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Referat 

Under de senaste två decennierna har både utbud av och resande med regionaltåg ökat väsentligt i 

Sverige. Konsekvenserna av dessa ökningar har hittills endast i begränsad utsträckning analyserats 

från samhällsekonomisk utgångspunkt. 

Syftet med denna studie är att med hjälp av efterfrågesimuleringar analysera konsekvenserna av tänkta 

förändringar av frekvens och taxor nedåt respektive uppåt på två regionala linjer i Mälardalen: 

Västerås till Stockholm och Hallsberg till Stockholm. Konsekvenserna beskrivs i termer av beräknade 

förändringar av efterfrågan, resenärernas nytta, intäkter och kostnader för olika kollektiva trafikslag, 

externa effekter, operatörernas finanser (företagsekonomiska netto), den offentliga sektorns finanser 

(den offentliga sektorns intäkter minus kostnader) samt samhällsekonomi.  

Beräkningarna visar att det rent finansiellt skulle löna sig att minska turtätheterna, men tvärtom 

innebära en förlust att öka dem, samt att båda höjda och sänkta taxor skulle innebära finansiell förlust. 

Samhällsekonomiskt visar beräkningarna att det, liksom finansiellt, är lönsamt att minska turtätheterna 

men olönsamt att öka dem. Höjda taxor innebär en förlust både finansiellt och samhällsekonomiskt. 

Den enda policy för vilken riktningen på de beräknade finansiella och samhällsekonomiska utfallen är 

olika är en taxesänkning.  En taxesänkning bedöms vara företagsekonomiskt olönsam, men beräknas 

vara samhällsekonomiskt lönsamt. 
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Abstract 

Over the past two decades, both the supply of and the travel by regional trains increased significantly 

in Sweden. The impact of these increases has so far only to a limited extent been analysed with cost-

benefit analysis. 

The purpose of this study is to use demand simulations to analyse the consequences of hypothetical 

changes in the frequencies and the tariffs, downwards and upwards, for two regional lines in 

Mälardalen: Västerås to Stockholm and Hallsberg to Stockholm. The impacts are described in terms of 

projected changes in demand, travelers 'benefit, income and costs of various modes of public transport, 

externalities, operators' finances (net revenue), government finance (government revenues minus 

costs) and the social net. 

The calculations show that it is financially worthwhile to reduce frequencies, but that an increase 

would lead to financial losses (of net revenue), and that both higher and lower tariffs would mean 

financial loss. The cost-benefit calculations show that, as for finances, it is beneficial to reduce 

frequencies but negative to increase them. Tariff increases lead to losses both financially and socially. 

The only policy for which the direction of the financial and cost-benefit outcomes are different is a 

tariff reduction. A tariff reduction is assessed to financially unprofitable, but is calculated to be 

socially beneficial. 
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Förord 

Resandet med regionaltåg I Sverige har ökat med 179 procent från 1992 till 2012. Samtidigt har 

antalet avgångar ökat väsentligt. Konsekvenserna av denna ökning har inte analyserats från 

företagsekonomisk och samhällsekonomisk utgångspunkt.  

Syftet med denna studie är att analysera konsekvenserna av förändrad frekvens och förändrade taxor 

på regionala tåglinjer i Mälardalen.  

Konsekvenserna beskrivs i termer av beräknade förändringar av efterfrågan, resenärernas nytta, 

intäkter och kostnader för olika kollektiva trafikslag, externa effekter, operatörernas finanser 

(företagsekonomiska netto), den offentliga sektorns finanser (den offentliga sektorns intäkter minus 

kostnader) samt samhällsekonomi.  

Föreliggande studie har genomförts av Roger Pyddoke (projektledare, VTI), Kjell Jansson (KJ 

Samhällsekonomi) och Chris Halldin (ÅF).  

Studien har finansierats av Centrum för Transportstudier (CTS) i Stockholm, med delfinansiering av 

Trafikanalys. 

Projektdeltagarna vill tacka Lena Wieweg, Trafikverket, för synpunkter som hon framförde vid VTI:s 

granskningsseminarium den 9 oktober 2014. Jan-Eric Nilsson granskade revideringarna i mars 2015. 

Vi tackar också Christina Paulin och Tomas Ahlberg, Mälab, för uppgifter om resmängder på tågen i 

Mälardalen och Bo-Lennart Nelldal för uppgifter om tågkostnader, samt Tomas Ahlberg också för 

uppgifter om taxor i Mälardalen och för synpunkter på ett utkast till denna rapport. 

 

Stockholm, maj 2015  

 

Roger Pyddoke 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Samhällsekonomisk analys av förändrad frekvens och taxa för regionaltågstrafik i Mälardalen 

av Kjell Jansson (KJ Samhällsekonomi), Roger Pyddoke (VTI) och Chris Halldin (ÅF) 

 

När detta skrivs, i april 2015, diskuteras inom bolaget Mälab1, möjligheten att anskaffa nya tåg. 

Avsikten är att Mälab på så sätt ska kunna bedriva trafiken i egen regi eller upphandla en operatör som 

bedriver trafiken med rullande materiel som ägs av Mälab. Detta skulle i så fall ersätta det avtal som 

förhandlats fram med SJ om en trafik som är mer omfattande än vad som vore fallet om trafiken skulle 

bedrivas på kommersiella villkor.  

Ett av flera mål med ett sådant beslut är att kunna öka resandet genom att erbjuda en ökning av 

turtätheten, framför allt utanför högtrafik. Om en ökning av resandet med regional tågtrafik sker på ett 

företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt lönsamt sätt är det av godo. Nu finns dock omständig-

heter som väcker frågan om ökningen kan vara förenad med problem. En första iakttagelse är att de 

reala kostnaderna för kollektivtrafikhuvudmännens trafik ökat kraftigt. De ökade kostnaderna har 

finansierats genom betydande ökningar av både anslag och taxor.  

Den ökning av tågresandet som skett de senaste decennierna kan ses som en framgång. Men hur ska vi 

förhålla oss till ökningen om den köps till priset av förlorad välfärd i termer av ökade kostnader för 

skattebetalarna och om kostnaderna fortsätter att öka snabbt över tid? 

Syftet med denna studie är att med hjälp av modellberäkningar analysera de finansiella (företags-

ekonomiska) och samhällsekonomiska konsekvenserna av ökade respektive minskade turtätheter 

(frekvenser) och av ökade respektive minskade taxor på två regionala tåglinjer i Mälardalen: 

Stockholm–Västerås (som här betecknas 57c) och Stockholm–Hallsberg (57e). Eftersom Mälab ägs av 

ett antal myndigheter och finansierar driften, antas här att de finansiella utfallen – dvs. skillnaden 

mellan biljettintäkter och trafikeringskostnader – påverkar den offentliga sektorns finanser.  

Beräkningarna visar att det företagsekonomiskt skulle löna sig att minska turtätheterna och att en 

ökning skulle innebära en förlust. Båda höjda och sänkta taxor skulle innebära företagsekonomisk 

förlust. Samhällsekonomiskt visar beräkningarna att det är lönsamt att minska turtätheterna men 

olönsamt att öka dem, samt att det lönsamt att sänka taxorna men att höjda taxor innebär förlust. Den 

enda policyförändring för vilken den finansiella effekten och den samhällsekonomiska effekten går i 

olika riktning är därför taxesänkning. Taxesänkningen ger ett sämre företagsekonomiskt netto medan 

den samhällsekonomiska effekten blir positiv.  

Beräkningarna 

Två alternativa antaganden om kostnadsförutsättningar har testats. Det ena bygger på ASEK 5 och det 

andra på bedömningar av Bo-Lennart Nelldal, KTH och Tomas Ahlberg, Mälab. Vi betraktar 

bedömningen av KTH/Mälab som mest trovärdig eftersom den dels bygger på kostnadsuppskattningar 

för just den tågtyp som används dels ger ett resultat som uppvisar konsistens med ett finansiellt 

underskott som relativt väl överensstämmer med Ahlbergs bedömningar. I denna sammanfattning 

redovisas därför enbart beräkningarna enligt KTH/Mälabs bedömning. 

                                                      

1 Ägandet av MÄLAB delas av Stockholms läns landsting, Örebro läns landsting, Kommunalförbundet 

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, landstinget i Uppsala län, Landstinget Västmanland och 

Landstinget i Östergötland. 
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De förändringar som utvärderas i jämförelse med dagens situation, jämförelsealternativet (JA), är 

följande utredningsalternativ (UA):  

 minskad frekvens med 20 procent (UA1) 

 ökad frekvens med 20 procent (UA2) 

 ökade taxor med 20 procent (UA3), oberoende av kostnadsförutsättningar 

 sänkta taxor med 20 procent (UA4), oberoende av kostnadsförutsättningar. 

Att UA3 och UA4 analyseras oberoende av kostnadsförutsättningar beror på att frekvensen för de 

studerade linjerna inte ändras och därför heller inte kostnaderna, förutom omkostnader för förändring 

av antal personkilometer. 

Med turtäthet (frekvens) menas här avgångsfrekvens, dvs. antal turer per timme. Vi gör separata 

beräkningar för högtrafik, tidsperioden 06–09 och 15–18 under vardagar, samt för mellantrafik, 

perioden 09–15 och 18–23 under vardagar och hela dagarna under övriga dagar under året. 

Beräkningar av effekter på efterfrågan, resenärsnytta, intäkter och kostnader görs med modellen Vips. 

Modellen inkluderar samtliga interregionala och regionala kollektiva färdmedel samt bil. Vår 

utgångspunkt har varit att använda de i svensk transportsektor gällande rekommendationerna för 

kalkyler i Sverige (ASEK 5), men några åktidvärderingar har modifierats, vilket förklaras i bilaga 1, 

avsnitt B1.3.  

Effekter beräknas för 7 olika resenärskategorier: 

 långväga: förvärvsarbetande, studerande, pensionärer, tjänsteresenärer 

 regionala: arbetsresor, övriga privatresor, tjänsteresor. 

Naturligtvis kan inte en modell fånga alla effekter, även om alla indata vore fullständigt korrekta. Det 

finns ett antal tänkbara felkällor, varav den kanske största gäller hur bilister värderar åktid, komfort 

och kostnad för att köra bil.  

Till att börja med kalibrerades utgångsläget. Kalibreringen har gått ut på att erhålla medelbeläggning 

på de aktuella tåglinjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg som så nära som möjligt 

överensstämmer med SJ:s mätningar år 2013 och bedömningar av Tomas Ahlberg, Mälab.  

Resultat 

I följande tabell sammanfattas de finansiella och samhällsekonomiska utfallen i miljoner kronor per år.  

  Enligt KTH/Mälab 

  Hög Mellan Totalt 

UA1 Minskade frekvenser       

Finansiellt utfall för tåglinjerna 57c, 57e 5,7 17,6 23,3 

Samhällsekonomiskt utfall 2,2 12,9 15,1 

UA2 Ökade frekvenser       

Finansiellt utfall för tåglinjerna 57c, 57e -15,7 -12,7 -28,3 

Samhällsekonomiskt utfall -11,6 -6,2 -17,8 
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 Enligt KTH/Mälab 

 Hög Mellan Totalt 

  Oavsett kostnadsförutsättningar 

UA3 Höjda taxor    

Finansiellt utfall för tåglinjerna 57c, 57e -6,8 -11,7 -18,5 

Samhällsekonomiskt utfall -13,4 -15,5 -28,9 

UA4 Sänkta taxor       

Finansiellt utfall för tåglinjerna 57c, 57e 2,8 3,2 6,0 

Samhällsekonomiskt utfall 18,5 24,3 42,8 

 

Det finansiella utfallet för vartdera utredningsalternativet ingår som en komponent i det 

samhällsekonomiska utfallet. Det samhällsekonomiska utfallet innehåller dessutom komponenterna: 

 nytta för resenärerna 

 finanser för övriga kollektivtrafiklinjer 

 den offentliga sektorns finanser, övrigt 

 externa effekter. 

Av dessa komponenter utgör nyttan för resenärerna en post som i varje utredningsalternativ är större 

än det finansiella utfallet för tåglinjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg.  

En annan stor komponent utgörs av det finansiella utfallet för övriga kollektivtrafiklinjer. Detta beror 

på att antagna frekvens- och taxeförändringar beräknas leda till stora efterfrågeomfördelningar och 

därmed intäktsomfördelningar mellan de studerade linjerna och de övriga kollektivtrafiklinjerna. 

Resultaten innebär att det företagsekonomiskt skulle löna sig att minska turtätheterna, men innebära en 

förlust att öka dem, samt att båda höjda och sänkta taxor skulle innebära företagsekonomisk förlust. 

Samhällsekonomiskt visar beräkningarna att det är lönsamt att minska turtätheterna men olönsamt att 

öka dem, samt att det är lönsamt att sänka taxorna men att höjda taxor innebär förlust. De samhälls-

ekonomiska resultaten för mellantrafiken (dvs. trafik utanför högtrafik) skiljer sig inte från trafiken i 

sin helhet. 

Att efterfrågeökningar vid ökade turtätheter eller sänkta taxor kan kräva utbudsökningar i form av 

ökade frekvenser eller fler vagnar bedöms inte påverka dessa slutsatser, inte heller att efterfråge-

minskningar vid sänkta turtätheter eller höjda taxor kan kräva utbudsminskningar i form av sänkta 

frekvenser eller färre vagnar. 

Resultaten indikerar således att det inte går att öka det samhällsekonomiska värdet av regionaltågs-

trafiken enbart med ökad frekvens. Allmänt sett framstår effekterna, som relativt små. Det samhälls-

ekonomiska nettot överskrider endast i ett fall 10 procent av beräknade initiala totala intäkterna. Det är 

i fallet med taxesänkningar. Då utgör det samhällsekonomiska nettot cirka 15 procent av de initiala 

totala intäkterna.  

Detta leder oss till frågan om en ytterligare ökning av regionaltågsutbudet eller en taxesänkning kan 

stödjas av en samhällsekonomisk analys. Eftersom de samhällsekonomiska effekterna av 

förändringarna i de flesta fall är förhållandevis små och osäkerheterna relativt stora så kan man inte 

med denna studie som grund säkert hävda något bestämt om de samhällsekonomiska effekterna av 
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förändringar av turtäthet och taxa. Resultaten kan därför indikera att dagens frekvens och taxa uppnår 

ett samhällsekonomiskt resultat som kan ligga nära det optimala.  

Begränsningar  

Det finns några aspekter som vi i denna studie inte har hanterat och som skulle kunna påverka utfallen. 

Vi har endast modellerat de direkta förändringarna av frekvens och taxa, inte de simultana 

förändringarna både av frekvens och taxa. Vid exempelvis en ökning av frekvensen kan det vara 

optimalt att anpassa även taxa och omvänt. Vi har inte heller modellerat anpassningar av frekvens och 

taxa för övriga tåglinjer och andra kollektivtrafiklinjer. Sådana anpassningar skulle kräva särskild 

modellering av utbudsbeteendet något som legat utanför ambitionen för detta projekt.  

Vi har inte heller anpassat förändringarna av frekvenser så att nuvarande rullande materiel inte skulle 

behöva öka eller minska. Förutsättningen om en frekvensändring på 20 procent leder emellertid i vissa 

fall till att det behövs fler respektive färre tåg. För att undvika att behöva förändra mängden rullande 

materiel skulle i vissa fall frekvensförändringarna behöva vara mindre än 20 procent, och därmed 

skulle kostnadsförändringarna bli mindre. 

Vi har noterat att resultaten indikerar höga efterfrågeelasticiteter med avseende på taxor. En tänkbar 

förklaring kan vara att de tidsvärden som vi använder för att beräkna beteendet ligger lägre än de 

verkliga. Högre tidsvärderingar än de antagna skulle minska efterfrågeökningen vid sänkta taxor och 

därmed göra det än mindre sannolikt att sådana sänkningar är företagsekonomiskt lönsamma. 

Samtidigt skulle högre tidsvärderingar göra både taxesänkningar och frekvenshöjningar samhälls-

ekonomiskt mer lönsamma respektive göra taxehöjningar och frekvenssänkningar samhällsekonomiskt 

mer olönsamma, beroende på att de positiva respektive negativa nyttoeffekterna för resenärerna skulle 

vara större. 

De höga elasticiteterna kan emellertid också ha en annan orsak, nämligen den potentiella konkurrensen 

från det stora antal tåglinjer och busslinjer som har många stationer gemensamma med de studerade 

linjerna och som därför kan utgöra nära substitut till de studerade linjerna. Det skulle i så fall innebära 

att de höga beräknade elasticiteterna vid turtäthets- och taxeförändringar kan vara rimliga.  

Även omfördelningar mellan de studerade tåglinjerna och bil är i samma storleksordning som 

omfördelningar mellan de studerade tåglinjerna och andra kollektivtrafiklinjer. Vi saknar också goda 

underlag för att bedöma de åktidsvärden som tillskrivs bilister här men också grunder för att bedöma 

heterogenitet mellan bilanvändare.  

Studien indikerar att den precisa utformningen av förändringar av frekvens och taxa kan ha stor 

betydelse för utfallet. 
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Summary 

Cost-benefit analysis of changes in prices and frequencies for regional passenger trains in 

Sweden 

by Kjell Jansson (KJ Samhällsekonomi), Roger Pyddoke (VTI) and Chris Halldin (ÅF) 

As of this writing, April 2015, the company Mälab is discussing the option to acquire new trains. The 

intention of Mälab is to be able to operate more services itself or to procure an operator operating 

increased services with its own new rolling stock. This would then replace a negotiated agreement 

with SJ (the former Swedish national operator) for a more extensive service than would be provided if 

the traffic would be provided on commercial basis. 

One of several objectives of such a decision is to enable an increase in travel by offering increased 

service frequency, particularly outside peak hours. If an increase in travel by regional train service 

takes place in a financially profitable way and with a positive cost-benefit net, it would be socially 

beneficial. Now there are circumstances that raises the question if such an increase in services may be 

associated with problems. A first observation is that the real costs of public transport principals’ 

services have increased steeply in the last decade. These increased costs have been financed by 

significant increases in both funding and tariffs. 

The increase in rail travel that has occurred in recent decades can be seen as a success. But how are we 

to assess this increase if it comes at the price of lost welfare in terms of increased costs for taxpayers 

and if costs continue to increase rapidly over time? 

The purpose of this study is to use demand simulations to analyze the financial (net revenue) and the 

social net (cost-benefit net) of increased and decreased frequency of service (frequencies) and of 

increased and decreased rates of two regional train lines in Mälardalen: Stockholm-Västerås and 

Stockholm-Hallsberg. Since Mälab is owned by a number of regional public transport authorities and 

partly finances operations, it is here assumed that the financial outcomes – i.e. the difference between 

ticket sales and operation costs - affect the government finances. 

The calculations show that it is financially worthwhile to reduce frequencies and that an increase 

frequencies would lead to losses. Both higher and lower tariffs would lead to financial losses. Cost-

benefit calculations show that it is beneficial to reduce frequencies but not to increase them, and that it 

is beneficial to reduce tariffs, but not to increase tariffs. The only change in policy for which the 

financial impact and the economic effects go in different direction are therefore tariff reduction. Tariff 

reductions reduces the financial net while the cost benefit net increases. 

Calculations 

Two alternative assumptions about the cost conditions have been tested. One is based on ASEK 5 and 

the second on estimates by Bo Lennart Nelldal, KTH and Tomas Ahlberg, Mälab. We consider the 

estimations of KTH / Mälab to be most credible since it is based on cost estimates for the particular 

type of train that is used on the studied lines and because it yields financial nets in keeping with 

Ahlberg’s assessments. This summary therefore only reports calculations using the KTH / Mälab 

assessment. 

The scenarios that are evaluated in comparison with the current situation, the reference case, are the 

following: 

 reduced frequency by 20 percent (SA1) 

 increased frequency by 20 percent (SA2) 

 increased tariffs by 20 percent (SA3), regardless of cost conditions 

 reduced tariffs by 20 percent (SA4), independent of charge conditions. 
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The scenarios SA3 and SA4 are analyzed independently of cost conditions because the frequency of 

the studied lines are not changed and hence the costs are not affected, except for the changes in costs 

due to the change of the number of passenger kilometers. 

In this study frequency means the frequency of services, e.g., the number of departures per hour. We 

do separate demand simulations for the peak period, the time period 06-09 and 15-18 on weekdays, 

from the off-peak traffic, the period 09-15 and 18-23 on weekdays and all day during weekends and 

holidays. 

All calculations of the effects on demand, traveler benefit, income and costs are made with the model 

Vips. The model includes all inter-regional and regional public transport and car use. Our starting 

point has been to use the current Swedish transport sector recommendations for cost-benefit calcula-

tions in Sweden (ASEK 5), but some travel time valuations have been modified, as explained in 

Annex 1, Section B1.3. 

Effects are calculated for seven different passenger categories: 

 long-distance: gainfully employed, students, seniors, business travelers 

 regional: commuting, other private travel, business travel. 

Of course, a model never captures all effects, even if all its input would be correct. There are a number 

of possible sources of error, of which perhaps the largest is how motorists value travel time, comfort 

and cost of driving. 

To begin with the model is calibrated for the reference case. The calibration uses data on average 

occupancy rates on the train lines Stockholm-Västerås and Stockholm-Hallsberg and to SJ's passenger 

counts in 2013 and the assessments by Tomas Ahlberg, Mälab.  

Results 

The following table summarizes the changes in financial and cost-benefit outcomes in millions of SEK 

per year compared to reference case.  

Changes in financial and net-benefits from the scenarios compared to the reference case 

  Costs from KTH/Mälab 

  Peak Off-peak Total 

SA1 Decreased frequences       

Financial outcome for studied lines  5,7 17,6 23,3 

Cost-benefit outcome 2,2 12,9 15,1 

SA2 Increased frequences       

Financial outcome for studied lines -15,7 -12,7 -28,3 

Cost-benefit outcome -11,6 -6,2 -17,8 
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 Costs from KTH/Mälab 

 Peak Off-peak Total 

  Independent of cost assumption 

SA3 Increased tariffs    

Financial outcome for studied lines -6,8 -11,7 -18,5 

Cost-benefit outcome -13,4 -15,5 -28,9 

SA4 Decreased tariffs       

Financial outcome for studied lines 2,8 3,2 6,0 

Cost-benefit outcome 18,5 24,3 42,8 

 

The financial outcome for each scenario is included as a component of the socio-economic outcome. 

The socio-economic outcomes also contains the components: 

 benefit for travelers 

 finances for other public transportation lines 

 public sector finances, other 

 external effects. 

Of these components, the benefit to travelers, is larger than the financial outcome for the railway lines 

Stockholm-Västerås and Stockholm-Hallsberg in all scenarios. Another major component is the 

financial outcome for other public transportation lines. The reason is that the adopted frequency and 

tariff changes are expected to lead to large redistributions of demand and thus redistributions of 

revenue between the studied lines and other public transport lines. 

The results therefore mean that it is financially worthwhile to reduce frequencies, while increasing 

them would lead to losses, and that both higher and lower tariffs would mean financial losses. The 

cost-benefit calculations show that it is socially beneficial to reduce frequencies but not to increase 

them, and that it is beneficial to reduce tariffs, but not to increase tariffs. The cost-benefit results for 

the supply in off-peak do not differ from the supply in its entirety. 

The effects of demand increases following from an increased frequency or from tariff reductions may 

require supply increases in the form of higher frequencies or more carriages are not expected to affect 

these conclusions, nor do demand effects from reduced frequencies or increased tariffs which may 

require supply reductions in the form of lower frequencies or fewer carriages. 

The results thus indicates that it is not possible to increase the social net benefits of regional train 

services only by increasing frequency. Generally speaking, the net-benefit effects, are relatively small. 

