillgänglighet med 

andra färdmedel, inte minst bil, ingår i modellen. 

3.2.2 Platsspecifika förutsättningar 

 

Beror effekten på stadens storlek? Utifrån erfarenheterna från Shinkansen 

I Japan var det nära ändpunktstationerna (Osaka, Tokyo) som s.k. "global 

business centres" klustrades, medan stationsnära områden på stationerna 

emellan förlorade både tillverknings- och tjänsteverksamheter (Murakami & 

Cervero, 2010). Små städer förlorar ofta i attraktivitet relativt stora städer 

inom regioner. Städer som Lille och Lyon stärks alltså inom den egna 

regionen på mindre städers bekostnad (Vickerman, 2015). Även Hernandez 

och Jimenez (2014) studie på kommunalekonomiska effekter av 

höghastighetståg indikerar att gynnade områden nära tågstationen 

motsvaras av missgynnade områden längre bort. Ureña et al (2009) drar 

emellertid slutsatsen att så inte behöver vara fallet, utan att 

höghastighetsanslutning i en medelstor stad snarare kan öka de mindre 
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kringliggande städernas attraktivitet genom den förbättrade tillgängligheten 

till de stora städerna vid ändpunkterna. Albalate, Bel och Fageda (2015) 

menar att Japanska Shinkansens överlägsenhet över flyget på sträckor 

kortare än 96 mil (800 miles) beror på de täta stadsstrukturerna, och 

utnyttjande av skal- och densitetsekonomier som innebär låga 

generaliserade reskostnader9. Ureña et al (2009) studerar hur ett antal 

mellanstora städer i Spanien och Frankrike påverkats av 

höghastighetstågstrafik. Tillgängligheten till ändpunkternas metropoler har 

lett till ökad attraktivitet för mellanstora företag, teknikkonsultfirmor, urban 

turism, kongresser, vetenskapliga seminarier och utställningar. 

Vilken roll spelar anslutande infrastruktur? Murakami och Cervero (2010) 

diskuterar utsikterna för samhällsnyttiga investeringar i höghastighetståg i 

Kalifornien. En slutsats är att för att värdeåterföring ska vara möjligt krävs en 

proaktiv strategi från myndigheter och regioner, med intermodalitet till lokal 

kollektivtrafik, gärna flygplatser, stadsutvecklingsinsatser, och fördelaktiga 

markupplåtelser från kommuner. Denna slutsats delas i stort av Vickerman 

(2015). Det saknas dock kvantitativ ansats att undersöka frågan. 

Vilken roll spelar utvecklingen kring stationen? I Japan har regeringen 

och det nationella tågbolaget i samarbete med privata investerare utvecklat 

områden nära Shinkansen-stationer genom attraktiva kontorspalats och 

shoppingstråk. Inkomsterna från dessa fastighetsbolag är betydande 

(Murakami & Cervero, 2010). Vickerman (2015) beskriver högst översiktligt 

erfarenheterna från snabbtågslinjerna som sammanbinder London, Bryssel, 

Paris, Amsterdam, Köln och Frankfurt. Budskapet i stort lyder även här att 

kompletterande åtgärder och investeringar i anslutning till stationslägen är 

nyckeln till att ett höghastighetstågsläge ska ge önskade lokala effekter. 

Gargiolo och Ciutis (2010) finner positiv påverkan på priser när en 

höghastighetstågstation införs i samband med stadsbyggnadsprojekt på 

platser som är fysiskt och socialt nedgångna. Ureña et al (2009) framhåller, i 

sin studie över höghastighetstågs inverkan på ett antal mellanstora städer, 

att såväl politisk som fysisk planering, i samarbete på lokal och regional nivå, 

är avgörande för stärkt attraktivitet. 

Vilken roll spelar buller? Störst positiva effekter på markvärden genereras 

500-800 meter från stationen (Mohammad S. I., Graham, Melo, & Anderson, 

2013). Även Debrezion och Pels (2007) finner, i sin hedoniska studie på 

huspriser i Nederländerna, att hus som ligger nära järnväg är billigare, 

troligtvis beroende på bullerstörningar. 

3.2.3 Sambandet mellan tillgänglighet och fastighetsvärden 

Givet en viss tillgänglighetsförbättring uppstår frågan om hur denna omsätts i 

fastighetsvärden. Studier på tillgänglighet och fastighetspriser skiljer sig 

väsentligt i vilket mått på tillgänglighet som används: vissa studier använder 

närhet till tågstation, vissa använder restider, och andra kombinerar ett 

transportrelaterat mått (t ex restid) med någon form av gravitationsmått för 

att vikta tillgängligheten efter resmålens attraktivitet, t ex baserat på antal 

arbetsplatser. 

Osland och Thorsen (2008) finner i en studie på variationer i huspriser i 

Rogaland fylke i Norge att ungefär hälften av variationen i huspriser i 

                                                      
9 Generaliserad kostnad för resor uttrycker resenärers totala uppoffring i form 
av tid och pengar, uttryckt i ett monetärt värde.  
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regionen kan förklaras med tillgänglighet till arbetsplatser, och hälften till vad 

som kallas ”Urban attraction”, som ungefärligen handlar om att 

tillgängligheten till tättbefolkade områden verkar värderas av andra skäl, t ex 

kulturutbud och närhet till bekanta. 

Även Ahlfeldt (2013) modellerar bostadspriser efter tillgänglighet i 

kollektivtrafik och till arbetsplatser, med introduktionen av metrolinjerna 

Jubilee och DLR (Docklands Light Rail) i London som intressanta fall, 

eftersom dessa åtgärder signifikant ökat tillgängligheten till arbetsplatser för 

områdena kring de nya stationerna. Sambandet mellan bostadspriser och 

tillgänglighet innan utbyggnaden av de nya linjerna estimeras, och sedan 

testas sambanden på de tillgänglighetsförändringar som uppstått som också 

beskrivits i Gibbons och Machin (2005). Förändringen i bostadspriser på de 

berörda linjerna, jämfört med övriga områden, motsvarar mycket väl 

förutsedda prisökningar. En procent förbättrad tillgänglighet, uttryckt som 

genomsnittlig restid justerad för antal arbetsplatser i respektive målpunkt, ger 

0,25–0,30 procent högre fastighetspris.  

Även Gibbons och Machin (2008) studerar variation i bostadspriser i London 

till följd av nya metrolinjer, med ett enklare mått baserat på avstånd från 

bostad till tunnelbanestation. Genom en difference-in-difference-analys med 

Repeat-Sales metodik uppskattas effekten på bostadspris av en kilometer 

kortare avstånd till metrostation till 1-4 %, beroende på modellspecifikation. 

Lacono och Levinson (2011) studerar med en hedonisk regressionsmodell 

sambandet mellan regional tillgänglighet, lokalisering och huspriser i 

Hennepin County i Minnesota (Minneapolis ligger i countyt) med huvudfokus 

på tillgänglighet till arbetsplatser med bil. Resultaten visar att 10 % ökad 

tillgänglighet till arbetsplatser inom 30 minuter med bil är behäftat med 2,3 % 

högre huspris. Närhet till de stora vägarna har däremot en negativ effekt.  

I Giuliano et al (2010) studeras sambandet mellan tillgänglighet till 

arbetsplatser och bostadspriser i Los Angeles, med differentiering av 

arbetsplatstillgängligheten efter olika branscher. Därutöver inkluderas två 

mått på varuflöden i modellen, som proxy för ekonomisk aktivitet. Från 

resultaten dras komplicerade slutsatser: betydelsen av tillgänglighet till just 

arbetsplatser beskrivs som allmänt överdriven och mer komplex än vad 

gängse uppfattning vill påskina. Tomtstorlek, närhet till vatten och bostadsyta 

förklarar mer än hälften av variationen i bostadspriser, medan endast 15 % 

förklaras av variation i arbetsplatstillgänglighet och ekonomisk aktivitet. 

Tillgänglighet till vissa sektorer (petroleum, mineraler, offentlig förvaltning, 

tillverkningsindustri) är t.o.m. behäftat med signifikant negativt resultat i de 

flesta undersökta modellspecifikationerna. Författarna framhåller att 

arbetsresor endast utgör en mindre del av alla resor som företas, och att 

sambandet mellan betalningsvilja för en bostad utifrån tillgänglighet till 

arbetsplatser är komplext. 

3.3 YTTERLIGARE ASPEKTER 

En för studiet av markvärdeseffekter relevant fråga är tidsaspekten av 

eventuella fastighetsprispåverkan av järnväg. McMillen och McDonald (2004) 

studerar i en fallstudie hur huspriserna i Chicago påverkades av byggandet 

av en ny metrobana i den sydvästra delen av staden. Studien visar att 
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huspriserna för området nära den nya banan påverkades påtagligt flera år 

innan banan var färdigställd. Man estimerar att bostadspriserna längs den 

nya banan ökade med 216 miljoner dollar mer än i andra områden, vilket 

motsvarar ungefär halva investeringskostnaden för den nya banan. 

Debrezion och Pels (2007) påpekar, i sin metastudie över hur tågtrafik 

påverkar fastighetsvärden, att det finns bra tillgänglighetsmått (t ex 

logsumma), men att dessa sällan används pga. databrist. I stället används 

enklare varianter på tillgänglighetsmått. 

3.4 SAMMANFATTNING 

Hur kan man då sammanfatta resultaten av litteraturinventeringen och 

diskutera dessa resultat utifrån svenska höghastighetsbanor? Till att börja 

med ska sägas att antalet studier är begränsat, metodiken starkt skiftande 

liksom de underliggande förutsättningarna. Det finns inte belägg för att 

höghastighetståg, på någon enda plats längs banan, per automatik skulle ge 

markvärdesökning och att frågan bara skulle vara i vilken utsträckning. 

Litteraturen får däremot sägas medge en potential för markvärdeseffekter 

som beror på många faktorer, vilka sammanfattas i Tabell 4. 

Tabell 4: Sammanfattning av internationella erfarenheter, faktorer med bäring på 
höghastighetstågens effekt på markvärden 

Faktor Sammanfattande 

resultat 

Bäring på HHT i Sverige 

Trafikering Tätare trafikering 

kan ge högre 

fastighetsvärden 

På en konkurrensutsatt 

operatörsmarknad är trafikeringen 

föränderlig och svår att förhandsbedöma. 

Typ av trafik Pendeltågstrafik 

påverkar mer än 

övriga tågupplägg. 

Där nya möjligheter till snabb pendling 

mellan städer uppstår, är 

markvärdeseffekter mer troligt. Således 

är det mindre troligt att trafik mellan 

storstäderna genererar 

markvärdeseffekter. 

Typ av 

fastigheter 

Kommersiella 

fastigheter påverkas 

mer än bostäder. 

Markvärdeseffekter är mest troliga för 

stationsnära kommersiella fastigheter. 

Stadens 

storlek 

HHT gynnar främst 

mellanstora städer 

längs stråket. 

Städer som Linköping, Jönköping och 

Borås borde bli mer intressanta för såväl 

vissa näringsaktiviteter som pendling. 

Biljettpriser Skarp 

priskonkurrens givet 

flera aktörer och 

konkurrens från flyg. 

Rätten att etablera sig på svensk 

järnvägsmarknad, och konkurrens från 

flyg och persontåg på gamla 

stambanorna, torde verka dämpande på 

biljettpriserna och förhindra att 

tillgänglighetsvinsterna främst 

kanaliseras till järnvägsföretag på 

höghastighetsbanan. 
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Faktor Sammanfattande 

resultat 

Bäring på HHT i Sverige 

Konkurrens 

med andra 

färdmedel 

Starkast 

konkurrenskraft mot 

flyget på medellånga 

avstånd. Bra 

vägförbindelser 

dämpar betydelsen 

av spårinfrastruktur. 

Längden på de föreslagna HHT-stråken 

verkar lovande för att tåget ska vinna 

marknadsandelar från flyget, och den 

höga hastigheten är en stor fördel 

jämfört med resa på motorväg längs 

stråket. 

Typ av 

tillgänglighet 

Tillgänglighet till 

arbetsplatser är 

viktigast och flitigast 

studerad, men även 

annan tillgänglighet 

kan värderas. 

För bostäder torde ökad tillgänglighet till 

arbetsmarknad ha betydelse för 

prisutvecklingen, vilket främst gynnar de 

områden där den ökningen är störst. 

 

Förutsatt skarp priskonkurrens mellan operatörer och tillräcklig trafikering, 

borde kommersiella fastigheter men även bostäder, i stationsnära lägen i 

städer som Jönköping, Linköping och Borås, vara den grupp fastigheter som 

mest troligen ökar i värde vid införande av höghastighetstågstrafik. 

