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VTI notat 10–2017 

Förord 

Med anledning av att regeringen vill satsa mer på infrastruktur diskuteras alternativa finansierings-

former för sådana projekt. Riksrevisionen vill därför undersöka vilka slutsatser som kan dras av att 

använda Offentlig Privat Samverkan (OPS) för byggande, underhåll och trafikering av järnvägen till 

Arlanda. VTI fick därför under 2016 Riksrevisionens uppdrag att studera två frågor med koppling till 

den granskning som sedermera resulterade i rapporten Erfarenheter av OPS-lösningen för 

Arlandabanan (RiR 2016:3). Syftet med detta notat är att ge spridning åt den typ av bedömningar som 

behöver göras för att belysa frågor om effekter av ändrade priser och om behovet av ökat utbud av 

tågtrafik. Vi är tacksamma för att Riksrevisionen låtit oss göra denna information allmänt tillgänglig 

via detta notat. 

 

Stockholm i mars 2017 

 

Jan-Eric Nilsson 

Projektledare 
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Kvalitetsgranskning 

Beställaren har kommenterat utkast till rapporten och forskningschef Mattias Haraldsson har granskat 

och godkänt publikationen för publicering 16 mars 2017. De slutsatser och rekommendationer som 

uttrycks är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning. 

 

 

 

Quality review 

Riksrevisionen has commented on draft version of the report and the research director Mattias 

Haraldsson examined and approved the report for publication on 16 March 2017. The conclusions and 

recommendations expressed are the authors’ and do not necessarily reflect VTI’s opinion as an 

authority. 
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Sammanfattning 

Arlandabanan – konsekvenser av förändrade strategier 

av Anna Johansson (VTI), Jan-Eric Nilsson (VTI) och Johannes Österström (VTI) 

 

Detta notat som skrivits på uppdrag av Riksrevisionen har som utgångspunkt att resandet inte 

utvecklats i enlighet med de prognoser som låg till grund för beslutet om att bygga Arlandabanan. I 

separata promemorior i detta notat studeras två aspekter av att förändra förutsättningarna för den trafik 

som idag bedrivs på Arlandabanan.  

 Vilka konsekvenser skulle en förändrad prisstrategi innebära?  

 Finns tillräcklig kapacitet för att öka trafiken? 

Med tanke på att biljettpriset idag är väsentligt högre än i de förhandsbedömningar som gjordes har en 

analys gjorts av konsekvenserna av ett lägre biljettpris på de tåg som idag körs under varumärket 

Arlanda Express. Räkneexemplet baseras på en sänkning från dagens 280 kronor till 180 kronor vilket 

motsvarar det pris som idag betalas för en resa mellan Oslo Flyghavn och Oslo S, det vill säga en 

prissänkning med 36 procent. Den bedömning som görs är att detta skulle öka resandet från 3,5 till 4,7 

miljoner resenärer per år, det vill säga med cirka 35 procent.  

Beräkningarna pekar på att en sådan förändring är samhällsekonomiskt lönsam och innebär en årlig 

nettonytta om mellan 150 och 200 miljoner kronor. Huvuddelen av samhällsnyttan tillfaller de som 

idag använder Arlanda Express som med den nya strategin betalar mindre för en biljett. Detta 

balanseras av att operatörens resultat försämras. Miljövinsterna är marginella.  

Det ökade resandet innebär en ökad beläggning av tågen. Det är inte möjligt att exakt bedöma hur 

mycket extra sittplatskapacitet detta skulle kräva. Bakom det resultat som nu beräknats ligger ett 

antagande om att antalet tågset behöver öka från sju till nio, det vill säga med 28 procent samtidigt 

som resandet ökar med 35 procent. 

Ett ökat antal tåg skulle kunna användas genom att dubbelkoppla tåg. Men ett ökat resande kan också 

innebära att det uppstår ett behov av att köra fler tåg. I en separat underlagsrapport görs en bedömning 

av om det finns tillräcklig spårkapacitet för att möjliggöra en mer frekvent trafik. 

Uppskattningarna pekar på att Arlandabanan under högtrafik redan idag ligger mycket nära eller på 

kapacitetstaket samtidigt som det finns utrymme för fler tåg under mindre belastade delar av dygnet. 

Behovet av ytterligare kapacitet måste också ställas mot dygnsfördelningen av resenärer efter en 

prissänkning; ju fler nya resenärer som kan lockas till tåget under lågtrafik, desto billigare blir det att 

inrymma de nya resenärerna i tillgänglig bankapacitet.  

Ett rimligt första antagande är att ett ökat resande fördelar sig över dygnet på samma sätt som dagens 

resande. Det skulle innebära att det inte finns utrymme för att ackommodera en ny prisstrategi med fler 

avgångar. Däremot kan det vara möjligt att hantera resandet genom att förlänga existerande tåg. 

För att göra det möjligt att bedriva en mer omfattande trafik finns också en diskussion om möjligheten 

att bygga om järnvägen där banan övergår från fyra till två separata dubbelspår söder om Arlanda. I 

uppdraget har inte ingått att göra en bedömning av samhällsnyttan av en kombination av förändrad 

prissättning och en sådan investering i infrastruktur. 
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Summary 

The Arlanda railway – implications of change of strategy towards Sweden’s only transport PPP 

contract 

av Anna Johansson (VTI), Jan-Eric Nilsson (VTI), Johannes Österström (VTI) 

 

In year 2000, railway operations started between Arlanda airport and downtown Stockholm. The 

service is part of a PPP contract that includes construction and maintenance as well as service 

provision for a period of 45 years after the initiation of traffic. Patronage on the line is below 

expectations at the time of contract closure in 1993. There is therefore an ongoing discussion of 

whether it would be appropriate for the government to renegotiate the contract to change the 

preconditions for the service. Commissioned by Riksrevisionen, the Swedish National Audit Office, 

this memo addresses two aspects of a possible change of strategy: 

 Which would the consequences be of a change of pricing strategy from the current targeting of 

the high end of the market? A 30 percent price reduction is considered. 

 Is there enough track capacity to increase the number of departures during peak hours? 
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Vilken samhällsnytta skulle kunna realiseras med andra prisnivåer på 
Arlanda Express?  

 

Anna Johansson, Jan-Eric Nilsson 
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1. Inledning 

Resandet på Arlandabanan har inte utvecklats i linje med de förväntningar som fanns då projektet 

beslutades 1994. Det finns sannolikt flera förklaringar till skillnaden mellan utfall och prognos. En 

torde vara att biljettpriset på Arlanda Express varit högre än i de ursprungliga bedömningarna och en 

annan att flygtrafiken inte utvecklats som förväntat. I detta notat redovisas två räkneexempel som 

syftar till att belysa effekterna för samhället av en förändring i det första avseendet, dvs. om 

biljettpriset skulle sänkas på det tåg som utför huvuddelen av transporterna på banan, dvs. Arlanda 

Express. 