The cost-benefit net only in one case exceeds 10 per cent of the estimated initial total revenue. It is in 

the case of tariff reductions. In that case the cost-benefit net increase is about 15 percent of the initial 

total revenue. 

This brings us to the question if a further increase in regional supply or a tariff reduction could be 

supported by a cost-benefit analysis. As the net-benefit effects of changes in most cases are relatively 

small and the uncertainties relatively large, we cannot with this study as a basis be certain about the 

net-benefit effects of changes in the frequency or tariff. The results therefore indicate that the current 

frequencies and tariffs achieve net-benefit results that may be close to the optimum. 
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Limitations 

There are some aspects that this study has not treated fully and which therefore potentially could affect 

the results. We have only modeled the direct changes of frequency and tariff, not simultaneous indirect 

adjustments of frequency and tariff respectively. For example, for an increase in frequency, it may be 

optimal to adjust the tariff and vice versa. We have not modeled the adjustments to the frequency and 

tariff of other train lines and other public transport lines. Such adjustments would require specific 

modeling of firm behavior which was outside the ambition of this project. 

We have not adjusted the changes of frequencies to existing rolling stock which therefore in some case 

will have to increase or decrease. The condition of a frequency change of 20 percent, however, in 

some cases may require more or fewer trains. To avoid having to change the amount of rolling stock, 

in certain cases the frequency changes need to be less than 20 percent, and thus consequently the cost 

changes would be smaller. 

We have noted that our results indicate high demand elasticities with respect to tariffs. One possible 

explanation may be that the time values that we use to calculate the behavior are lower than the true 

valuations. Using higher time values would reduce growth in demand for tariff reductions and thus 

make it even less likely that such reductions are financially profitable. At the same time, higher values 

make both tariff reductions and frequency increases socially more beneficial and make tariff increases 

and frequency reductions less beneficial, due to that the positive and negative impact on passenger 

values would be greater. 

The high elasticities, however, can also have another cause, namely a high degree of competition from 

the large number of train lines and bus routes which have many stations in common with the studied 

lines and therefore could constitute close substitutes for the studied lines. This would then mean that 

the high estimated elasticities for frequency and tariff changes may be reasonable. 

Even reallocations of demand between the studied railway lines and car are in the same order of 

magnitude as the reallocation between the studied railway lines and other public transport lines. We 

lack a good basis for assessing the time valuations attributed to car users here and we also lack 

grounds for assessing the heterogeneity among car users. The study indicates that the precise design of 

the changes in the frequencies and tariffs can have major impacts on the outcome. 
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1. Inledning, bakgrund och syfte 

Resandet med regionaltåg I Sverige har ökat med 183 procent från 1992 till 2013 (Tabell A1.4 i 

Trafikanalys (2014c) Bantrafik 2013). Under samma period ökade antalet platskilometer med 94 

procent och under perioden 1999 till 2013 ökade utbudet mätt i fordonskilometer med 28 procent. 

Konsekvenserna av förändringar av regionaltågsutbud har tidigare endast analyserats i ett fåtal 

offentliggjorda studier. Halldin och Jansson (2004) analyserade frågan om en ökning av antal 

avgångar med regionaltåg skulle påverka dåtidens SJ-monopol. Slutsatserna var att det ökade antalet 

avgångar med regionaltåg från Malmö till Alvesta skulle reducera efterfrågan på interregionala SJ-

linjer, men endast i liten utsträckning, samt att utbudsökningen inte skulle vara samhällsekonomiskt 

lönsam. 

När detta skrivs, i april 2015, planerar bolaget Mälab2, som nu enligt ett finansieringsavtal ersätter SJ 

för driften, att anskaffa nya tåg för att på sikt kunna upphandla regionaltågstrafiken. Planerna innebär 

bl.a. en ökning av turtätheten i trafiken. Om en ökning av resandet med regional tågtrafik sker på ett 

företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt lönsamt sätt är det av godo. Nu finns dock ett antal 

omständigheter som väcker frågan om ökningen kan vara förenad med problem. En första iakttagelse 

är att de reala kostnaderna för kollektivtrafikhuvudmännens trafik ökat med 86 procent under perioden 

2000 till 2013 (Trafikanalys 2014d). Tyvärr kan inte kostnaderna för kollektivtrafik med tåg urskiljas i 

den officiella statistiken. En andra iakttagelse, är att de ökade kostnaderna för kollektivtrafik under 

samma period finansierats, dels genom realt ökade anslag med 219 procent, dels genom realt ökade 

biljettintäkter med 65 procent.  

Ökningen av tågresandet kan ses som en framgång. Men hur ska vi förhålla oss till ökningen om denna 

framgång köps till priset av förlorad välfärd i termer av ökade kostnader för skattebetalarna och om 

kostnaderna ökar snabbt över tid? Observationen att resandeökningen åtföljs av snabbt ökade 

offentliga bidrag reser frågan om fler avgångar och lägre taxor kan rättfärdigas i samhällsekonomiska 

termer med en sedvanlig samhällsekonomisk kalkyl. Frågan om hur ett välfärdsoptimalt utbud av 

linjer, turer och taxor i kollektivtrafiken har en lång historia, se t.ex. Vickrey (1955), Mohring (1972), 

Jansson. J. O. (1979), Jansson K. (1991). Dessa analyser kommer fram till att subventionering av 

kollektivtrafik i många men inte alla fall kan rättfärdigas med samhällsekonomiska argument, speciellt 

för lokal- och regional kollektivtrafik. 

Syftet med denna studie är att analysera konsekvenser av förändrad frekvens och förändrade taxor på 

följande två regionala tåglinjer i Mälardalen: Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg, i termer 

av förändringar av efterfrågan, resenärernas nytta, intäkter och kostnader, övriga kollektivtrafiklinjers 

finanser och den offentliga sektorns finanser (den offentliga sektorns intäkter minus kostnader), 

externa effekter och samhällsekonomi.  

Eftersom Mälab ägs av ett antal myndigheter, antas här att de finansiella utfallen för tåglinjerna 

Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg påverkar den offentliga sektorns finanser. Ersättningen 

till SJ kommer rimligen att förändras med förändrat finansiellt utfall, om än inte exakt. 

Exempel på nyttor som inte låter sig fångas på ett enkelt sätt, och som vi bortser ifrån, är samhälls-

nyttan av att kunna erbjuda rörelsehindrade eller personer med låga inkomster möjligheter att resa, 

likaså om ett bättre transportsystem bidrar till en bättre fungerande arbetsmarknad vilket är svårt att 

kvantifiera.  

                                                      

2 Ägandet av MÄLAB delas av Stockholms läns landsting, Örebro läns landsting, Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, 

landstinget i Uppsala län, Landstinget Västmanland och Landstinget i Östergötland. 
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När utfallet för offentliga sektorns finanser redovisas innehåller detta utfallen för finanserna för 

linjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg, men också utfallet för regionalbuss, vilket 

dock är litet i sammanhanget. 

Vi redovisar också finansiella utfall för övriga kollektivtrafiklinjer, förutom för tåglinjerna 

Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg. Till övriga kollektivtrafiklinjer hör övriga tåglinjer, 

flyg och expressbuss. När vi här beaktar intäkter, kostnader, moms och företagsskatt benämns dessa 

linjer för enkelhets skull som övrig kollektivtrafik, men beteckningen kunde också vara kommersiell 

kollektivtrafik. Vi bortser då från att viss regional tågtrafik och pendeltågstrafik här också ingår i 

kategorin övrig (kommersiell) kollektivtrafik, men detta spelar ingen roll i sammanhanget eftersom 

vare sig intäkter eller kostnader förändras för dessa.  

Rapporten är disponerad på följande sätt. I avsnitt 2 sammanfattas de centrala förutsättningarna. 

Resultat för minskad frekvens redovisas i avsnitt 3, för ökad frekvens i avsnitt 4, för ökad taxa i avsnitt 

5 och för sänkt taxa i avsnitt 6. Sammanfattande slutsatser finns i avsnitt 7. Bilaga 1 innehåller en mer 

detaljerad redogörelse för förutsättningar och bilaga 2 en teknisk beskrivning av grundläggande 

egenskaper i den modell Vips som har tillämpats. 
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2. Metod och utgångspunkter 

2.1. Metod 

I detta kapitel presenteras och diskuteras utgångsläget för våra analyser. Vi utgår från en beskrivning 

av trafiken under 2014. Detta utgångsläge jämförs med beräknad efterfrågan för ökad och minskad 

turtäthet respektive taxenivå på tåglinjerna Stockholm–Västerås (57c) och Stockholm–Hallsberg (57e). 

Tanken är att beräkningarna beskriver vad som skulle hänt under 2014 med de förändrade 

förutsättningarna. 

Beräkningarna av efterfrågeförändringarna görs med modellen Vips3. Modellen använder som grund 

det nationella linjenätet som innehåller alla långväga och regionala tåglinjer, alla flyglinjer, alla 

expressbusslinjer, alla regionala busslinjer, pendeltågslinjer samt bilanvändningen. Lokala busslinjer 

och spårvagnslinjer behandlas av resursskäl inte lika detaljerat utan kodas normalt som ”skaft” till de 

större linjerna. Med dessa utgångspunkter beräknas skillnader i utfall mellan ett jämförelsealternativ 

(JA), och utredningsalternativ (UA). Varje resenär antas minimera sin generaliserade reskostnad, det 

vill säga restidskomponenter plus resans taxa, uttryckt i samma enhet med hjälp av tidsvärden, dvs. 

hur mycket resenärer antas vara villiga att betala för restidsförkortningar.  

En egenskap i Vips är att alla linjer och färdmedel beaktas simultant, i ett steg, där tidsvärdena är 

desamma för fördelning på linjer respektive färdmedel4. Även för den samhällsekonomiska kalkylen 

tillämpas samma tidsvärden.  

Nyttokonsekvenser beräknas för följande 7 resenärskategorier: 

 långväga: förvärvsarbetande, studerande, pensionärer, tjänsteresenärer 

 regionala: arbetsresor, övriga privatresor, tjänsteresor. 

För alla linjer har avstånd och tid mellan hållplatser, turintervall, kostnader och taxa kodats. 

Turintervallen för de studerade linjerna har kodats separat för högtrafik respektive mellantrafik. Som 

högtrafik betraktar vi 6 timmar under tidsperioderna 06–09 och 15–18 under 250 vardagar, vilket 

innebär summa 1 500 timmar under ett år. Som mellantrafik betraktas 10 timmar under 250 vardagar 

samt 16 timmar per dygn under övriga 115 dagar, vilket innebär summa 4 340 timmar. 

För varje järnvägsföretags tåglinje inkodas tågtyp med antal vagnar med visst antal sittplatser. Nedan 

anges gjorda antaganden om turintervall och trafikeringstider och därmed antal turer per år, enligt 

tidtabeller 2014. 

                                                      

3 Modellen Vips köptes år 2000 av det tyska företaget PTV AG och utvecklas inte längre. Emellertid, de 

grundläggande algoritmerna överfördes till modellen Visum som PTV AG äger och vidareutvecklar. Visum är 

därför numera mer känt än Vips, men eftersom de grundläggande algoritmerna är desamma erhålls samma 

resultat oavsett vilken av dessa modeller som tillämpas. 

4 I bilaga 2 redovisas egenskaperna i Vips (och Visum) i matematisk form. 
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Tabell 1 Antaganden om turintervall och trafikeringstider. 

 Högtrafik 

 Vardagar Vardagar   Antal Antal 

 06-09, 15-18 06-09, 15-18   timmar/år avgångar 

 6 timmar/dag 6 timmar/dag    per år 

 250 dagar/år 250 dagar/år   1 500  

 Turintervall, min. Avgångar/timme     

57c 60 1    1 500 

57e 97 0,619    928 

Summa  1,619    2 428 

 Mellantrafik 

 Vardagar Vardagar Övriga dagar Övriga dagar Antal Antal 

 övrig tid övrig tid   timmar/år avgångar 

 10 timmar/dag 10 timmar/dag 16 timmar/dag 16 timmar/dag  per år 

 250 dagar/år 250 dagar/år 115 dagar/år 115 dagar/år 4 340  

 Turintervall, min. Avgångar/timme Turintervall, min. Avgångar/timme   

57c 133 0,451 133 0,451  1 958 

57e 115 0,522 115 0,522  2 264 

Summa  0,973     

 

Vår utgångspunkt har varit att använda de i svensk transportsektor gällande rekommendationerna för 

kalkyler i ASEK 5. För några tillämpningar har dessa emellertid justerats. ASEK 5 utgår från 

prisnivån 2010. Vi har använt priser för de studerade linjerna och långväga kollektivtrafik från 2014. 

Däremot har vi inte korrigerat alla andra priser. Från december 2010 till december 2014 steg 

konsumentprisindex i Sverige med 3,3 procent. Vi menar att frånvaro av sådan korrigering har 

försumbar betydelse för resultaten. 

2.2. Efterfrågan och tidsvärden  

Efterfrågan i form av betalningsvilja för biljetter och för restidsvinster bestäms i hög grad av den 

enskilde resenärers värdering av restidsvinster. Värderingar av restidsvinster används också i VIPS för 

att beräkna de olika resenärsgruppernas val av resesätt. I denna studie har vi i första hand använt de 

restidsvärderingarna som rekommenderas i ASEK 5 (2014) och som härrör från den senaste nationella 

restidsvärdestudien (WSP 2010). På ett sent stadium började vi misstänka att de tidsvärden som vi har 

använt kanske är för låga. Vi sökte därför evidens som kunde motivera mer differentierade och högre 

beteendetidsvärden, dvs. de tidsvärden som avgör vilka linjer och färdmedel som resenärerna väljer. 

Vi återkommer till denna diskussion nedan. 
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Eftersom vi har delat in privatresenärer i förvärvsarbetande, pensionärer och studerande har också 

tidsvärdena disaggregerats och differentierats mellan dessa grupper, men på så sätt att det 

genomsnittliga tidsvärdet för privatresenärer överensstämmer med värdet i ASEK 5. För 

tjänsteresenärer är tidsvärdet 360 kr/timme enligt ASEK 5, men detta värde medför orealistiska 

färdmedelsval enligt kalibreringarna. Därför tillämpas i simuleringarna värdet 450 kr/timme för 

tjänsteresenärer, vilket genererar ett resbeteende som stämmer bättre med observerat resande. 

Eftersom detta värde avviker från rekommendation enligt ASEK 5 anges detta separat i Tabell 2. I de 

samhällsekonomiska kalkylerna har dock 360 kr/timme tillämpats i enligt med ASEK 5. 

Ett annat undantag är att vi tillämpar ett genomsnittligt tidsvärde för buss och tåg, enligt Tabell 2, där 

rekommendationer enligt ASEK 5 och tillämpningar i VIPS framgår. Detta motiveras i bilaga 1, 

avsnitt B1.3.  

Tabell 2 Åktidsvärderingar i kronor per timme enligt ASEK 5 och tillämpade värden i Vips, kortväga 

respektive långväga resor. 

  Kortväga privat Kortväga privat Kortväga  Långväga Långväga 

  arbete övriga tjänste  privat tjänste 

  ASEK 5 ASEK 5 ASEK 5  ASEK 5 ASEK 5 

Buss 71 44 390 Buss 52 390 

Tåg 92 71 331 Tåg 98 331 

Genomsnitt 82 58 360 Genomsnitt 75 360 

  Vips Vips Vips  Vips Vips 

Vips, genomsnitt 82 58 360 Vips, genomsnitt 75 360 

Vips, beteende   450 Förvärvsarbetande 92  

    Pensionärer 46  

    Studerande 46  

    Vips, beteende  450 

I Tabell 2 ser vi att vi har tillämpat ett genomsnittligt tidsvärden för buss och tåg. Därtill varieras i 

modellen åktidsvärdet mellan de kollektiva färdmedlen. Vikten på väntetid antas vara 0,5 av vikten för 

åktid, beroende på att resenärer vid glesa turintervall väntar ”hemma”. 

En iakttagelse i detta arbete är att efterfrågans elasticitet med avseende på taxa för resor med de 

studerade tåglinjerna kanske kan vara för höga i absoluta termer. De elasticiteter som vi kan beräkna 

ur modellresultaten ligger för flera förändringar i spannet -1,2 till -2,05. Dessa värden är höga i 

jämförelse med skattningarna i Wardman (2014) som presenterar en metaanalys av bl.a. efterfråge-

elasticiteter med avseende på taxa i 167 brittiska studier av kollektivtrafikefterfrågan och finner ett 

genomsnitt för järnväg på -0,86. (En tumregel är att vinstmaximerande operatörer ofta torde ligga nära 

-1,0. Det är en elasticitet som skulle råda när en vinstmaximerande operatör når i optimum.) Dessa 

jämförelser kan indikera att vi har använt lägre tidsvärden än de verkliga, eftersom 

känslighetsberäkningar vi gjort med högre tidsvärden ger lägre elasticitet för taxeförändringar.  

Vi studerade därför data för resenärernas hushållsinkomster på de studerade linjerna med data från 

Paulin (2015). Dessa data kan inte jämföras direkt med individers disponibla inkomster vilka ligger till 

grund för analyserna av tidsvärdena. Om vi betraktar hushållsinkomsten dividerat med tal mellan 1 
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och 2 som en approximation av individernas disponibla inkomster så är medianen för resenärernas 

disponibla inkomster på de studerade linjerna betydligt högre än medianen i de data som ligger till 

grund för den nationella tidsvärdesstudien. Använder vi dessutom ett samband mellan inkomst och 

tidsvärde från Börjesson m.fl. (2012) så kan vi konstatera att flertalet resenärer på regionaltågen norr 

om Mälaren torde ha betydligt högre tidsvärden än genomsnittet av tågresenärer i Sverige. Vi kunde 

således ha använt betydligt högre tidsvärden för beteendet.  

Det kan emellertid finnas också en annan orsak, till de höga efterfrågeelasticiteterna med avseende på 

taxa, nämligen konkurrensen mellan tåglinjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg och 

andra kollektiva linjer. Tåglinjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg har konkurrens 

från ett antal andra tåglinjer och från busslinjer, vilka har flera stationer gemensamma och därför kan 

vara nära substitut5. Därutöver upplever dessa linjer konkurrens från bil. Sammantaget beräknas denna 

konkurrens leda till betydande efterfrågeomfördelningar mellan de studerade linjerna och andra 

kollektiva linjer. Med tanke på denna konkurrens kan de relativt höga elasticiteterna som beräknats för 

de studerade linjerna vara rimliga.    

Vi har inte antagit att operatörer av konkurrerande kollektivtrafiklinjer anpassar taxor eller frekvenser 

som följd av antagna förändringar för de studerade tåglinjerna. Sådana anpassningar skulle kräva 

särskild modellering av utbudsbeteendet något som legat utanför ambitionen för detta projekt.  

Med tanke på de nära substituten kan beräknade elasticiteter vid turtäthets- och taxeförändringar vara 

stora, och fullt rimliga. Men en annan kompletterande orsak till de höga elasticiteterna kan naturligtvis 

vara den ovan nämnda, nämligen att de tidsvärden för kollektivtrafikresor som vi har använt är för 

låga.  

Vi kommer också att se att de beräknade efterfrågeomfördelningarna är stora, inte bara mellan de 

studerade linjerna och andra kollektivtrafiklinjer, utan också mellan de studerade tåglinjerna och bil, i 

vissa fall ungefär lika stora. Bilisterna beräknas således vara känsliga för förändringar av frekvens och 

taxa på de studerade tåglinjerna. Om vi misstänker att de tidsvärden vi har tillämpat för kollektiv-

trafikresor är för låga, kan det tvärtom vara så att de tidsvärderingar som vi har tillämpat för bil är för 

höga. Om tidsvärderingarna för att åka bil är lägre än antaget, innebär det att bilisterna tycker att bil är 

relativt bekvämare än kollektivtrafik, varför också känsligheten för frekvens- och taxeförändringar på 

de studerade linjerna skulle vara lägre. På motsvarande sätt kan det vara så att bilisterna uppfattar 

kostnaden för att åka bil är lägre än vad vi har antagit, vilket också skulle göra bilisternas känslighet 

mindre.   

Vi har inte funnit någon bra empiri om hur bilister värderar åktid och hur de uppfattar kostnaden för 

att åka bil. En del bilister har svårt att tänka sig att åka annat än bil och många kan underskatta 

kostnaden. I studien har vi antagit att 20 procent av bilisterna har låg värdering av åktid med bil och att 

de uppfattar priset för att åka bil som lågt. De övriga 80 procenten antas ha olika värderingar i olika 

kategorier. I bilaga 1, avsnitt B1.4, redovisas de åktidsvikter (i förhållande till normåktidsvikt 1) och 

den kostnad per kilometer som har tillämpats i modellen för respektive resenärskategori.  

2.3. Kalibrering 

För att göra en bra simulering av förändringar i trafikutbudet skulle man idealiskt sett önska sig en 

detaljerad och korrekt beskrivning av resandet. Då har man goda förutsättningar att beräkna förväntade 

                                                      

5 I bilaga 1, avsnitt B1.12 anges de tåg- och busslinjer som har stationer/hållplatser i samma orter som någon av, 

eller båda, tåglinjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg. Dessa tåg- och busslinjer kan således 

utgöra potentiella konkurrerande linjer. Alla är dock inte nödvändigtvis allvarliga konkurrenter eftersom pris kan 

vara betydligt högre eller frekvens betydligt lägre än på tåglinjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–

Hallsberg. Under kalibreringsarbetet har vi dock konstaterat att de flesta av dessa tåg- och busslinjer har fått 

högre eller mindre efterfrågan när frekvens eller pris har förändrats för de studerade tåglinjerna Stockholm–

Västerås och Stockholm–Hallsberg, och således är reella konkurrenter. 
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förändringar i resandet om förutsättningarna förändras. Det som funnits att tillgå i denna studie är 

relativt grova beskrivningar av resandet i landet som helhet kombinerat med vissa mer detaljerade 

uppgifter. I denna studie har vi delvis lyckats få tillgång till bra data för att beskriva resandet i 

utgångsläget.  

Resmängder har hämtats från Sampers i form av resmatriser för långväga resor uppdelat på tjänste- 

och privatresenärer och för regionala resor uppdelat på tjänsteresor, privatresor och övriga resor. Dessa 

resmatriser bygger på RES 2005/06. Trafikanalys har fördelat dessa resor på perioderna 06–09 och 

15–18 under vardagar (högtrafik) respektive för perioderna 09–15 och 18–23 under vardagar samt för 

övriga dagar (mellantrafik). Dessa resor har ej räknats upp till 2014 års nivå då vi bedömer att detta 

endast skulle påverka resultaten marginellt.  

Matriserna för långväga resor har i sin tur disaggregerats, dels för att erhålla resultat för 7 olika 

resenärskategorier. Med antaganden om att de olika grupperna har olika tidsvärderingar och betalar 

olika taxor görs simuleringar för vardera av 20 resenärskategorier.  

Nedan redovisas beräknad efterfrågan på de aktuella linjerna i utgångsläget, JA, 

Tabell 3 Beräknad efterfrågan för JA. 

 Efterfrågan i miljoner personkilometer per år 

 Högtrafik Mellantrafik Summa 

57c Sthlm-Västerås 41,7 59,8 101,4 

57e Sthlm-Hallsberg 61,4 115,5 176,9 

Summa 57c och 57e 103,0 175,3 278,3 

 

Vi har stämt av dessa resultat mot Mälabs uppgifter om antal personkilometer på Mälarbanan. Om vi 

förutom tåglinjerna Stockholm–Västerås, och Stockholm–Hallsberg, också innefattar linjen 

Stockholm–Göteborg via Hallsberg är antalet personkilometer per år enligt modellberäkningarna 495 

miljoner och enligt Mälab 455 miljoner, en differens på 5 procent. 