Den kanske viktigaste slutsatsen från litteraturstudien är emellertid vikten av 

planering på såväl regional och lokal nivå för att maximera 

tillgänglighetsförbättringen, avseende höghastighetssystemets integrering 

med anslutande kollektivtrafik (inom staden och till kringliggande orter), 

stads- och fastighetsutvecklingsprojekt och bostadsplanering. En rimlig fråga 

är då huruvida man kan skilja markvärdeseffekten från höghastighetstågtrafik 

respektive övriga åtgärder.  

De markvärdesförändringar som estimeras till följd av olika investeringar i 

spårbunden infrastruktur är svåra att överföra till en svensk kontext eftersom 

det ofta saknas beskrivningar och mått på den tillgänglighetsförändring som 

infrastrukturen innebär. Utan kunskap om trafikering, biljettpriser och vilka 

målpunkter som infrastrukturen ger tillgång till är det svårt för att inte säga 

omöjligt att överföra erfarenheter mellan olika projekt. Att erfarenheterna 

gällande markvärdespåverkan av investeringar i spårbunden trafik och i 

synnerhet höghastighetståg är spridda är därmed naturligt då 

investeringarna inneburit olika förändringar av tillgängligheten. 

Erfarenheten att positiva markvärdeseffekter främst har uppstått i 

mellanliggande städer som genom höghastighetståg förbinds med större 

städer ligger i linje med vad man teoretiskt bör förvänta sig. Att trafik inriktad 

på arbetspendling (pendeltågstrafik) har en större inverkan på markvärden 

för bostäder än mer långväga trafik är också i enlighet med resonemangen i 

teoriavsnittet då pendlingsresor görs väsentligt oftare än t ex fritidsresor. Att 

höghastighetståg däremot till största delen påverkat värdet för kommersiella 

fastigheter kan ses som en följd av att trafiken också varit inriktad på just 

långväga resor och med en prissättning som inte gynnat arbetspendling i de 

aktuella stråken. 

Nya stationslägen med höghastighetståg har ofta kombinerats med andra 

investeringar på platsen. Som beskrivits i det teoretiska kapitlet så innebär 



 
 

 

 
  •     | 51   

det faktum att kapital satsas på en plats i sig att markvärdena kan stiga. Det 

är i sådana fall svårt att särskilja den effekt som höghastighetståget haft på 

markvärden och den effekt som uppstått genom investeringarna i sig. 

De internationella erfarenheterna av hur markvärden påverkas av 

höghastighetståg får sammanfattningsvis sägas vara blandade, till följd av 

såväl starkt skiftande estimeringsmetodik som stora skillnader i lokala och 

nationella förutsättningar avseende trafikering, biljettpriser, bebyggelse m.m. 

Utifrån de storleksordningar på markvärdeseffekter som ändå skattats är det 

svårt att se att markvärdesstegringar kommer att kunna utgöra någon 

betydande finansieringskälla för en svensk höghastighetsbana.  
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4 TILLGÄNGLIGHET SOM NYCKEL 
FÖR ATT FÖRUTSÄGA 
FÖRÄNDRADE 
FASTIGHETSVÄRDEN 

De erfarenheter som finns internationellt kring vad som hänt med mark- och 

fastighetsvärden på platser som fått stationer för höghastighetsjärnväg är 

blandade. Ofta har kringinvesteringar gjorts i t ex stadsutveckling som gör 

det svårt att särskilja effekterna av själva infrastrukturinvesteringen. 

Dessutom finns det stora skillnader mellan olika 

höghastighetstågsinvesteringar när det gäller trafikering i form av t ex antal 

avgångar, restider till attraktiva målpunkter och biljettpriser. Av dessa skäl är 

det svårt att rakt av överföra de erfarenheter som gjorts på andra platser till 

de föreslagna svenska stationsorterna för höghastighetsjärnvägen. 

Vår utgångspunkt är därför att undersöka vilka förändringar i tillgänglighet 

som höghastighetsjärnvägen kan förväntas skapa för att därigenom kunna 

säga något om troliga fastighetsvärdesförändringar. Det underliggande 

antagandet bakom ett sådant tillvägagångssätt är att de 

fastighetsvärdeseffekter som uppstår på en plats när en 

höghastighetstågstation etableras i grunden beror på att platsens attraktivitet 

som lokaliseringsort förändras när järnvägen möjliggör nya resor och 

transporter. Det är alltså huvudsakligen genom den tillkommande 

tågtrafikeringen, och den tillgänglighet som den ger upphov till, som 

fastighetsvärden kan förändras. Genom klok lokalisering av stationslägen 

och utveckling av stationens omland, inklusive ny bebyggelse, kan man 

förstärka attraktivitetsökningen, men den primära källan till 

fastighetsvärdesförändringen är den ökade tillgänglighet som trafikeringen 

ger upphov till. Av detta skäl har vi valt att undersöka vilken 

tillgänglighetsförändring som den föreslagna höghastighetsjärnvägen i 

Sverige kan förväntas ge upphov till och hur denna tillgänglighetsförändring 

kan förväntas påverka fastighetsvärden. 

För att göra en bedömning av förändrade fastighetsvärden till följd av 

investeringen i höghastighetsjärnväg innan investeringen är gjord behöver vi: 

1. Prognosticera hur tillgängligheten kommer att förändras med den nya 

järnvägen. 

2. Relatera denna förändring i tillgänglighet till det generella sambandet 

som råder mellan tillgänglighet och fastighetsvärden i Sverige idag. 

4.1 ATT BERÄKNA TILLGÄNGLIGHET 

Tillgänglighet kan definieras som lättheten att nå attraktiva målpunkter. I 

verkligheten skiljer sig den upplevda tillgängligheten på en viss plats mellan 

olika personer. Både vilka målpunkter som upplevs som attraktiva och 

reskostnaderna för att ta sig till en målpunkt kan variera mellan olika 

personer. Exempelvis påverkar personens yrke tillgängligheten till 

arbetsplatser då antalet möjliga arbetsplatser på en ort beror på vilket yrke 

en person har. I vår analys bortser vi från detta och beräknar olika 
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målpunkters attraktivitet utifrån tillgänglighet till arbetsplatser baserat på det 

totala antalet arbetsplatser och tillgängligheten antas därför vara densamma 

för alla individer på en viss plats. 

Tillgängligheten beräknas alltså inte på individ- eller hushållsnivå utan istället 

beräknas tillgängligheten för en geografisk zon. Däremot kan vi skilja på 

tillgänglighet för olika resärenden. Vi beräknar separat tillgängligheten för 

arbetsresor, tjänsteresor och övriga resor. Förändringen i tillgänglighet 

beräknas också separat för regionala resor (under 10 mil) och 

nationella/långväga resor (över 10 mil). 

För mäta tillgängligheten använder vi logsumman som härleds ur den 

generaliserade reskostnaden i en transportmodell. Logsumman mäter 

konsumentöverskottet i en logit modell och är ett väletablerat mått inom 

transportmodellering (Ben-Akiva & Lerman, 1985; Train, 2003; de Jong, 

Daly, Pieters, & van der Hoorn, 2007). För att beräkna tillgängligheten på en 

viss plats används kostnaden både i tid och pengar för att nå olika 

målpunkter. Målpunkter, restider och reskostnader tas från SAMPERS som 

är den transportmodell som används av bland annat Trafikverket vid 

planering av infrastruktur.  

Tillgänglighet för en plats kan förändras både genom att fler målpunkter 

uppstår vid platsen eller genom att resuppoffringen i tid och pengar, den 

generaliserade reskostnaden, till existerande målpunkter minskar. Fler 

målpunkter kan uppstå genom att verksamheter och bostäder lokaliseras på 

en plats medan minskad resuppoffring kan uppstå till exempel genom en 

infrastrukturinvestering såsom höghastighetsjärnväg.  

En höghastighetsjärnväg påverkar i första hand tillgängligheten genom att 

minska den generaliserade reskostnaden genom kortare restider. Om denna 

ökade tillgänglighet leder till att ortens attraktivitet ökar i så stor utsträckning 

att det leder till att både företag och människor slår sig ner på orten så kan 

tillgängligheten öka ytterligare genom den multiplikatoreffekt som 

diskuterades i 2.6.3. Den tillgänglighetsförändring som modelleras här består 

endast av det första steget – att minskad resuppoffring ger ökad 

tillgänglighet. Eventuella effekter som uppstår genom ändrad lokalisering 

finns ej med i den beräknade tillgänglighetsförändringen.  

4.1.1 Förändrad trafikering är utgångspunkten 

Vi använder oss av de resultat gällande restider, antal resenärer och 

reskostnader som används i Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyl. Det 

här innebär att de antaganden som är gjorda gällande bland annat tidtabeller 

och reskostnader som får implikationer för förväntat antal resenärer med 

höghastighetståget i Trafikverkets kalkyl även har betydelse för vår analys.  

Analysen sker med hjälp av den svenska persontransportmodellen Sampers 

med prognosåret 2040. Detta innebär att vi jämför resmöjligheterna och 

kostnaden för att resa år 2040 i ett scenario med höghastighetsjärnväg med 

ett scenario utan höghastighetsjärnväg. Se ”Sampers och trafikprognoser - 

en kort introduktion” 10 för en närmare beskrivning av Sampers modellsystem 

eller (Beser Hugosson & Algers, 2002). Efterfrågan på att resa modelleras 

utifrån ett visst utbud av resmöjligheter med flyg, bil, buss, tåg, gång och 

cykel. Denna s.k. resgenerering utgår ifrån start- och målpunkter som består 

                                                      

10 http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/48588 
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av t ex människors bostäder, arbetsplatser, handelsplatser eller större 

turistmål. Ny infrastruktur eller förändrade reskostnader genom förändringar i 

biljettpriser eller drivmedelspriser kan i modellen leda till att människors val 

av arbetsplats förändras och därigenom deras behov av att resa. Däremot 

kan Sampers inte modellera förändrad lokalisering. Uppgifter om 

befolkningens storlek och sammansättning hämtas från Långtidsutredningen 

när man gör prognoser om framtiden och från SCB när det handlar om ett 

nuläge.  Detta innebär att Sampers enbart kan modellera den ökade 

tillgänglighet som uppstår som en direkt följd av förbättrade resmöjligheter, 

inte den tillgänglighet som kan uppstå som en följdeffekt av en ökad täthet till 

följd av att ökad attraktivitet genom bättre resmöjligheter ger fler bostäder 

eller fler arbetsplatser på en ort. 

Det finns flera olika ärendetyper som modelleras separat, tjänsteresor, 

privata arbetsresor samt privata övriga resor.  Arbetsresor är resor till och 

från arbetet medan övriga resor är alla andra typer av resor som görs av 

privatpersoner, t ex fritidsresor. Tjänsteresor är resor som görs i tjänsten. En 

investering såsom höghastighetståg kan ha olika effekter för ärendetyper, t 

ex finns en högre betalningsvilja för kort restid för tjänsteresor jämfört med 

för privata resor. Både tillgänglighetsförändringen och hur många fler som 

reser då restiden förkortas kan därför variera mellan olika ärendetyper. 

Kostnaden för att göra en resa består både av en monetär reskostnad, t ex i 

form av ett biljettpris och av en tidskostnad som beräknas utifrån ett 

tidsvärde. Den sammanvägda kostnaden av både tid och pengar (och i viss 

mån bekvämlighet) kallas för generaliserad reskostnad. Tidsvärdet varierar 

mellan olika ärendetyper och varierar också mellan olika färdmedel till följd 

av att bland annat bekvämligheten, t ex möjligheten att arbeta ombord, 

varierar mellan färdmedel. 11   

Sampers består av en modell för långväga resor över 10 mil (Nationella 

modellen) samt 5 modeller för regionala resor där resor under 10 mil 

modelleras. Tillsammans med uppdelningen i ärendetyper kan vi därmed 

dela upp resandet (per färdmedel) i följande kategorier: 

Långväga resor Regionala resor 

Privatresor Tjänsteresor Privatresor Tjänsteresor 

Arbetsresor Övriga 

resor 

 Arbetsresor Övriga 

resor 

 

Figur 10. Uppdelning av resor i Sampers 

4.1.2 Tillgänglighet för regionala respektive långväga resor 

I denna rapport är tillgängligheten beräknad separat för regionala och 

långväga resor. Den beräknade tillgängligheten beror på restid och 

reskostnad men också vilka målpunkter som kan nås inom en given restid 

och reskostnad. Ju närmare en målpunkt ligger i tid och kostnad, desto mer 

vikt får den i tillgänglighetsberäkningen. Ju fler arbetsplatser eller andra 

attraktioner som finns i en målpunkt, desto mer höjer det tillgängligheten att 

kunna nå denna målpunkt. Regional tillgänglighet har beräknats utifrån 

                                                      
11 Den intresserade läsaren kan finna mer om de tidsvärden som används i kapitel 7 
Värdering av kortare restid och transporttid i Analysmetod och samhällsekonomiska 
kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0 
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SAMPERS regionala modeller medan den långväga tillgängligheten har 

beräknats utifrån SAMPERS nationella modell. 