Beräkningarna baseras på följande information om utvecklingen av resande med tågen. Enligt de 

prognoser som upprättades inför beslutet om att genomföra projektet Arlandabanan, skulle antalet 

resenärer med tåg uppgå till 5,1 miljoner år 2005. Som framgår av tabellen nedan är det först år 2014 

som det totala antalet passagerare på Arlandabanan överstiger 5 miljoner. Av dessa reser ca 3,6 

miljoner med Arlanda Express och 1,8 miljoner med övriga tåg, dvs. SJ AB, SL och UL.1 Medan 

resandet med flyg ökat med 32 procent har antalet tågresenärer ökat med 38 under denna period, dvs. 

tågtrafikens marknadsandel har ökat. 

Tabell 1. Antal tusen resor på Arlandabanan samt antal flygpassagerare på Arlanda, 2010–2014. 

Källa: Arlanda Infrastructure AB. 

 
Arlanda Express Övriga tåg Totalt tåg Flygpassagerare 

2010 2 900 1 000 3 900 17 000 

2011 3 300 1 200 4 500 19 100 

2012 3 300 1 300 4 600 19 600 

2013 3 300 1 600 4 900 20 700 

2014 3 600 1 800 5 400 22 400 

 

Uppgifterna om antal flygpassagerare avser totalt antal resande på Arlanda, dvs. där ingår även 

transferresenärer. För att kunna beräkna marknadsandelar för olika färdmedel till/från Arlanda har 

uppgifter från Arlandas resvaneundersökning (Arlanda RVU) för året 2014 används. Där framgår att 

4,2 miljoner av dessa är transferpassagerare medan övriga per definition måste ta sig till och från 

flygplatsen med något färdmedel. Resvaneundersökningen visar att 18,2 miljoner resenärer har den 

fördelning mellan olika färdmedel som framgår av tabell 2.  

Tabell 2. Färdmedelsandelar för resor till och från Arlanda 2014. Källa: Swedavia. 

Flygbuss 13 % 

Övrig buss 6 % 

Arlanda Express 19 % 

Pendeltåg 6 % 

Övriga tåg 4 % 

Bil 32 % 

Taxi 19 % 

Övrigt 2 % 

 

                                                      

1 Årsredovisning Arlanda Infrastructure AB.  
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2. Beräkningsantaganden 

De marknadsandelar som framgår av tabell 2 applicerade på faktiskt resande med Arlandabanan (tabell 

1) motsvarar det i tabell 3 beräknade antalet resor till och från Arlanda flygplats år 2014. Den sista 

raden i tabellen baseras på den resvaneundersökning som visar att 65 procent av antalet resor till och 

från Arlanda utförs för privata ändamål.  

Tabell 3. Beräknat antal resor med olika färdsätt till/från Arlanda 2014. Källa: Swedavia. 

 Antal resor Andel, procent 

  Totalt Därav privat Privat Tjänste 

Flygbuss 2 300 000 1 840 000 80 20 

Övrig buss 1 000 000 900 000 90 10 

Arlanda Express 3 500 000 1 400 000 40 60 

Pendeltåg 1 000 000 900 000 90 10 

Övriga tåg 700 000 630 000 90 10 

Bil 5 800 000 4 060 000 70 30 

Taxi 3 500 000 1 750 000 50 50 

Övrigt 400 000 400 000 100 0 

  18 200 000 11 880 000 65 35 

 

Samtidigt som resvaneundersökningen ger information om antal resenärer med olika färdsätt finns 

inga uppgifter om fördelningen mellan privat- och tjänsteresor för de olika färdsätten. I stället har 

följande antaganden gjorts. Buss och kategorin ”övriga tåg” används till övervägande del av 

privatresenärer för att dra nytta av det lägre priset. Av praktiska skäl – fler reser tillsammans med mer 

bagage/barn – antas privatresenärer också i hög utsträckning använda egen bil/skjuts i bil. Vidare antas 

att taxi används i ungefär lika stor utsträckning av privat- som av tjänsteresenärer, men av olika skäl. 

Många privatresenärer antas dela en taxi då priset per person i så fall understiger biljettpriset på övriga 

färdsätt. Tjänsteresenärer antas ha andra tidsrestriktioner och dessutom står arbetsgivaren för 

resekostnaden. Därför är dessa inte lika priskänsliga som privatresenärer.  

En central parameter för beräkningarna är det pris som kan komma att tas ut för att använda Arlanda 

Express. I räkneexemplen har detta satts till samma nivå som priset för motsvarande tjänst från Oslo 

Flyghavn till Oslo S, dvs. 180 NOK (ungefär samma i SEK med dagens växelkurs), vilket innebär ett 

pris som är 36 procent lägre än dagens enkelbiljett som kostar 280 kr fullt pris. Reducerade biljetter 

under helger etc. kostar idag 150 kr och antas sjunka till 96 kr.  

De priselasticiteter (dvs. hur mycket efterfrågan förändras till följd av en prisförändring) som används 

framgår av tabell 4 och hämtas från en vägledning för att genomföra samhällsekonomiska analyser 

inom kollektivtrafiken.2 Konsekvensen av en prissänkning blir därför att resandet med Arlanda express 

ökar med 25 procent (tjänsteresor) respektive 50 procent (privatresor). Totalt sett fås en ökning av 

resandet på Arlanda Express med 35 procent. 

                                                      

2 Eliasson, Kollektivtrafikens samhällsnytta – En vägledning, Svensk Kollektivtrafik, 2011. 
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Tabell 4. Antagna priselasticiteter och beräknad förändring av pris respektive resande. Källa: 

Eliasson (2011). 

 Priselasticitet Minskning pris Ökning resande  

Tjänsteresa -0,7 -36 % +25 % 

Privatresa -1,4 -36 % +50 % 

 

Alla tjänsteresenärer antas betala fullt pris. Vidare antas att 80 % av privatresenärerna på Arlanda 

Express betalar fullt pris.3 För att förenkla analysen bortser vi här från andra biljettyper som 

pendlarkort, tur- och returbiljetter, erbjudanden etc. Dessa antaganden ger de genomsnittliga priser 

som framgår av tabell 5. Sammantaget innebär dessa förutsättningar att prissänkningen skulle öka 

resandet med Arlanda Express med 1,2 miljoner resenärer (700 000 privatresenärer och 525 000 

tjänsteresenärer). 

Tabell 5. Pris före respektive efter prissänkning 

 Pris före i genomsnitt Pris efter i genomsnitt 

Tjänsteresenär 280 kr 180 kr 

Privatresenär 254 kr 163 kr 

 

I den typ av samhällsekonomisk bedömning som här genomförs är det angeläget att klargöra vilka 

färdmedel de resenärer som byter till Arlanda Express i och med en prissänkning använt tidigare. 