Kalibreringen av modellen har gått ut på att erhålla medelbeläggning på de aktuella tåglinjerna 57c, 

Stockholm–Västerås, och 57e, Stockholm–Hallsberg, som approximativt överensstämmer med SJ:s 

statistik enligt Paulin (2014). Dessa beläggningar har beräknats som ett genomsnitt av ett urval 

avgångar under 2013. Här finns naturligtvis ett antal osäkerheter som gör att det inte går att få perfekt 

överensstämmelse med i modellen beräknad efterfrågan på olika linjer och uppgifter om aggregerad 

efterfrågan. 

Eftersom vi har saknat empirisk grund för variation av priser och värderingar inom eller mellan de 

olika kategorier av resenärer vi analyserar, har kalibreringen inneburit att vi har varierat ett stort antal 

parametrar: 

 Värderingar av åktid och pris för att åka bil,  

 Påstigningsmotstånd på linjerna Stockholm–Västerås (57c), och Stockholm–Hallsberg (57e), 

 Påstigningsmotstånd på kollektivtrafiklinjer som konkurrerar med tåglinjerna Stockholm–

Västerås, och Stockholm–Hallsberg, 

Resultaten av kalibreringarna framgår av Tabell 4 nedan. Lägg märke till att angivna 

medelbeläggningar gäller i genomsnitt för alla avgångar under respektive period, högtrafik och 

mellantrafik. Vissa avgångar har naturligtvis väsentlig högre beläggningar under respektive period. 
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Tabell 4 Kalibreringsresultat för medelbeläggningar. 

  Linje 57c Högtrafik, medelbeläggning % Mellantrafik, medelbeläggning % 

  Stockholm-Västerås Från Stockholm Från Västerås Från Stockholm Från Västerås 

Sittplatskapacitet  
per avgång 

385     

Beläggningar      

Vips  32 34 36 36 

SJ  34 35 38 28 

  Linje 57e Högtrafik, medelbeläggning % Mellantrafik, medelbeläggning % 

  Stockholm-Hallsberg Från Stockholm Från Hallsberg Från Stockholm Från Hallsberg 

Sittplatskapacitet 
per avgång 

385     

Beläggningar      

Vips  41 37 32 28 

SJ  40 42 30 32 

 

Tomas Ahlberg, Mälab, har menat att medelbeläggningen bör ligga omkring 40 procent, medan Vips-

beräkningarna ligger något under. Ett skäl till en medelbeläggning på omkring 40 procent uppger 

Ahlberg vara att vissa avgångar har färre än 5 vagnar. Våra genomsnittsbeläggningar bygger dock 

genomgående på antagande om 5 vagnar. Skulle vi ha antagit något färre antal vagnar i genomsnitt, 

säg 4,5 vagnar, skulle också medelbeläggningarna enligt Vips har legat på omkring 40 procent. 

Uppgifterna från SJ om medelbeläggningar bygger dessutom på faktiskt antal vagnar. Kalibrerings-

resultatet får anses vara rimligt. 

2.4. Intäkter, kostnader och finansiering 

Våra intäktsberäkningar utgår ifrån genomsnittliga taxor för tågresor i Mälardalen som har tagits fram 

i samarbete med Tomas Ahlberg, Mälab. Arbetsresenärer antas köpa periodkort för en månad. Den 

genomsnittliga taxan har då antagits vara månadskortpriset dividerat med 44 (antaget antal resor per 

månad). Taxor för övriga tåg i landet har professor Bo-Lennart Nelldal, KTH, bidragit med. För flyg 

och buss har taxor uppskattats genom information från de olika företagens hemsidor på Internet.  

Tillämpade kollektivtrafiktaxor för tåglinjerna Stockholm–Västerås (57c) och Stockholm–Hallsberg 

(57e) under hög- respektive mellantrafik framgår av Tabell 5 nedan. 
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Tabell 5 Taxa för 57c och 57e under högtrafik respektive mellantrafikför olika kategorier. 

Linjerna  Högtrafik Mellantrafik 

57c och 57e Grundtaxa kr/km till km kr/km till km Grundtaxa kr/km till km kr/km till km 

Interregionala           

Förvärvsarbetande 55 0,7 200 0,53 600 55 0,7 200 0,53 600 

Pensionärer 55 0,6 450 0,53 600 45 0,6 450 0,53 600 

Studerande 41,3 0,7 450 0,5 600 41,3 0,7 450 0,5 600 

Tjänsteresor 80 1,3 450 1,4 600 80 1,3 450 1,4 600 

Regionala           

Arbete 15 0,55 200 0,15 600 8,5 0,3 200 0,25 600 

Övriga 45 0,7 450 0,53 600 55 0,7 450 0,53 600 

Tjänsteresor 80 1,3 450 1,4 600 80 1,3 450 1,4 600 

 

Av Tabell 5 framgår att: 

 Taxan för arbetsresor under mellantrafik har antagits vara lägre än under högtrafik med 

motiveringen att många redan har köpt månadskort för högtrafik, 

 Även taxor för övriga resor under högtrafik har antagits vara lägre än under mellantrafik med 

motiveringen att också många som gör övriga resor under högtrafik redan har köpt månadskort 

för arbetsresor. 

Kollektivtrafikmyndigheterna i Mälardalen subventionerar trafiken genom bolaget Mälab. De 

finansiella utfallen för tåglinjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg antas därför här 

påverka den offentliga sektorns finanser. Skälet är att de myndigheter som äger Mälab finansierar 

regionaltågstrafiken genom att betala en förhandlad klumpsumma till SJ som driver trafiken, och som 

därför påverkas av utfallet, indirekt. De exakta beloppen för ersättning av de studerade linjerna är dock 

inte kända för oss. Enligt uppgift från Mälab ska SJ köra ett antal avgångar som SJ inte skulle ha kört 

utan ersättning och i utbyte subventionerar Mälab en del av SJ:s förlust. Ersättningen till SJ kommer 

därför rimligen att förändras med förändrat finansiellt utfall, om än inte exakt.  

Vi har för beräkningarna tillämpat två alternativa antaganden om kostnader för tåglinjerna Stockholm–

Västerås (57c) och Stockholm–Hallsberg (57e). Det ena bygger på parametrar enligt ASEK 5. Det 

andra bygger på bedömningar av Bo-Lennart Nelldal, KTH och Tomas Ahlberg, Mälab för tågtyp 

X40, vilken i huvudsak används på dessa linjer. Vi betraktar bedömningen av KTH/Mälab som mest 

trovärdig eftersom den dels bygger på kostnadsuppskattningar för just den tågtyp som används dels 

medför ett här beräknat finansiellt underskott som relativt väl överensstämmer med Ahlbergs 

uppgifter. 

Nedan redovisas kostnadsberäkningen uttryckt i kronor per tågkilometer enligt de två alternativen. 
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Tabell 6 Två alternativa antaganden för kostnadsuppskattningar. 

Antaganden Resultat Beräkning av kostnad per tågkilometer 

kr/ kr/ kr/ Platser/ Antal Antal Genomsnitts- Avstånds- Tidskostnad Totalkostnad 

Vagnkm vagntimme tågkm vagn vagnar platser hastighet, km/h kostnad, kr/km kr/km kr/km 

Enligt ASEK 5        

6,614 924,24 79,28 90,00 5 385 100 33,1 46,2 79,28 

Enligt KTH och Mälab        

9,2 1507 121,35 90,00 5 385 100 46,0 75,4 121,35 

 

Här framgår att kostnaden är 53 procent högre enligt Nelldal och Ahlberg än enligt ASEK5. För båda 

kostnadsförutsättningarna tillkommer också omkostnader baserade på förändringar av antal 

personkilometer, med 0,12 kronor per personkilometer. Dessa omkostnader består enligt ASEK 5 av 

kostnader för försäljning etc., men innehåller inte overheadkostnader, vilka enbart påverkas av stora 

förändringar av systemet. I bilaga 1 anges antagna kostnader för samtliga fordonsslag. 

I Tabell 7 redovisas de aggregerade beräkningar av intäkter och kostnader för utgångsläget, JA, med 

kostnader enligt ASEK 5 respektive enligt KTH och Mälab. 

 

Tabell 7 Beräknade intäkter och kostnader för JA i mnkr, med kostnadsförutsättningar enligt de två 

alternativen. 

Linjerna Högtrafik Mellantrafik Totalt 

57c Sthlm-Västerås och Intäkter Kostnader Netto % netto Intäkter Kostnader Netto % netto  

57e Stockholm-Hallsberg mnkr/år mnkr/år mnkr/år  mnkr/år mnkr/år mnkr/år  Netto 

Enligt ASEK 5 110,1 72,9 37,2 33,8 185,3 147,5 37,8 20,4 75 

Enligt KTH och Mälab 110,1 111,6 -1,5 -1,4 185,3 225,8 -40,5 -21,8 -42 

 

Vi kan notera att intäkterna är 296 miljoner kr och resandet 278 miljoner passagerarkm. Genomsnitts-

intäkten 1,18 kr/passagerarkm kan jämföras med Mälabs tumregel motsvarande 0,90 kr/passagerarkm. 

Jämförelsen indikerar att vi kanske ligger något högt i vår skattning av biljettpriser. 

Vi ser att förutsättningar enligt ASEK 5 beräknas medföra vinster för de två linjerna både för hög- och 

mellantrafik, medan förutsättningar enligt KTH och Mälab beräknas innebära förluster, speciellt för 

mellantrafik. Det visar betydelsen av antagna kostnadsförutsättningar. Av resultaten kommer vi också 

att se betydelsen av de olika förutsättningarna. Vi redovisar således resultaten för båda 

kostnadsförutsättningarna men som vi har framhållit bedömer vi att förutsättningarna enligt KTH och 

Mälab är mer trovärdiga. 
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2.5. Scenarier 

Simuleringarna har gjorts för fyra scenarier för högtrafik respektive mellantrafik, att avgångs-

frekvensen och taxan minskar respektive ökar med 20 procent på tåglinjerna Stockholm–Västerås 

(som vi i kortform ibland kallar 57c) och Stockholm–Hallsberg (som vi i kortform ibland kallar 57e).  

De scenarier som utvärderas i jämförelse med dagens situation, jämförelsealternativ JA, är följande 

utredningsalternativ (UA):  

 minskad frekvens med 20 procent (UA1), kostnadsförutsättningar enligt ASEK 5 och 

KTH/Mälab 

 ökad frekvens med 20 procent (UA2), kostnadsförutsättningar enligt ASEK 5 och KTH/Mälab 

 ökade taxor med 20 procent (UA3), oberoende av kostnadsförutsättningar 

 sänkta taxor med 20 procent (UA4), oberoende av kostnadsförutsättningar. 

Att UA3 och UA4 analyseras oberoende av kostnadsförutsättningar beror på att frekvensen för de 

studerade linjerna inte ändras och därför heller inte kostnaderna, förutom omkostnader för förändring 

av antal personkilometer. 

2.6. Principer för resultatredovisning 

Syftet i detta projekt är att redovisa beräknade resultat för respektive scenario, dels för det finansiella 

utfallet för tåglinjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg dels för samhällsekonomiskt 

netto. 

För dessa resultat krävs ett antal delresultat som hänger ihop och överförs till en samlad redovisning. 

För att kunna följa beräkningar och delresultat, redovisas i tur och ordning följande sju tabeller, för 

vartdera scenariot redovisade i separata avsnitt. 

1 Efterfrågan 

Förändringar av antal personkilometer med de studerade tåglinjerna och övrig kollektivtrafik samt 

med bil och förändringar av intäkterna i kollektivtrafiken.  

2 Finanser – All kollektivtrafik 

Här ges en översikt över de finansiella förändringarna för de studerade tåglinjerna och övriga 

kollektivtrafiklinjer. För scenarierna UA1 och UA2 tillämpas två kostnadsförutsättningar för 

tåglinjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg, dels enligt ASEK 5 dels enligt 

KTH/Mälab. Observera att kostnader för övriga tåg endast omfattar omkostnader (försäljnings-

kostnader). Intäkterna här avser intäkter inklusive moms, dvs. baserade på de biljettpriser som 

resenärerna antas betala. 

3 Finanser – Specifikt för tåglinjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg 

Här redovisas de beräknade finansiella förändringar enbart för de studerade tåglinjerna Stockholm–

Västerås (57c) och Stockholm–Hallsberg (57e), med respektive kostnadsförutsättningar. Netto-

intäkterna redovisas som bruttointäkter minus moms. Denna moms tillförs sedan statlig intäkt för 

moms i redovisningen av utfallet för den offentliga sektorns finanser. Avgifter för tåg avser spåravgift, 

särskild avgift, avgift för marginella olyckskostnader samt avgift för tågläge hög. Se bilaga 1, avsnitt 

B1.7.  

Det finansiella nettoutfallet antas påverka den offentliga sektorns finanser. Skälet är att den offentliga 

myndigheten Mälab betalar ersättning till SJ för utförande av denna trafik och därför påverkas av 

utfallet, indirekt. Ersättningen kommer rimligen att förändras med förändrat finansiellt utfall, om än 

inte exakt.  



28  VTI rapport 866 

4 Finanser – Specifikt för övriga kollektivtrafiklinjer 

De finansiella förändringarna för övriga kollektivtrafiklinjer är inte obetydliga i sammanhanget genom 

att vissa av dessa linjer är nära substitut, varför det finansiella utfallet spelar roll för det samhälls-

ekonomiska nettot. Moms och företagsbeskattning tillförs staten i redovisningen av utfallet för den 

offentliga sektorns finanser. 

5 Finanser – Den offentliga sektorn sammantaget 

Till utfallet för den offentliga sektorns finanser hör de finansiella nettoförändringarna för de studerade 

tåglinjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg. Till utfallet för den offentliga sektorns 

finanser hör också finansiella förändringar för regionalbusstrafiken, förändring av momsintäkter, 

företagsbeskattning, dvs. beskattning av övriga (kommersiella) kollektivtrafiklinjer, förändringar av 

tågavgifter samt av nettoeffekter av beskattning av biltrafik. Förändringar av tågavgifter och av 

nettobeskattning av bilresande redovisas i bilaga 1, avsnitt B1.13. Förändringar av den offentliga 

sektorns finanser utgör en komponent i den samhällsekonomiska sammanställningen. 

6 Resenärernas nytta per resenärskategori och totalt 

Här redovisas beräknade förändringar av generaliserad kostnad och resenärsnytta för samtliga 

resandekategorier samt totalt för hög- respektive mellantrafik. Nyttoförändringarna för resenärerna 

visar sig spela stor roll för det samhällsekonomiska utfallet för samtliga scenarier. 

7 Samhällsekonomi  

Här sammanställs komponenterna i den samhällsekonomiska kalkylen. De ingående komponenterna 

har hämtats från punkterna 3–6 ovan, samt från bilaga 1, avsnitt B1.13. 

Förändringarna för den offentliga sektorns finanser uttrycks i två komponenter, dels utfallet för de 

studerade tåglinjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg dels utfallet för vad vi kallar 

”Den offentliga sektorns finanser, övrigt”. Detta består av de finansiella förändringarna för 

regionalbusstrafiken, förändring av momsintäkter, företagsbeskattning, dvs. beskattning av övriga 

(kommersiella) kollektivtrafiklinjer, förändringar av tågavgifter samt av nettoeffekter av beskattning 

av biltrafik.  

Det finns två komponenter som ingår i den samhällsekonomiska kalkylen, förändring av skatter och 

avgifter och förändring av externa effekter, vilka emellertid är så små att de inte redovisas i egna 

avsnitt, men de finns i bilaga 1, avsnitt B1.13. 

Förändringen av skatter och avgifter baseras på förändrat antal tågkilometer och bilkilometer, samt av 

parametrar för skatter och avgifter. Både beräkningar av förändringar av tågkilometer och bilkilometer 

och av parametrar för skatter och avgifter redovisas i bilaga 1, avsnitt B.1.6. För tågen består 

avgifterna av spåravgift, särskild avgift, avgift för marginella olyckskostnader samt avgift för tågläge. 

För bilisterna består skatter av energi- och koldioxidskatt, plus moms på dessa, samt av moms på 

övriga driftkostnader. Minskad respektive ökad biltrafik innebär ökad respektive minskad konsumtion 

av övriga varor och tjänster, vilket påverkar skatteeffekten netto för förändra bilresande. Principerna 

för denna beräkning redovisas i bilaga 1, avsnitt B.1.7 och resultaten i bilaga 1, avsnitt B1.13. För 

biltrafik redovisas därför i den samhällsekonomiska sammanställningen nettoskatt från biltrafik med 

hänsyn till alternativ konsumtion. 

Förändringen av de externa affekterna beror på förändringar av antal fordonskilometer för bil och tåg 

och av parametrarna för externa effekter. Både beräkningar av förändringar av tågkilometer och 

bilkilometer och av parametrar för skatter och avgifter redovisas i bilaga 1, avsnitt B.1.7. Till externa 

effekter från tåg räknas marginalkostnader för slitage- och deformation samt för buller och olyckor. 

Från bil består de externa effekterna av marginalkostnader för buller, olyckor, emissioner och 

koldioxid.  



VTI rapport 866  29 

3. Konsekvenser av minskad frekvens (UA1) 

3.1. Efterfrågan 

Tabell 8 nedan visar beräknade förändringar av personkilometer för all kollektivtrafik och bil. 

Tabell 8 Beräknad förändring av personkilometer för kollektivtrafik och biltrafik. 

 Förändringar Högtrafik, UA1-JA Förändringar Mellantrafik, UA1-JA 

 UA1-JA UA1-JA UA1-JA UA1-JA UA1-JA UA1-JA 

 Personkm Personkm Elasticiteter Personkm Personkm Elasticiteter 

Kollektivtrafik miljoner % Efterfrågan Intäkter  % Efterfrågan Intäkter 

57c Sthlm-Västerås -5,7 -13,64 -0,68 -0,67 -12,8 -21,35 -1,07 -1,06 

57e Sthlm-Hallsberg -8,2 -13,40 -0,67 -0,67 -19,7 -17,03 -0,85 -0,84 

Summa 57c och 57e -13,9 -13,49 -0,67 -0,67 -32,4 -18,50 -0,93 -0,92 

Övrig kollektivtrafik 7,1 0,20 0,01 0,00 22,9 0,31 0,02 0,00 

Summa kollektivtrafik -6,8 -0,19 -0,01 0,00 -9,5 -0,13 -0,01 0,00 

Biltrafik 6,8 0,02 0,00  11,1 0,02 0,00  

Koll- och biltrafik         

Andel pkm till koll 0,51    0,67    

Andel pkm till bil 0,49    0,33    

 

När tåglinjerna Stockholm-Västerås och Stockholm-Hallsberg får sämre turtäthet ökar väntetiden 

varför resa med andra kollektiva färdmedel och bil ger lägre generaliserad kostnad. Elasticiteten 

beräknas vara högre för mellan- än för högtrafik. 

Under högtrafik ökar efterfrågan på bilresor uttryckt i personkilometer ungefär lika mycket som den 

minskar för kollektivtrafik. Under mellantrafik beräknas däremot efterfrågan på bilresor uttryckt i 

personkilometer öka mer än den minskar för kollektivtrafik. Detta kan bero på att vissa kategorier av 

resenärer vara mer benägna att välja andra kollektivtrafiklinjer hellre än bil, medan det för andra 

kategorier är tvärtom. Denna benägenhet kan i sin tur bero på hur långa resorna är. I detta fall 

försämras långa resor mer än korta resor varför många övergår till bil för de längre resorna. Dessa 

fenomen diskuteras och exemplifieras i bilaga 1, avsnitt B1.10. 
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3.2. Finanser – All kollektivtrafik 

Tabellerna nedan visar beräknade förändringar av intäkter och kostnader för samtliga kollektiva 

trafikslag, med kostnadsförutsättningar för tåglinjerna Stockholm – Västerås och Stockholm – 

Hallsberg enligt ASEK 5 respektive KTH/Mälab.  

Tabell 9 Beräknade finansiella förändringar för samtliga trafikslag med kostnadsförutsättningar 

enligt ASEK 5. 

 Förändringar Högtrafik Förändringar Mellantrafik 

Linjer Intäkt Kostnad 
Int. - 

kostn. 
Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad 

Int. - 

kostn. 
Intäkt Kostnad 

färdmedel mnkr mnkr mnkr % % mnkr mnkr mnkr % % 

57c Sthlm-Västerås -6,42 -1,81 -4,61 -13 -6 -13,88 -22,45 8,57 -21 -41 

57e Sthlm-Hallsberg -8,35 -9,15 0,80 -13 -22 -20,16 -5,51 -14,65 -17 -6 

Summa 57c och 57e 
-

14,77 
-10,96 -3,81 -13 -15 -34,04 -27,96 -6,08 -18 -19 

Omkostnader 57c, 57e  -1,67     -3,89    

Summa 57c, 57 e  -12,63     -31,85    

Övriga tåg 5,41 0,61 4,80   14,18 1,79 12,39   

Flyg -0,12 0,00 -0,12   -0,14 0,00 -0,14   

Regionalbuss 0,07 0,00 0,07   3,89 0,00 3,89   

Expressbuss 1,31 0,00 1,31   2,84 0,00 2,84   

Övrigt 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   

Summa övrig 

kollektivtrafik 
6,61 0,61 6,00   16,88 1,79 15,08   
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Tabell 10 Beräknade finansiella förändringar för samtliga trafikslag med kostnadsförutsättningar 

enligt KTH//Mälab. 

 Förändringar Högtrafik Förändringar Mellantrafik 

Linjer Intäkt Kostnad 
Int. - 

kostn. 
Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad 

Int. - 

kostn. 
Intäkt Kostnad 

färdmedel mnkr mnkr mnkr % % mnkr mnkr mnkr % % 

57c Sthlm-Västerås -6,42 -2,52 -3,91 -13 -5 -13,88 -36,03 22,15 -21 -42 

57e Sthlm-Hallsberg -8,35 -14,39 6,04 -13 -22 -20,16 -7,67 -12,49 -17 -5 

Summa 57c och 57e 
-

14,77 
-16,91 2,13 -13 -15 -34,04 -43,70 9,66 -18 -19 

Omkostnader 57c, 57e  -1,67     -3,89    

Summa 57c, 57 e  -18,58     -47,59    

Övriga tåg 5,41 0,61 4,80   14,18 1,79 12,39   

Flyg -0,12 0,00 -0,12   -0,14 0,00 -0,14   

Regionalbuss 0,07 0,00 0,07   3,89 0,00 3,89   

Expressbuss 1,31 0,00 1,31   2,84 0,00 2,84   

Övrigt 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   

Summa övrig 

kollektivtrafik 
6,61 0,61 6,00   16,88 1,79 15,08   

 

Att kostnaden beräknas minska kraftigt för linjen Stockholm–Västerås under mellantrafik beror på att 

det antal tåg som krävs beräknas minska. Språngeffekter beroende på tågåtgång diskuteras i bilaga 1, 

avsnitt B1.11. 
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3.3. Finanser – Specifikt för tåglinjerna Stockholm - Västerås och 
Stockholm - Hallsberg 

Tabellen nedan visar beräknade finansiella förändringar enbart för tåglinjerna Stockholm–Västerås 

(57c) och Stockholm–Hallsberg (57e), med hänsyn till moms och tågavgifter, för respektive 

kostnadsförutsättning. Märk att de sänkta kostnaderna för de studerade linjerna enligt föregående 

tabeller innebär positiva effekter för de finansiella konsekvenserna i tabellen nedan. Sammantaget 

speglar Tabell 11 det företagsekonomiska utfallet för de studerade linjerna. 