I tillgänglighetsberäkningarna har gränsen på 100 kilometer som skiljer en 

regional från en långväga resa inte beaktats. Det betyder att 

tillgänglighetsmåtten blir en sorts tillgänglighetspotential eftersom det 

inkluderar reserelationer som inte kan realiseras i respektive SAMPERS-

modell (resor under 100 km i den nationella modellen och resor över 100 km 

i den regionala modellen). Att 100 kilometersgränsen inte beaktas betyder att 

det inte är rättfram att addera den regionala och långväga tillgängligheten, 

utan det föreligger i så fall en risk för dubbelräkning.  

För kollektivtrafiken betyder tillvägagångsättet att den trafikering som ligger i 

respektive SAMPERS-bas är det som avgör hur tillgängligheten blir 

(tillsammans med markanvändningen som är given för både nuläget och år 

2040). Vilka tågavgångar som ligger i den regionala respektive nationella 

databasen avgör huruvida det är den regionala eller långväga 

tillgängligheten som påverkas. Om till exempel trafikeringen i en regional 

modell inte beskriver den storregionala trafikeringen korrekt (eftersom den 

avser resor över 100 km som ändå inte kommer generera resor i den 

regionala modellen) kommer tillgänglighetsberäkningarna påverkas. Vi har 

dock inte hittat några sådana fall i de databaser som vi använt. 

4.1.3 Tillgänglighetsmåttet logsumma 

Dataunderlaget till beräkningen av logsumman som är vårt 

tillgänglighetsmått kommer från transportmodellen Sampers och de 

antaganden som gjorts i Trafikverkets trafikprognos gällande restider, 

reskostnader och trafikering. Separata beräkningar görs för långväga 

respektive regionala resor. 

Restider  och reskostnader med olika färdmedel beräknas mellan zonerna. 

Med denna information beräknas den generaliserade kostnaden för att resa 

mellan startpunkt i och målpunkt j för olika färdmedel och ärenden som: 

 

𝐺𝐶𝑖,𝑗
𝑘,𝑚 = 𝛼𝑘,𝑚 ⋅ 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑𝑖,𝑗

𝑘,𝑚 + 𝛽𝑘,𝑚 ⋅ 𝑟𝑒𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖,𝑗
𝑘,𝑚 + 𝛾𝑘,𝑚 ⋅ 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑡𝑖,𝑗

𝑘,𝑚

+ ln(𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑣𝑖𝑑 𝑚å𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑛𝑗
𝑘) 

där: 

𝑖 =  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡  

𝑗 =  𝑚å𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡  

𝑘 =  ä𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 (𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒, 𝑡𝑗ä𝑛𝑠𝑡𝑒, ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑡)  

𝑚 =  𝑓ä𝑟𝑑𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙  

(𝑏𝑖𝑙, 𝑘𝑜𝑙𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘, 𝑔å𝑛𝑔, 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑏𝑖𝑙, 𝑏𝑢𝑠𝑠, ℎö𝑔ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑡å𝑔, 𝑡å𝑔, 𝑓𝑙𝑦𝑔)  

𝛼 = 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟  

𝛽 = 𝑟𝑒𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟  

𝛾 = 𝑣𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑓ö𝑟 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟 ä𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑜𝑐ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  

𝑎𝑛𝑛𝑎𝑡 = 𝑣𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑 ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟 ä𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑜𝑐ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  
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Färdmedlen är bil, buss, tåg, höghastighetståg och flygplan i den nationella 

modellen, samt bil, kollektivtrafik, gång och cykel i de regionala modellerna. 

Attraktivitet vid målpunkten beskriver hur attraktiva olika destinationer är för 

de människor som reser. För de olika ärendena skiljer sig variablerna som 

beskriver attraktiviteten vid destinationen åt. Till exempel består variabeln för 

arbetsresor av antalet arbetsplatser vid målpunkten. Ju högre siffran är desto 

mer attraktiv är målpunkten för en person som gör en arbetsresa. 

Logsumman, eller tillgängligheten, för varje startpunkt i, ärende k och 

färdmedel m beräknas som: 

𝐿𝑆𝑖
𝑘,𝑚 =  𝑙𝑛 ∑ exp (𝐺𝐶𝑖,𝑗

𝑘,𝑚)

𝑗

 

Summering över alla färdmedel ger tillgänglighet per ärende k för varje 

startpunkt i:  

𝐿𝑆𝑖
𝑘 =  𝑙𝑛 ∑ exp (𝐿𝑆𝑖

𝑘,𝑚)

𝑚

 

 

Slutligen kan den totalt tillgängligheten för varje startpunkt i beräknas som:  

𝐿𝑆𝑖 = ∑ 𝛿𝑘𝐿𝑆𝑖
𝑘

𝑘

 

där 

𝛿𝑘 = 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 ä𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑘, ∑ 𝛿𝑘 = 1𝑘   

Konsumentöverskottet från en logit-modell som SAMPERS är logsummen 

dividerad med marginalnyttan för högre inkomst plus en godtycklig konstant 

(Train, 2003). För att detta ska vara sant krävs att marginalnyttan är 

konstant. För investeringar eller policyförändringar där förändringen i 

konsumentöverskott är liten i jämförelse med den totala inkomsten, kan 

formeln användas trots att marginalnyttan varierar med inkomst (Train, 

2003). Detta innebär att marginalnyttan av högre inkomst blir en 

skalningsparameter för tillgänglighetsberäkningar, och att den absoluta nivån 

på tillgängligheten är okänd. Endast skillnader i tillgänglighet är 

väldefinierade som skillnader i logsumma. Dessa skillnader kan vara 

antingen för en plats i två olika scenarier eller för två olika platser i samma 

scenario. 

Tillgänglighetsmåttet används både när vi tittar på den förändrade 

tillgängligheten på grund av investeringar i höghastighetståg och i den 

empiriska studien om fastighetsvärden i Sverige. 

4.2 SAMBANDET MELLAN TILLGÄNGLIGHET OCH 
FASTIGHETSVÄRDEN 

Utöver att veta hur tillgängligheten förändras vid en investering i 

höghastighetsjärnväg behöver vi förstå hur denna förändring i tillgänglighet 

påverkar fastighetsvärden. Höghastighetsbanan täcker ett stort geografiskt 

område och påverkar flera sinsemellan olika stationsorter. Det är rimligt att 
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tillgänglighet påverkar fastighetsvärde i olika utsträckning på olika platser. T 

ex kan betydelsen av olika typer av tillgänglighet, med kollektivtrafik eller bil, 

variera beroende på hur bebyggelsestrukturen ser ut. Betydelsen av 

tillgänglighet kan också variera mellan olika inkomstgrupper och för olika 

prissegment som visats av (Bohman & Nilsson, 2016). Vi är dock snarare 

intresserade av att hitta ett generellt samband som är giltigt under olika 

förhållanden än att modellera exakt det samband som gäller på en viss plats, 

under en viss tid och för en viss typ av fastigheter. Investeringen i 

höghastighetsjärnvägen kan i sig självt ändra på en del av de faktorer som 

har betydelse för hur tillgängligheten värderas. Vi tittar därför på det 

generella samband som råder mellan tillgänglighet och fastighetsvärden i ett 

stort geografiskt område - södra och mellersta Sverige från Mälardalen och 

söderut.  

För att det ska vara möjligt att kombinera det empiriska samband som vi 

skattar mellan tillgänglighet och fastighetsvärden med beräkningen av 

tillgänglighetsförändringen använder vi samma tillgänglighetsmått i de båda 

delarna. För den empiriska studien använder vi den tillgänghet beräknad 

som logsumma som motsvarar transportsystemet i Sverige 2014.  

Tillgänglighetsmåttet beräknas på trafikzonsnivå vilket matchas mot 

genomsnittliga taxeringsvärden för enfamiljshus på SAMS-områdesnivå. Den 

empiriska modellen och dess resultat beskrivs senare.  
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5 HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄGENS 
EFFEKTER 

I vår analys av tillgänglighetseffekter av höghastighetsbanan utgår vi ifrån 

Trafikverkets prognos för det förslag på höghastighetsbana som föreslagits 

av Sverigeförhandlingen, som beskrivs av Trafikverket (2016a). 

Höghastighetsjärnvägen består av en bana från Stockholm som i Jönköping 

delar sig i två grenar, mot Göteborg respektive Malmö. Den nya 

infrastrukturen sträcker sig dock inte hela vägen in till storstäderna utan den 

nya banan går mellan Järna söder om Stockholm till Almedal utanför 

Göteborg respektive till Lund. I det förslag till trafikering som analyseras finns 

stationer för på- och avstigning i Vagnhärad, Nyköping/Skavsta, Norrköping, 

Linköping, Tranås, Jönköping, Borås, Landvetter flygplats, Mölnlycke, 

Värnamo, Hässleholm och Lund förutom naturligtvis Stockholm, Göteborg 

och Malmö. Det är därmed för dessa orter som det i första hand är rimligt att 

förvänta sig effekter på mark- och fastighetsvärden till följd av investeringen i 

höghastighetsjärnväg. I analysen trafikeras höghastighetsjärnvägen av två 

typer av tåg, dels höghastighetståg som går mellan ändpunkterna med några 

få stopp däremellan för att åstadkomma så kort restid som möjligt mellan de 

tre storstäderna, och dels storregionala tåg med fler stopp som även stannar 

på mindre stationsorter som inte betjänas av höghastighetstågen. Det går 

naturligtvis inte att med säkerhet i förväg veta hur trafikeringen kommer att 

se ut men det förslag som analyserats innehåller både snabba 

höghastighetståg med få stopp och lite långsammare storregionala tåg med 

fler stopp mer inriktade på arbetspendling.  

5.1 RESTIDSFÖRÄNDRINGAR TILL FÖLJD AV 
HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG 

Vi är intresserade av den förändring i tillgänglighet som uppstår när 

höghastighetsjärnvägen står färdig för trafikering. Vilka restider, turtätheter 

och biljettpriser som kommer att råda är därför av intresse, både med och 

utan investeringen. Eftersom järnvägen är i ett tidigt planeringsskede finns 

det stora osäkerheter både när det gäller exakt stationsplacering, tidtabeller 

och biljettpriser. Vi kommer att helt förlita oss på de antaganden som gjorts 

av Trafikverket i deras samhällsekonomiska bedömning av 

höghastighetsjärnvägen. Tillgänglighetsberäkningarna baseras alltså på 

förutsättningarna som ligger bakom den trafikprognos som använts i kalkylen 

vilket beskrivs i  Trafikverket (2016a).  

Tabell 5 visar vilka restider och restidsförkortningar för tågresor som 

beräknas på några utvalda sträckor längs den nya järnvägssträckningen. För 

vissa sträckor blir restidsförkortningen kraftig. Detta gäller i synnerhet för de 

sträckor där det idag saknas en direkt järnvägsförbindelse. Restiden mellan 

Jönköping och Borås med tåg kommer att minska med 81 procent, från 2 

timmar och 22 minuter till endast 26 minuter. För vissa sträckor antas att 

restiden kommer att öka till 2040 utan investeringen jämfört med idag.  