Detta är nödvändigt för att göra en bedömning av effekterna på miljön och andra externa effekter som 

denna policyförändring skapar. Två olika extremantaganden redovisas i de följande beräkningarna; 

räkneexempel 1 utgår från att samtliga nya resenärer tidigare använt bil medan räkneexempel 2 

innebär att det i första hand är bussresenärer som byter färdmedel.  

Minskad vägtrafik ger upphov till samhällsekonomiska vinster. Det samhällsekonomiska värdet av 

sådana omflyttningar beräknas med stöd av de uppgifter som framgår i tabell 6. 

                                                      

3  Enligt Arlanda RVU 2014 företas 30 % av alla resor till och från flygplatsen av resande i åldersgrupper som 

berättigar reducerat pris. Andelen antas vara något lägre på Arlanda Express till följd av högre andel 

tjänsteresenärer. 
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Tabell 6. Övriga använda kalkylvärden 

 Bil Buss 

Värdering externa effekter, kr/fkm   

Olyckor 0,17 0,31 

CO2 0,17 0,67 

Övriga emissioner 0,05 0,59 

Slitage 0,02 0,24 

Buller 0,19 0,95 

   

Drivmedelsskatt bil/taxi 0,49 1,77 

Moms kollektivtrafik  6 % 

Källa: ASEK 5.2 (värden uppräknade till prisnivå 2014 med KPI och BNP/cap) resp. Handbok för vägtrafikens 

luftföroreningar, Trafikverket, 2015 samt Skatteverket.  
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3. Räkneexempel 1 

I detta första räkneexempel antas att tidigare bilister byter till Arlanda Express till följd av ett lägre 

biljettpris. Lika många antas komma från personbil som från taxi. Det ger nedanstående fördelning av 

resandet före och efter prissänkningen. 

Tabell 7. Beräknat antal resenärer med olika färdsätt till/från Arlanda 2014, före respektive efter 

prissänkning. 
 

Före Efter Förändring 

%  

Privat Tjänste Totalt Privat Tjänste Totalt 

Flygbuss 1 840 000 460 000 2 300 000 1 840 000 460 000 2 300 000   

Övrig buss 900 000 100 000 1 000 000 900 000 100 000 1 000 000   

Arlanda X 1 400 000 2 100 000 3 500 000 2 100 000 2 625 000 4 725 000 35 

Pendeltåg 900 000 100 000 1 000 000 900 000 100 000 1 000 000   

Övriga tåg 630 000 70 000 700 000 630 000 70 000 700 000   

Bil 4 060 000 1 740 000 5 800 000 3 710 000 1 477 500 5 187 500 -11 

Taxi 1 750 000 1 750 000 3 500 000 1 400 000 1 487 500 2 887 500 -18 

Övrigt 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000   

  11 880 000 6 320 000 18 200 000 11 880 000 6 320 000 18 200 000   

 

1,225 miljoner bilister samt taxiresenärer per år kommer i detta exempel att övergå till att använda 

Arlanda Express. För att veta hur många bilresor som ersätts behövs en uppgift om hur många 

passagerare som sitter i respektive bil/taxi. Beläggningsgraden för bil/taxi antas uppgå till 1,77 för 

privatresenärer och 1,28 för tjänsteresenärer4 vilket gör att det minskade antalet resenärer i bil/taxi om 

1,2 miljoner motsvarar en minskning av antalet bilresor till/från Arlanda med drygt 800 000 (knappa 

400 000 privatresor respektive dryga 400 000 tjänsteresor). De resenärer som byter från bil/taxi antas 

bo i Stockholmsområdet, med ett genomsnittligt avstånd till Arlanda på 50 km.5 Restiden antas vara 

oförändrat mellan de som byter från bil/taxi till Arlanda Express, i genomsnitt omkring 50 minuter.6  

Med dessa antaganden redovisas i tabell 8 utfallet av en samhällsekonomisk beräkning av effekterna 

av en prissänkning. Existerande resenärer kan fortsätta att åka, men nu till lägre kostnad och därmed 

ökar deras nytta (konsumentöverskott). Nyttan för dem som flyttar över till tåg ökar också, här med 58 

miljoner kronor. Här används en tumregel (rule of the half) för att beräkna hur stor denna effekt är. 

Sammantaget utgör dessa effekter en stor pluspost till följd av stort ökat resande och en stor 

                                                      

4 ASEK 5.2, Trafikverket, 2015. Förenklat antas här samma beläggningsgrad för passagerare i taxi samt att alla i 

bilarna i övrigt är resenärer till Arlanda.  

5 Antaganden grundar sig på Nilsson, Anders, Marktransporter till och från Arlanda, Thesis 127, LTH, 2005.  

6 Resenärer med Arlanda Express har (minst) en anslutningsresa för att ta sig till Arlanda Express (centralen) 

inklusive bytestid som i genomsnitt antas uppgå till ca 30 minuter (+tiden på själva tåget till Arlanda om ca 20 

minuter). 
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prissänkning. Arlanda Express förlorar dock på prissänkningen i räkneexemplet, då biljettintäkterna 

från de nytillkomna resenärerna inte väger upp förlorade biljettintäkter från dem som ändå hade använt 

tåget.  

Tabell 8. Resultat räkneexempel 1. 

 Mkr 

Förändring konsumentöverskott, Arlanda Express  

Lägre pris för existerande resenärer  337 

Samhällsnyttan för tillkommande resenärer till följd av lägre pris 58 

  

Förändring producentöverskott  

Biljettintäkter, exkl. moms, existerande resenärer Arlanda Express -318 

Biljettintäkter, exkl. moms, tillkommande resenärer Arlanda Express 197 

Kostnadsökning, Arlanda express -90 

Minskade taxiintäkter* -2 

  

Moms förändrad biljettintäkt -7 

Minskade bränsleskatter bil/taxi** -20 

  

Förändrade externa effekter tfa överflyttning från bil/taxi** 24 

Summa 179 

*Under förenklat antagande att en taxiresa kostar 500 kr (282 respektive 391 per privatresenär respektive tjänsteresenärer 

med de antagna beläggningsgraderna, dvs. att 1,77 privatresenärer delar på en taxi medan det är 1,28 tjänsteresenärer som 

delar på en taxi) och att vinstmarginalen uppgår till 1 %.  