Tabell 11 Förändring av finanserna för linjerna 57c och 57e, med respektive kostnadsförutsättningar. 

  Enligt ASEK 5  Enligt KTH/Mälab 

  Hög Mellan Summa  Hög Mellan Summa 

Bruttointäkter  -14,8 -34,0 -48,8  -14,8 -34,0 -48,8 

Moms 0,9 2,0 2,9  0,9 2,0 2,9 

Nettointäkter exklusive moms -13,9 -32,0 -45,9  -13,9 -32,0 -45,9 

Kostnader  12,6 31,9 44,5  18,6 47,6 66,2 

Avgifter från tåglinjerna 57c, 57e 1,0 2,0 3,0  1,0 2,0 3,0 

Netto -0,2 1,9 1,6  5,7 17,6 23,3 

 

Kostnadsbesparingarna är så stora att minskad frekvens för dessa linjer beräknas vara lönsamt, 

åtminstone med förutsättningar enligt KTH/Mälab. Utfallet beror således delvis på antaganden om 

kostnadsförutsättningar.  

Om utbudet i form av avgångsfrekvens eller antal vagnar per avgång bör minskas på grund av den 

minskade efterfrågan skulle kostnadsbesparingarna bli ännu större och slutsatsen att minskad frekvens 

är lönsamt skulle förstärkas. 
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3.4. Finanser – Specifikt för övriga kollektivtrafiklinjer 

Genom att summera intäkter och kostnader för övriga kollektivtrafiklinjer, här också med hänsyn till 

moms och företagsbeskattning (företagsekonomiskt netto) får vi Tabell 12 nedan. Under båda 

perioderna förbättras finanserna och dessa är inte obetydliga i sammanhanget och påverkar det 

samhällsekonomiska utfallet. Moms och företagsbeskattning tillförs sedan staten i redovisningen av 

utfallet för den offentliga sektorns finanser. 

Tabell 12 Beräknade finansiella förändringar för övriga kollektivtrafiklinjer. 

Finanser för övriga kollektivtrafiklinjer, mnkr/år 

  Hög Mellan Summa 

Bruttointäkter  6,6 16,9 23,5 

Moms -0,4 -1,0 -1,4 

Nettointäkter exklusive moms 6,2 15,9 22,1 

Kostnader -0,6 -1,8 -2,4 

Företagsbeskattning -1,9 -4,8 -6,6 

Vinst 3,7 9,3 13,0 

3.5. Finanser – Den offentliga sektorn sammantaget 

Här sammanställs förändringarna av den offentliga sektorns finanser med respektive kostnads-

förutsättningar.  

Här framgår att den offentliga sektorns finanser förbättras både under hög- och mellantrafik, speciellt 

beroende på finansiella förbättringar för tåglinjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg 

och av ökad företagsbeskattning. De offentliga finanserna förbättras betydligt mer med de större 

kostnadsparametrarna enligt KTH/Mälab.  

Tabell 13 Förändring av den offentliga sektorns finanser totalt, med respektive 

kostnadsförutsättningar. 

  Enligt ASEK 5  Enligt KTH/Mälab 

  Hög Mellan Summa  Hög Mellan Summa 

Statens momsintäkter -0,5 -1,0 -1,5  -0,5 -1,0 -1,5 

Finanser för regionalbuss 0,1 3,9 4,0  0,1 3,9 4,0 

Företagsbeskattning 1,9 4,8 6,6  1,9 4,8 6,6 

Avgifter från tåglinjerna 57c, 57e -1,0 -2,0 -3,0  -1,0 -2,0 -3,0 

Nettoskatt från bilresor 0,9 1,3 2,1  0,9 1,3 2,1 

Finanser för tåglinjerna 57c, 57e -0,2 1,9 1,6  5,7 17,6 23,3 

Summa 1,1 8,8 9,8  7,0 24,5 31,5 
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3.6. Resenärernas nytta per resenärskategori och totalt 

I nedanstående tabeller redovisas beräknade förändringar av generaliserad kostnad och resenärsnytta 

för samtliga resandekategorier för hög- respektive mellantrafik. 

Tabell 14 Förändring av resenärernas nytta under högtrafik. 

UA1-JA Reg arbete Reg övrigt Reg tjänste Privat förv Pens Stud Tjänste SUMMA 

Kollandel, procent -0,007 -0,003 -0,008 -0,035 -0,027 -0,014 -0,015  

Gen kost, kr/resa 0,002 0,001 0,011 0,156 0,159 0,202 0,011  

  varav taxa, kr/resa -0,001 -0,001 -0,012 0,004 -0,023 -0,097 -0,033  

  varav tid, kr/resa 0,003 0,002 0,023 0,152 0,182 0,299 0,044  

Resenärsnytta, mnkr/år -1,7 -0,2 -0,7 -3,1 -0,9 -1,3 -0,2 -8,2 

  varav taxa, mnkr/år 1,5 0,3 0,8 -0,1 0,1 0,6 0,5 3,8 

  varav tid, mnkr/år -3,2 -0,5 -1,6 -3,0 -1,1 -1,9 -0,7 -12,0 

 

Under högtrafik framgår det att förvärvsarbetande långväga privatresenärer och pensionärer är de som 

förlorar mest per resa (högre generaliserad kostnad).  

Totalt sett, i termer av konsumentöverskott, förlorar regionala arbetsresenärer och förvärvsarbetande 

långväga privatresenärer mest. Under högtrafik vinner alla grupper i form av taxa men förlorar i form 

av tid, med undantag för långväga privatresenärer som också förlorar i form av taxa, beroende på att 

dessa väljer alternativ som tar kortare tid men som är dyrare. 

Tabell 15 Förändring av resenärernas nytta under mellantrafik. 

UA1-JA Reg arbete Reg övrigt Reg tjänste Privat förv Pens Stud Tjänste SUMMA 

Kollandel, procent -0,016 -0,002 -0,007 -0,011 -0,009 -0,004 -0,053  

Gen kost, kr/resa 0,008 0,001 0,009 0,158 0,136 0,181 0,077  

  varav taxa, kr/resa 0,004 -0,001 -0,009 0,005 -0,022 -0,080 -0,081  

  varav tid, kr/resa 0,004 0,002 0,018 0,153 0,157 0,261 0,158  

Resenärsnytta, mnkr/år -4,8 -1,5 -1,0 -8,1 -1,3 -3,2 -1,0 -20,9 

  varav taxa, mnkr/år -2,4 1,9 1,0 -0,2 0,2 1,4 1,1 3,0 

  varav tid, mnkr/år -2,4 -3,4 -2,0 -7,8 -1,5 -4,7 -2,1 -23,8 

 

Under mellantrafik förlorar förvärvsarbetande långväga privatresenärer, pensionärer och studerande 

mest per resa (högre generaliserad kostnad). Totalt sett, förlorar förvärvsarbetande långväga privat-

resenärer mest, i termer av resenärsnytta. Alla grupper vinner i form av taxa men förlorar i form av tid, 

med undantag för regionala arbetsresenärer och förvärvsarbetande långväga privatresenärer som också 

förlorar i form av taxa, beroende på att dessa väljer alternativ som tar kortare tid men som är dyrare.  
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Förlusten för resenärerna är 2,5 gånger så stor under mellantrafik som under högtrafik, medan antalet 

resor är 1,7 gånger fler under mellantrafik än under högtrafik. Förlusten per resa är således betydligt 

större under mellan- än under högtrafik. 

3.7. Samhällsekonomi  

Här sammanställs komponenterna i den samhällsekonomiska kalkylen, med kostnadsförutsättningar 

enligt ASEK 5 respektive KTH/Mälab. Dessa komponenter har hämtats från avsnitten 3.3–3.6 samt 

från bilaga 1, avsnitt B1.13. 

Med den offentliga sektorns finanser (övrigt) menas de finansiella utfallen vid sidan om utfallet för 

linjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg. 

Tabell 16 Sammanställning av samhällsekonomiskt resultat, med respektive kostnadsförutsättningar. 

  Enligt ASEK 5  Enligt KTH/Mälab 

  Hög Mellan Summa  Hög Mellan Summa 

Nytta för resenärerna -8,2 -20,9 -29,0  -8,2 -20,9 -29,0 

Finanser för övriga kollektivtrafiklinjer 3,7 9,3 13,0  3,7 9,3 13,0 

Finanser för tåglinjerna 57c, 57e -0,2 1,9 1,6  5,7 17,6 23,3 

Den offentliga sektorns finanser, övrigt 1,3 6,9 8,2  1,3 6,9 8,2 

Externa effekter -0,4 0,0 -0,4  -0,4 0,0 -0,4 

Summa samhällsekonomi -3,7 -2,8 -6,6  2,2 12,9 15,1 

 

Med kostnadsförutsättningar enligt ASEK 5 beräknas resultatet innebära negativt utfall både under 

hög- och mellantrafik. De stora negativa posterna utgörs av förluster för resenärerna. 

Med kostnadsförutsättningar KTH/Mälab beräknas en samhällsekonomisk vinst både under hög- och 

mellantrafik, men större under mellantrafik. I detta fall kompenseras förlusterna för resenärerna mer än 

väl av förbättrade finanser för de studerade tåglinjerna och för övriga kollektivtrafiklinjer samt av 

förbättrade offentliga finanser.  

Eftersom vi bedömer KTH/Mälabs bedömning som mer troliga bedömer vi också att 

frekvensminskning är samhällsekonomiskt lönsam. 
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4. Konsekvenser av ökad frekvens (UA2) 

4.1. Efterfrågan 

Tabell 17 nedan visar beräknade förändringar av personkilometer för all kollektivtrafik och bil. 

Tabell 17 Beräknad förändring av personkilometer för kollektivtrafik och biltrafik. 

 Högtrafik Mellantrafik 

 UA2-JA UA2-JA UA2-JA UA2-JA UA2-JA UA2-JA 

 Personkm Personkm Elasticiteter Personkm Personkm Elasticiteter 

Kollektivtrafik miljoner % Efterfrågan Intäkter  % Efterfrågan Intäkter 

57c Sthlm-Västerås 7,7 18,39 -0,92 -0,91 19,6 32,80 -1,64 -1,61 

57e Sthlm-Hallsberg 11,7 19,12 -0,96 -0,94 26,2 22,64 -1,13 -1,12 

Summa 57c och 57e 19,4 18,83 -0,94 -0,93 45,8 26,10 -1,31 -1,29 

Övrig kollektivtrafik -9,3 -0,27 0,01  -26,9 -0,36 0,02  

Summa kollektivtra. 10,1 0,28 -0,01  18,9 0,25 -0,01  

Biltrafik -9,9 -0,02 0,00  -20,4 -0,03 0,00  

Koll- och biltrafik         

Andel till koll 0,48    0,57    

Andel till bil 0,52    0,43    

 

När tåglinjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg får ökad turtäthet minskar väntetiden. 

Då minskar efterfrågan på andra kollektiva linjer och bil. Elasticiteten beräknas vara högre under 

mellan- än under högtrafik. 

Under högtrafik minskar efterfrågan på bilresor uttryckt i personkilometer ungefär lika mycket som 

den ökar för kollektivtrafik. Under mellantrafik beräknas däremot efterfrågan på bilresor uttryckt i 

personkilometer, minska mer för bil än de ökar för kollektivtrafik. Under högtrafik beräknas ungefär 

hälften byta till andra kollektiva linjer och hälften till bil. Under mellantrafik beräknas en större andel 

välja andra kollektiva linjer. Detta kan bero på att vissa kategorier av resenärer är mer benägna att 

välja andra kollektivtrafiklinjer hellre än bil, medan det för andra kategorier är tvärtom. Denna 

benägenhet kan i sin tur bero på hur långa resorna är. I detta fall försämras långa resor mer än korta 

resor varför många övergår till bil för de längre resorna. Dessa fenomen diskuteras och exemplifieras i 

bilaga 1, avsnitt B1.10. 
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4.2. Finanser – All kollektivtrafik 

Tabellerna nedan visar beräknade förändringar av intäkter och kostnader för samtliga kollektiva 

trafikslag, med kostnadsförutsättningar för tåglinjerna Stockholm - Västerås och Stockholm - 

Hallsberg enligt ASEK 5 respektive KTH/Mälab. Observera att kostnader för övriga tåg endast 

omfattar omkostnader. 

Tabell 18 Beräknade finansiella förändringar för samtliga trafikslag med kostnadsförutsättningar 

enligt ASEK 5. 

 Förändringar Högtrafik Förändringar Mellantrafik 

Linjer Intäkt Kostnad 
Int. - 

kostn. 
Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad 

Int. - 

kostn. 
Intäkt Kostnad 

färdmedel mnkr mnkr mnkr % % mnkr mnkr mnkr % % 

57c Sthlm-Västerås 8,63 9,65 -1,01 18 30 21,16 3,61 17,55 32 7 

57e Sthlm-Hallsberg 
11,7

5 
10,23 1,52 19 25 26,75 28,33 -1,57 22 30 

Summa 57c och 57e 
20,3

9 
19,88 0,51 19 27 47,91 31,94 15,98 26 22 

Omkostnader 57c, 57e  2,33     5,49    

Summa 57c, 57 e  22,21     37,43    

Övriga tåg -6,18 -0,73 -5,45   -17,50 -2,19 -15,31   

Flyg -0,14 0,00 -0,14   0,32 0,00 0,32   

Regionalbuss 0,13 0,00 0,13   -3,14 0,00 -3,14   

Expressbuss -2,05 0,00 -2,05   -3,80 0,00 -3,80   

Övrigt 0,00 0,00 0,00   0,02 0,00 0,02   

Summa övrig 

kollektivtrafik 
-8,37 -0,73 -7,64   -20,95 -2,19 -18,76   
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Tabell 19 Beräknade finansiella förändringar för samtliga trafikslag med kostnadsförutsättningar 

enligt KTH/Mälab. 

 Förändringar Högtrafik Förändringar Mellantrafik 

Linjer Intäkt Kostnad 
Int. - 

kostn. 
Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad 

Int. - 

kostn. 
Intäkt Kostnad 

färdmedel mnkr mnkr mnkr % % mnkr mnkr mnkr % % 

57c Sthlm-Västerås 8,63 15,08 -6,44 18 31 21,16 5,02 16,14 32 6 

57e Sthlm-Hallsberg 
11,7

5 
15,90 -4,14 19 25 26,75 44,21 -17,45 22 31 

Summa 57c och 57e 
20,3

9 
30,97 -10,58 19 27 47,91 49,23 -1,32 26 21 

Omkostnader 57c, 57e  2,33     5,49    

Summa 57c, 57 e  33,30     54,72    

Övriga tåg -6,18 -0,73 -5,45   -17,50 -2,19 -15,31   

Flyg -0,14 0,00 -0,14   0,32 0,00 0,32   

Regionalbuss 0,13 0,00 0,13   -3,14 0,00 -3,14   

Expressbuss -2,05 0,00 -2,05   -3,80 0,00 -3,80   

Övrigt 0,00 0,00 0,00   0,02 0,00 0,02   

Summa övrig 

kollektivtrafik 
-8,37 -0,73 -7,64   -20,95 -2,19 -18,76   

 

Här framgår att kostnadsökningen för tåglinjerna Stockholm - Västerås och Stockholm – Hallsberg är 

betydligt större med förutsättningar enligt KTH/Mälab än enligt ASEK 5. 
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4.3. Finanser – Specifikt för tåglinjerna Stockholm–Västerås och 
Stockholm–Hallsberg 

Tabell 20 nedan visar beräknade finansiella förändringar enbart för tåglinjerna Stockholm–Västerås 

(57c) och Stockholm–Hallsberg (57e), med hänsyn till moms och tågavgifter, för respektive 

kostnadsförutsättning. Märk att de ökade kostnaderna för de studerade linjerna enligt föregående 

tabeller innebär negativa effekter för de finansiella konsekvenserna i Tabell 20. Sammantaget speglar 

tabellen det företagsekonomiska utfallet för de studerade linjerna. 

Tabell 20 Förändring av finanserna för tåglinjerna 57c och 57e, med respektive 

kostnadsförutsättningar. 

  Enligt ASEK 5  Enligt KTH/Mälab 

  Hög Mellan Summa  Hög Mellan Summa 

Bruttointäkter  20,4 47,9 68,3  20,4 47,9 68,3 

Moms -1,2 -2,9 -4,1  -1,2 -2,9 -4,1 

Nettointäkter exklusive moms 19,2 45,0 64,2  19,2 45,0 64,2 

Kostnader  -22,2 -37,4 -59,6  -33,3 -54,7 -88,0 

Avgifter från tåglinjerna 57c, 57e -1,5 -3,0 -4,5  -1,5 -3,0 -4,5 

Netto -4,6 4,6 0,0  -15,7 -12,7 -28,3 

 

Med kostnadsförutsättningar enligt ASEK 5 beräknas det finansiella utfallet bli negativt under 

högtrafik och positivt under mellantrafik. Med kostnadsförutsättningar enligt KTH/Mälab beräknas det 

finansiella utfallet av ökad frekvens bli negativt både under hög- och mellantrafik. Utfallet beror 

således delvis på antaganden om kostnadsförutsättningar.  

Om utbudet i form av avgångsfrekvens eller antal vagnar per avgång bör ökas när efterfrågan ökar 

skulle kostnadsökningarna bli större och slutsatsen förstärkas. 

En annan aspekt gäller efterfrågekänsligheten för turtäthetsökning under mellantrafik, som enligt 

Tabell 17 är -1,31. Denna kan ju eventuellt anses vara hög (i absoluta termer), men är konsekvensen 

främst av förutsättningarna för tidsvärden enligt ASEK 5 och av de närliggande substituten. Om en 

rimligare elasticitet vore -1,0 skulle intäktsökningarna vara mindre, och därmed det negativa nettot 

vara ännu större. 

4.4. Finanser – Specifikt för övriga kollektivtrafiklinjer 

Genom att summera intäkter och kostnader för övriga kollektivtrafiklinjer, inklusive moms och 

företagsbeskattning, (företagsekonomiskt netto) får vi Tabell 21 nedan. Av denna framgår att 

finanserna för övriga kollektivtrafiklinjer försämras för båda perioderna. Dessa försämringar är inte 

obetydliga i sammanhanget och påverkar det samhällsekonomiska utfallet. Moms och 

företagsbeskattning tillförs sedan staten i redovisningen av utfallet för den offentliga sektorns finanser. 
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Tabell 21 Beräknade finansiella förändringar för övriga kollektivtrafiklinjer. 

Finanser för övriga kollektivtrafiklinjer, mnkr/år 

  Hög Mellan Summa 

Bruttointäkter  -8,4 -21,0 -29,3 

Moms 0,5 1,3 1,8 

Nettointäkter exklusive moms -7,9 -19,7 -27,6 

Kostnader -0,7 -2,2 -2,9 

Företagsbeskattning 2,4 5,9 8,3 

Vinst -6,2 -16,0 -22,2 

4.5. Finanser – Den offentliga sektorn sammantaget 

Nedanstående tabell visar resultaten för den offentliga sektorns finanser, för de alternativa 

kostnadsförutsättningarna. Här framgår att den offentliga sektorns finanser försämras både under hög- 

och mellantrafik, speciellt beroende på finansiella försämringar för tåglinjerna Stockholm–Västerås 

och Stockholm–Hallsberg och av minskad företagsbeskattning.  

Tabell 22 Förändring av den offentliga sektorns finanser totalt, med respektive 

kostnadsförutsättningar. 

  Enligt ASEK 5  Enligt KTH/Mälab 

  Hög Mellan Summa  Hög Mellan Summa 

Statens momsintäkter 0,7 1,6 2,3  0,7 1,6 2,3 

Finanser för regionalbuss 0,1 -3,1 -3,0  0,1 -3,1 -3,0 

Företagsbeskattning -2,4 -5,9 -8,3  -2,4 -5,9 -8,3 

Avgifter från tåglinjerna 57c, 57e 1,5 3,0 4,5  1,5 3,0 4,5 

Nettoskatt från bilresor -1,3 -2,2 -3,5  -1,3 -2,2 -3,5 

Finanser för tåglinjerna 57c, 57e -4,6 4,6 0,0  -15,7 -12,7 -28,3 

Summa -5,8 -2,0 -7,9  -16,9 -19,3 -36,2 

 

Enligt båda kostnadsförutsättningarna beräknas att den offentliga sektorns finanser försämras både 

under högtrafik och under mellantrafik. Speciellt med kostnadsförutsättningar enligt KTH/Mälab är 

det de negativa finanserna för tåglinjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg som drar ned 

resultatet. 
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4.6. Resenärernas nytta per resenärskategori och totalt 

I nedanstående tabeller redovisas beräknade förändringar av generaliserad kostnad och resenärsnytta 

för samtliga resandekategorier för hög- respektive mellantrafik. 

Tabell 23 Förändring av resenärernas nytta under högtrafik. 

UA2-JA Reg arbete Reg övrigt Reg tjänste Privat förv Pens Stud Tjänste SUMMA 

Kollande, procent 0,011 0,005 0,013 0,143 0,293 -0,039 0,023  

Gen kost, kr/resa -0,003 -0,001 -0,016 -0,200 -0,196 -0,240 -0,018  

  varav taxa, kr 0,002 0,003 0,018 -0,005 0,025 0,124 0,035  

  varav tid, kr -0,005 -0,004 -0,034 -0,194 -0,221 -0,365 -0,052  

Resenärsnytta, mnkr/år 2,7 0,3 1,1 4,0 1,2 1,5 0,3 11,0 

  varav taxa, mnkr/år -2,2 -1,0 -1,2 0,1 -0,1 -0,8 -0,5 -5,8 

  varav tid, mnkr/år 4,9 1,3 2,4 3,9 1,3 2,3 0,8 16,8 

 

För högtrafik framgår det att förvärvsarbetande långväga privatresenärer, pensionärer och studerande 

är de som vinner mest per resa (lägre generaliserad kostnad) under högtrafik. Totalt sett, i termer av 

konsumentöverskott, vinner långväga privatresenärer och regionala arbetsresenärer mest. Alla 

kategorier utom långväga förvärvsarbetande privatresenärer vinner i form av tid men förlorar i form av 

taxa. Att dessa skiljer sig åt beror på att de byter till både billigare och snabbare färdmedel.  

Tabell 24 Förändring av resenärernas nytta under mellantrafik. 

UA2-JA Reg arbete Reg övrigt Reg tjänste Privat förv Pens Stud Tjänste SUMMA 

Kollande, procent -0,004 0,005 -0,257 -0,323 -0,051 -0,241 0,010  

Gen kost, kr/resa -0,012 -0,002 -0,007 -0,204 -0,176 -0,239 -0,129  

  varav taxa, kr -0,007 0,001 0,018 -0,002 0,026 0,103 0,151  

  varav tid, kr -0,004 -0,003 -0,025 -0,202 -0,202 -0,342 -0,280  

Resenärsnytta, mnkr/år 6,6 3,2 0,8 10,4 1,7 4,3 1,7 28,6 

  varav taxa, mnkr/år 4,2 -2,3 -2,0 0,1 -0,2 -1,8 -2,0 -4,0 

  varav tid, mnkr/år 2,4 5,4 2,8 10,3 1,9 6,1 3,6 32,6 

 

För mellantrafik är det långväga förvärvsarbetande privatresenärer, studerande och pensionärer som 

vinner mest per resa (lägre generaliserad kostnad). Totalt sett, i termer av konsumentöverskott, vinner 

förvärvsarbetande långväga privatresenärer, regionala arbetsresenärer och studerande mest. Alla 

kategorier utom regionala arbetsresenärer och förvärvsarbetande långväga privatresenärer vinner i 

form av tid men förlorar i form av taxa.  