Tabell 5. Restider med höghastighetsjärnvägen för några utvalda sträckor. Källa: Tabell 9 i 
(Trafikverket, Samhällsekonomisk kalkyl av höghastighetsjärnväg enligt Sverigeförhandlingen 
2016-02-01, 2016) för restider 2040 samt SJ:s hemsida för dagens kortaste restider. 
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Relation Kortaste 

restid med 

tåg idag 

(2017) 

Restid med tåg 

UTAN 

investeringen 

2040 

Restid med 

tåg MED 

investeringen 

2040 

Restids-

förkortning 

med 

investeringen 

2040 

Stockholm-

Göteborg 

03:09 03:24 02:10 01:13 

Stockholm-

Malmö 

04:22 04:44 03:00 01:43 

Stockholm-

Linköping 

01:36 01:45 01:05 00:40 

Stockholm-

Jönköping 

03:14 03:14 01:37 01:37 

Linköping-

Jönköping 

01:34 01:36 00:36 01:00 

Linköping-

Göteborg 

03:23 03:26 01:16 02:10 

Linköping-

Malmö 

02:42 03:02 02:03 00:59 

Jönköping-

Göteborg 

01:57 02:25 00:51 01:33 

Jönköping-

Malmö 

02:36 03:41 01:29 02:11 

Jönköping-

Borås 

01:51 02:22 00:26 01:56 

 

I trafikprognosen kommer det att gå tre tåg per timme mellan Stockholm och 

Göteborg i båda riktningarna och 2 tåg i timmen mellan Stockholm och 

Malmö. Vissa av dessa tåg kommer att gå direkt mellan ändpunkterna 

medan andra stannar på olika mellanliggande stationer. Den största 

förändring i turtäthet jämfört med utan investeringen finns för sträckan Borås-

Göteborg där turtätheten kommer att öka kraftigt. Linköping-Jönköping-

Värnamo samt Jönköping-Borås-Göteborg är sträckor som får helt nya 

järnvägsförbindelser i och med den nya infrastrukturen.  

5.2 FÖRÄNDRINGAR I KONSUMENTÖVERSKOTT 

Som vi diskuterat i tidigare är det konsumentöverskottet, dvs resenärernas 

nytta av trafikeringen, som kan kapitaliseras i form av ökade 

fastighetsvärden. För frågan om fastighetsvärdesförändringar är därför 

konsumentöverskottets storlek och fördelning av intresse. 

Konsumentöverskottet är en funktion av både antalet resor som beräknas 

göras och resenärsnyttan per resa. 

Huvuddelen av de nyttor som uppstår och som tillfaller resenärerna uppstår 

för långväga resor. Detta är fullt naturligt då höghastighetsjärnvägen i 

huvudsak ger förbättringar för just långväga resor. I Tabell 6 framgår att hela 

97 procent av de restidsnyttor som uppstår för tågtrafiken härrör från 

långväga resor (över 10 mil). Restidsnyttorna från arbetsresor över 10 mil 

utgör knappt 8 procent av de totala restidsnyttorna medan restidsnyttorna 

från regionala arbetsresor enbart uppgår till ungefär en halv procentenhet av 
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de totala restidsnyttorna. Huvuddelen av restidsnyttorna delas relativt jämnt 

mellan långväga tjänsteresor och långväga övriga privatresor (fritidsresor).  

För den regionala trafiken i storstadsregionerna så innebär det faktum att 

höghastighetstågen ska få plats på den befintliga infrastrukturen närmast 

städerna att utbudet av regional tågtrafik behöver minska och restiderna öka 

för att ge plats för höghastighetstågen. Detta ger minskade restidsnyttor för 

regional tågtrafik kring Stockholm och Malmö medan Göteborgsområdet och 

Sydöstra Sverige får restidsnyttor från höghastighetsbanan även för regional 

tågtrafik. 

 

Tabell 6. Restidsnytta för tågresenärer, nuvärde i milj kr. Källa: SEK, Höghastighetsbanor 
(Järna-Göteborg, Jönköping-Lund  JTR1801 samt egna beräkningar utifrån känslighetsanalys 
med 50 % högre värdering av arbetsrestid för uppdelningen i arbetsresor och övriga. 

Ärende Restidsnytta 

nuvärde 

Andel av totalt 

restidstidsnytta för 

tågresenärer 

Långväga arbetsresor 8 431 7,8 % 

Långväga tjänsteresor 50 054 46,5 % 

Långväga övriga privatresor 46 296 43 % 

Långväga resor totalt 104 781 97,4 % 

Regionala arbetsresor 660 0,6 % 

Regionala tjänsteresor 317 0,3 % 

Regionala övriga privatresor 1822 1,7 % 

Regionala resor totalt 2799 2,6 % 

Restidsnyttor tågresenärer totalt 107 581 100 % 

 

Konsumentöverskottet har delats upp per kommun i en tidigare rapport 

(Trafikverket, 2016b) och i Figur 11 redovisas hur det totala 

konsumentöverskottet fördelas kommunvis baserat på dess analyser. Här 

ingår både regionala och långväga resor och konsumentöverskottet anges 

per invånare. Detta gör att den geografiska bilden över hur tillgängligheten 

per invånare förändras inte överensstämmer med hur tillgänglighetsvinsterna 

i absoluta mått fördelas. Medan nyttan per invånare kan vara hög för en liten 

ort som får förbättrade resmöjligheter kan summan av resenärernas nyttor 

vara lägre på den lilla orten jämfört med den större orten som har väsentligt 

lägre nyttor per invånare men samtidigt avsevärt fler invånare som drar nytta 

av förbättringen. För en markvärdesanalys är det dock värdet per invånare 

eller per resa som är av intresse snarare än de absoluta beloppen på 

kommunnivå eftersom dessa beror på kommunens storlek. Här kan vi se att 

de största nyttotillskotten per invånare uppstår längs med den nya 

järnvägssträckningen i Linköping, Jönköping, Tranås och Borås. 
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Figur 11. Konsumentöverskott per kommun 

När vi delar upp det kommunvisa konsumentöverskottet på regionala 

respektive långväga resor kan vi se att den stora huvuddelen av nyttorna 

består av nyttor från långväga resor (se Figur 12). Jönköping och Linköping 

har stora nyttor kopplade till det långväga resandet medan Borås, Tranås 

och till viss del Nyköping och Värnamo har nyttor relaterade även till det 

regionala resandet. För Lund, Malmö och Stockholm kan vi se att det sker en 

försämring när det gäller regionala resor vilket beror på den bristande 

kapaciteten närmast storstäderna gör att höghastighetstågen tränger bort 

regionala tåg. För regionala arbetsresor sker den största förbättringen i 

Borås följt av Nyköping, men även i dessa kommuner är dock nyttan från 

regionala arbetsresor en liten andel av de totala nyttorna. Sammantaget är 

den restidsnytta som härrör från regionala resor en väldigt liten andel av den 

totala nyttoförändringen. 
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Figur 12. Konsumentöverskott per person kommunvis uppdelat på regionala och 
nationella/långväga resor för kommuner med stationsorter för höghastighetståg eller snabba 
regionaltåg Källa: (Trafikverket, 2016b) 

5.3 FÖRÄNDRAD TILLGÄNGLIGHET 

Hur konsumentöverskottet fördelas beror på antalet resenärer i 

trafikprognosen. Så är inte fallet med den beräknade tillgängligheten. Denna 

är endast en funktion av restider och reskostnader till de målpunkter som 

finns.  

Tillgänglighetsförändringen beräknas genom att jämföra tillgängligheten i två 

scenarier, med respektive utan investeringen i höghastighetsjärnväg år 2040. 

Det betyder att trafiksystemet samt lokalisering av arbetsställen och 

befolkning skiljer sig från den nuvarande situationen i båda scenarierna. 

Tillgängligheten är separat beräknad för långväga och regionala resor i 

enlighet med beskrivningen i tidigare. 

Tillgänglighet på en plats kan förändras på två sätt: endera genom att (den 

generaliserade) reskostnaden minskar eller genom att antalet eller 

attraktionen hos de målpunkter som finns nära förändras. Fler målpunkter 

kan uppstå genom förändrad lokalisering medan förbättrad infrastruktur leder 

till minskade reskostnader. Vår analys tar enbart hänsyn till förändringar i 

tillgänglighet som härrör från förändringar i reskostnaden. Detta betyder att vi 

inte modellerar förändrad lokalisering till följd av den nya infrastrukturen. 

5.3.1 Förändring för långväga resor 

I figuren nedan visas i kartan till vänster tillgängligheten för långväga resor 

2040 utan höghastighetståg och till höger en karta över 

tillgänglighetsförändringen för långväga resor 2040 om 

höghastighetsjärnvägen skulle byggas. Skalan går från mörkgrön som är låg 

tillgänglighet via ljusgrönt, gult och orange till rött som representerar den 

högsta tillgängligheten. Vi kan se att tillgängligheten för långväga resor i 

utgångsläget är som högst i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö i 

enlighet med vad man kan förvänta sig.  
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Figur 13: Tillgänglighet för långväga resor till vänster och prognosticerad 
tillgänglighetsförändring med höghastighetsjärnväg till höger.  

  

I kartan till höger kan vi se förändringen i tillgänglighet för långväga resor där 

den röda färgen innebär störst förbättring medan grönt inte innebär någon 

förändring alls eller t.o.m i vissa fall mindre försämringar. Vi kan se störst 

tillgänglighetsökning i de centrala delarna av Jönköping och Linköping. Även 

Värnamo och Borås får relativt stora positiva förändringar. I kartan är den 

tänkta linjestreckningen utmärkt och vi kan se att förbättringarna i stort sett 

ligger längs med den tänkta sträckningen.  

Det är svårt att i kartan få en överblick över hur pass stora förändringarna i 

tillgänglighet är. I tabellen nedan redovisar vi därför tillgängligheten utan 

respektive med höghastighetsjärnväg för några av stationsorterna. Vi kan se 

att Jönköping, som är en av de stationsorter som får störst förbättring, ökar 

sin tillgänglighet så pass mycket att den med höghastighetsjärnvägen 

motsvarar ungefär den tillgänglighet som finns i Linköping i en situation utan 

höghastighetsjärnväg. För storstäderna som också är ändstationer sker i 

princip ingen förbättring. Vi jämför också med några orter som inte ligger 

längs den nya tågsträckningen. Skövde ligger längs västra stambanan 

medan Alvesta ligger längs den södra stambanan. Förändringen för 

Värnamo innebär att staden nu passerar både Skövde och Alvesta i 

tillgänglighet för långväga resor. Det finns ingen naturlig nollpunkt för 

tillgängligheten och för att förenkla tolkningen visar vi även tillgängligheten 

indexerad där värdet 100 motsvarar den högsta kommunala tillgängligheten 

utan höghastighetsbanan (Solna). 
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Tabell 7. Förändrad tillgänglighet för långväga resor 

 Nationell tillgänglighet Nationell tillgänglighet 

index12 

 Utan HHB Med HHB Utan HHB Med HHB 

Stationsorter     

Borås 11,99 12,16 79,4 80,5 

Härryda 13,27 13,34 87,9 88,3 

Jönköping 10,92 11,17 72,3 74,0 

Linköping 11,07 11,31 73,3 74,9 

Lund 12,69 12,69 84,1 84,0 

Malmö 13,06 13,05 86,5 86,5 

Norrköping 11,42 11,61 75,7 76,9 

Värnamo 10,60 10,79 70,2 71,5 

Stockholm 15,02 15,02 99,5 99,5 

Gothenburg 13,64 13,65 90,4 90,4 

Nyköping 12,14 12,17 80,4 80,6 

Södertälje 13,73 13,72 90,9 90,9 

Tranås 10,41 10,51 68,9 69,6 

Trosa 12,98 12,85 86,0 85,1 

Jämförelseorter     

Skövde 10,70 10,71 70,8 70,9 

Alvesta 10,78 10,77 71,4 71,3 

 

Tillgängligheten är beräknad på kommunnivå där tillgängligheten är 

beräknad som ett genomsnitt av de ingående prognosområdena viktat med 

prognosticerad befolkningen 2040. 

5.3.2 Förändring i regional tillgänglighet 

Förändringarna i regional tillgänglighet på grund av höghastighetsjärnvägen 

är avsevärt mindre än förändringen i tillgänglighet för långväga resor. Om 

man på en karta i likhet med Figur 13 ritar upp tillgänglighetsförändringen i 

samma skala som förändringen i tillgänglighet för långväga resor syns i 

princip ingen förändring alls. Vi redovisar därför istället enbart en tabell där vi 

kan se att tillgänglighetsförändringarna är ytterst små, ca 0,01, även för de 

stationsorter som får störst förbättring. Om vi åter tittar på Jönköping ser vi 

att när det gäller den regionala tillgängligheten så ökar den enbart med 0,004 

enheter med höghastighetsjärnvägen medan steget upp till Linköpings 

regionala tillgänglighet i utgångsläget är drygt 0,4 enheter. 

Tillgänglighetsökningen skulle alltså behöva vara 100 gånger större för att 

Jönköping med höghastighetsjärnvägen skulle få samma regionala 

tillgänglighet som Linköping har utan höghastighetsjärnväg.   