**Eftersom nästan alla taxibilar som kör på Arlanda är miljöbilar (till följd av att de avgifter som taxi måste betala för att 

angöra Arlanda är mycket höga för andra än miljöbilar) så har vi överskattat såväl de minskade bränsleskatteintäkterna som 

de positiva externa effekterna eftersom vi använt en marginalkostnad för koldioxidutsläpp respektive en drivmedelsskatt som 

är ett genomsnitt för hela bilparken. Eftersom effekterna dock inte är så stora och då de verkar i olika riktning så bedöms inte 

denna förenkling ha någon inverkan på slutsatserna från räkneövningen.  

 

Eftersom biljettintäkterna totalt sett blir lägre, och till följd av att biltrafiken minskar, minskar också 

intäkterna till statskassan. I och med den minskade biltrafiken minskar samtidigt de externa effekterna 

vilket ger en pluspost i kalkylen i samma storleksordning som de minskade skatteintäkterna.  

Det är tveksamt om alla tillkommande resenärer skulle rymmas på de tåg som rullar idag, dvs. mycket 

talar för att trafiken behöver utökas. Detta innebär i så fall ökade kostnader för rullande materiel, 

personal osv. för Arlanda Express, samt ökad belastning på spåren med ökade kostnader för trängsel, 

buller samt drift och underhåll till följd.  

Det är svårt att göra generellt giltiga bedömningar av hur mängden tåg behöver anpassas till antalet 

resenärer. En extrem situation föreligger om tågen går fullsatta i ena riktningen (under högtrafik) och 

med låg beläggning i returriktningen; det motsatta extremfallet innebär att det finns ungefär lika 

många resenärer i vardera riktningen. Den första situationen kräver uppenbarligen mer rullande 

materiel än den andra.  

Kunskapen om beläggningens fördelning i detta avseende är ofullständig. Uppgifter i A-Train AB:s 

årsredovisning för 2014 visar emellertid att trafiken idag bedrivs med sju stycken tågset. 

Överslagsmässiga bedömningar från underlaget i årsrapporten pekar på att kostnaden för drift, 

personal och inköp (annuitet) per tågset uppgår till ca 45 miljoner per år. Om det skulle behövas 
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ytterligare två tågset – endera för att köra fler turer eller för att förlänga nu existerande tåg – skulle 

årskostnaden för Arlanda Express därför öka med ca 90 mkr. 
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4. Räkneexempel 2 

I ett andra räkneexempel antas merparten av de som byter till Arlanda Express tidigare ha rest med 

Flygbussen till/från Stockholm. I och med att de som antas resa med Flygbussen i tjänsten inte räcker 

för att ”fylla” hela överflyttningen (525 000 tjänsteresenärer ska byta till Arlanda Express och enligt 

tidigare antaganden var antalet tjänsteresenärer som reste med Flygbussen endast 420 000 innan 

prissänkningen), antas ca en femtedel (95 000) av de tjänsteresenärer som byter till Arlanda Express 

tidigare ha åkt bil. Det ger sammantaget den fördelning av resandet före och efter prissänkningen som 

framgår av tabell 8. 

De resenärer som byter från bil antas liksom i första räkneexemplet bo i Stockholmsområdet, med ett 

genomsnittligt avstånd till Arlanda på 50 km.7 Restiden antas på samma sätt vara oförändrad för de 

som byter från bil till Arlanda Express, i genomsnitt omkring 50 minuter.8 De som byter från 

flygbussen antas dock få en tidsvinst på 20 minuter.9 För att denna restid ska kunna värderas i 

monetära termer anges använd restidsvärdering i tabell 9. Värdena gäller för anslutningsresor till 

långväga resor (med tåg/flyg) oavsett anslutningsfärdmedel.10 Med dessa antaganden redovisas i tabell 

11 resultatet av en samhällsekonomisk beräkning.  

Tabell 9. Beräknat antal resenärer med olika färdsätt till/från Arlanda 2014, före respektive efter 

prissänkning i räkneexempel 2. 
 

Före Efter Förän
dring, 
proce

nt 

 

Privat Tjänste Totalt Privat Tjänste Totalt 

Flygbuss 1 680 000 420 000 2 100 000 980 000 0 980 000 -53 

Övrig buss 160 000 40 000 200 000 160 000 40 000 200 000   

Arlanda X 900 000 100 000 1 000 000 900 000 100 000 1 000 000   

Pendeltåg 1 400 000 2 100 000 3 500 000 2 100 000 2 625 000 4 725 000 35 

Övriga tåg 900 000 100 000 1 000 000 900 000 100 000 1 000 000   

Bil 630 000 70 000 700 000 630 000 70 000 700 000   

Taxi 4 060 000 1 740 000 5 800 000 4 060 000 1 635 000 5 695 000 -2 

Övrigt 1 750 000 1 750 000 3 500 000 1 750 000 1 750 000 3 500 000   

  400 000 0 400 000 400 000 0 400 000   

 

                                                      

7 Antaganden grundar sig på Nilsson, Anders, Marktransporter till och från Arlanda, Thesis 127, LTH, 2005.  

8 Resenärer med Arlanda Express har (minst) en anslutningsresa för att ta sig till Arlanda Express (centralen) 

inklusive bytestid som i genomsnitt antas uppgå till ca 30 minuter (+tiden på själva tåget till Arlanda om ca 20 

minuter). 
9 Anslutningsresan förändras inte då Arlanda Express avgår från Centralen i Stockholm liksom Flygbussarna och 

då de som hoppar på någon av de efterföljande stationerna på Flygbussen inte antas tillhöra dem som byter. Det 

är alltså restidsskillnaden mellan Arlanda Express och Flygbussen som är relevant och denna uppgår till nämnda 

20 minuter.  

10 ASEK 5.2, Trafikverket, 2015.  
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Tabell 10. Kalkylvärden, restidsvärdering. Källa: ASEK 5.2 (värden uppräknade till prisnivå 2014 

med KPI och BNP/cap). 

 Privat Tjänste 

Tidsvärdering, kr/timme 163 324 

 

Tabell 61. Resultat räkneexempel 2. 

 mkr 

Förändring konsumentöverskott, Arlanda Express  

Lägre pris för existerande resenärer  337 

Samhällsnyttan för tillkommande resenärer till följd av lägre pris 100 

  

Förändring producentöverskott  

Biljettintäkter, exkl. moms, existerande resenärer Arlanda Express -318 

Biljettintäkter, exkl. moms, tillkommande resenärer Arlanda Express 197 

Trafikeringskostnader, Arlanda Express -90 

Biljettintäkter, exkl. moms, Flygbussen -105 

Trafikeringskostnader, Flygbussen 53 

  

Moms förändrad biljettintäkt -14 

Minskade bränsleskatter bil -2 

  

Förändrade externa effekter tfa överflyttning från bil 2 

Summa 160 

 

I detta räkneexempel blir nyttan för konsumenterna något högre än i exempel 1 eftersom de resenärer 

som tidigare reste med Flygbussen också tjänar i restid på bytet.11 För Arlanda Express blir 

naturligtvis utfallet detsamma som i det första räkneexemplet, då inget för deras del skiljer sig mellan 

exemplen – dvs. de förlorar lika mycket på prissänkningen då biljettintäkterna från de nytillkomna 

resenärerna inte väger upp förlorade biljettintäkter hos existerande resenärer.  