Sammantaget framgår att vinsten för resenärerna är 2,6 gånger så stor under mellantrafik som under 

högtrafik, medan antalet resor är 1,7 gånger fler under mellantrafik än under högtrafik. Vinsten per 

resa är således betydligt större under mellan- än under högtrafik. 
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4.7. Samhällsekonomi  

Här sammanställs komponenterna i den samhällsekonomiska kalkylen, med kostnadsförutsättningar 

enligt ASEK 5 respektive KTH/Mälab. Dessa komponenter har hämtats från avsnitten 4.3–4.6 samt 

från bilaga 1, avsnitt B1.13. 

Med den offentliga sektorns finanser (övrigt) menas de finansiella utfallen vid sidan om utfallet för 

linjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg. 

Tabell 25 Sammanställning av samhällsekonomiskt resultat, med respektive kostnadsförutsättning. 

  Enligt ASEK 5  Enligt KTH/Mälab 

  Hög Mellan Summa  Hög Mellan Summa 

Nytta för resenärerna 11,0 28,6 39,7  11,0 28,6 39,7 

Finanser för övriga kollektivtrafiklinjer -6,2 -16,0 -22,2  -6,2 -16,0 -22,2 

Finanser för tåglinjerna 57c, 57e -4,6 4,6 0,0  -15,7 -12,7 -28,3 

Den offentliga sektorns finanser, övrigt -1,3 -6,6 -7,9  -1,3 -6,6 -7,9 

Externa effekter 0,5 0,5 1,0  0,5 0,5 1,0 

Summa samhällsekonomi -0,5 11,1 10,6  -11,6 -6,2 -17,8 

 

Med kostnadsförutsättningar enligt ASEK 5 beräknas en samhällsekonomisk förlust under högtrafik 

men en vinst under mellantrafik. Med kostnadsförutsättningar enligt KTH/Mälab beräknas en 

samhällsekonomisk förlust både under hög- och mellantrafik. De stora positiva posterna utgörs av 

vinster för resenärerna, men dessa motverkas av försämrade finanser för de studerade tåglinjerna och 

för övriga kollektivtrafiklinjer samt av försämrade offentliga finanser. 

I avsnitt 4.3 diskuterade vi efterfrågekänsligheten för turtäthetsökning under mellantrafik. Anta att 

elasticiteten vore -1,0. Då skulle det samhällsekonomiska nettot bli negativt under båda 

kostnadsförutsättningarna.  

Eftersom vi bedömer KTH/Mälabs bedömning som mer troliga bedömer vi också att frekvensökning 

är samhällsekonomiskt olönsam. 
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5. Konsekvenser av ökad taxa (UA3) 

5.1. Efterfrågan 

Tabell 26 nedan visar beräknade förändringar av personkilometer för alla kollektivtrafik och bil. 

Tabell 26 Beräknad förändring av personkilometer för kollektivtrafik och biltrafik. 

 Högtrafik Mellantrafik 

 UA3-JA UA3-JA UA3-JA UA3-JA UA3-JA UA3-JA 

 Personkm Personkm Elasticiteter Personkm Personkm Elasticiteter 

Kollektivtrafik miljoner % Efterfrågan Intäkter  % Efterfrågan Intäkter 

57c Sthlm-Västerås -9,9 -23,76 -1,19 -0,39 -10,5 -17,54 -0,88 -0,21 

57e Sthlm-Hallsberg -17,1 -27,81 -1,39 -0,55 -31,8 -27,50 -1,37 -0,63 

Summa 57c och 57e -27,0 -26,17 -1,31 -0,48 -42,3 -24,10 -1,21 -0,48 

Övrig kollektivtrafik 11,3 0,33 0,02 0,00 27,4 0,37 0,02 0,00 

Summa koll -15,6 -0,44 -0,02 0,00 -14,8 -0,20 -0,01 0,00 

Biltrafik 14,4 0,03 0,00  15,0 0,02 0,00  

Koll- och biltrafik         

Andel till koll 0,44    0,65    

Andel till bil 0,56    0,35    

 

När tåglinjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg får ökad taxa ökar efterfrågan på andra 

kollektiva linjer och bil. Det är noterbart att detta innebär en hög elasticitet i efterfrågan med avseende 

på taxa. Som vi redan nämnt kan detta vara en rimlig effekt av att det finns flera tåg och busslinjer 

som är parallella till de studerade. 

Under högtrafik beräknas fler övergå till bil- än till kollektivtrafik, medan det omvända gäller för 

mellantrafik. 

Elasticiteten beräknas vara något högre för hög- än för mellantrafik. 
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5.2. Finanser – All kollektivtrafik 

Tabell 27 nedan visar beräknade förändringar av intäkter och kostnader för samtliga kollektiva 

trafikslag, oberoende av kostnadsförutsättningar. I detta utredningsalternativ antas utbudet för samtliga 

kollektivtrafiklinjer vara oförändrat. Därför förändras endast omkostnaderna (försäljningskostnader).  

Tabell 27 Beräknade finansiella förändringar för samtliga trafikslag. 

 Förändringar Högtrafik Förändringar Mellantrafik 

Linjer Intäkt 
Kostna

d 

Int. - 

kostn. 

Intäk

t 

Kostna

d 
Intäkt 

Kostna

d 

Int. - 

kostn. 

Intäk

t 

Kostna

d 

färdmedel mnkr mnkr mnkr % % mnkr mnkr mnkr % % 

57c Sthlm-Västerås -3,73 0,00 -3,73 -8 0 -2,82 0,00 -2,82 -4 0 

57e Sthlm-Hallsberg -6,93 0,00 -6,93 -11 0 
-

15,02 
0,00 -15,02 -13 0 

Summa 57c och 57e 
-

10,65 
0,00 -10,65 -10 0 

-

17,84 
0,00 -17,84 -10 0 

Omkostnader 57c, 57e  -3,24 3,24    -5,07 5,07   

Summa 57c, 57 e  -3,24 3,24    -5,07 5,07   

Övriga tåg 7,72 0,95 6,78   16,27 2,29 13,98   

Flyg 0,19 0,00 0,19   0,30 0,00 0,30   

Regionalbuss -0,06 0,00 -0,06   2,52 0,00 2,52   

Expressbuss 1,97 0,00 1,97   3,29 0,00 3,29   

Övrigt 0,01 0,00 0,01   0,01 0,00 0,01   

Summa övrig 

kollektivtrafik 
9,90 0,95 8,96   19,87 2,29 17,57   

 

Intäktsförlusten för linjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg beräknas vara större under 

mellan- än under högtrafik. 
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5.3. Finanser – Specifikt för tåglinjerna Stockholm–Västerås och 
Stockholm–Hallsberg 

Tabell 28 nedan visar beräknade finansiella förändringar enbart för tåglinjerna Stockholm–Västerås 

(57c) och Stockholm–Hallsberg (57e), med hänsyn till moms och tågavgifter, Sammantaget speglar 

tabellen det företagsekonomiska utfallet för de studerade linjerna. 

Tabell 28 Förändring av finanserna för tåglinjerna Stockholm - Västerås och Stockholm – Hallsberg. 

Finanser för tåglinjerna 57c, 57e, mnkr/år 

  Hög Mellan Summa 

Bruttointäkter  -10,7 -17,8 -28,5 

Moms 0,6 1,1 1,7 

Nettointäkter exklusive moms -10,0 -16,8 -26,8 

Kostnader  3,2 5,1 8,3 

Avgifter tåg 0,0 0,0 0,0 

Netto -6,8 -11,7 -18,5 

 

Ökade taxor beräknas leda till finansiella förluster både under hög- och mellantrafik. Den direkta 

effekten är att minskad efterfrågan leder till minskade intäkter. Dessa förluster förutsätter att den lägre 

efterfrågan inte skulle kunna möjliggöra minskade kostnader genom minskat utbud. Vi har i avsnitt 5.1 

sett att efterfrågan under högtrafik beräknas minska med 24 procent för linjen Stockholm–Västerås 

och med 28 procent för linjen Stockholm–Hallsberg. Motsvarande minskningar under mellantrafik 

beräknas vara 18 procent och 28 procent för de respektive linjerna. Eftersom medelbeläggningen både 

under hög- och mellantrafik har bedömts vara omkring 40 procent, så är det sannolikt att trafikutbudet 

skulle minskas i praktiken. Kostnadseffekten av en eventuell minskning beror på hur den åstadkoms. 

Att sätta in färre vagnar, åtminstone på vissa avgångar, ger en mindre kostnadsbesparing än att minska 

turtätheten. Oavsett hur trafikutbudet skulle minskas kan kostnadsminskningen av detta inte uppväga 

intäktsförlusten. 

Om efterfrågeminskningen i verkligheten skulle vara mindre än beräknat, men större än noll skulle 

möjligheten till utbudsminskningar också väsentligt mindre. 

En annan aspekt gäller efterfrågekänsligheten för taxehöjningar, som enligt Tabell 5.1 är -1,31 för 

högtrafik och -1,21 för mellantrafik. Dessa kan ju som nämnts anses vara höga (i absoluta termer), 

men är konsekvensen av tidsvärden enligt ASEK 5 och av tillgången till substitut till de studerade 

linjerna. Om elasticiteten vore -1,0 skulle intäktsförlusterna bli lägre men inte så mycket att det 

påverkar slutsatsen att taxesänkningar medför negativt finansiellt resultat.  
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5.4. Finanser – Specifikt för övriga kollektivtrafiklinjer 

Genom att summera intäkter och kostnader för övriga kollektivtrafiklinjer, inklusive moms och 

företagsbeskattning, (företagsekonomiskt netto) får vi Tabell 29 nedan. Av denna framgår att 

finanserna för övriga kollektivtrafiklinjer förbättras för båda perioderna. Dessa förbättringar är inte 

obetydliga i sammanhanget och påverkar det samhällsekonomiska utfallet. Moms och företags-

beskattning tillförs sedan staten i redovisningen av utfallet för den offentliga sektorns finanser. 

Tabell 29 Beräknade finansiella förändringar för övriga kollektivtrafiklinjer. 

Finanser för övriga kollektivtrafiklinjer, mnkr/år 

  Hög Mellan Summa 

Bruttointäkter  9,9 19,9 29,8 

Moms -0,6 -1,2 -1,8 

Nettointäkter exklusive moms 9,3 18,7 28,0 

Kostnader 0,9 2,3 3,2 

Företagsbeskattning -2,8 -5,6 -8,4 

Vinst 7,5 15,4 22,8 

5.5. Finanser – Den offentliga sektorn sammantaget 

Nedanstående tabell visar resultaten för den offentliga sektorns finanser. Här framgår att den offentliga 

sektorns finanser försämras både under hög- och mellantrafik, speciellt beroende på finansiella 

försämringar för tåglinjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg. Dessa försämringar 

uppvägs inte av ökad företagsbeskattning och nettoskatt från bilresor. 

Tabell 30 Förändring av den offentliga sektorns finanser totalt, oavsett kostnadsförutsättningar. 

Den offentliga sektorns finanser, mnkr/år 

  Hög Mellan Summa 

Statens momsintäkter 0,0 0,1 0,1 

Finanser för regionalbuss -0,1 2,5 2,5 

Företagsbeskattning 2,8 5,6 8,4 

Avgifter från tåglinjerna 57c, 57e 0,0 0,0 0,0 

Nettoskatt från bilresor 1,5 1,4 2,9 

Finanser för tåglinjerna 57c, 57e -6,8 -11,7 -18,5 

Summa -2,6 -2,0 -4,6 
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5.6. Resenärernas nytta per resenärskategori och totalt 

I nedanstående tabeller redovisas beräknade förändringar av generaliserad kostnad och resenärsnytta 

för samtliga resandekategorier för hög- respektive mellantrafik. 

Tabell 31 Förändring av resenärernas nytta under högtrafik. 

UA3-JA Reg arbete Reg övrigt Reg tjänste Privat förv Pens Stud Tjänste SUMMA 

Kollande, procent -0,010 -0,012 -0,009 -0,077 -0,093 -0,047 -0,015  

Gen kost, kr/resa 0,003 0,003 0,015 0,254 0,381 0,500 0,004  

  varav taxa, kr 0,001 -0,002 -0,002 0,268 0,336 0,312 -0,006  

  varav tid, kr 0,003 0,005 0,017 -0,014 0,045 0,188 0,010  

Resenärsnytta, mnkr/år -3,3 -1,0 -1,0 -5,0 -2,2 -3,2 -0,1 -15,8 

  varav taxa, mnkr/år -0,7 0,6 0,1 -5,3 -2,0 -2,0 0,1 -9,1 

  varav tid, mnkr/år -2,6 -1,6 -1,2 0,3 -0,3 -1,2 -0,2 -6,7 

 

För högtrafik framgår det att förvärvsarbetande långväga privatresenärer, pensionärer och studerande 

är de som vinner mest per resa (lägre generaliserad kostnad) under högtrafik. Totalt sett, i termer av 

konsumentöverskott, vinner förvärvsarbetande långväga privatresenärer och regionala arbetsresenärer 

samt studerande mest. De flesta kategorier förlorar både i form av taxa och tid.  

Tabell 32 Förändring av resenärernas nytta under mellantrafik. 

UA3-JA Reg arbete Reg övrigt Reg tjänste Privat förv Pens Stud Tjänste SUMMA 

Kollande, procent -0,007 -0,006 -0,007 -0,026 -0,032 -0,017 -0,043  

Gen kost, kr/resa 0,004 0,003 0,011 0,175 0,251 0,339 0,094  

  varav taxa, kr 0,006 0,000 0,004 0,169 0,206 0,226 0,081  

  varav tid, kr -0,002 0,002 0,007 0,006 0,046 0,113 0,013  

Resenärsnytta, mnkr/år -2,5 -4,0 -1,3 -9,0 -2,4 -6,1 -1,2 -26,5 

  varav taxa, mnkr/år -3,5 -0,6 -0,5 -8,6 -2,0 -4,1 -1,1 -20,3 

  varav tid, mnkr/år 1,0 -3,4 -0,8 -0,3 -0,4 -2,0 -0,2 -6,2 

 

Det framgår att förvärvsarbetande långväga privatresenärer, pensionärer och studerande är de som 

förlorar mest per resa (högre generaliserad kostnad) under mellantrafik. Totalt sett, i termer av 

konsumentöverskott förlorar förvärvsarbetande långväga privatresenärer och studerande mest, följda 

av regionala arbetsresenärer. De flesta kategorier förlorar både i form av taxa och tid.  

Sammantaget framgår att förlusten för resenärerna är 1,7 gånger så stor under mellantrafik som under 

högtrafik, och antalet resor är 1,7 gånger fler under mellantrafik som under högtrafik. Förlusten per 

resa är således ungefär densamma under mellan- som under högtrafik. 
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5.7. Samhällsekonomi  

Här sammanställs komponenterna i den samhällsekonomiska kalkylen. Dessa komponenter har 

hämtats från avsnitten 5.3–5.6 samt från bilaga 1, avsnitt B1.13. Med den offentliga sektorns finanser 

(övrigt) menas de finansiella utfallen vid sidan om utfallet för linjerna Stockholm–Västerås och 

Stockholm–Hallsberg, som redovisades i avsnitt 5.6. 

Tabell 33 Sammanställning av samhällsekonomiskt resultat. 

Samhällsekonomi, mnkr/år 

  Hög Mellan Summa 

Nytta för resenärerna -15,8 -26,5 -42,3 

Finanser för övriga kollektivtrafiklinjer 7,3 15,4 22,6 

Finanser för tåglinjerna 57c, 57e -6,8 -11,7 -18,5 

Den offentliga sektorns finanser, övrigt 4,37 9,7 14,0 

Externa effekter -2,5 -2,3 -4,8 

Summa samhällsekonomi -13,4 -15,5 -28,9 

 

Totalt sett beräknas en samhällsekonomisk förlust både under hög- och mellantrafik. För båda 

perioderna beror detta utfall på de stora förlusterna för resenärerna. Dessa överstiger vinsterna för de 

privata operatörerna och för den offentliga sektorn. 

Finanserna för linjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg beräknas utfalla negativt, 

genom minskade intäkter. Detta negativa utfall förutsätter att de högre taxorna och därmed den lägre 

efterfrågan, inte skulle medföra stora kostnadssänkningar. Vi har i avsnitt 5.1 sett att efterfrågan under 

högtrafik beräknas minska med 24 procent för linjen Stockholm–Västerås och med 28 procent för 

linjen Stockholm–Hallsberg. Motsvarande minskningar under mellantrafik beräknas vara 18 procent 

och 28 procent för de respektive linjerna. Eftersom medelbeläggningen både under hög- och 

mellantrafik har bedömts vara omkring 40 procent, är det då sannolikt att trafikutbudet kommer att 

minskas i praktiken? Kostnadseffekten av en eventuell minskning beror på hur den åstadkoms. Att 

sätta in färre vagnar, åtminstone på vissa avgångar ger en mindre kostnadsbesparing än att minska 

turtätheten.  

Vi såg i avsnitt 2.4, Tabell 7 att intäkter och kostnader i utgångsläget, JA, ser ut på följande sätt med 

de två alternativa kostnadsförutsättningarna. 

Tabell 34 Beräknade intäkter och kostnader för JA i mnkr, med kostnadsförutsättningar enligt de två 

alternativen. 

Linjerna Högtrafik Mellantrafik 

57c Sthlm-Västerås och Intäkter Kostnader Netto % netto Intäkter Kostnader Netto % netto 

57 e Stockholm-Hallsberg mnkr/år mnkr/år mnkr/år  mnkr/år mnkr/år mnkr/år  

Enligt ASEK 5 110,1 72,9 37,2 33,8 185,3 147,5 37,8 20,4 

Enligt KTH och Mälab 110,1 111,6 -1,5 -1,4 185,3 225,8 -40,5 -21,8 
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Under högtrafik, med kostnadsförutsättningar enligt ASEK 5 skulle kostnaderna behöva sänkas med 

ungefär 20 procent för att det negativa utfallet skulle elimineras. Med kostnadsförutsättningar enligt 

KTH/Mälab skulle kostnaderna behöva sänkas med ungefär 13 procent för att det negativa utfallet 

skulle elimineras. Om man kombinerar en taxeökning med en turtäthetsminskning så skulle det 

samhällsekonomiskt negativa resultatet förbättras, dock kanske inte hela vägen till positivt utfall. 

Utfallet av sådana förändringar har inte utvärderats i denna studie. Om, som vi har nämnt, tidsvärdena 

skulle vara högre än antaget, skulle också priselasticiteten för taxeförändringar vara lägre.  

Vi har i avsnitt 5.1, Tabell 26 sett att efterfrågekänsligheten för taxehöjningar, enligt modellen blir -

1,31 för högtrafik och -1,21 för mellantrafik. Om elasticiteten vore -1,0 skulle det negativa utfallet bli 

något mindre. Slutsatsen är, med hänsyn till diskussionen av variationer av kostnads- och efterfråge-

förändringar, att det samhällsekonomiskt negativa utfallet av taxehöjningar förefaller att vara robust.  
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6. Konsekvenser av sänkt taxa (UA4) 

6.1. Efterfrågan 

Tabell 35 nedan visar beräknade förändringar av personkilometer för alla kollektivtrafik och bil. 

Tabell 35 Beräknad förändring av personkilometer för kollektivtrafik och biltrafik. 

 Högtrafik Mellantrafik 

 UA4-JA UA4-JA UA4-JA UA4-JA UA4-JA UA4-JA 

 Personkm Personkm Elasticiteter Personkm Personkm Elasticiteter 

Kollektivtrafik miljoner % Efterfrågan Intäkter  % Efterfrågan Intäkter 

57c Sthlm-Västerås 12,8 30,71 -1,54 -0,15 12,6 21,16 -1,06 -0,07 

57e Sthlm-Hallsberg 25,1 40,95 -2,05 -0,51 40,8 35,29 -1,76 -0,47 

Summa 57c och 57e 37,9 36,81 -1,84 -0,35 53,4 30,47 -1,52 -0,28 

Övrig kollektivtrafik -13,0 -0,37 0,02  -24,1 -0,33 0,02  

Summa koll 24,9 0,70 -0,03  29,3 0,39 -0,02  

Biltrafik -22,8 -0,05 0,00  -28,6 -0,04 0,00  

Koll- och biltrafik         

Andel till koll 0,36    0,46    

Andel till bil 0,64    0,54    

 

När tåglinjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg får sänkt taxa minskar efterfrågan på 

andra kollektiva linjer och bil. Elasticiteten beräknas vara högre under mellan- än under högtrafik. 
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6.2. Finanser – All kollektivtrafik 

Tabell 36 nedan visar beräknade förändringar av intäkter och kostnader för samtliga kollektiva 

trafikslag, oberoende av kostnadsförutsättningar. Observera att kostnader för övriga tåg endast 

omfattar omkostnader. 

Tabell 36 Beräknade finansiella förändringar för samtliga trafikslag.  

 Förändringar Högtrafik Förändringar Mellantrafik 

Linjer Intäkt Kostnad Int. - kostn. Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Int. - kostn. Intäkt Kostnad 

färdmedel mnkr mnkr mnkr % % mnkr mnkr mnkr % % 

57c Sthlm-Västerås 1,44 0,00 1,44 3 0 -0,93 0,00 -0,93 -1 0 

57e Sthlm-Hallsberg 6,35 0,00 6,35 10 0 11,19 0,00 11,19 9 0 

Summa 57c och 57e 7,79 0,00 7,79 7 0 10,26 0,00 10,26 6 0 

Omkostnader 57c, 57e  4,55     6,41    

Summa 57c, 57 e  4,55     6,41    

Övriga tåg -8,24 -1,06 -7,18   -15,35 -2,12 -13,23   

Flyg -0,75 0,00 -0,75   -0,25 0,00 -0,25   

Regionalbuss 0,87 0,00 0,87   -0,50 0,00 -0,50   

Expressbuss -2,40 0,00 -2,40   -2,96 0,00 -2,96   

Övrigt -0,02 0,00 -0,02   0,00 0,00 0,00   

Summa övrig kollektivtrafik -11,41 -1,06 -10,35   -18,56 -2,12 -16,44   

 

Intäktsökningen för linjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg beräknas vara högre under 

mellan- än under högtrafik. 
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6.3. Finanser – Specifikt för tåglinjerna Stockholm–Västerås och 
Stockholm–Hallsberg 

Tabell 37 nedan visar beräknade finansiella förändringar enbart för tåglinjerna Stockholm–Västerås 

(57c) och Stockholm–Hallsberg (57e), med hänsyn till moms och tågavgifter. Sammantaget speglar 

tabellen det företagsekonomiska utfallet för de studerade linjerna. 

Tabell 37 Förändring av finanserna för tågtrafikering. 

Finanser för tåglinjerna 57c, 57e, mnkr/år 

  Hög Mellan Summa 

Bruttointäkter  7,8 10,3 18,1 

Moms -0,5 -0,6 -1,1 

Nettointäkter exklusive moms 7,3 9,6 17,0 

Kostnader  -4,6 -6,4 -11,0 

Avgifter tåg 0,0 0,0 0,0 

Netto 2,8 3,2 6,0 

 

Finanser för för tåglinjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg beräknas utfalla positivt, 

genom ökade intäkter, under båda perioderna. Men utfallet är endast svagt positivt, närmast inom 

felmarginalen. Detta lilla positiva utfall förutsätter att de lägre taxorna och därmed den högre 

efterfrågan inte skulle medföra kostnadsökningar. Vi har i avsnitt 6.1 sett att efterfrågan under 

högtrafik beräknas öka med 31 procent för linjen Stockholm–Västerås och med 41 procent för linjen 

Stockholm–Hallsberg. Motsvarande ökningar under mellantrafik beräknas vara 21 procent och 35 

procent för de respektive linjerna. Eftersom medelbeläggningen både under hög- och mellantrafik har 

bedömts vara omkring 40 procent bör det finnas viss marginal för att ta emot fler resenärer utan att öka 

trafikutbudet, åtminstone under mellantrafik. Under högtrafik är det större sannolikhet för att utbudet 

skulle behöva ökas. Men kostnadseffekten av sådan ökning beror på hur den åstadkoms. Att sätta in 

fler vagnar, åtminstone på vissa avgångar är betydligt billigare än att öka turtätheten. Med hänsyn till 

att utbudsökningar troligen bedöms som nödvändiga torde det finansiella utfallet bli negativt.  