 

                                                      
12 Index där kommunen med högst tillgänglighet (Solna) utan 
höghastighetståg är 100.  
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Tabell 8. Förändrad tillgänglighet för regionala resor 

 Regional tillgänglighet Regional tillgänglighet 

index13 

 Utan HHB Med HHB Utan HHB Med HHB 

Stationsorter     

Borås 10,634 10,648 83,5 83,6 

Härryda 10,774 10,792 84,6 84,7 

Jönköping 10,347 10,351 81,2 81,2 

Linköping 10,764 10,765 84,5 84,5 

Lund 11,137 11,331 88,9 88,9 

Malmö 11,978 11,976 94,0 94,0 

Norrköping 10,879 10,882 85,4 85,4 

Värnamo 9,308 9,313 73,1 73,1 

Stockholm 12,888 12,888 101,2 101,2 

Gothenburg 11,952 11,953 93,8 93,8 

Nyköping 10,099 10,103 79,3 79,3 

Södertälje 11,075 11,072 86,9 86,9 

Tranås 9,319 9,329 73,1 73,2 

Trosa 9,474 9,486 74,4 74,5 

Jämförelseorter     

Skövde 10,113 10,113 79,4 79,4 

Alvesta 9,121 9,120 71,6 71,6 

 

Observera att resmöjligheter med storregionala tåg över 10 mil ingår i 

beräkningen av regional tillgänglighet i den mån de har inkluderats i 

utbudsberäkningarna i Sampers.14  

 

5.4 KRITISKA FAKTORER FÖR REALISERAD 
TILLGÄNGLIGHETSÖKNING 

De tillgänglighetseffekter som vi redovisat ovan baseras på den trafikering 

och de biljettpriser som man antagit i prognosen för investeringen i 

höghastighetsjärnväg. Om restiderna blir längre eller biljettpriserna högre än 

vad som antagits i prognosen påverkar det tillgänglighetsförändringen 

genom att den generaliserade reskostnaden blir högre än vad som annars 

skulle vara fallet. Det kan därför vara av intresse att titta närmare på de 

antaganden som gjorts kring trafikering och prissättning. 

5.4.1 Vilken trafikering kommer till stånd? 

Vilken tågtrafikering som kommer att etableras längs 

höghastighetsjärnvägen vet vi i dagsläget inte. Här kommer politiska beslut 

att ha en inverkan, både när det gäller i vilken ordning som de olika 

sträckorna byggs och beslut gällande hur marknadstillträdet och 

                                                      
13 Index där kommunen med högst tillgänglighet (Solna) utan 
höghastighetståg är 100.  
14 Vid kontroll har inga fall upptäckts där de storregionala linjerna fattas i 
linjenätet. 
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kapacitetstilldelningen kommer att gå till.15  När det gäller vilken typ av trafik 

som kommer att gå på järnvägen finns två möjliga inriktningar. Den inriktning 

som föreslås av bland annat Sverigeförhandlingen är att 

höghastighetsjärnvägen huvudsakligen ska användas för att möjliggöra 

snabba förbindelser mellan storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och 

Malmö för att därigenom kunna ta marknadsandelar från flyget. Den 

alternativa visionen är att höghastighetsjärnvägen ska möjliggöra växande 

arbetsmarknadsregioner kring storstäderna som omfattar städer som med 

hjälp av snabba och täta regionaltåg får en rimlig pendlingstid till Stockholm, 

Göteborg och Malmö.  

Det finns en grundläggande konflikt mellan en kommersiellt bärkraftig trafik 

med korta restider mellan storstäderna och en trafikering med regelbundna 

och täta tåg som förbinder de mellanliggande orterna med storstäderna. 

Konflikten består både i möjligheten att få plats på spåren men även i att 

subventionerad storregional trafik försvårar möjligheten att bedriva 

kommersiell trafiken mellan ändpunkterna.  

Rätten att trafikera en bana regleras idag via Trafikverkets process för 

kapacitetstilldelning där operatörer får ansöka om tåglägen som beviljas ett 

år i taget i den nationella tågplanen. När det finns kapacitetsbrist beslutar 

Trafikverket utifrån prioriteringskriterier. Detta innebär att man med dagens 

modell inte kan garantera rätten till tåglägen mer än ett år i taget vilket 

försvårar etablerandet av i synnerhet kommersiell trafik inriktad på 

ändpunkterna. Den kommersiella trafiken behöver nämligen inte bara 

konkurrera om resenärer med eventuella andra kommersiella operatörer 

utan behöver också konkurrera om både tåglägen och resenärer med andra 

operatörer, inklusive sådana med stöd från det offentliga. 

Kapacitetstilldelningsprocessen och hur den kan förändras för att förenkla 

etablerandet av höghastighetståg analyseras just nu (januari 2017) av 

Sverigeförhandlingen och förslag på förändringar kan komma.  

Kommersiell trafik på höghastighetsbanorna kommer förmodligen också att 

mötas av konkurrens från långväga kommersiell trafik på de gamla 

stambanorna vilket kan försvåra etableringen av höghastighetstrafiken. Hur 

konkurrenssituationen kommer att se ut mellan kommersiella operatörer på 

höghastighetsbanan kan vi heller inte veta i dagsläget.  

De tillgänglighetsförändringar vi redovisat är baserade på en trafikering med 

både storregionala tåg och snabba tåg mellan Stockholm och 

Göteborg/Malmö. De storregionala tågen möjliggör arbetspendling medan 

ändpunktstrafiken förkortar restiderna mellan ändpunkterna. Vilken 

trafikering som kommer till stånd har därmed starka implikationer för vilka 

typer av tillgänglighetsvinster som kommer att uppstå.  

5.4.2 Biljettprisernas betydelse 

I de beräkningar som redovisats hittills har man utgått ifrån att biljettpriserna 

är i princip desamma för höghastighetståget som för de tåg som trafikerar 

järnvägsnätet idag.16  Det är av flera skäl rimligt att tro att biljettpriserna för 

                                                      

15 En vidare diskussion kring detta finns i SOU 2015:110, sid 92 och framåt. 

 
16 Taxorna är baserade på avstånd, varför taxorna i vissa relationer är lägre  

då avståndet i kilometer har minskat med den nya järnvägen.  
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resor med höghastighetståg kommer att vara högre än dagens priser med 

tåg. Kostnaderna i form av rullande materiel och troligen även banavgifterna 

riskerar att vara högre för höghastighetstrafiken än för dagens tågtrafik. 

Höghastighetstrafiken innebär en högre kvalitet, både i form av kortare restid 

och högre komfort, vilket gör det möjligt för operatörerna att ta ut ett högre 

pris av resenärerna. Utöver detta har även konkurrenssituationen betydelse, 

om det etableras en dominerande operatör med monopolliknande ställning 

kan priserna bli högre än vad de skulle bli på en marknad med perfekt 

konkurrens, som diskuterades tidigare. 

I en situation med fullgod konkurrens kommer biljettpriset att avgöras av de 

marginella operativa kostnader som operatören har för att producera 

ytterligare passagerarkilometer. En sammanställning (De Rus, o.a., 2009) 

över genomsnittliga operativa kostnader och underhållskostnader för 

höghastighetståg i ett antal europeiska länder redovisar ett kostnadsspann 

på ca 0,8-1,7 kronor per platskilometer, vilket skulle betyda ca 480-1020 

kronor för sträckan Stockholm-Malmö.17 De flesta uppgifter ligger närmre det 

högre estimatet. 

Om dessa operativa kostnader skulle vara relevanta också för den framtida 

svenska trafiken skulle det innebära att de taxor som tillämpats i 

prognoskörningarna (560 kronor för privatresor Stockholm-Malmö) sannolikt 

inte täcker de genomsnittliga operativa kostnaderna för operatören ens om 

tåget är helt fullt. Operatören kan visserligen kompensera detta genom att ta 

ett högre pris av tjänsteresenärer, men de höga operativa kostnaderna ger 

ändå viss anledning att tro att taxorna kan komma att sättas högre än 

dagens, även i en situation med god konkurrens.  

När X2000 etablerades under 1990-talet innebar detta att restiden 

förkortades väsentligt på bland annat sträckan Stockholm-Göteborg och 

Stockholm-Malmö. Samtidigt ökade biljettpriserna kraftigt. Trots de kraftiga 

biljettprisökningarna ökade resandet. Faktum är att när man jämför 

prisökningen med värdet av restidsminskningen enligt de kalkyler som då 

gjordes så är prisökningen högre än värdet av restidsvinsterna i den 

dåvarande modellen (Wieweg, 2001). En förklaring till detta är att 

restidsvärderingen för i synnerhet tjänsteresenärer var för låg men en 

ytterligare förklaring kan vara att det fanns en betalningsvilja för den 

ytterligare komfort som X2000 innebär jämfört med de tidigare tågen. 

Restidsvärdena i prognosmodellerna är inte regionalt differentierade 

samtidigt som det i de berörda storstadsregionerna finns en större andel 

höginkomsttagare och företag med hög betalningsvilja för snabba 

tjänsteresor än i övriga landet. När restidsförbättringarna är koncentrerade till 

storstadsresande kan de verkliga restidsvärdena därför vara högre än de 

nationellt genomsnittliga schablonerna. Erfarenheterna från X2000 talar 

därför för att det skulle kunna vara möjligt att ta ut prishöjningar som till och 

med kan vara större än den skattade restidsvinsten. Om resenärernas 

tidsvärden är högre än de tidsvärden som används i prognosmodellen 

innebär det även att värdet av den förkortade restiden och därmed 

konsumentöverskottet som kan kapitaliseras i markvärdet är större än i 

modellen.  

                                                      
17 Det framgår inte huruvida banavgifter ingår i de operativa kostnader som 

beräknats. 
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Om höghastighetstrafiken kommer att produceras under monopolliknande 

förhållanden innebär det att färre tågresor kommer att produceras, och att 

priset för resan blir högre, än om marknaden kännetecknats av full 

konkurrens. Hur mycket högre priset hamnar beror av hur priskänsliga 

resenärerna är, vilket i sin tur beror på konkurrenssituationen i en bredare 

mening. Det finns alltid konkurrens från andra färdmedel (sannolikt även 

parallell tågtrafik på befintliga stambanor) och andra resrelationer, och 

dessutom har resenären ofta alternativet att inte resa alls. Lättast att utnyttja 

monopolställning genom att ta ut betydligt högre biljettpriser än vad som 

motiveras av de operativa kostnaderna bör det vara när det gäller resenärer 

med hög restidskänslighet som inte själva lätt kan välja bort resan, 

exempelvis tjänsteresenärer. 

För möjligheten till arbetspendling är biljettpriset av stor betydelse. För 

arbetsresor över 10 mil antas i modellen samma priser som för övriga privata 

resor.  Om subventionerad trafik med låga taxor uppstår även för resor över 

10 mil, t ex mellan Linköping och Stockholm, kan de nyttor som härrör från 

arbetsresor bli större än prognosticerat. Detta innebär dock även stora 

kostnader för de regionala trafikhuvudmännen. De regionala arbetsresorna 

har i modellen 14 procent lägre biljettpriser än de långväga privata resorna 

med höghastighetståg (inkl långväga arbetsresor) per kilometer.  Eftersom 

de långväga arbetsresorna kommer att vara i genomsnitt kortare än övriga 

privata resor och priset per km i modellen är avtagande blir dock skillnaden i 

pris mellan regionala arbetsresor och nationella arbetsresor något högre än 

14 procent för de avstånd som är aktuella för arbetspendling. 
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6 VILKEN PÅVERKAN KAN DEN 
FÖRÄNDRADE 
TILLGÄNGLIGHETEN FÅ PÅ 
MARKVÄRDET? 

Detta kapitel tittar närmare på sambandet mellan tillgänglighet och 

fastighetsvärden i Sverige idag för att kunna säga något om hur den 

förväntade tillgänglighetsförändringen kan förväntas fortplantas i markvärdet.  

6.1 SAMBANDET MELLAN TILLGÄNGLIGHET OCH 
TAXERINGSVÄRDEN I SVERIGE 

Vi vill mena att tillgänglighetsmåttet som används i den här studien ger en 

grundlig och förhållandevis exakt uppskattning av vilka förändringar i 

tillgänglighet som kan komma att väntas av en framtida investering i en 

höghastighetsbana. Att kvantifiera effekten av tillgänglighetsökningen på 

fastighetsmarknaden är av intresse bland annat för att det kan vara möjligt 

att återföra delar av värdeökningen genom exempelvis en tillfällig 

fastighetsskatt.  

En pusselbit för att bättre förstå hur investeringen i höghastighetsjärnväg kan 

komma att påverka fastighetsvärden är att övergripligt studera hur 

tillgänglighet idag samvarierar med fastighetsvärden. För att göra detta 

kommer vi i det följande att studera taxeringsvärden. Taxeringsvärden ska 

motsvara 75 procent av en fastighets marknadsvärde och bedöms av 

Skatteverket genom massvärdering utifrån faktiska transaktioner. 