Kostnadsökningarna för Arlanda Express blir samma som i exempel 1. I exempel 2 får emellertid 

Flygbussen till/från Stockholm en kraftig minskning av antalet resenärer och därmed av sina 

biljettintäkter. Sannolikt kommer Flygbussarna att skära i sitt utbud för att möta det minskade antalet 

resenärer. Eftersom Flygbussarnas affärsidé bygger på turtäthet talar mycket för att minskningen inte 

står i proportion till minskningen i antal resande; om minskningen av utbudet blir allt för stort riskerar 

man ytterligare minskningar av antalet resande. Schablonmässigt antas att kostnadsminskningen blir 

ca hälften så stor som intäktsminskningen.  

                                                      

11 Notera att prisrelationen mellan buss och bil inte påverkar beräkningarna eftersom ”nyttan” för de som tidigare 

reste med bil värderas på tågmarknaden, dvs. till prisförändringen, och eftersom inget annat ändrats. 
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Även i detta exempel minskar skatteintäkterna till staten, nu är det dock minskade momsintäkter som 

är den större jämfört med minskade intäkter från drivmedelsskatt12.   

 

                                                      

12 Om flygbussarna minskar sitt utbud, så tillkommer även en minuspost i kalkylen för minskade bränsleskatter 

från buss. Dock i en storleksordning som inte påverkar slutsatserna.  
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5. Sammanfattning 

I två räkneexempel har den samhällsekonomiska nyttan av att sänka biljettpriset på resande med 

Arlanda Express studerats. Exemplen skiljer sig åt enbart med avseende på hur de resenärer som 

lockas av ett lägre pris tidigare har tagit sig till och från flygplatsen. I det ena fallet använde samtliga 

nya tågresenärer tidigare bil eller taxi medan det andra fallet i första hand lockar resande från dagens 

trafik med flygbussar. Beräkningarna visar att skillnaderna mellan de två alternativen är små. I 

praktiken skulle det nya resandet härröra från båda alternativen, och innebörden är att den exakta 

fördelningen i detta avseende har begränsad betydelse för analysen. 

Nettonyttan av överflyttningen uppgår till mellan 150 och 200 miljoner kronor per år. Samhällsnyttan 

av en radikal omläggning av prispolitiken består i allt väsentligt av att resenärernas situation 

förbättras, både de som redan använder tåget och får lägre biljettpris och de som får det bättre i och 

med byte av färdmedel. Detta uppvägs av att biljettintäkterna för Arlanda Express – trots ett ökat 

resande – minskar. Också flygbusstrafiken uppvisar ett sämre resultat. 

Normalt innebär den här typen av bedömningar att den årliga vinsten nuvärdesberäknas, dvs. att nyttan 

under en anläggnings hela livslängd beräknas. I exemplen har emellertid kostnaden för tillkommande 

rullande materiel (två tågset) respektive för minskat behov av bussar räknats om till en årskostnad 

(annuitet). Slutsatserna skulle därför så långt inte påverkas av en omräkning till ett nuvärde. 

I beräkningarna har inte någon hänsyn tagits till möjligheterna att bedriva ytterligare tågtrafik på den 

aktuella sträckan. Detta behandlas i en separat promemoria.  
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1. Inledning 

Riksrevisionen har uppdragit åt VTI att göra en beräkning av kapacitetsutnyttjandet på Arlandabanan. 

En sådan beräkning genomfördes av VTI 2004, och syftet med denna promemoria är att redovisa en 

uppdatering av läget. 

Sträckan mellan Stockholms central och Arlanda har minst fyra spår fram till en punkt mellan 

Upplands Väsby och Rosersberg; i Skavstaby avgrenas ytterspåren mot Arlanda på det sätt som 

framgår av figur 1. I strikt bemärkelse utgör Arlandabanan enbart de två spåren på sträckan mellan 

avgreningen och Arlanda. Norrut ansluter Arlandabanan till det dubbelspår som fortsätter mot 

Uppsala. Sträckan Stockholm och norrut benämns Ostkustbanan. 

Figur 1. Schematisk bild av spåren mellan Stockholm och Arlanda/Märsta. 

 

 

Trafikeringen söder och norr om Skavstaby påverkar på ett avgörande sätt kapaciteten på banan som 

helhet. På innerspåren söder om Skavstaby går i huvudsak pendeltågstrafik med uppehåll på ett flertal 

stationer mellan Stockholms C och Märsta. Denna trafik karaktäriseras av en relativt låg medel-

hastighet på grund av de många uppehållen. På ytterspåren går trafik till Arlanda (Arlanda express) 

samt trafik som har uppehåll på Arlanda och därefter går vidare norrut (mot Uppsala, Dalarna, 

Jämtland och Norrlandskusten).  

Vissa tåg avviker emellertid från detta mönster. Medan huvuddelen av SL:s pendeltåg på Ostkust-

banan har Märsta som ändstation, går vissa av pendeltågen till Uppsala efter att först ha angjort 

Arlanda. Även dessa tåg går först på innerspåren men byter till ytterspåren strax innan avgreningen 

mot Arlanda. Även SJ:s Uppsalatåg bryter trafikens grundmönster. Söder om Skavstaby används 

ytterspår för att inte bromsas av pendeltågen, men före avgreningen mot Arlanda byter Uppsalatåget 

till innerspår för att kunna fortsätta norrut.  
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2. Begreppsförklaring kapacitet på järnväg 

Begreppet kapacitet på järnväg är flerdimensionellt och i hög utsträckning beroende av de 

förutsättningar som gäller i olika delar av järnvägsnätet. Exempelvis är trafiken ett system där 

möjligheten att köra tåg på en bandel är beroende av den trafik som bedrivs på angränsande bandelar. 

Detta beroende påverkar inte enbart hur många tåg som ryms på en sträcka mellan två stationer utan 

också systemets störningskänslighet i samband med att trafiken genomförs.  

Dessa egenskaper innebär att trafiken måste planeras med lång framförhållning för att säkerställa att 

kapaciteten kan utnyttjas på bästa tänkbara sätt. Detta behov är särskilt relevant i storstadsområden där 

banorna närmast navet (i den aktuella regionen närmast Stockholm C) används av många tåg med 

olika utgångspunkter/destinationer på olika banor i landet. En tredje komplicerande faktor är att tåg 

framförs med olika hastighet (ofta går godståg långsammare än resandetåg) och med olika behov av att 

stanna (jämför pendeltåg och långdistanståg). 