Vi har i avsnitt 6.1, Tabell 35 sett att efterfrågekänsligheten för taxehöjningar, enligt modellen 

blir -1,84 för högtrafik och -1,52 för mellantrafik. Dessa kan ju som nämnts anses vara höga (i 

absoluta termer), men är konsekvensen av tidsvärdena enligt ASEK 5 och av tillgången till substitut 

till de studerade linjerna. Anta att en rimligare elasticitet vore -1,0. Intäktsökningarna skulle då bli så 

mycket lägre att det företagsekonomiska nettot skulle bli negativt både för hög- och mellantrafik. Om 

den verkliga elasticiteten är så låg skulle taxesänkningar medföra finansiell förlust. Om däremot de 

nämnda efterfrågeomfördelningarna på grund av de nära substituten är realistisk kan taxesänkningar 

medföra finansiell vinst. 
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6.4. Finanser – Specifikt för övriga kollektivtrafiklinjer 

Genom att summera intäkter och kostnader för övriga kollektivtrafiklinjer, inklusive moms och 

företagsbeskattning, (företagsekonomiskt netto) får vi Tabell 38 nedan. Av denna framgår att 

finanserna för övriga kollektivtrafiklinjer försämras för båda perioderna. Dessa försämringar är inte 

obetydliga i sammanhanget och påverkar det samhällsekonomiska utfallet. Moms och företags-

beskattning tillförs sedan staten i redovisningen av utfallet för den offentliga sektorns finanser. 

Tabell 38 Beräknade finansiella förändringar för övriga kollektivtrafiklinjer. 

Finanser för övriga kollektivtrafiklinjer, mnkr/år 

  Hög Mellan Summa 

Bruttointäkter  -11,4 -18,6 -30,0 

Moms 0,7 1,1 1,8 

Nettointäkter exklusive moms -10,7 -17,4 -28,2 

Kostnader -1,1 -2,1 -3,2 

Företagsbeskattning 3,2 5,2 8,5 

Vinst -8,6 -14,3 -22,9 

 

6.5. Finanser – Den offentliga sektorn sammantaget 

Tabell 39 visar resultaten för den offentliga sektorns finanser. Komponenterna har hämtats från de 

ovanstående tabellerna 36, 38, 39, 40 och 41. Här framgår att den offentliga sektorns finanser 

försämras både under hög- och mellantrafik. En förbättring beräknas för tåglinjerna Stockholm–

Västerås och Stockholm–Hallsberg, men denna förbättring är mindre än försämringar beträffande 

främst företagsbeskattning, bilbeskattning och momsintäkter. 

Tabell 39 Förändring av den offentliga sektorns finanser totalt, med kostnadsförutsättningar enligt 

ASEK 5 

Den offentliga sektorns finanser, mnkr/år 

  Hög Mellan Summa 

Statens momsintäkter -0,2 -0,5 -0,7 

Finanser för regionalbuss 0,9 -0,5 0,4 

Företagsbeskattning -3,2 -5,2 -8,5 

Avgifter från tåglinjerna 57c, 57e 0,0 0,0 0,0 

Nettoskatt från bilresor -2,1 -2,4 -4,5 

Finanser för tåglinjerna 57c, 57e 2,8 3,2 6,0 

Summa -1,9 -5,4 -7,3 
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6.6. Resenärernas nytta per resenärskategori och totalt 

I nedanstående tabeller redovisas beräknade förändringar av generaliserad kostnad och resenärsnytta 

för samtliga resandekategorier för hög- respektive mellantrafik. 

Tabell 40 Förändring av resenärernas nytta under högtrafik. 

UA4-JA Reg arbete Reg övrigt Reg tjänste Privat förv Pens Stud Tjänste SUMMA 

Kollande, procent 0,032 0,020 0,012 0,143 0,293 -0,039 0,196  

Gen kost, kr/resa -0,008 -0,008 -0,021 -0,307 -0,526 -0,631 -0,062  

  varav taxa, kr -0,005 -0,003 -0,003 -0,375 -0,685 -0,556 -0,036  

  varav tid, kr -0,003 -0,004 -0,018 0,068 0,159 -0,076 -0,026  

Resenäranytta, mnkr/år 7,6 2,4 1,4 6,1 3,1 4,0 1,0 25,5 

  varav taxa, mnkr/år 4,6 1,0 0,2 7,5 4,0 3,5 0,5 21,3 

  varav tid, mnkr/år 3,0 1,3 1,2 -1,4 -0,9 0,5 0,4 4,2 

 

Det framgår att förvärvsarbetande långväga privatresenärer, pensionärer och studerande är de som 

vinner mest per resa (lägre generaliserad kostnad) under högtrafik. Totalt sett, i termer av resenärs-

nytta, vinner regionala arbetsresenärer mest, följda av förvärvsarbetande långväga privatresenärer. 

Alla kategorier utom två vinner både i form av taxa och tid. De två undantagen utgörs av förvärvs-

arbetande långväga privatresenärer och pensionärer som förlorar i form av tid, beroende på att de 

väljer billigare men långsammare färdmedel. 

Tabell 41 Förändring av resenärernas nytta under mellantrafik. 

UA1-JA Reg arbete Reg övrigt Reg tjänste Privat förv Pens Stud Tjänste SUMMA 

Kollande, procent 0,007 0,012 0,008 0,032 0,058 0,035 0,053  

Gen kost, kr/resa -0,005 -0,007 -0,019 -0,215 -0,333 -0,484 -0,118  

  varav taxa, kr -0,007 -0,006 -0,010 -0,244 -0,363 -0,451 -0,095  

  varav tid, kr 0,002 -0,001 -0,009 0,029 0,030 -0,034 -0,023  

Resenäranytta, mnkr/år 2,8 10,8 2,1 11,0 3,2 8,7 1,5 40,2 

  varav taxa, mnkr/år 4,0 9,9 1,1 12,5 3,5 8,1 1,2 40,3 

  varav tid, mnkr/år -1,2 1,0 1,0 -1,5 -0,3 0,6 0,3 -0,1 

 

Det framgår att förvärvsarbetande långväga privatresenärer, pensionärer och studerande är de som 

vinner mest per resa (lägre generaliserad kostnad) under mellantrafik. Totalt sett, i termer av 

resenärsnytta, vinner förvärvsarbetande långväga privatresenärer mest följda av regionala 

övrigresenärer. De flesta kategorier vinner både i form av tid och taxa. Regionala arbetsresenärer, 

förvärvsarbetande långväga privatresenärer och pensionärer förlorar i form av tid, beroende på att 

dessa väljer billigare men långsammare färdsätt. 
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Sammantaget framgår att vinsten för resenärerna är 1,6 gånger så stor under mellantrafik som under 

högtrafik, och antalet resor är 1,7 gånger fler under mellantrafik som under högtrafik. Vinsten per resa 

är således ungefär densamma under mellan- som under högtrafik. 

6.7. Samhällsekonomi  

Här sammanställs komponenterna i den samhällsekonomiska kalkylen. Dessa komponenter har 

hämtats från avsnitten 6.3–6.6 samt från bilaga 1, avsnitt B1.13. Med den offentliga sektorns finanser 

(övrigt) menas de finansiella utfallen vid sidan om utfallet för linjerna Stockholm–Västerås och 

Stockholm–Hallsberg. 

Tabell 42 Sammanställning av samhällsekonomiskt resultat. 

Samhällsekonomi, mnkr/år 

  Hög Mellan Summa 

Nytta för resenärerna 25,5 40,2 65,7 

Finanser för övriga kollektivtrafiklinjer -8,6 -14,3 -22,9 

Finanser för tåglinjerna 57c, 57e 2,8 3,2 6,0 

Den offentliga sektorns finanser, övrigt -4,7 -8,6 -13,3 

Externa effekter 3,5 3,8 7,3 

Summa samhällsekonomi 18,5 24,3 42,8 

 

Totalt sett beräknas en samhällsekonomisk vinst både under hög- och mellantrafik, men större under 

mellantrafik. För båda perioderna beror detta utfall på de stora vinsterna för resenärerna. Dessa 

överstiger klart det negativa finansiella utfallet för övriga kollektivtrafiklinjer och för den offentliga 

sektorn. I detta fall utgör de samhällsekonomiska vinsterna ca 16 procent av de totala årliga biljett-

intäkterna på de undersökta linjerna utgångsläget. 

Det finansiella resultatet för tåglinjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg har beräknats 

utfalla negativt, beroende på att högre efterfrågan skulle kräva ett ökat behov av rullande materiel 

vilket skulle medföra kostnadsökningar, men sådana ökningar kan inte vara så stora att de påverkar det 

positiva samhällsekonomiska utfallet.  

Vi såg i avsnitt 2.4, Tabell 7 att intäkter och kostnader i utgångsläget, JA, ser ut på följande sätt med 

de två alternativa kostnadsförutsättningarna. 

 Tabell 43 Beräknade intäkter och kostnader för JA i mnkr, med kostnadsförutsättningar enligt de två 

alternativen. 

Linjerna Högtrafik Mellantrafik 

57c Sthlm-Västerås och Intäkter Kostnader Netto % netto Intäkter Kostnader Netto % netto 

57 e Stockholm-Hallsberg mnkr/år mnkr/år mnkr/år  mnkr/år mnkr/år mnkr/år  

Enligt ASEK 5 110,1 72,9 37,2 33,8 185,3 147,5 37,8 20,4 

Enligt KTH och Mälab 110,1 111,6 -1,5 -1,4 185,3 225,8 -40,5 -21,8 

 



56  VTI rapport 866 

Under högtrafik, med kostnadsförutsättningar enligt ASEK 5 skulle kostnaderna kunna öka med 

ungefär 25 procent för att det positiva utfallet skulle elimineras. Med kostnadsförutsättningar enligt 

KTH/Mälab skulle kostnaderna kunna öka med ungefär 18 procent utan att det positiva utfallet skulle 

elimineras.  

Under mellantrafik, med kostnadsförutsättningar enligt ASEK 5 skulle kostnaderna kunna öka med 

ungefär 18 procent utan att det positiva utfallet skulle elimineras. Med kostnadsförutsättningar enligt 

KTH/Mälab skulle kostnaderna kunna öka med ungefär 12 procent utan att det positiva utfallet skulle 

elimineras. 

Vare sig för hög- eller mellantrafik lär kostnadsökningar på grund av ökade kostnader till följd av 

ökad efterfrågan påverka det positiva samhällsekonomiska utfallet, främst beroende på de stora 

nyttovinsterna för resenärerna. 

Vi har i avsnitt 6.1, Tabell 35 sett att efterfrågekänsligheten för taxehöjningar, enligt modellen blir -

1,84 för högtrafik och -1,52 för mellantrafik. Beräkningar vi gjort visar att inte ens om vi antar att en 

elasticitet på -1,0 rubbas slutsatsen om positivt samhällsekonomiskt utfall. 

Om man ställer det samhällsekonomiska nettoutfallet i relation till det beräknade företagsekonomiska 

nettoutfallet (förändring av intäkter minuskostnader) för linjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–

Hallsberg, är kvoten ungefär 9 för högtrafik och 11 för mellantrafik.  

Denna samhällsekonomiska avkastning måste bedömas som hög. Dessa relationer gäller om den 

beräknade lilla företagsekonomiska vinsten skulle vara trolig. Eftersom vi menar att det förmodligen 

blir en liten företagsekonomisk förlust i stället när hänsyn tas till behov av ökat utbud går det ju inte 

att beräkna några relationer på detta sätt; det blir företagsekonomisk förlust och stor samhälls-

ekonomisk vinst. Slutsatsen är, med hänsyn till diskussionen av variationer av kostnads- och 

efterfrågeförändringar, att det samhällsekonomiskt positiva utfallet av taxesänkningar förefaller att 

vara robust.  
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7. Sammanfattande slutsatser  

Denna studie är ett försök att systematiskt undersöka de företagsekonomiska konsekvenserna och de 

samhälleliga välfärdseffekterna av att öka resmöjligheterna med regionaltåg. Våra beräkningar visar 

att minskad turtäthet är både företags- och samhällsekonomiskt lönsamt. Omvänt beräknas ökat 

turtäthet vara både företags- och samhällsekonomiskt olönsamt. Orsaken till att en frekvensökning inte 

är lönsam är att kostnaderna för att köra ytterligare avgångar är större än de tillkommande intäkterna. I 

vissa fall krävs även ny vagnmateriel för att kunna köra ytterligare avgångar. Höjda taxor är både 

företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt olönsamma. Detta resultat verkar vara robust även om 

tidsvärderingarna vore högre och därmed priselasticiteterna lägre. För sänkta taxor blir resultaten inte 

symmetriska. Sänkta taxor bedöms vara företagsekonomiskt olönsamma. Däremot beräknas sänkta 

taxor vara samhällsekonomiskt lönsamt. Vi ser därmed att de företags- och samhällsekonomiska 

resultaten går i samma riktning med ett undantag, sänkta taxor. Vid taxeförändringarna ändras inte 

utbudet och därmed inte kostnaderna. Det innebär att en taxesänkning leder till så stora resande-

ökningar och därmed intäktsökningar att det kompenserar för intäktsbortfallet till följd av att befintliga 

resenärer betalar mindre. Detta förutsätter naturligtvis också att tillkommande resenärer kan beredas 

plats. Omvänt leder taxeökningar till resandeminskningar som inte kompenseras av ökade betalningar 

från kvarvarande resenärer.  

De samhällsekonomiska nettoeffekterna av förändringarna är dock i de flesta fall förhållandevis små. 

Eftersom osäkerheterna är relativt stora så kan man inte med denna studie som enda grund säkert 

hävda något bestämt om de samhällsekonomiska effekterna av förändringar av turtäthet och taxa. 

Förutom i fallet med sänkta taxor, där det samhällsekonomiska nettot är 15 procent av de beräknade 

totala årliga biljettintäkterna på de undersökta linjerna, överstiger det samhällsekonomiska nettot av de 

beräknade totala årliga biljettintäkterna aldrig 10 procent. Det innebär att ganska små felkällor i 

förutsättningarna skulle kunna påverka utfallen. Resultaten tyder därför på att dagens turtätheter och 

taxor troligen är väl avvägda för att uppnå en hög samhällsekonomisk nettonytta.  

En fråga som rests i litteraturen är vilka effekter en regim med kommersiella operatörer kontra en 

regim med upphandlade operatörer har för kostnader på lång sikt. När upphandlingen av 

kollektivtrafik påbörjades ledde det inledningsvis till kostnadsbesparingar (Alexandersson och 

Pyddoke 2010). Därefter steg dock kostnaderna (Alexandersson och Pyddoke 2010) och senare tids 

studier av svensk kollektivtrafik (t.ex. Nilsson 2011, Nash, Nilsson och Link 2013) har pekat på en 

snabb kostnadsstegring vilket kan indikera att en upphandling av regionaltågstrafiken kan leda till en 

snabbare kostnadsökning än vad som skulle bli fallet med en kommersiell operatör. Om politiska 

beslutsfattare därför bedömer att upphandlad verksamhet kan komma att leda till snabba 

kostnadsökningar så bör det vägas in i beslutet. Vi saknar dock för närvarande uppgifter för att 

beskriva kostnadsökningar i regionaltågstrafik.  

En begränsning i denna studie är att vi endast modellerar de direkta effekterna av förändringarna av 

turtäthet respektive taxa. Vi modellerar inte de optimala anpassningarna i taxor till en given 

frekvensförändring och omvänt. Vi har inte heller modellerat anpassningar av frekvens och taxa för 

övriga tåglinjer och andra kollektivtrafiklinjer. Sådana anpassningar skulle kräva en modellering av 

utbudsbeteendet något som legat utanför ambitionen för detta projekt. Sådana anpassningar skulle 

kunnat påverka våra resultat. Slutligen har vi inte anpassat förändringarna av frekvens och taxa till 

tillgänglig rullande materiel. Kostnaderna påverkas nämligen om antal tåg som behövs skulle kunna 

minskas eller ökas. Om man beaktade de samlade effekterna i termer av optimala anpassningar, så 

torde både den företagsekonomiska och den samhällsekonomiska lönsamheten genomgående bli något 

bättre. 

Vi har noterat att resultaten indikerar höga efterfrågeelasticiteter med avseende på taxor. En tänkbar 

orsak kan vara att de tidsvärden som vi använder ligger lägre än de verkliga. Vi använder tidsvärden 

enligt ASEK 5 både för fördelning av resenärerna, dvs. för beteendet, och för kalkylerna. Högre 
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tidsvärderingar för beteendet än de antagna skulle minska efterfrågeökningen vid sänkta taxor och 

göra efterfrågeökningen större vid höjda taxor. En annan tänkbar orsak till de höga elasticiteterna kan 

vara den potentiella konkurrensen till tåglinjerna Stockholm–Västerås och Stockholm–Hallsberg från 

tåglinjer, busslinjer och bil. Denna konkurrens beräknas leda till stora efterfrågeomfördelningar mellan 

de studerade linjerna å enas sidan och övrig kollektivtrafik och bil å andra sidan. Med tanke på de 

förändringar av taxor och turtätheter som har analyserats är relativt stora och att dessa resmöjligheter 

kan utgöra nära substitut, kan de stora beräknade elasticiteterna vid turtäthets- och taxeförändringar 

vara rimliga.  

Beräkningarna visar att de två olika bedömningarna av kostnader för att bedriva trafiken (ASEK5 

respektive KTH/Mälab) påverkar resultaten relativt mycket, men här betraktar vi den högre 

kostnadsuppskattningen (KTH/Mälab) som mer trovärdig. En kostnadsaspekt är direkt kopplad till 

anpassning av utbudet. När effekterna av exempelvis en turtäthetsökning med 20 procent beräknades 

togs ingen hänsyn till det eventuella behov av ytterligare vagnmateriel som detta ger upphov. I 

praktiken kommer operatörerna sannolikt vilja att efterfrågeförändringar till följd av förändring i 

turtäthet eller taxa helst inte påverkar det antal tåg som behövs. 

Vi har därför gjort en del kompletterande beräkningar för att undersöka vilka förändringar av 

turtätheter som är förenliga med oförändrad stock av rullande materiel och hur sådana förändringar 

skulle påverka kostnaderna. Det kan därför vara angeläget att modifiera analyserna med hänsyn till 

mer realistiska förändringar av turtäthet. 

I bilaga 1, avsnitt B1.11 redovisas dessa kostnadsberäkningar med tillämpade frekvensförändringar 

och modifierade. Dessa modifieringar är sådana att de tillåter den största möjliga frekvensförändringen 

under 20 procent som ger samma behov av rullande materiel som i utgångsläget, dvs. i jämförelse-

alternativet. Skillnaderna i kostnadsutfall med respektive utan modifierade frekvensförändringar är 

betydande. 

Sammantaget bedömer vi att framför allt följande tre aspekter väsentligt kan påverka här erhållna 

resultat: 

1. Antagna beteendetidsvärden påverkar fördelningen mellan de studerade tåglinjerna och andra 

kollektivtrafiklinjer.  

2. Även omfördelningar mellan de studerade tåglinjerna och bil är i samma storleksordning som 

omfördelningar mellan de studerade tåglinjerna och andra kollektivtrafiklinjer. Vi har inte 

funnit någon bra empiri om hur bilister värderar åktid och hur de uppfattar kostnaden för att 

åka bil. En del bilister har svårt att tänka sig att åka annat än bil och många kan underskatta 

kostnaden. Om man skulle tillämpa lägre tidsvärderingar och än lägre kostnader för att åka bil 

skulle bilisternas känslighet bli mindre. 

3. Turtäthetsförändringar som är förenliga med oförändrad stock av rullande materiel. Sådan 

förenlighet skulle göra kostnadsminskningen respektive kostnadsökningen för minskad 

respektive ökad frekvens lägre. Om hänsyn till sådan förenlighet togs skulle minskad frekvens 

påverka både det företags- och samhällsekonomiska utfallet i negativ riktning, medan ökad 

frekvens skulle påverka både det företags- och samhällsekonomiska utfallet i positiv riktning. 

Dessa väsentliga aspekter har inte beaktats i kalkylerna i denna studie utan har enbart 

observerats. 

Det är möjligt att i princip genomföra analyser av konsekvenser på det sätt som de har genomförts, 

men det finns således aspekter som inte har beaktats, vilka självklart vore värda att ta hand om i en 

eventuell fortsatt studie. Studien visar att den precisa utformningen av förändringar av frekvens och 

taxa kan ha stor betydelse för utfallet. Därför kan det vara motiverat att analysera konsekvenserna av 

förändringar innan beslut tas. 
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Bilaga 1 Förutsättningar i större detalj 

B1.1 Grunder 

Som högtrafik betraktar vi 6 timmar under tidsperioderna 06-09 och 15-18 under 250 vardagar, vilket 

innebär summa 1 500 timmar. Som mellantrafik betraktas 10 timmar under 250 vardagar samt 16 

timmar per dygn under övriga 115 dagar, vilket innebär summa 4 340 timmar. 

Simuleringarna görs med modellen Vips. Denna ger resultat beträffande skillnader mellan en 

referenssituation och en ny faktisk situation eller ett hypotetiskt scenario. Modellen använder 

information om linjenät, taxor, kostnader, genomsnittliga turintervall och åktider enligt tidtabeller. 

Resenärerna antas minimera den generaliserade reskostnaden, det vill säga restidskomponenter plus 

resans pris, uttryckt i samma enhet med hjälp av tidsvärden, d v s hur mycket resenärer antas vara 

villiga att betala för restidsförkortningar: Dessa tidsvärden hämtas i stort sett från ASEK 5, med några 

modifieringar vilka förklaras senare.  Modellen inkluderar samtliga kollektiva färdmedel, förutom 

lokal kollektivtrafik, och bil. Lokal kollektivtrafik representeras av anslutningar i form av länkar till de 

andra kollektiva färdmedlen, detta för att inte tynga modellen med massor av data som också skulle 

förlänga exekveringstiderna väsentligt. Dessa länkar ges en tid som har beräknats från regionala 

körningar alternativt har hämtats från tidtabeller. Förändrad efterfrågan på biltrafik hanteras med 

elasticitetmodellen i Vips. 

Modellen beaktar alla kombinationer av kollektiva linjer och färdmedel för resor från start till mål i 

hela det nationella linjenätet och ger därmed en helhetsbild ur ett trafikslagsövergripande perspektiv. 

Modellen kan för en ny hypotetisk situation relativt den nuvarande beräkna: 

Efterfrågan på linjer för varje färdmedel  

Intäkter och kostnader för olika linjer inom varje transportföretag. 

Den offentliga sektorns finanser 

Förändring av resenärernas restidskomponenter och pris i varje resrelation, totalt och per 

resenärskategori. 