Taxeringsvärden beräknas för mark och byggnad separat och tas fram för 

nästan alla fastigheter i Sverige, endast vissa specialfastigheter är 

undantagna. Hur väl taxeringsvärdet överensstämmer med marknadens 

betalningsvilja varierar mellan fastighetstyper. För just småhus ger 

taxeringsvärdet en relativt god bild, åtminstone på områdesnivå. Relativt 

stora avvikelser mellan taxeringsvärde och marknadsvärde finns dock för 

enskilda objekt. För flerbostadshus beräknas taxeringsvärdet efter 

avkastningen på hyreshus. Eftersom hyror är reglerade får lägesfaktorer ett 

litet genomslag i taxeringsvärdena. Detta gör att analysen inte kan 

genomföras på flerfamiljshus. För kommersiella fastigheter är problemet ett 

annat, dessa säljs oftast inte som fastigheter utan ingår i bolag, som säljs. 

Det innebär att det saknas officiell prisstatistik vilket medför att 

uppskattningen av taxeringsvärden måste göras på ett mindre dataunderlag. 

Därför kommer vi här att fokusera på småhusmarknaden. 

I figur 13 presenteras taxeringsvärden (kr/m2) för bebyggda småhustomter. 

Resultatet speglar vad vi bör förvänta oss, höga taxeringsvärden 

förekommer främst i våra större städer, mest tydligt i Stockholm, Göteborg 

och Malmö. Det sammanfaller dessutom väl med vad vi normalt tänker oss 

som tillgänglighet, alltså närhet till arbetsplatser och service. I en grov 

förenkling om monocentriska städer bör fastighetsvärden vara högst ju 

närmre städernas centrum vi befinner oss. 
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Figur 14. Genomsnittligt taxeringsvärde per SAMS-område för bebyggda småhustomter (både 

tomt- och byggnadsdel), kr/m2 

 

I figur 14 illustreras taxeringsvärden för tomtandelen av bebyggda småhus, 

men nu har vi zoomat in på Sverige mellan storstäderna för att visa hur 

taxeringsvärden ser ut i orter utefter stambanorna. Det framgår tydligt av 

figur 14 att taxeringsvärden är högre i städer och större orter, men det verkar 

vara närmare kopplat till just städers storlek än till stambanorna. Det är 

också värt att notera att en stor del av alla områden har genomsnittligt 

taxeringsvärde för tomt som ligger under 100 kronor per kvadratmeter, 

medan motsvarande pris i t ex Jönköping eller Växjö uppgår till tusentals 

kronor. 
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Figur 15. Genomsnittliga taxeringsvärden per SAMS-område för bebyggda småhustomter 
(tomtandel), kr/m2 

 

Den här deskriptiva analysen hjälper oss en bit på vägen, men den ger oss 

inte hela bilden. Vi kommer i det följande att estimera vilka monetära effekter 

som investeringen i höghastighetsjärnväg kan ge upphov till på den ägda 

marknaden för småhus. Det bör här förtydligas att den ägda marknaden för 

småhus endast utgör en delmängd av fastighetsmarknaden. Därför är de 

monetära effekter som uppskattas här inte de totala effekterna, men en nog 

så stor del. Ett första steg för att estimera detta monetära värde är att se 

vilken effekt tillgänglighet har på fastighetsvärden. Det här kan naturligtvis 

endast göras genom att studera hur marknaden ser ut idag – alltså vilka 

värden eller priser som nu råder, i relation till hur tillgängligheten ser ut idag.  

För att uppnå det här ändamålet, att översätta vårt tillgänglighetsmått till ett 

värde på fastighetsmarknaden, använder vi oss här av taxeringsvärden för 

enfamiljshus (typkod 220). Eftersom tillgänglighetsmåttet finns beskrivet på 

SAMS-områden har även taxeringsvärden aggregerats till samma 

geografiska nivå. Att aggregera taxeringsvärden till SAMS-områdesnivå 

reducerar dessutom det potentiella felet i att vissa objekts marknadsvärde 

vida kan överstiga deras taxeringsvärde. Det primära intresset för den här 

studien är hur nationell tillgänglighet med tåg, eller inter-regional 

tillgänglighet med tåg, påverkar fastighetsvärden. Som vi visat tidigare 

kommer investeringen i huvudsak att påverka tillgängligheten för långväga 

resor. Men eftersom tillgänglighet för långväga resor med tåg mycket väl kan 

tänkas korrelera positivt med regional tillgänglighet med tåg är det viktigt att 

även kontrollera för detta.18 Den deskriptiva analysen ovan kan inte särskilja 

mellan olika typer av tillgänglighet.       

                                                      
18 Närheten till tågstationer styr till vis del tillgängligheten, från dessa kan i 
visa fall både nationell och regional tågtrafik avgå.  
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Det första steget är således att finna ett samband mellan fastighetsvärden (i 

det här fallet taxeringsvärden) och tillgänglighet. Det tillvägagångssätt som vi 

kommer att använda är så kallad hedonisk värdering. Hedonisk värdering 

grundar sig i tanken att fastigheter är heterogena, de kan helt enkelt ses som 

en varukorg sammansatta av ett antal olika attribut såsom läge, storlek och 

attributen hos ett eventuellt hus som finns på fastigheten. Ett av dessa 

attribut är tillgänglighet, som förstås skiljer sig mellan olika fastigheter. I och 

med att fastigheter kan ses som en varukorg av sammansatta attribut kan vi 

statistiskt, genom att observera priset på hela varukorgen, skatta implicita 

priser av alla attribut. Därmed kan vi skatta ett implicit pris, alltså ett icke-

direkt observerbart, pris på tillgänglighet. Vi förväntar oss att fastigheter med 

en bättre tillgänglighet och bringar ett högre värde, och vice versa, när vi 

kontrollerar för alla andra bakomliggande faktorer.  

Som redan nämnt använder vi oss av genomsnittliga taxeringsvärden på 

SAMS-områdesnivå för den här studien. I tabell 8 presenteras de uppgifter 

som finns tillgängliga för fastigheter på SAMS-områdesnivå. Vi har delat upp 

den beskrivande statistiken i fyra kvartiler av regional tillgänglighet (i panel A) 

och på motsvarande vis fyra kvartiler av nationell tillgänglighet (i panel B). 

Det innebär att Q1 visar beskrivande statistik för de 25 procent av SAMS-

områden med lägst tillgänglighet, medan Q4 visar motsvarande statistik för 

de 25 procent av SAMS-områden med högst tillgänglighet. De variabler som 

vi har att tillgå gällande fastigheter på SAMS-områdesnivå är det 

genomsnittliga taxeringsvärdet, genomsnittlig storlek på byggnad och 

genomsnittlig storlek på tomt. Över de fyra kvartilerna av regional 

tillgänglighet i panel A kan vi se ett tydligt positivt mönster i taxeringsvärde. 

Ju högre tillgänglighet (ju högre kvartil), desto högre blir taxeringsvärdet. Det 

genomsnittliga bostadshuset blir också större med tillgänglighetsökning och 

den genomsnittliga tomten mindre – vilket är rimligt eftersom vi, som 

beskrivits i teorikapitlet, förväntar oss att dyrare mark utnyttjas mer. Samma 

lärdomar går att dra om vi tittar på de fyra kvartilerna för nationell 

tillgänglighet i panel B. Ju högre den nationella tillgängligheten är desto 

högre är priserna, större är bostadshusen och mindre är tomterna. Här är 

effekten dock något svagare än för den regionala tillgängligheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  •     | 73   

Tabell 8. Beskrivande statistik för fyra kvartiler av regional tillgänglighet (panel A) och nationell 
tillgänglighet (panel B).  

Panel A 

Regional 

tillgänglighet 
Q1 Q2 Q3 Q4 

 

Medelvärde 

(st.avvikelse) 

Medelvärde 

(st.avvikelse) 

Medelvärde 

(st.avvikelse) 

Medelvärde 

(st.avvikelse) 

Taxeringsvärde 

(kronor) 

787 437 

(500 462) 

1 354 322 

(814 662) 

2 092 457 

(912 539) 

3 485 061 

(2 216 486) 

Storlek byggnad 

(m2) 

119 

(17) 

127 

(19) 

135 

(30) 

139 

(42) 

Storlek tomt  

(m2) 

3317 

(1728) 

2102 

(1788) 

1376 

(1993) 

937 

(1007) 

Panel B 

Nationell 

tillgänglighet Q1 Q2 Q3 Q4 

 

Medelvärde 

(st.avvikelse) 

Medelvärde 

(st.avvikelse) 

Medelvärde 

(st.avvikelse) 

Medelvärde 

(st.avvikelse) 

Taxeringsvärde 

(kronor) 

895 449 

(582 288) 

1 237 068 

(686 822) 

2 012 260 

(1 009 201) 

3 145 847 

(2 110 735) 

Storlek byggnad 

(m2) 

123 

(20) 

128 

(26) 

132 

(27) 

133 

(37) 

Storlek tomt  

(m2) 

2 562 

(1 710) 

2 275 

(1 877) 

1 906 

(1 857) 

1 538 

(2372) 

 

Vi kan alltså genom att studera den beskrivande statistiken uppdelad på 

kvartiler av tillgänglighet skönja vissa monster. Det är exempelvis uppenbart 

utifrån tabell 8 att fastighetsvärden stiger med ökande tillgänglighet, något 

som inte bör komma som en överraskning. Men att studera den beskrivande 

statistiken kan vara missvisande. Det finns som redan nämnts en positiv 

korrelation mellan regional och nationell tillgänglighet. Områden som har hög 

nationell tillgänglighet tenderar ofta att även ha hög regional tillgänglighet. 

Den beskrivande statistiken blir bristfällig när det kommer till att svara på 

frågan vad det är som faktiskt driver fastighetsvärden. Ett sätt att komma åt 

just det problemet är att estimera en statistisk modell, där vi kan studera 

effekten av nationell tillgänglighet och samtidigt konstanthålla för regional 

tillgänglighet, och vice versa. Vi gör detta genom att estimera följande 

ekvation:   
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𝑇𝑎𝑥𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑖

= 𝑒𝛽0+𝛽1𝐵.𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 𝑝å 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑖+𝛽2𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 𝑝å 𝑡𝑜𝑚𝑡𝑖+𝛽3𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑖+𝑁𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑖+𝜀 

Där taxeringsvärde (i logaritmerad form19) i SAMS-område i förklaras av 

genomsnittlig storlek på byggnader och genomsnittlig storlek på tomt, samt 

mått på både regional och nationell tillgänglighet. Eftersom vi är särskilt 

intresserade av den del av nationell tillgänglighet som kan förklaras av tåg 

kommer vi även att dela upp det nationella tillgänglighetsmåttet i två delar, en 

som förklarar just tillgänglighet med tåg, och en som förklarar tillgänglighet 

med bil. Detsamma skulle kunna göras för regional tillgänglighet, men ett stort 

problem är att tillgänglighetsmått inom kategorierna regional tillgänglighet och 

nationell tillgänglighet korrelerar väldigt högt med varandra, vilket för det svårt 

att statistiskt särskilja mellan olika tillgänglighetsmått. Det är exempelvis ofta 

så att områden som har bra regional tillgänglighet med kollektivtrafik också 

har bra tillgänglighet med bil.  

På samma sätt vore det önskvärt att separat kunna estimera effekten av 

tillgänglighet för olika resärenden såsom tjänsteresor, arbetsresor och 

fritidsresor. Men eftersom tillgängligheten för dessa är mycket starkt inbördes 

korrelerade är det inte möjligt att använda samtliga resärenden separat i en 

regressionsmodell. 

Resultaten från tre olika regressionsmodeller presenteras i tabell 9. Modell I 

är en basmodell där inga tillgänglighetsmått används. Här förklaras 

genomsnittliga taxeringsvärden endast av genomsnittlig storlek på bostaden 

och genomsnittlig tomtstorlek. Vi har även inkluderat binära variabler som 

beskriver vilken kommun SAMS-området befinner sig i. Att inkludera 

kommunvariabler kommer fånga allt det som vi inte kan mäta, som är specifikt 

för en kommun. Här ingår naturligtvis i viss mån även tillgänglighet varför 

förklaringsgraden (adj. R2) är relativt hög även i basmodellen. Här återfinner 

vi även resultaten som kunde skönjas i den beskrivande statistiken. Större 

genomsnittliga bostadshus innebär högre taxeringsvärden, och större 

genomsnittliga tomter innebär lägre, de här resultaten är robusta över de tre 

modellskattningarna som presenteras i tabell 9.  