Denna beskrivning ger en intuitiv förståelse av varför det ofta är svårt att tala om kapaciteten på en 

enskild bandel eller sträcka. Inte sällan redovisas kapacitetsutnyttjande som en procentsiffra, vilket 

antyder att 100 procent kapacitetsutnyttjande både är möjligt och att detta tal innebär att banorna 

används fullt ut. Måttet ger emellertid ett teoretiskt värde i form av den summerade tiden som 

förbrukas genom att olika tåg passerar (inklusive de säkerhetsmarginaler som krävs mellan dessa tåg) i 

procent av totalt tillgänglig tid. På ett spår som utnyttjas till 100 procent beläggs samtliga bandelar 

fullt ut under hela den tid som studeras, och således konsumeras då all teoretiskt tillgänglig kapacitet.  

Men långt innan beläggningen närmar sig 100 procent har banans återställningsförmåga försvunnit. 

Innebörden är att om något tåg skulle bli försenat saknas ledig tid (slack i systemet) då förseningen 

skulle kunna tas in. Ett så tungt utnyttjat system skulle innebära att försenade tåg får ställas in eller att 

alla efterföljande tåg blir försenade. Av det skälet har olika intervall angetts för vilket kapacitets-

utnyttjande som är rimligt för att trafiken ska vara pålitlig och för att ett försenat tåg inte ska kunna 

påverka för många andra tåg. Detta kan ses som praktiskt användbar kapacitet. 

International Union of Railways (UIC) anger att en tumregel vid blandad trafik är högst 75 procent 

kapacitetsutnyttjande under den tyngst belastade timmen för en tillräckligt pålitlig trafik. Sett över en 

dag sätter UIC gränsen vid 60 procent.13 Trafikverket använder på motsvarande sätt intervall för att 

beskriva kapacitetssituationen på olika bandelar: 

När kapacitetsutnyttjande för en enskild linjedel överskrider 80 procent, är känsligheten 

för störningar hög, medelhastigheten låg och det råder stora problem att finna tid för att 

underhålla banan.    

En konsumerad kapacitet inom intervallet 61–80 procent innebär att en avvägning mellan 

antalet tåg på banan och trafikens krav på kvalitet måste göras. Trafiken är 

störningskänslig och det är svårt att hitta tid för att underhålla banan.14 

En högt belastad sträckas längd kan också påverka hur många tåg som kan köras. Det kanske mest 

tydliga exemplet är dubbelspåret mellan Södermalm och Stockholms C (Getingmidjan) där 24 tåg per 

timme passerar under högtrafik per riktning (teoretiskt max är 28 tåg i timmen). Det är markant fler än 

de 10–20 tåg per timme som anses vara tillgänglig kapacitet på många andra dubbelspåriga sträckor i 

systemet. Det beror på att denna sträcka är mycket kort, att alla tåg går lika snabbt, att signalsystemet 

är specialanpassat, att tågen har samma uppehållsmönster och att tidtabellerna har anpassats i hög grad 

till förutsättningarna på denna sträcka.    

                                                      

13 UIC (2004), UIC CODE 406 R Capacity, s. 19. 

14 Trafikverket (2015), Järnvägens kapacitet 2014 – underlag till årsredovisningen, s. 5. 
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Sammanfattningsvis är en banas kapacitet svår att entydigt definiera eftersom den alltid är beroende av 

ett antal antaganden. Några inverkande faktorer är blandning av trafik med olika hastighet, vilken 

störningskänslighet som är acceptabel och hur lång den tungt belastade sträckan är. Det bör också 

noteras att avgränsningen för kapacitetsbegreppet i detta notat är antalet tåg. Utöver denna 

avgränsning finns också andra aspekter som bör tas i beaktande, exempelvis hur många passagerare 

tågen rymmer och vilken grad av störningskänslighet som kan accepteras. I slutsatserna förs ett 

resonemang kring dessa aspekter i relation till analysen av antalet tåg. 
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3. Definition av den teoretiska kapaciteten på Arlandabanan  

I SOU 1995:25 utreddes samordning och integrering av trafiken på Arlandabanan och i Mälardalen. 

Utredaren skriver att: 

Arlandabaneprojektavtalet innebär att A-Train AB under avtalsperioden erhåller 

nyttjanderätten till Arlandabanan samt rätten att trafikera sträckan Stockholms 

Centralstation–Arlanda med ett flygpendeltåg sex gånger i timmen i vardera riktningen. 

Utöver den kapacitet som tas i anspråk av flygpendeln kommer det emellertid att finnas 

utrymme för ytterligare 10–12 tåglägen per timme i vardera riktningen.15 

Det är viktigt att notera att utredningen gällde samordning och integrering av trafiken i ett större 

system, och att sträckan mellan Stockholms C och Arlanda omnämns. Utredaren menade därför 

sannolikt att kapaciteten på sträckan Stockholm–Arlanda ska ses ur ett helhetsperspektiv.   

För sträckor där kapacitetssituationen är ansträngd anger Trafikverket ett definierat antal tåglägen för 

olika sträckor i en så kallad trångsektorplan. På ytterspåren mellan Stockholms C och Skavstaby anges 

att det teoretiskt finns 20 tåglägen per timme, men på grund av hastighetsskillnader mellan tågen är 

kapaciteten begränsad till 16 tåg per timme.16  

Det finns flera antaganden som ligger till grund för båda dessa bedömningar som inte är tydligt 

redovisade. Då Trafikverkets bedömning är den senaste och även tar hänsyn till tågens hastighets-

skillnader så är detta utgångspunkten för den teoretiska kapaciteten i denna PM, dvs. 20 tåg givet att 

tågen håller samma hastighet och 16 givet att tåg med olika hastigheter blandas. Denna bedömning 

kan ses som ett rimligt grundantagande för denna bana, men andra faktorer så som kapacitetsrestrik-

tioner på andra banor och den specifika utformningen av signalsystemet på denna bansträckning skulle 

också kunna påverka. 

3.1. Kapacitet och trafikering 2015 

Information om trafikeringen i tågplan 2015 (gäller 14 december 2014 till 12 december 2015)17 har 

hämtats från ett antal källor. I en rapport om järnvägens kapacitet 2014 anger Trafikverket att de två 

mest belastade timmarna på denna sträcka inträffar mellan 16:00 och 18:00.18 Analyserna av 2015 års 

tågplan har därför inriktats på trafiken under dessa två timmar, och gäller riktningen från Stockholm 

och norrut. Detta eftersom fler tåg går i denna riktning under denna tid på dygnet, och därmed är detta 

den dimensionerande (kapacitetsbegränsande) riktningen.19  

För att räkna antalet tåg har de grafiska tidtabellerna samt tidtabellsboken utgjort grunden. Dessa 

fastställs av Trafikverket varje år.20 Som framgår av tabell 1 går 14 tåg under den mest belastade 

timmen på Arlandabanan. Detta inträffar under perioden 16:45 till 17:45 på eftermiddagen.  