Förändring av externa effekter  

Samhällsekonomiskt nettoresultat  

B1.2 Tågkostnader  

Här är vi bara intresserade av kostnaderna för linjerna Stockholm – Västerås (57c) och Stockholm – 

Hallsberg (57e), eftersom det är för dessa som vi antar lägre respektive högre avgångsfrekvens. Övriga 

tåg och andra kollektiva färdmedel berörs inte. Huvuddelen av avgångarna trafikeras med tågtyp X40, 

här kallad TRegX40. Detta är ett motorvagnståg som här kallas TREGX40. Vissa avgångar har 

lokdragna tåg men vi har genomgående antagit nedanstående kostnader. 

När tågen vänder krävs viss marginal till nästa omlopp. Enligt Tomas Ahlberg, Mälab bör denna 

marginal omkring 30 minuter för ett helt omlopp på den kortare linjen Stockholm – Västerås och något 

mer på den längre sträckan Stockholm - Hallsberg, med en maximal marginal på 60 minuter. Vid 

vändning av tåg antas att dessa inte kan utnyttjas för andra ändamål. Om 15 minuters marginal antas 

vid vardera vändningen exempelvis innebär att det teoretiskt sett åtgår 2,7 tåg, innebär det i praktiken 

att det åtgår 3 tåg. 

Vi beaktar inte att det kan finnas specifika förutsättningar beroende på situationen. Här menar vi att 

det är bättre att hålla sig till generella förutsättningar. 
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För utgångsläget, JA, beräknar Vips marginal (layover) och vagnåtgång enligt tabellen nedan. 

Marginalen beräknas som procent av omloppstid plus ett minsta antal minuter, som inte får understiga 

ett minsta antal minuter. Beroende på omloppstid och turintervall beräknas därmed minsta åtgång av 

antal tåg. Det verkliga åtgången av antal tåg är närmaste heltal över detta. 

 

Tabell B1.1 Beräkning av marginal och åtgång av antal tåg 

  Högtrafik Mellantrafik 

Förutsättningar Parametrar Sth-Väs Sth-Hbg Sth-Väs Sth-Hbg 

minimal marginal (layover) 5         

marginal i % av körtid 0,15         

men minst minuter 30         

maximal marginal (layover) 60         

omloppstid (gångtid)   120 270 120 270 

turintervall   60 97 133 115 

Resultat           

minimal marginal (layover)   30 45,5 30 45,5 

minimalt antal tåg   2,50 3,25 1,13 2,74 

maximalt (realistiskt) antal tåg   3 4 2 3 

 

Vi har beaktat två antaganden för kostnader för tågen Stockholm – Västerås (57c) och Stockholm – 

Hallsberg (57e). Det ena bygger på parametrar enligt ASEK 5, för tågtyp Interregio. Det andra bygger 

på bedömningar av Bo-Lennart Nelldal, KTH och Tomas Ahlberg, Mälab. Det bör observeras att 

kostnadsuppskattningar är mycket osäkra; olika operatörer räknar på olika sätt.  

Kostnader enligt ASEK 5 beräknas enligt principerna i tabellen nedan. Beräkningarna enligt ASEK 5 

utgår först från kostnader för minsta tågstorlek, 120 sittplatser, men gör tillägg för marginalkostnader 

vid större tåg, i detta fall tåg med 5 vagnar och 385 sittplatser. Den totala kostnaden i kronor per 

kilometer blir då 79,28 kr. 
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Tabell B1.2 Kostnader enligt ASEK  

Enligt ASEK 5, med antagande om 5 vagnar per tåg med sammantaget 385 platser 

Minsta tågstorlek 120 sittplatser Sittplatser >120 Timkostnad Summa kostnad 

Kr/km kr/minut kr/timme Marginalkostnad Marginalkostnad i kr/km totalt uttryckt i 

      per km och plats per minut och plats vid 100 kr/km 

10,28 27,2  1 632 0,086 0,188 km/h   

Minsta antal Platser i Antal Summa kilometer- Summa timkostnad     

platser 5 vagnar vagnar kostnad, kr/km  kr/timme     

120 385 5         

  I 22,79 2 989     

Totalt per tåg     33,07 4 621 46,212 79,28 

Totalt per vagn     6,614 924,24 9,2424   

 

I Vips tillämpas som utgångspunkt parametrar för kostnader per vagn, men det ger givetvis samma 

resultat eftersom kostnaden förste beräknas per tåg, vilken sedan divideras med antal antagna vagnar, 

5 stycken för aktuella tåglinjer. Nedan redovisas kostnadsuppskattningen enligt ASEK 5 respektive 

Bo-Lennart Nelldal, KTH och Tomas Ahlberg, Mälab. 

 

Tabell B1.3 Kostnader enligt de två alternativen 

Antaganden Resultat Beräkning av kostnad per tågkilometer 

kr/ kr/ kr/ Platser/ Antal  Antal  Genomsnitts-  Avstånds- Tidskostnad Totalkostnad 

vagnkm vagntimme tågkm vagn vagnar platser hastighet, km/h kostnad, kr/km kr/km kr/km 

Enligt ASEK 5         

6,614 924,24 79,28 90,00 5 385 100 33,1 46,2 79,28 

Enligt KTH och Mälab         

9,2 1507 121,35 90,00 5 385 100 46,0 75,4 121,35 

 

Här framgår att kostnaden är 53 procent högre enligt bedömningen av Bo-Lennart Nelldal, KTH och 

Tomas Ahlberg, Mälab än enligt ASEK5 (121,35 i relation till 79,28). 

För båda metoderna görs ett tillägg respektive avdrag på kostnadsförändringar baserat på förändring av 

omkostnader, med 0,12 kronor per förändring av antalet personkilometer. 

Nedan redovisas resultaten beträffande intäkter och kostnader för utgångsläget, JA, med kostnader 

enligt ASEK 5. 
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Tabell B1.4 Beräknade intäkter och kostnader för JA, i kronor per år, med förutsättningar enligt 

ASEK 5 

Högtrafik     

Linje Intäkter Kostnader Netto % netto 

57c 47 683 612 31 648 974 16 034 638 34 

57e 62 449 872 41 283 172 21 166 700 34 

Summa 57c, e 110 133 484 72 932 146 37 201 338 34 

     

Mellantrafik     

Linje Intäkter Kostnader Netto % netto 

57c 65 709 808 54 278 784 11 431 024 17 

57e 119 631 856 93 250 880 26 380 976 22 

Summa 57c, e 185 341 664 147 529 664 37 812 000 20 

 

Nedan redovisas resultaten beträffande intäkter och kostnader för utgångsläget, JA, med kostnader 

enligt KTH och Mälab. 

Tabell B1.5 Beräknade intäkter och kostnader för JA, i kronor per år, med förutsättningar enligt KTH 

och Mälab 

Högtrafik     

Linje Intäkter Kostnader Netto % netto 

57c 47 683 612 48 442 307 -758 695 -2 

57e 62 449 872 63 188 529 -738 657 -1 

Summa 57c, e 110 133 484 111 630 836 -1 497 352 -1 

     

Mellantrafik     

Linje Intäkter Kostnader Netto % netto 

57c 65 709 808 83 079 771 -17 369 963 -26 

57e 119 631 856 142 730 939 -23 099 083 -19 

Summa 57c, e 185 341 664 225 810 710 -40 469 046 -22 

 

Vi ser att förutsättningar enligt ASEK 5 beräknas medföra vinster för de två linjerna både för hög- och 

mellantrafik, medan förutsättningar enligt KTH och Mälab beräknas innebära förluster, speciellt för 

mellantrafik. 

Nedan anges kostnadsantaganden för alla fordonsslag. Det två alternativa antagandena för TRegX40 

har markerats med gult.  
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Tabell B1.6 Antagna kostnader för samtliga fordonsslag 

Fordons- Sittplats- Vagnkostnad Vagnkostnad Fordons- Sittplats- Vagnkostnad Vagnkostnad 

slag kapacitet per km per timme slag kapacitet per km per timme 

F50 50 46,9 15 603 TICY1 75 10,7 857 

FBoeing737 186 100,3 24 770 TICY2 45 9,7 983 

FBAE146 96 90,0 23 001 TPX10 95 5,9 613 

FJetstm 19 17,8 7 181 TPX60 65 5,9 752 

FSAAB2000 50 33,8 9 914 TRegAEX 50 5,9 892 

FAvro RJ100 97 33,8 9 914 TRegL 70 6,9 488 

FSKDC9 112 105,0 25 574 TRegX12 60 5,9 908 

FSKDC9u 112 105,0 26 949 TRegX14 80 5,9 908 

FSK736 119 66,6 18 981 TRegX22 95 5,9 1 130 

FSKMD82 156 146,3 34 025 TRegX31 60 5,9 995 

KBFlygbs 50 2,5 1 000 TRegX40 77 6,6 924 

KBNynBus 50 2,5 1 000 TRegX40 77 9,2 1 507 

KBRegbus 50 2,5 701 TRegX50 95 5,9 1 130 

LBuss 50 2,5 701 TRegY1 75 9,9 791 

NTL70BC 50 7,1 707 TRegY2 45 9,9 590 

NTL80 35 6,2 419 TRegY5 70 6,9 800 

NTL80RS 40 6,1 482 TX200 70 8,1 1 361 

TICL60 55 6,4 451 TX250 70 8,1 1 361 

TICL80 70 7,1 501 TX300 80 9,2 1 361 

TICL80R 60 6,8 684 TX2000 53 10,9 1 219 

TICL90 80 6,4 478 TX3000 60 10,4 1 559 

TICX22 90 6,4 1 285 UNT 35 6,7 668 

TICX31 60 6,4 1 285 UTIC 55 9,2 1 670 

TICX40 95 7,5 1 376 UTX2000 55 6,9 763 

TICX50 85 6,4 1 194 XGotbåt 1600 156,3 27 500 

    XKatama 540 390,6 34 375 

 



66  VTI rapport 866 

B1.3 Tidsvärderingar 

Åktidsvärderingar kräver en speciell diskussion. Vi inleder med några citat. 

Trafikverket (2014a). Trafikverkets plan för utveckling av samhällsekonomiska metoder och verktyg, 

effektsamband och effektmodeller inom transportområdet- Trafikslagsövergripande plan.  

”Tidsvärden förekommer på tre ställen: i efterfrågemodellerna, i nätutläggningsmodellen (Emme/2) 

och i konsumentöverskottsberäkningen. Problemet är att de är olika på de olika ställena, vilket kan ge 

upphov till märkliga inkonsistenser när flera saker ändras samtidigt, som t.ex. turtäthet, restid och 

reskostnad. Om man t.ex. ökar turtätheten på bekostnad av längre medelrestid och denna förändring 

enligt ASEK-tidsvärdena (som används i konsumentöverskottsberäkningen) ”bör” vara en förbättring, 

så kan det beräknade resultatet ändå bli en försämring.”  

Eliasson, J., Algers, S. (2013). TIPS UTBILDNING om tidsvärden för Trafikverket: 

”I Sampers/Samkalk byts tidsvärdena ett antal gånger under prognosen/kalkylen, vilket skapar 

problem. Ett exempel på problem är att skillnaden mellan hur resenärens beteende värderas och hur 

det prognostiseras gör att ett alternativ resenären ser som en förbättring i prognosmodellen sedan 

värderas som en försämring. Ett annat är att nya färdmedel (som inte finns i relationen utan det 

studerade alternativet) ger orimligt höga vinster (vilket nödtorftigt har justerats med den så kallade 

”schablonbussen.)”   

Kommentarer: 

Det är givetvis orimligt att olika tidsvärderingar tillämpas för resenärernas val av linjer (Emme/2) 

respektive för val av färdmedel (efterfrågemodellerna). Att ett tredje slag viktsättning (från ASEK 5) 

används för beräkningen av konsumentöverskott i kalkylsteget gör inte det hela bättre; kalkylresultatet 

kan bli helt felaktigt som Trafikverket har noterat. Dessutom är det värt att påpeka att resultatet 

naturligtvis blir felaktigt även om inte ”flera saker” ändras samtidigt. Det räcker med en förändring, av 

exempelvis restid eller turtäthet, för att få ett felaktigt resultat. En annan sak är att tidsvärden i 

kalkylen av politiska fördelningsskäl kan skilja sig från dem i prognosen, men det är inte det som 

Trafikverket tar upp och det är heller inget problem om det finns politiska skäl för exempelvis 

nivellerade eller andra tidsvärderingar. Trafikverket (2014a) menar här, avsnitt 3.7.2.12 att ”En del av 

lösningen är att gå över till mer differentierade tidsvärden i kalkylerna, vilket den nya 

tidsvärdesstudien ger underlag till – och som nu implementerats i och med ASEK 5.” Det är svårt att 

förstå hur en ökad differentiering kan hjälpa när Sampers/Samkalk tillämpar ”huvudfärdmedel” och 

fiktiva anslutningar till dessa (som inte har något åktidsvärde), samt användning enbart av åktidsvärdet 

för det färdmedel som resenärerna byter till. 

Ytterligare kommentar om ”Hela resan” 

Eftersom nyttoeffekter i Sampers/Samkalk enbart beaktas för det färdmedel som har förändrats kan 

inte nyttoeffekten beräknas för dem som behöver flera färdmedel för hela resan. Nedan illustreras 

fallet där det krävs mer en ett färdmedel för att genomföra resan.  

 

 

 

Mellan A och B finns i verkligheten flyglinjer och/eller busslinjer. Mellan B och C finns tåg. B till C 

är den längre sträckan varför tåg betraktas som ”huvudfärdmedel”. Anta att man vill utvärdera 

effekterna av att införa snabbare tåg eller/och tätare tågavgångar mellan B och C. Vissa resenärer reser 

mellan B och C och andra reser mellan A och C med byte till tåg i B. För resenärer som reser mellan B 

och C beräknar Sampers/Samkalk vinsten som den förkortningen av åktiden och/eller väntetiden med 

tåg, där åktidsvärdet för tåg tillämpas. För resenärer som reser hela vägen från A till C med byte i B 

kan inte Sampers/Samkalk beräkna någon nyttoförändring (konsumentöverskott) alls eftersom reella 

färdmedel mellan A och B inte beaktas. 

C B A 

Buss/flyg Tåg 
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Frågan är om det finns något sätt att hantera anslutningsresor mellan A och B i Sampers/Samkalk? Se 

ett citat från Trafikverket (2012), Utveckling av samhällsekonomiska metoder och verktyg, 

effektsamband och effektmodeller inom transportområdet - Trafikslagsövergripande plan 2012-09-28, 

avsnitt 7.2.9. Verktyg för luftfartens behov: ”I Sampers ingår även en modell för anslutningsresor som 

är av särskild vikt vid tåg- och flygresor. Modellen används inte och behöver uppdateras precis som 

modellen för utrikesresor. När det gäller tillämpning av emme/2-baserade modeller för prognoser på 

enskilda flyglinjer kunde det redan på 90-talet konstateras att ansatsen inte fungerar; resultaten blir 

orimliga. En bidragande orsak är att denna typ av modeller tenderar att lägga hela reseefterfrågan på 

förbindelsen med kortast restid utan att beakta andra skillnader som t.ex. frekvens.” Denna 

kompletterande ansats fungerar således inte, så om inte tåg kan användas för hela resan A till C 

ignoreras nyttan för de resenärer som behöver flera färdmedel från start till mål, dvs. från A till C. 

Observera att startområde A enbart utgör ett exempel. Det kan finnas tiotals startområden A1, A2, A3 

osv. Från inget av dessa kan nyttan beräknas för hela resan till C. 

Notera också ett citat från WSP (2009), Samkalk (Sampers 2.5.5) Teknisk dokumentation, juli 2009, 

där det framgår att Samkalk inte vet ”varifrån alla trafikanter som bytte till bussen kom ifrån” (I citatet 

utgör buss huvudfärdmedel medan i vårt exempel tåg är huvudfärdmedel, men det spelar ingen roll). 

De som går på huvudfärdmedlet i B och inte startar resan där kan således komma från exempelvis 

buss, flyg eller bil, eller vara nygenererade. Därmed finns det ingen annan möjlighet än att tillämpa 

åktidsvärdet enbart för huvudfärdmedlet, i vårt exempel tåg, för att beräkna nyttan, men denna nytta 

gäller enbart sträckan B till C. Detta är ju ett stort problem, men dessutom beaktas bara halva 

tidsvinsten eftersom dessa resenärer betraktas som ”tillkommande”, vilket ju är fel om de inte är 

nygenererade. Observera att åktidsvärden för färdmedel A1, A2, A3 osv. till B inte beaktas alls 

eftersom modellen inte håller reda på vilka dessa färdmedel är. 

Sammanfattningsvis konstateras att även om differentierade åktidsvärden kodas i Sampers/Samkalk 

kan inte modellen beräkna effekter på fördelning av resenärer på ett korrekt sätt. Detta beror dels på 

hur färdmedel definieras dels beroende på att modellen inte betraktar kollektivtrafiken som ett system. 

Märk att angivna problem gäller generellt men problemen kan bli större om man tillämpar 

differentierade åktidsvärden. Beträffande ”hela resan” gör Sampers/Samkalk två fel som båda gör att 

nyttan (konsumentöverskottet) av åtgärder underskattas: 

a) Nyttan för dem som behöver fler färdmedel beräknas inte, 

b) Nyttan för dem som byter till huvudfärdmedlet divideras med 2. 

 

De tidsvärden som ASEK 5 rekommenderar 

Vi har ovan noterat orimligheten i att tre olika uppsättningar av tidsvärden tillämpas i 

Sampers/Samkalk. Här diskuteras de åktidsvärden som rekommenderas av ASEK 5, vilka ser ut på 

följande sätt för långsiktiga analyser med kalkylperiod på 40 år eller mer. 

Tabell B1.7 Åktidsvärderingar enligt ASEK 5, kortväga resor 

  Kortväga privat Kortväga privat Kortväga 

  arbete övriga tjänste 

  ASEK 5 ASEK 5 ASEK 5 

Buss 71 44 390 

Tåg 92 71 331 
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Tabell B1.8 Åktidsvärderingar enligt ASEK 5, långväga resor 

  Långväga Långväga 

  privat tjänste 

  ASEK 5 ASEK 5 

Buss 52 390 

Tåg 98 331 

 

Till skillnad från ASEK 4 rekommenderar som vi ser ASEK 5 en kraftig differentiering av 

åktidsvärden mellan tåg och buss. Det rekommenderade åktidsvärdet för privatresor är väsentligt högre 

för tåg än för buss. För värderingar av färdmedlen i sig är värdena orealistiska eftersom buss av de 

flesta uppfattas som mindre bekvämt och trafiksäkert än tåg och därför borde ha ett högre åktidsvärde 

än tåg. 

Orsaken till de orealistiska rekommendationerna enligt ASEK 5, som bygger på tidsvärdestudien från 

WSP (2010), är så kallad självselektion i dessa studier. Om man som man har gjort undersöker 

betalningsvilja separat för dem som har valt buss respektive tåg kan man just få högre genomsnittlig 

åktidsvärdering för tåg än för buss. Skälet till denna självselektion vid val av färdmedel är främst att 

en del resenärer som har hög inkomst och/eller har bråttom väljer dyrare och snabbare färdmedel 

(exempelvis tåg), medan de som har låg inkomst och/eller inte har bråttom väljer billigare och 

långsammare färdmedel (exempelvis buss). För tjänsteresor går åtminstone differentieringen mellan 

buss och tåg i rätt riktning. 

Kommentar angående att differentiera tidsvärden enbart för nytto-kostnadskalkylen 

Hur skulle det kunna gå till att tillämpa differentierade tidsvärden enbart för nytto-kostnadsanalysen, 

såsom  

ASEK 5 och Sampers/Samkalk förutsätter? Resenärer använder ofta flera färdmedel i kombination. 

Det är ju möjligt i Vips/Visum att efter fördelning av resenärer i nätet skilja ut de sträckningar som 

respektive färdmedel används på, men meningslöst. Att man gör så i Sampers/Samkalk beror på att 

modellen bara beaktar huvudfärdmedel. Men om tåg är huvudfärdmedel och buss krävs i kombination 

för att göra hela resan beaktas inte alls tidsvärde för buss eftersom modellen inte vet hur resenärer har 

kommit till bytespunkten.  

I Jansson (2014) framgår att en av flera konsekvenser av tillämpning av de felaktiga genomsnittliga 

åktidsvärderingarna är att det samhällsekonomiska värdet av åtgärder för förbättrad busstrafik 

överskattas och att det samhällsekonomiska värdet av åtgärder för förbättrad järnvägstrafik 

underskattas, och dessa över- respektive underskattningar kan vara stora. 

Principer i Vips och Visum 

En egenskap i Vips och Visum är att alla linjer och färdmedel beaktas simultant, i ett steg, där 

tidsvärdena är konsistenta, dvs. desamma för fördelning på linjer respektive färdmedel. Även för den 

samhällsekonomiska kalkylen tillämpas i grunden samma tidsvärden. Emellertid kan man som 

alternativ för nyttoberäkningen, av tänkbara fördelningspolitiska krav, tillämpat ett genomsnittligt 

tidsvärde för alla långväga privatresenärer, förvärvsarbetande, pensionärer och studerande. Vi 

tillämpade i ett tidigare stadium också sådana nivellerade tidsvärden för alternativa resultat. 

Skillnaderna blev dock försumbara varför dessa alternativa beräkningar har slopats. Skillnaderna 

bestod i att standardförändringen för långväga förvärvsarbetande privatresenärer blev något mindre 

och standardförändringen för studerande och pensionärer något större. 
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B1.4 Resmängder och tidsvärden för olika resandekategorier 

Resmängder i form av resmatriser har för långväga resor i grunden hämtats från SAMPERS uppdelat 

på tjänste- och privatresenärer och för regionala resor uppdelat på tjänsteresor, privatresor och övriga 

resor. Dessa resmatriser bygger på RES 2005/06. Trafikanalys har fördelat dessa resor på perioderna 

06-09 och 15-18 under vardagar (högtrafik) respektive för perioderna 09-15 och 18-23 under vardagar 

samt 16 timmar under övriga dagar (mellantrafik).  

Dessa matriser för långväga resor har i sin tur disaggregerats, dels för att erhålla resultat för olika 

resenärsgrupper dels för att dessa olika grupper kan ha olika värderingar och olika priser.  

De tidsvärden som tillämpats härrör i princip från ASEK 5. Dessa tidsvärden är genomsnittliga 

tidsvärden. Självfallet finns en stor variation. Speciellt problematiskt är hur bilister värderar åktid, och 

även pris. Vissa är ”bilälskare” och kan inte tänka sig att åka annat än bil. De har då tidsvärde lika med 

0 eller nästan 0 och tycker att priset är relativt oväsentligt. Andra tycker att bil är väldigt obekvämt 

jämfört med exempelvis tåg. Denna värdering kan också variera med typ av resa och ändamål. Låt oss 

utgå från att åktidsvärdet för tåg är lika med 1, normen. Bilister kan relativt tåg tänkas värdera åktid 

med bil enligt följande diagram.  

 

Figur B1.1 Tänkbar fördelning av bilsters åktidsvärderingar 

Fördelningen enligt diagrammet är helt godtyckligt vald eftersom ingen kunskap finns, men den kan 

variera mellan 0 och exempelvis 2. För bil varieras således vikterna per kategori, och för vardera av 

antas vikterna vara olika beroende på hur känsliga bilister antas vara för åktid med bil. Slutligen 

tillämpade vikter är resultat av omfattande kalibreringar.  

Av diskussion i föregående avsnitt framgår att vi inte fullt ut kan tillämpa de åktidsvärden för 

privatresenärer som rekommenderas av ASEK 5. Vi måste som grund använda genomsnittligt 

tidsvärde för buss och tåg, enligt tabellerna nedan, där rekommendationer enligt ASEK 5 och här 

tillämpade värderingar i VIPS framgår. Vi har således tillämpat genomsnittliga tidsvärden för buss och 

tåg.  