I modell II har vi även inkluderat två tillgänglighetsmått, ett för regional 

tillgänglighet och ett för nationell tillgänglighet. Det här är aggregerade 

tillgänglighetsmått. Enligt modellskattningarna innebär en enhetsförbättring 

(alltså att tillgängligheten ökar med 1) av regional tillgänglighet en procentuell 

i förändring av taxeringsvärdet med cirka 25 procent.20 Effekten av nationell 

tillgänglighet i princip noll.  

I modell III har vi separerat det nationella tillgänglighetsmåttet på tåg och bil, i 

övrigt är allt samma som modell II. Det första att nämna är att effekten av 

regional tillgänglighet är förhållandevis oförändrad vilket är betryggande. Vad 

gäller de nationella tillgänglighetsmåtten finner vi däremot kontraintuitiva 

resultat. Effekten av nationell tillgänglighet är nu statistiskt signifikant skild från 

noll, om än väldigt liten (cirka en procent vid en tillgänglighetsförbättring om 1 

enhet). Det är inget konstigt i just det resultatet, vad som sticker ut är att 

                                                      
19 Det finns flera anledningar till att taxeringsvärdet uttrycks logaritmiskt. Den 
stora fördelen är att estimaten av tillgänglighet kan tolkas i procentuella 
termer.  
20 Koefficienten för en binär variabel i en semi-logartimerad modell kan inte 

tolkas som den är, utan måste räknas om med hjälp av 𝑔 = (𝑒𝛽 − 1) ∗ 100, 
där g är procentuell förändring. 
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nationell tillgänglighet med bil, som även den är statistiskt säkerställd, är 

negativ. En förbättring av nationell tillgänglighet med bil resulterar alltså i lägre 

taxeringsvärden. En tänkbar förklaring till det här resultatet är, som tidigare 

beskrivits, att olika tillgänglighetsmått korrelerar väldigt högt med varandra, 

vilket gör det svårt att statistiskt särskilja någon effekt.  

 

Tabell 9. Resultat från regressionsmodeller.  

Variabel Modell I Modell II Modell III 

 

Koeff. 

(p-värde) 

Koeff. 

(p-värde) 

Koeff. 

(p-värde) 

Storlek byggnad 

(m2) 

0,0079204 

(0,000) 

0,0066262 

(0,000) 

0,0066087 

(0,000) 

Storlek tomt (m2) 

-0,0000328 

(0,000) 

-0,00000402 

(0,042) 

-0,00000434 

(0,028) 

Tillgänglighet  

Regional - 

0,2325751 

(0,000) 

0,2288849 

(0,000) 

Nationell - 

-0,0006922 

(0,965) - 

Nationell Tåg - - 

0,0123501 

(0,013) 

Nationell Bil - - 

-0,0455314 

(0,001) 

Konstant 

13,46525 

(0,000) 

10,11946 

(0,000) 

10,4737 

(0,000) 

Adj. R2 0,8273 0,8611 0,8614 

N. obs 6673 6673 6673 

Region FE Ja Ja Ja 

 

Förklaringsgraden stiger inte nämnvärt mellan modellskattningarna. 

Anledningen är att alla modeller, som nämnt, inkluderar kommunala binära 

variabler. Detta innebär att i avsaknad av tillgänglighetsmått, det vill säga när 

dessa inte inkluderas i modellen, kommer tillgänglighetsskillnader mellan 

kommuner att förklaras, åtminstone delvis, av de kommunala variablerna. Att 

inkludera tillgänglighetsvariabler, som i modellerna II och III innebär då att 

dessa variabler förklarar en del av variationen i taxeringsvärden som innan 

förklarades av kommunala variabler, varför den totala förklaringsgraden i 

modellen inte behöver öka nämnvärt.  
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För att kunna säga något om vad vi kan förvänta oss angående 

taxeringsvärden i framtiden, efter en eventuell HHT-investering kan vi 

använda oss av de här skattade modellerna. Valet står då mellan modellerna 

II och III. Vi kommer i det fortsatta att använda oss av modell II eftersom det 

är oklart vad som driver skillnaderna i koefficientskattningar för de uppdelade 

tillgänglighetsvariablerna.  

6.2 VAD INNEBÄR 
TILLGÄNGLIGHETSFÖRÄNDRINGEN FÖR 
FASTIGHETSVÄRDENA? 

Genom att kombinera resultaten från modell II (i tabell 9) med de 

predikterade tillgänglighetsförändringarna kan vi uppskatta vad 

taxeringsvärden kommer att vara 2040 om HHT-investeringen genomförs, 

och om den inte genomfrös. Beräkningarna är relativt enkla och rättfram. 

Genom att i modell II byta ut det tidigare värdet för tillgänglighet, det vill säga 

hur tillgängligheten såg ut 2014, mot den uppskattade tillgängligheten 2040 

med och utan HHT-investeringen kan vi prediktera taxeringsvärden, genom 

att tillåta att övriga variabler i modellerna hållas konstanta.  

I tabell 10 presenteras beräkningar för alla de kommuner som direkt kommer 

beröras av HHT-investeringen, det vill säga de kommuner som kommer få en 

station. I kolumnen Nuläge presenteras nuvarande taxeringsvärden. Dessa är, 

precis som övriga taxeringsvärden som presenteras i tabell 10 ett resultat av 

modellen. I kolumnen Med HHT, 2040 presenteras vad taxeringsvärden skulle 

varit idag, med den tillgänglighet som är ett resultat av bland annat fullt 

utbyggd HHT 2040, men även alla andra förväntade tillgänglighets-

förändringar fram till dess. Här kan vi se betydande värdestegringar, mellan 

fyra (för Tranås och Värnamo) och elva (för Trosa) procent av det 

genomsnittliga taxeringsvärdet. Men detta är som sagt inte enbart påverkat av 

HHT-investeringen. I kolumnen Utan HHT, 2040 presenteras förväntade 

genomsnittliga taxeringsvärden om tillgängligheten som kan förväntas 2040 

utan HHT-investeringen skulle varit på plats idag. Som kan ses av tabellen är 

det ytterst små skillnader i förväntade taxeringsvärden beroende på om HHT-

investeringen genomförs eller inte.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  •     | 77   

Tabell 10. Predikterade taxeringsvärden per fastighet för berörda kommuner vid olika alternativ, i 
kronor. Viktat utifrån befolkningen per SAMS-område år 2040 men endast för SAMS-områden 
med småhus.  

 
Predikterade taxeringsvärden för olika 

tillgänglighetsberäkningar  

Kommun 
 

Dagens 
tillgänglighet 

 

Tillgänglighet 

utan HHT 

2040 

Tillgänglighet 

med HHT 

2040 

Skillnad med 
och utan HHT 

(%) 

Borås 1 482 264 1 572 996 1 578 345 0,340% 

Härryda 2 124 176 2 313 064 2 321 896 0,382% 

Jönköping 1 863 752 1 978 198 1 979 798 0,081% 

Linköping 2 378 610 2 568 239 2 568 738 0,019% 

Lund 2 558 760 2 689 155 2 687 620 -0,057% 

Malmö 2 690 768 2 817 034 2 815 693 -0,048% 

Norrköping 1 661 252 1 803 721 1 804 980 0,070% 

Nyköping 1 763 182 1 934 053 1 936 176 0,110% 

Södertälje 2 384 751 2 614 945 2 613 656 -0,049% 

Tranås 886 950 923 726 925 526 0,195% 

Trosa 1 914 627 2 112 424 2 119 684 0,344% 

Värnamo 1 049 690 1 095 127 1 096 297 0,107% 

Stockholm 4 254 879 4 621 883 4 621 622 -0,006% 

Göteborg 2 766 480 2 969 859 2 970 325 0,016% 

 

Slutligen presenteras i den sista kolumnen Skillnad med och utan HHT vad 

differensen i förväntade taxeringsvärden kan tänkas bli beroende på om 

HHT-investeringen genomförs eller inte. Det här är alltså den del av 

ökningen i taxeringsvärden som kan hänföras till just HHT-investeringen. I 

vissa kommuner finns en positiv effekt på taxeringsvärden ifall HHT-

investeringen genomförs, medan det i andra finns en negativ effekt. De 

kommuner som ser ett lägre genomsnittligt taxeringsvärde vid HHT-

investeringen är i stort sett de som ligger nära ändpunkterna. 

Storstadsregionerna får dels små tillgänglighetsvinster eftersom det 

huvudsakligen är resor dit som förkortas genom investeringen och dessutom 

kommer höghastighetstågen att tränga undan viss annan regionaltågstrafik i 

både Stockholms län och Skåne på grund av bristande spårkapacitet 

närmast centrala Stockholm och Malmö. Det rör sig dock om synnerligen 

små förändringar för samtliga kommuner. Inte i någon av kommunerna kan vi 

förvänta oss att värdet på småhusfastigheter stiger eller sjunker med mer än 

en halv procent. Det går därmed i princip inte att säga att HHT-investeringen 

kommer ha någon effekt alls på värdet för småhusfastigheter.   
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6.3 ARBETSPENDLINGENS ROLL 
En viktig fråga för eventuella effekter på fastighets- och markvärden är i 

vilken utsträckning som höghastighetsjärnvägen kommer att innebära att 

arbetspendling uppstår mellan orter där restiden idag är för lång för att det 

ska vara rimligt att pendla. Höghastighetsjärnvägen förväntas leda till att 

restiden mellan orter på över 10 mil på vissa sträckor reduceras så mycket 

att daglig pendling blir möjlig. 21 Men tillgängligheten påverkas inte bara av 

restiden utan också av reskostnaden.   

Det finns stora osäkerheter kring hur arbetsresor över 10 mil kommer att 

prissättas. Det antagande som ligger bakom tillgänglighetsberäkningen är att 

arbetsresor över 10 mil kommer att prissättas i enlighet med övriga 

privatresor snarare än med den höga subventionsgrad som förekommer för 

arbetsresor med den vanliga kollektivtrafiken, t ex i form av länsvisa 

månadskort. Om den storregionala trafiken subventioneras kraftigt även på 

långa avstånd kommer tillgänglighetsökningen att bli något större än vad 

våra beräkningar visat. 

Då höghastighetståget minskar restiden mellan de mellanstora 

mellanliggande städerna och storstäderna i ändpunkterna är det också 

rimligt att utgå ifrån att de positiva markvärdeseffekter som kan uppstå 

uppstår i de mellanstora städerna. Om pendling från några av de 

mellanliggande stationsorterna till storstäderna genom 

höghastighetsbaneinvesteringen blir möjlig så bör detta avlasta 

storstädernas bostadsmarknad och snarare leda till minskade bostadspriser 

där, trots att tillgängligheten ökar även i storstäderna. 

Även med låga biljettpriser för arbetspendling på långa sträckor finns det 

hinder för att en omfattande arbetspendling ska uppstå. Både Linköping och 

Jönköping får med höghastighetsbanan restider ombord på tåget till 

Stockholm respektive Göteborg på kring en timme. Men den totala restiden 

dörr till dörr är naturligtvis längre, hur mycket längre beror på hur långt ifrån 

tågstationerna som bostaden respektive arbetsplatsen befinner sig. Om 

bostad och arbetsplats ligger bortom promenadavstånd har bytestider och 

väntetider på anslutande kollektivtrafik stor betydelse för hur lång restiden 

dörr till dörr blir.  Sammantaget blir det dock även med höghastighetståg 

långa totala restider från både Linköping och Jönköping för att ta sig till de 

större arbetsmarknadsregionerna i Stockholm och Göteborg. För att 

tillgänglighetsförbättringen ska slå igenom i priset på bostäder krävs inte 

bara att tillgängligheten per arbetsresa ökar i tillräcklig omfattning utan också 

att det finns tillräckligt många potentiella fastighetsköpare som kan dra nytta 

av den förbättrade tillgängligheten för långväga arbetsresor med tåg för att 

dessa ska ha en inverkan på fastighetspriserna. Det är tveksamt om det 

finns så många potentiella långpendlare i Linköping och Jönköping att dessa 

kan påverka priset på bostäder eller att det finns så många potentiella nya 

                                                      

21 Den genomsnittliga restiden för arbetsresor i Sverige är 32 minuter. Drygt 90 

procent av arbetsresorna är kortare än en timme och 98 procent av arbetsresorna är 

kortare än 10 mil. (Trafikanalys, Den nationella resvaneunderökningen, RVU Sverige, 

2011-2014.) 
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Linköpings- och Jönköpingsbor som är beredda att flytta från Stockholm eller 

Göteborg att de kan driva upp priserna på bostäder på orterna.   
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7 SAMLAD BEDÖMNING 

Frågan för detta delprojekt är i vilken utsträckning som man kan förvänta sig 

att en höghastighetsbana, enligt det förslag som lämnats av 

Sverigeförhandlingen, kommer att påverka mark- och fastighetsvärden för de 

orter som förbinds av den nya järnvägen. Att resmöjligheter i vid bemärkelse 

och den tillgänglighet som dessa ger har betydelse för värdet på mark och 

fastigheter är okontroversiellt både utifrån ett teoretiskt perspektiv och utifrån 

de samband som kan ses empiriskt mellan tillgänglighet och 

fastighetsvärden i den internationella litteraturen. Svårare är att kvantifiera 

betydelsen, och att förutsäga exakt hur individer och företag kommer att 

agera, dels eftersom det finns motverkande effekter och dels eftersom 

effekten av höghastighetsresor i hög grad påverkas av andra faktorer utöver 

byggandet och trafikeringen av höghastighetsjärnvägen. Utifrån tidigare 

redogjorda teoretiska och empiriska studier gör vi här en samlad bedömning 

av vad vi bör förvänta oss och av vilka de viktigaste påverkande faktorerna 

är.  