                                                      

15 SOU 1995:25, s. 72. 

16 Trafikverket (2013), Trångsektorsplan Stockholm – Planeringsförutsättningar – Tågplan T15. TRV 

2013/72010. 

17 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/tagplan-att-skapa-tidtabeller-for-tag/Tagplan-

2015/Faststalld-tagplan-2015/  

18 Trafikverket (2015), Järnvägens kapacitet 2014 – underlag till årsredovisningen.  

19 Samma tillvägagångssätt används av Trafikverket. Trafikverket (2015), Järnvägens kapacitet 2014 – underlag 

till årsredovisningen. 

20 För att snabba upp analysen har en hemsida, tydal.nu, använts då denna läser in tidtabellsboken och 

presenterar den i ett överskådligt format för den aktuella sträckan. Resultaten från denna sida har dubbelkollats 

med www.sj.se för att säkerställa att data stämmer överens med verklig trafik. 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/tagplan-att-skapa-tidtabeller-for-tag/Tagplan-2015/Faststalld-tagplan-2015/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/tagplan-att-skapa-tidtabeller-for-tag/Tagplan-2015/Faststalld-tagplan-2015/
http://www.sj.se/
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Tabell 1. Antal tåg under de maximalt nyttjade två timmarna samt den maximalt nyttjade timmen på 

Arlandabanan, år 2015. 

Operatör  Max 2h Max 1h 

Andra operatörer 13 8 

A-train  12 6 

Summa 25 14 

 

Utöver de sex tåg som körs av A-train AB utgörs trafiken på Arlandabanan under denna timme av 2 

SL-pendeltåg till Uppsala (via Arlanda), 1 SJ-tåg till Uppsala,21 2 SJ-tåg till Dalarna samt 3 SJ-tåg till 

Norrland/Jämtland. 

3.2. Vad har hänt sedan 2004? 

I tabell 2 redovisas den trafik som fanns 2004 på Arlandabanan. En jämförelse mellan 2004 och 2015 

pekar på att antalet tåg på Arlandabanan är ungefär lika stort då som nu. Jämfört med 2004 tycks 

fördelningen av tåg till olika destinationer ha ändrats något. Exempelvis har SL:s pendeltågstrafik 

mellan Tumba och Uppsala (via Arlanda) införts. Skillnaderna i tågens destinationer kan också bero 

på att den tyngst belastade timmen under dagen inträffade vid olika tidpunkter 2004 och 2015. 

Tabell 2. Redovisning av kapacitet och utnyttjade tåglägen år 2004. Källa: VTI notat 46–2004, s. 30. 

Operatör  Kapacitet Faktiskt utnyttjande, 
maxtimme 

Varav 

Andra operatörer 10–12 7 2 turer Mälardalen 

2 turer Uppsala 

1 tur från Linköping 

2 turer 
Dalarna/Norrland 

A-train 6 6  

Summa 16–18 13  

3.3. Hur mycket kapacitet återstår? 

Enligt Trafikverkets trångsektorplan finns mer (teoretisk) kapacitet än vad som just nu utnyttjas. Det 

teoretiska maxantalet tåg på sträckan per timme anges till upp till 20 i Trafikverkets trångsektorplan.  

Två huvudsakliga begränsande faktorer som har identifierats. Givet att sträckan är relativt lång tycks 

den viktigaste av dessa faktorer vara tågens varierande hastighetsprestanda samt den exakta 

blandningen av dessa tåg. Figur 2 och figur 3 beskriver hur tågens prestanda påverkar kapaciteten. 

De två figurerna visar att tåg med olika topphastigheter, och i vilken mån dessa blandas med varandra, 

har stor betydelse för kapaciteten. I figur 2 har tidtabellen lagts så att de långsamma tågen efterföljs av 

snabba tåg. Det tidsmässiga avståndet emellan dem ökar då eftersom snabba tåg annars hinner ikapp 

                                                      

21 Detta avser SJ:s direkttåg mellan Stockholm och Uppsala som enligt tidtabellboken körs via Arlanda trots att 

uppehåll ej görs där. Utöver detta direkttåg finns två reguljära avgångar i timmen mellan Stockholm och 

Uppsala, som går via Märsta och därför inte trafikerar Arlandabanan. 
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långsamma tåg. I figur 3 samkörs tåg med liknande hastighet, vilket gör att avståndet mellan dem 

minskar. I detta schematiska exempel innebär samkörningen av tåg med liknande hastighet, att det 

ryms tio tåg under samma tidsrymd som det annars hade gått att rymma endast sju tåg.  

Figur 2. Schematisk bild av en tidtabell där långsamma (röda) och snabba (gröna) tåg är blandade. 

 

 

Figur 3: Schematisk bild av en tidtabell där långsamma (röda) och snabba (gröna) tåg är 

differentierade 

 

 

På sträckan Stockholm-Arlanda skiljer det ca 2 minuter i restid mellan de snabbaste tågen (som klarar 

200 km/h) och de långsammare tågen (som klarar 160km/h).22 Trafikverket anger i sin trångsektor-

plan23 att varierande hastighet reducerar antalet tåglägen med fyra per timme, men som ovanstående 

schematiska bilder visar är utfallet även beroende av hur stor den faktiska blandningen blir.  

En andra faktor för att tolka kapaciteten är det trafikeringsmönster som gäller på sträckan Stockholm–

Arlanda/Märsta för SL:s pendeltåg via Arlanda och för SJ:s Uppsalatåg via Märsta. Kopplingspunkten 

vid Skavstaby har utformats för att snabba tåg på ytterspåren skulle fortsätta mot Arlanda, och för att 

pendeltåg skulle fortsätta mot Märsta. Till följd av att båda dessa tågupplägg har ett trafikerings-

mönster som innebär att de byter spår vid Skavstaby tas mer kapacitet i anspråk än vad som annars 

                                                      

22 Enligt tydal.nu, jämförda tåg är Arlanda express (200km/h) och SJ:s uppsalatåg (160km/h) respektive SJ:s 

intercitytåg till Mora (160km/h) på sträckan Stockholm C–Skavstaby.  

23 Trafikverket (2013), Trångsektorsplan Stockholm – Planeringsförutsättningar – Tågplan T15. TRV 

2013/72010. 