Vid byggandet av en höghastighetsjärnväg är det de resenärsnyttor som 

uppstår som i sin tur kan kapitaliseras i markvärdet. Det är här viktigt att 

uppmärksamma att restidsnyttan endast kan kapitaliseras en gång. Om det 

ska finnas kvar en restidsnytta, i form av konsumentöverskott, som kan 

kapitaliseras i markvärden, får inte biljettpriset vara så högt att hela nyttan 

överförs till operatören, i form av producentöverskott. Det faktum att våra 

tillgänglighetsberäkningar baseras på ett antagande om samma biljettpriser 

på höghastighetstågen som de vanliga tågen kan leda till en överskattning av 

tillgänglighetsförbättringen.  

Våra beräkningar av den tillgänglighetsförändring som ges av 

höghastighetsbanan visar att det framför allt är tillgängligheten för långväga 

resor som förbättras. Samtidigt visar vår empiriska studie av sambandet 

mellan tillgänglighet och fastighetsvärden idag att det framför allt är den 

regionala tillgängligheten som är viktig för fastighetsvärdena. När vi 

kombinerar dessa resultat ser vi att höghastighetsjärnvägen visserligen 

förväntas ge vissa fastighetsvärdesökningar på de aktuella stationsorterna 

men att dessa är mycket små i förhållande till den variation i fastighetsvärden 

som finns idag. Förändringarna är kort sagt i förväntad riktning men 

storleksordningen är i princip försumbar.  

Att tillgänglighetseffekterna är så pass små för den regionala tillgängligheten 

beror på att en höghastighetsjärnväg framför allt innebär förbättringar för 

långväga resor. Detta trots att de storregionala tågen som t ex går mellan 

Linköping och Stockholm ingår i beräkningen av regional tillgänglighet. Även 

fördelningen av resenärsnyttorna visar att det i huvudsak är för långväga 

tjänsteresor och övriga privata resor som resenärsnyttor uppstår. Effekterna 

för arbetsresor är däremot relativt begränsade. En förklaring till att effekterna 

för arbetsresor är så begränsade är att arbetsresor med höghastighetståget 

blir långa i relation till de restider som människor vanligtvis accepterar för att 

ta sig dagligen mellan bostad och arbete – även om höghastighetsjärnvägen 

förkortar dagens restider kraftigt. För att arbetspendling med 

höghastighetståget ska vara ett alternativ krävs nog i flertalet relationer att 

bostaden liksom arbetsplatsen ligger i närheten av stationerna för att inte 
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restiden ska förlängas ytterligare genom byten och matarresor. Det är därför 

rimligt att åtminstone för effekten på bostadspriser tänka sig att dessa är 

relativt geografiskt begränsade till stationsområdets närhet. Om man ska få 

effekter utanför stationsområdet krävs goda möjligheter till anslutande resor 

från stationen.  

Att en relativt stor andel av nyttorna tillfaller tjänsteresenärer gör att man kan 

tänka sig effekter på fastighetsvärdet för lokaler, t ex kontor. De 

internationella erfarenheterna pekar också på att det främst är för 

kommersiella lokaler som effekter på fastighets- och markvärdet uppstått. 

Förbättrade resmöjligheter från t ex Jönköping till storstadsregionerna kan 

innebära ökade möjligheter för t ex konsultföretag att etablera sig i Jönköping 

och därifrån konkurrera om jobb i Göteborg och Stockholm. Om fler 

arbetstillfällen uppstår på orten kan det också i sig påverka bostadspriserna 

positivt. Ökad konkurrens går dock åt båda hållen och kan också innebära 

att företag som är etablerade i t ex Jönköping tappar uppdrag då 

konkurrensen från företag baserade i storstadsområdena ökar.  

Utvecklingen som följer på en förbättring av kommunikationsmöjligheter kan 

vara svår att förutsäga, vilket kan illustreras med exemplet hur 

finansbranschen påverkades av digitaliseringen. Tidigt förutsågs en 

utveckling där datorisering, som var dåtidens term, skulle motverka 

urbaniseringen och koncentrationen av arbetstillfällen till större städer. 

Tanken var förstås att med hjälp av datorisering och digital kommunikation 

skulle transportkostnaderna sjunka och många arbeten skulle kunna utföras 

på distans och därmed motverka centralisering. I verkligheten accelererade 

utvecklingen mot ökad koncentration i takt med digitaliseringen. De 

förbättrade, digitala kommunikationsmöjligheterna innebar att det centrala 

kontoret kunde betjäna ett större omland än tidigare. De kommunikations-

kostnader som tidigare fanns visade sig i efterhand ha varit ett hinder för 

centralisering, och inte som förväntat en drivkraft för centralisering. 

Uppenbarligen finns det mycket starka agglomerationseffekter som gör det 

centrala (och underförstått största) kontoret mer produktivt än övriga. 

Agglomerationseffekterna överväger i det här fallet de uppenbara 

nackdelarna med att centralisera verksamheten, i form av framförallt ökade 

lokalkostnader för kontoret och ökade boendekostnader för de anställda. 

Modern forskning visar också på en utveckling mot att arbetskraften väljer 

bostadsort utifrån andra motiv än arbetet och att arbetskraften därmed 

kommer att locka till sig företagen, snarare än tvärtom som i den traditionella 

förklaringen (Florida, 2002) (Florida, 2005) (Glaeser E. K., 2001) (Glaeser E. 

G., 2006). Om arbetskraften har en stark preferens för att bo i den större 

staden kommer företagens förmodade nackdel av centralisering i form av 

högre lönekrav (för att kompensera högre boendekostnader) att minska i 

betydelse och ytterligare förstärka det centrala kontorets konkurrensfördelar. 

Det grundläggande antagandet för att positiva markvärdeseffekter ska 

uppstå i städer som Jönköping eller Linköping är att de förbättrade 

resmöjligheterna ska göra att människor och företag väljer att lokalisera sig 

på orten. Om de förbättrade resmöjligheterna däremot möjliggör för 

människor och företag att arbeta och verka på orten utan att behöva 

lokalisera sig där, genom boende eller kontorslokaler, uppstår inga positiva 

effekter på mark- och fastighetsvärden. Det kan tyckas självklart att 

förbättrade resmöjligheter mellan en mindre stad och Stockholm skulle leda 
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till att den mindre staden blir mer attraktivt både som bostadsort och 

verksamhetsort vilket i sin tur skulle leda till högre fastighetsvärden. Men 

som exemplet med digitaliseringen ovan visar kan förbättrade resmöjligheter 

också göra det möjligt att ta ett arbete i den mindre staden utan att behöva 

bosätta sig där. Om den mindre staden uppfattas som oattraktiv som 

bostadsort skulle förbättrade resmöjligheter kunna leda till att efterfrågan på 

boende där minskar och att markvärdena därmed sjunker. På samma sätt 

kan förbättrade resmöjligheter möjliggöra för företag att ta uppdrag i den 

mindre staden utan att behöva skaffa ett kontor och anställda på orten.  

En viktig fråga för eventuella effekter på fastighetsvärden är i vilken 

utsträckning som etablerandet av en höghastighetsstation kombineras med 

stadsutvecklingsåtgärder. Om det är möjligt, både utifrån att det finns plats 

men också utifrån att fastighetsvärdet överstiger byggkostnaden, att förtäta 

kring stationerna kan de förbättrade resmöjligheterna komma fler till godo. 

Då kan också en god spiral uppstå där den ökade befolkningen eller de fler 

arbetsplatserna i sig ger en tillgänglighetsökning. En tätare bebyggelse med 

fler människor i området ger nämligen upphov till ytterligare tillgänglighet 

genom att fler attraktiva målpunkter såsom affärer, restauranger, skolor och 

arbetsplatser uppstår i området. I förlängningen finns även möjligheten att 

det uppstår agglomerationsekonomier som en följd av det tätare utbytet med 

andra verksamheter och människor och att produktiviteten därmed ökar. Den 

typen av dynamiska effekter är dock mycket vanskliga att förutsäga storleken 

på, eller ens förekomsten av. Det är dock svårt att tänka sig några 

signifikanta effekter när den ursprungliga tillgänglighetsökningen är liten. Det 

är dessutom svårt, med tanke på att de förväntade värdestegringar vi 

uppskattat är mycket små, att tänka sig att höghastighetsbanan skulle leda 

till ett ökat byggande av exempelvis bostäder. Bostäder kommer att 

produceras när värdet på marken som mark för bostadsändamål, överstiger 

värdet av alla annan produktion, vilket troligen inte kommer ske när 

värdestegringen är liten. En annan stadsutvecklingsfråga som i hög grad 

påverkar utnyttjandet av en höghastighetsstation är hur tillgänglig stationen 

är, och därmed är kollektivtrafiken lokalt, till och från stationen, en viktig 

faktor vars utformning kommer att påverka hur stort resandet kommer att bli 

och därmed också markvärdeseffekterna. 

Vad gäller tillgänglighetens påverkan på fastighetsvärden ger 

litteraturgenomgången en tydlig bild. Tillgänglighet kapitaliseras positivt. Det 

gäller dock för regional tillgänglighet och alltså mer kortväga resor. Effekter 

på fastighetsvärden för nationella, det vill säga långväga resor, är inte lika 

grundligt undersökta i litteraturen. I vår egen studie finner vi heller inget stöd 

för att den nationella tillgängligheten skulle ha någon effekt, vare sig positiv 

eller negativ, på fastighetsvärden, här är det endast den regionala 

tillgängligheten som är av betydelse. Sammanfattningsvis kan vi därför inte 

säga att det finns något stöd för att HHT-investeringen skulle få några större 

positiva effekter på fastighetsvärden. Den här slutsatsen baseras på vår 

egen studie av småhusmarknaden, men även om underlaget skulle utökas 

till att gälla bostadsrätter, eller kommersiella fastigheter, är det osannolikt att 

vi skulle finna nämnvärt större effekter av tillgänglighet, och särskilt nationell 

tillgänglighet.  
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Inte heller de internationella erfarenheterna ger stöd för att 

höghastighetsbanan per automatik skulle ge upphov till några större 

markvärdesstegringar. Studierna är svårtolkade eftersom såväl 

höghastighetstågtrafikens förutsättningar och studiernas metodik skiljer sig 

kraftigt mellan land och studie. Det förefaller emellertid osannolikt, utifrån de 

internationella erfarenheterna, att markvärdesstegringar för privatbostäder 

kommer att kunna utgöra någon betydande finansieringskälla för en svensk 

höghastighetsbana.  

Slutligen en brasklapp. Vi har beräknat förväntade 

fastighetstaxeringsförändringar utifrån den tillgänglighetsförändring som 

höghastighetsjärnvägen förväntas ge upphov till. Även om det finns 

förbättringspotential gällande de förutsättningar som antagits, bland annat 

gällande biljettpriser och trafikering, är det viktigt att ha i åtanke att framtiden 

alltid är osäker. Även resultatet från en mycket noggrann analys gällande t 

ex framtida trafikering kommer att skilja sig från det verkliga utfallet - i 

synnerhet när analysen görs många år innan investeringen är färdig. En 

bedömning av fastighetsvärdesförändringar som görs innan en investering 

byggs kommer därför alltid att vara förknippad med stora osäkerheter. 
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