VTI notat 10–2017  33 

varit fallet. När SJ:s Uppsalatåg trafikerar ytterspåren mellan Stockholm C och Skavstaby tas kapacitet 

i anspråk på Arlandabanan trots att dessa tåg inte passerar Arlanda. Detta beror på att det är svårt att 

nyttja den lediga kapacitet som Uppsalatågen lämnar efter sig på Arlandabanan (efter att de bytt spår 

till innerspåren mot Märsta) med något annat tåg. Samma förhållande gäller för SL:s pendeltåg till 

Uppsala, som lämnar outnyttjad kapacitet efter sig på innerspåren då de byter spår till Arlandabanan 

vid Skavstaby.24  

I tabell 3 summeras effekterna av ovan nämnda faktorer i form av en redovisning av hur många 

tåglägen som kan antas förbrukas på grund av varierande hastigheter och tågupplägg på andra banor. 

Bedömningen att 4 tåglägen förbrukas av hastighetsskillnader bygger på Trafikverkets bedömning i 

trångsektorplanen, samt att det kan konstateras att blandningen mellan tåg som går i 160km/h och 

200km/h är relativt stor i tidtabellen för 2015. Dessa totalt sex förbrukade tåglägen ska ses som 

ungefärliga antaganden grundade i rimlighetsbedömningar. Tabellen pekar dock på att nuvarande 

trafik förbrukar en mycket stor del av den kapacitet som finns tillgänglig på banan. Detta stöds av 

Trafikverkets kapacitetsanalyser av sträckan för 2014, som pekar på ett kapacitetsutnyttjande i 

intervallet 81–100 procent under de två mest belastade timmarna.25  

Tabell 3: Trafik på Arlandabanan och antagen förbrukad kapacitet på grund av hastighetsskillnader 

och tågupplägg på andra banor  

Operatör  Max 1h 

Andra operatörer 8 

A-train  6 

Summa 14 

  

Tåglägen som ”förbrukas” p.g.a. tågens hastighetsskillnader ca 4 

Tåglägen som ”förbrukas” p.g.a. tågupplägg på andra banor ca 2 

Summa  ca 20 

3.4. Slutsatser 

Trafiken mellan Stockholm C och Arlanda har varit ungefär lika omfattande under hela perioden 

2004–2015, men verkar ha ökat med något tåg i maxtimmen under senare år. Sedan Arlandabanans 

tillkomst byter SJ:s Uppsalatåg från ytter- till innerspår. Därmed tas mer kapacitet i anspråk än vad 

som varit fallet om dessa tåg inte hade bytt spår. Sedan en tid har också vissa av SL:s pendeltåg ett 

förändrat trafikeringsmönster eftersom de pendeltåg som har Uppsala som slutstation byter från 

innerspåren till Arlandabanan och därmed ytterligare begränsar flexibiliteten i förutsättningarna för 

trafiken. 

Det finns självklart inga tekniska problem med att ändra dessa tågs trafikeringsmönster för att spara 

tåglägen. Detta skulle samtidigt leda till förändrad tillgänglighet till Arlanda och till Märsta. Då ett 

huvudsyfte med pendeltågstrafiken till Uppsala är att öka tillgängligheten till Arlanda är det svårt att 

se att ett förändrat upplägg skulle ses som acceptabelt. En annan begränsande faktor är att 

topphastigheterna mellan tåg varierar, vilket konsumerar kapacitet. Det skulle således finnas mer 

utrymme på banan om en samordning skedde mellan operatörernas tåg, så att fler tåg på sträckan 

kunde hålla samma topphastighet. 

                                                      

24 Kapaciteten som frigörs på Arlandabanan kan inte användas för att köra fler tåg, men den lediga tiden kan 

dock minska störningskänsligheten något på Arlandabanan, då det finns ett större tidsmässigt utrymme mellan 

några av tågen. 

25 Trafikverket (2015), Järnvägens kapacitet 2014 – underlag till årsredovisningen, s. 15. 



34  VTI notat 10–2017 

Tabell 3 pekar på att samtliga (20) tillgängliga tåglägen förbrukas. Med nuvarande trafik och tågens 

hastigheter är därmed ytterspåren mellan Stockholm C och Arlanda, inklusive Arlandabanan, sannolikt 

fullt utnyttjade under den tyngst belastade timmen i den tyngst belastade riktningen. Under andra 

timmar på dygnet finns utrymme för fler tåg. Då banan redan är nära maximalt utnyttjande under vissa 

perioder krävs dock att ökad trafik vägs av mot störningskänslighet, då tung belastning under längre 

sammanhängande tid leder till att återställning efter en störning tar längre tid. Det bör också noteras att 

analysen i denna PM avser antalet tåg och inte om det finns tomma platser kvar på tågen eller om 

tågens kapacitet kan ökas genom att de förlängs.  

Sammantaget finns det därmed flera faktorer att ta ställning till innan det är möjligt att avgöra om 

infrastrukturen i anslutning till Arlandabanan är fullt utnyttjad eller ej. För det första behöver det 

fastställas om sittplatserna på de tåg som går i dagsläget är fullt utnyttjade eller om ett eventuellt 

framtida ökat resande kan rymmas på redan befintliga tåg. För det andra finns det en möjlighet att 

använda mer ändamålsenliga tåg för att trafikera banan. Detta handlar om att göra de befintliga tågen 

längre/rymligare på avgångar som idag är fulla. En tredje möjlighet är att anpassa samtliga tåg till 

samma topphastighet för att kunna nyttja fler tåglägen. Slutligen har trafikens störningskänslighet 

konsekvenser för antalet tåg på sträckan; ju högre krav som ställs på trafikens kvalitet i detta avseende, 

desto färre tåg ryms på en given sträcka. 

En ombyggnad av kopplingspunkten i Skavstaby för att åstadkomma en planskildhet har diskuterats i 

flera utredningar om järnvägen i Stockholmsområdet.26 En sådan utbyggnad skulle kunna innebära att 

tågen inte korsar varandras vägar. I så fall skulle den kapacitet som finns på banorna kunna utnyttjas 

bättre, men utbyggnaden skulle vara kostsam. Kostnaden för sådana åtgärder är i regel betydande 

samtidigt som övriga förändringar i regelverket kring trafiken kan vara lättare att genomföra. 

Investeringar i nya tåg kan dessutom vare ett mindre kostsamt sätt att åtgärda kapacitetsbrister än att 

investera i nya banor. En bedömning av dessa förhållanden ligger emellertid utanför det uppdrag som 

redovisas i denna promemoria. 

                                                      

26 Se t.ex. Vectura (2010) Trafikeringsstrategi för Arlandakorridoren – Stärkt kollektivtrafik i korridoren 

Stockholm Arlanda – Uppsala och Trafikverket (2014) Samrådsunderlag – Arlandabanan, Skavstaby-Arlanda 

Sigtuna och Upplands Väsby kommun, 2014/49376.  
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