Tidsvärdena kommer som sagt i princip från ASEK 5. Eftersom vi har delat privatresenärer mellan 

förvärvsarbetande långväga privatresenärer, pensionärer och studerande har också tidsvärdena 

disaggregerats. Denna bygger på Sika (1995), och innebär att pensionärer och studerande antas ha 

halva tidsvärdet jämfört med förvärvsarbetande långväga privatresenärer, men det genomsnittliga 

tidsvärdet för privatresenärer överensstämmer med ASEK 5.  

För tjänsteresenärer är tidsvärdet 360 kr/timme enligt ASEK 5. Med detta värde skulle orealistiskt få 

välja att flyga enligt modellen. Därför tillämpas i simuleringarna värdet 450 kr/timme vilket stämmer 

bättre med beteendet (enligt kalibreringen). (Vi kan nämna att logitmodellen i Sampers för 

tjänsteresenärer tillämpar ett värde på omkring 800 kr/timme). Detta värde, 450 kr/timme tillämpas i 

Vips just för simuleringarna. För den samhällsekonomiska kalkylen tillämpas 360 kr/timme enligt 

ASEK 5. 

  

Andel

Vikt biltid

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2
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Tabell B1.9 Åktidsvärderingar enligt ASEK 5, kortväga resor och tillämpade värden i Vips 

  Kortväga privat Kortväga privat  Kortväga 

  arbete övriga tjänste 

  ASEK 5 ASEK 5 ASEK 5 

Buss 71 44 390 

Tåg 92 71 331 

Genomsnitt 82 58 360 

  Vips Vips Vips 

Vips, för utvärdering 82 58 360 

Vips, för beteende     450 

 

Tabell B1.10 Åktidsvärderingar enligt ASEK 5, långväga resor och tillämpade värden i Vips 

  Långväga Långväga 

  privat tjänste 

  ASEK 5 ASEK 5 

Buss 52 390 

Tåg 98 331 

Genomsnitt 75 360 

  Vips Vips 

Vips, för utvärdering 75 360 

  förvärvsarbetande 92   

  pensionärer 46   

  studerande 46   

Vips, för beteende   450 

 

Nedan redovisas antal resor och antagna värderingar för de 20 kategorier som används för Vips-

analyserna. Nedbrytningen på dessa kategorier för långväga resor vad gäller tillgång till bil eller ej 

bygger på information från Trafikanalys. Beträffande värdering av åktid och pris för att åka bil har 

antagits att 20 procent har så låga värderingar av åktid och pris att i stort sett alla av dessa väljer bil. 

Simuleringar görs för vardera av dessa 20 resenärskategorier för att erhålla genomsnittlig resstandard 

och genomsnittligt pris per kategori. För att erhålla totala intäkter och beläggningar på linjer och 

färdmedel i nätet summeras resultaten för alla kategorier.  

Tabellen nedan visar tillämpat antal resor, tillämpade åktidsvärden för kollektivtrafik samt tillämpade 

vikter och priser för att åka bil för hög- respektive mellantrafik.  
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Tabell B1.11 Antal resor, antagna tidsvärden och vikter för olika resandekategorier  

Resenärs- Antaganden för bilister Antal resor  Kollektivtrafik 

kategorier Högtrafik Mellantrafik Högtrafik Mellantrafik Åktidsvärden  

  Åktid Pris/km  Åktid Pris/km  Andel Vardagsresor/år Andel Resor/år Kr/timme 

  vikt km vikt km % 06-09, 15-18 % övrig tid Tillämpade 

Regionala         100 2 289 849 970 100 4 299 095 740   

Regionalt arbete         68 1 564 360 960 73 879 953 040 82 

Okänsliga, 20 % 0,1 0,1 0,1 0,1 20 312 872 192 20 175 990 608   

Känsliga, 80 % 0,5 0,5 0,8 0,8 80 1 251 488 768 80 703 962 432   

Regionalt övrigt         27 617 797 120 22 3 243 434 880 58 

Okänsliga, 20 % 0,1 0,1 0,1 0,1 20 123 559 424 20 648 686 976   

Känsliga, 80 % 1,0 1,0 1,2 1,2 80 494 237 696 80 2 594 747 904   

Regionalt tjänste         5 107 691 890 5 175 707 820 360 

Okänsliga, 20 % 0,1 0,1 0,1 0,1 20 21 538 378 20 35 141 564   

Känsliga, 80 % 0,6 0,6 1,1 1,1 80 86 153 512 80 140 566 256   

Interregionala, inrikes         100 47 323 919 100 91 639 279   

Förvärvsarbetande         42 19 866 456 42 51 085 159 92 

Ej tillgång till bil         15 2 979 968 15 7 662 774   

Tillgång till bil         85 16 886 488 85 43 422 385   

- okänsliga, 20 % av 85% 0,1 0,1 0,1 0,1 20 3 377 298 20 8 684 477   

- känsliga 80 % av P85% 0,8 0,8 0,8 0,8 80 13 509 190 80 34 737 908   

Pensionärer         12 5 883 330 12 9 599 117 46 

Ej tillgång till bil         30 1 764 999 30 2 879 735   

Tillgång till bil         70 4 118 331 70 6 719 382   

- okänsliga, 20 % av 70% 0,1 0,1 0,1 0,1 20 823 666 20 1 343 876   

- känsliga 80 % av 70% 0,8 0,8 0,8 0,8 80 3 294 665 80 5 375 506   

Studerande         13 6 306 483 13 17 949 222 46 

Ej tillgång till bil         50 3 153 242 50 8 974 611   

Tillgång till bil         50 3 153 241 50 8 974 611   

- okänsliga, 20 % av 50% 0,1 0,1 0,1 0,1 20 630 648 20 1 794 922   

- känsliga 80 % av 50% 0,8 0,8 0,8 0,8 80 2 522 593 80 7 179 689   
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Tjänsteresor         32 15 267 650 32 13 005 781 360 

Okänsliga, 20 % 0,1 0,1 0,1 0,1 20 3 053 530 20 2 601 156   

Känsliga, 80 % 0,9 0,9 1,1 1,1 80 12 214 120 80 10 404 625   

 

Därtill kan tidsvärdet variera mellan färdmedel. Denna variation appliceras genom en vikt per 

färdmedel i relation till normvikt 1 för vissa tågtyper. Nedan framgår de vikter som har tillämpats för 

olika kollektiva fordonsslag, för högtrafik. 
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Tabell B1.12 Tillämpade åktidsvikter för kollektiva fordonstyper 

Åktidsvikter kollektiva fordonsslag, högtrafik 

fordonsslag Vikt fordonstyp Vikt fordonsslag Vikt 

F50 1,10 TICL80R 0,95 TRegY1 1,15 

F100 1,10 TICL90 0,95 TRegY2 0,85 

FBA146 1,10 TICX22 0,9 TRegY5 0,95 

FJetstm 1,10 TICX31 0,95 TX200 0,8 

FSAAB34 1,10 TICX40 0,9 TX250 0,8 

FShorts 1,10 TICX50 0,9 TX300 0,9 

FSKDC9 1,10 TICY1 1,15 TX2000 0,8 

FSKDC9u 1,10 TICY2 0,85 TX3000 0,8 

FSKF28 1,10 TPX10 1,05 UNT 1 

FSKMD82 1,10 TPX60 1 UTIC 0,95 

KBFlygbs 1,10 TRegAEX 0,9 UTX2000 0,8 

KBNynBus 1,10 TRegL 1 XGotbåt 1 

KBRegbus 1,10 TRegX12 1 XKatama 1 

LBuss 1,10 TRegX14 1 

NTL70BC 1,05 TRegX22 0,9 

NTL80 1,00 TRegX31 0,95 

NTL80RS 0,90 TRegX40 0,95 

TICL60 1,05 TRegX50 0,95     

TICL80 1,00       

  

Vissa tågtyper har valts som norm med åktidsvikt 1. Andra tågtyper har antagits ha vikt mellan 0,80 

(såsom för X2000) och 1,15 (för regionaltåg med dieseldrift). 

Flyg och buss har genomgående getts vikten 1,10 under högtrafik. Detta betyder att dessa fordonsslag 

antas vara 10 procent obekvämare än normen. Undantaget för högtrafik utgörs av kategorin regionala 

tjänsteresenärer som antas ha vikten 1,2 för buss. Under mellantrafik har alla kategorier antagits ha 

vikten 1,2 för buss. 

B1.5 Linjenät, turintervall och trafikeringstider 

Det mest aktuella linjenätet som står till buds är det nationella nätet från 2011 till 2014. Denna 

uppdatering innebär huvudsak att den nya pendeltågslinjen Älvsjö till Uppsala via Arlanda har 

adderats och Upptåget har kortats av till Uppsala. För alla linjer inkodas avstånd och tid mellan 

hållplatser, turintervall, kostnader och pris. 

Turintervallen har kodats specifikt för högtrafik respektive mellantrafik. 
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För varje järnvägsföretags tåglinje inkodas tågtyp med antal vagnar med visst antal sittplatser.  

Nedan anges gjorda antaganden om turintervall och trafikeringstider och därmed antal turer per år, 

enligt tidtabeller 2014. 

Tabell B1.13 Antaganden om turintervall och trafikeringstider 

 Högtrafk 

 Vardagar Vardagar     Antal Antal 

 06-09, 15-18 06-09, 15-18     timmar/år avgångar 

 6 timmar/dag 6 timmar/dag       per år 

 250 dagar/år 250 dagar/år     1 500   

 Turintervall, min. Avgångar/timme         

57c 60 1       1 500 

57e 97 0,619       928 

Summa   1,619       2 428 

       

 Mellantrafik 

 Vardagar Vardagar Övriga dagar Övriga dagar Antal Antal 

 övrig tid övrig tid     timmar/år avgångar 

 10 timmar/dag 10 timmar/dag 16 timmar/dag 16 timmar/dag   per år 

 250 dagar/år 250 dagar/år 115 dagar/år 115 dagar/år 4 340   

 Turintervall, min. Avgångar/timme Turintervall, min. Avgångar/timme     

57c 133 0,451 133 0,451   1 958 

57e 115 0,522 115 0,522   2 264 

Summa   0,973         
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B1.6 Parametrar för externa effekter och skatter/avgifter 

Parametrar för marginalkostnader är hämtade från ASEK 5:1 samt från Trafikanalys 2014:4 och från 

Trafikanalys PM 2014:3. 

Tabell B1.14 Marginalkostnader per fordonsslag  

       Bruttoton 

 Enligt ASEK 5 Marginalkostnader, kronor per fordonskilometer Tåg X40 

Rad   Personbil Tåg Buss Flyg kr/bruttotonkm 5 vagnar 

1 Buller 0,17 1,53 0,85 2,25   

2 Olyckor 0,15 0,88 1,04 8,97   

3 Emissioner 0,06   0,7 3,91   

4 Koldioxid 0,20   0,7 21,01   

5 Drift   0,1   6,2   

6 Underhåll   3,105     0,009 345 

7 Reinvesteringar   3,105     0,009 345 

 Summa 0,58 8,72 3,29 42,34   

Kommentarer      

   

Rad 2: för bil avses alla trafikmiljöer. För tåg totalt (Från Trafikanalys PM 2014:3)  

Rad 3: För bil avses genomsnitt. För buss genomsnitt för landsvägs- och stadsbuss (tolkning av Trafikanalys 

2014:4)  

Rad 4: För bil avses genomsnitt. För buss genomsnitt för landsvägs- och stadsbuss  

Parametrarna nedan för skatter och avgifter för bil och tåg nedan är hämtade från Trafikanalys 2012:3 bilaga 1.  
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Tabell B1.15 Skatter och avgifter för bil och tåg  

Slag av skatter/avgifter Kr/fkm Tåg Bruttoton 

Bil   kr/bruttotonkm X40 

Energiskatt 0,27     

Koldioxidskatt 0,22     

Summa 0,49     

Tåg       

Spåravgift 1,38 0,004 345 

Särskild avgift 3,11 0,009 345 

Olyckor 0,88     

Tågläge hög 3,00     

Summa tåg 8,37     

 

Driftkostnader, för bil förutom för bränsle, baseras på Motormännens Riksförbund enligt nedan. 

Tabell B1.16 Driftkostnader, för bil förutom för bränsle  

Service & Reparation, kronor per år 5 145 

Underhåll och tillbehör, kronor per år 1 100 

Däck, kronor per år 2 550 

Körsträcka per år, mil 1 500 

Kronor per år 8 795 

Kr /mil 5,86 

Kr /km 0,59 

Kr/liter 6,74 

Kr/liter, exkl. moms 5,39 

 

Rörliga kostnader för bränsle baseras på följande källor:  

 Grundpris bensin enligt: Bensinbolaget.se. 

 Förbrukning, energi och koldioxidskatt enligt: Trafikanalys Transportsektorns 

samhällsekonomiska kostnader PM 2014:3 bilagor 2014. 

Sammantaget erhålls följande totala driftkostnader för bil per liter respektive per kilometer, inklusive 

olika slag av skatter. 
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Tabell B1.17 Rörliga bilkostnader 

 moms netto Liter/km 

 0,2 0,087 

 moms km/l 

 0,25 11,49425287 

   

Kostnader Kr/l Kr/km 

Grundpris bensin 6,10 0,53 

Moms på grundpris 1,53 0,13 

Energiskatt 3,13 0,27 

koldioxidskatt 2,50 0,22 

Energi- och koldioxidskatt 5,65 0,49 

Moms på energi- och koldioxidskatt 1,41 0,12 

Bänslekostnad inkl. skatter 14,69 1,28 

Övrig driftkostnad realt 5,39 0,47 

Moms på driftkostnad 1,35 0,12 

Total real kostnad 11,49 1,00 

Summa kostnad inkl. energi- och koldioxidskatt 17,14 1,49 

Andel energi- och koldioxidskatt 0,49 0,49 

Summa moms 4,29 0,37 

Momsandel av summa kostnad 0,25 0,25 

Summa slutligt konsumentpris 21,43 1,86 

Skatteandel av real kostnad 0,86 0,86 

 

Förändringar både av skatter/avgifter och av externa effekter beror, förutom av parametrarna, av 

beräknade förändringar av antal tågkilometer och av antal bilkilometer per år. Förändringarna 

beräknas vara de följande för UA1, UA2, UA3 och UA4. 
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Tabell B1.18 Beräknade förändringar av tågkilometer och bilkilometer 

UA1 Hög Mellan Summa 

Tågkilometer per år, miljoner -0,1 -0,2 -0,4 

Bilkilometer per år, miljoner 2,4 3,7 6,1 

UA2 Hög Mellan Summa 

Tågkilometer per år, miljoner 0,2 0,4 0,5 

Bilkilometer per år, miljoner -3,7 -6,2 -9,9 

UA3 Hög Mellan Summa 

Tågkilometer per år, miljoner 0,0 0,0 0,0 

Bilkilometer per år, miljoner 4,3 4,0 8,3 

UA4 Hög Mellan Summa 

Tågkilometer per år, miljoner 0,0 0,0 0,0 

Bilkilometer per år, miljoner -6,0 -6,5 -12,5 
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B1.7 Principer för att beräkna skatteeffekter 

Hänsyn tas till konsumentpriset på samtliga transportmedel och övrig konsumtion.  

Momsen på resor med kollektivtrafik är 6 procent och resor med bil 25 procent.  

Vinstbeskattning av privata företag antas vara 30 procent. 

Nedan visas principerna för att beräkna den nettoskatt som förändrad efterfrågan på bilresor leder till, 

men hänsyn till beskattning av bilresor och beskattning av alternativ konsumtion. Principerna bygger 

på Jansson, K. (2012). 

 

Beteckningar 

 Real kostnad för bil per kilometer. Se tabell B1.17 ovan (1,00 kr) 

 Antal bilkilometer per år i JA 

 Antal bilkilometer per år i UA 
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b
 Momsandel på alla kostnader för bil. Se tabell B1.17 ovan (0,25) 

 Andel energi- och koldioxidskatt av real kostnad. Se tabell B1.17 ovan (0,49) 

 Andel produktionsskatt på övriga varor, dvs. skatter förutom moms, exempelvis löneskatter, antas vara 
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Med dessa beräkningsprinciper har hänsyn tagits till omallokeringar. Det räcker då det med att beräkna 

förändringen i den offentliga sektorns finansiella situation. Vi behöver inte känna till totalnivån på 

konsumtion av övriga varor och inte heller dess eventuella förändring. 
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B1.8 Efterfrågan, intäkter, kostnader i utgångsläget 

Nedan redovisas de beräknade resultaten beträffande efterfrågan för utgångsläget, JA, 

Tabell B1.19 Beräknad efterfrågan för JA 

 Efterfrågan i miljoner personkilometer per år 

 Högtrafik Mellantrafik Summa 

Kollektivtrafik       

57c Sthlm-Västerås 41,7 59,8 101,4 

57e Sthlm-Hallsberg 61,4 115,5 176,9 

Summa 57c och 57e 103,0 175,3 278,3 

Övrig kollektivtrafik 3 476,7 7 370,8 10 847,5 

Summa kollektivtrafik 3 579,7 7 546,1 11 125,8 

Biltrafik 42 960,9 70 988,1 113 949,1 

 

Nedan visas de beräknade resultaten beträffande intäkter och kostnader för utgångsläget, JA. De två 

första tabellerna innehåller kostnader med förutsättningar enligt ASEK 5, och de två andra kostnader 

med förutsättningar enligt KTH och Mälab. För hög- och mellantrafik sammantaget har intäkter och 

kostnader vägts med antal personkilometer. 

Tabell B1.20 Beräknade intäkter samt kostnader med förutsättningar enligt ASEK 5 

 Högtrafik Mellantrafik 

Linje Intäkter Kostnader Netto % netto Intäkter Kostnader Netto % netto 

  mnkr/år mnkr/år mnkr/år   mnkr/år mnkr/år mnkr/år   

57c Sthlm-Västerås 47,7 31,6 16,0 33,6 65,7 54,3 11,4 17,4 

57e Sthlm-Hallsberg 62,4 41,3 21,2 33,9 119,6 93,3 26,4 22,1 

Summa 57c, e 110,1 72,9 37,2 33,8 185,3 147,5 37,8 20,4 

 

Tabell B1.21 Beräknade personkilometer, intäkter samt kostnader för båda perioderna med 

förutsättningar enligt ASEK 5 

 Hög- och mellantrafik 

Linje Personkm Intäkter Kostnader Netto % netto 

57c Sthlm-Västerås 101 113 86 27 24 

57e Sthlm-Hallsberg 177 182 135 48 26 

Summa 57c, e 278 295 220 75 25 
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Tabell B1.22 Beräknade intäkter samt kostnader med förutsättningar enligt KTH/Mälab 

 Högtrafik Mellantrafik 

Linje Intäkter Kostnader Netto % netto Intäkter Kostnader Netto % netto 

  mnkr/år mnkr/år mnkr/år   mnkr/år mnkr/år mnkr/år   

57c Sthlm-Västerås 47,7 48,4 -0,8 -1,6 65,7 83,1 -17,4 -26,4 

57e Sthlm-Hallsberg 62,4 63,2 -0,7 -1,2 119,6 142,7 -23,1 -19,3 

Summa 57c, e 110,1 111,6 -1,5 -1,4 185,3 225,8 -40,5 -21,8 

 

Tabell B1.23 Beräknade personkilometer, intäkter samt kostnader för båda perioderna med 

förutsättningar enligt KTH/Mälab 

 Hög- och mellantrafik 

Linje Personkm Intäkter Kostnader Netto % netto 

57c Sthlm-Västerås 101 113 132 -18 -16 

57e Sthlm-Hallsberg 177 182 206 -24 -13 

Summa 57c, e 278 295 337 -42 -14 

B1.9 Osäkerheter 

Naturligtvis kan inte en modell fånga alla effekter, även om alla indata vore fullständigt korrekta. 

Sannolikt är osäkerheterna minst lika stora beträffande indata som beträffande modellen. Det finns ett 

antal tänkbara felkällor: 

 Matrisen från Sampers är syntetiskt framtagen baserad på RES2005/06 och 

modellestimeringar, och det har i tidigare sammanhang uppdagats att det finns felaktigheter i 

antal resor. 

 Taxor i kollektivtrafiken bygger på uppgifter från Mälab, för periodkort som antas att det är 

regionala arbetsresenärer som använder, respektive för enkelbiljetter som övriga antas 

använda. Eftersom det finns ett stort antal biljettkategorier har genomsnitt uppskattats.  

 De uppgifter om antal resenärer och beläggningsgrader på tåglinjerena Stockholm – Västerås 

(57c) och Stockholm – Hallsberg (57e) som har erhållits från SJ är naturligtvis inte exakta. De 

bygger på genomsnitt under 2013 för ett stort antal representativa avgångar med faktiskt antal 

vagnar på dessa avgångar.  

 Den kanske största osäkerheten gäller hur bilister värderar åktid och hur de uppfattar 

kostnaden för att åka bil. För att få simuleringsresultaten beträffande beläggningar på 

tåglinjerena Stockholm – Västerås (57c) och Stockholm – Hallsberg (57e) har som framgått 

ovan 20 procent av bilisterna antagits ha låg värdering av åktid med bil och att de uppfattar 

priset för att åka bil som mycket lågt. De övriga 80 procenten antas ha olika värderingar i 

olika kategorier. Tillämpade antaganden framgick av tabell B1.13. 
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B1.10 Förutsättningarnas betydelse för färdmedelsfördelning 

Antaganden om tidsvärderingar och taxor spelar naturligtvis roll för beräknade val mellan 

kollektivtrafik och bil. 

Vi har sett att de andelar av antal personkilometer som beräknas välja respektive lämnar andra 

kollektivtrafiklinjer och de andelar som beräknas välja bil respektive lämna bil när linjerna Stockholm 

– Västerås och Stockholm – Hallsberg försämras respektive förbättras skiljer sig åt. Antalet 

personkilometer kan exempelvis öka mer för andra kollektivtrafiklinjer än de ökar för bil när linjerna 

Stockholm – Västerås och Stockholm – Hallsberg försämras. Detta har två orsaker. Dels är olika 

kategorier av resenärer mer benägna att välja andra kollektivtrafiklinjer än bil, medan det för andra 

kategorier ät tvärtom. Dels kan denna benägenhet bero på hur långa resorna är. Vi ger ett exempel 

nedan. 

För minskad frekvens under mellantrafik (UA1 mellantrafik) är resultatet som vi har sett i avsnitt 3.1, 

att 67 procent väljer andra kollektivtrafiklinjer än linjerna Stockholm – Västerås och Stockholm – 

Hallsberg medan 33 procent väljer bil, mätt i personkilometer. Dessa andelar gäller i genomsnitt för 

alla kategorier. Men andelarna skiljer sig radikalt mellan olika kategorier. De extrema utfallen är att a) 

av studenter väljer 99 procent andra kollektivtrafiklinjer och bara 1 procent bil, b) av regionala 

arbetsresenärer väljer 1 procent andra kollektivtrafiklinjer och 99 procent bil. 

Vi har för dessa kategorier beräknat förändringen av antalet personkilometer för varje 

kollektivtrafiklinje i relation till ursprungligt antal personkilometer för varje linje (multiplicerat med 1 

000 för att få mer läsbara siffror). Vi har därefter dividerat denna relativa förändring med längden i 

kilometer för respektive linje. Därmed kan vi mönstret för hur den relativa förändringen förhåller sig 

till sträckan. För att göra resultaten läsbara har vi eliminerat alla kvoter som ligger mellan minus 0,1 

och plus 0,1. För kategorin studerande återstod då 96 linjer och för kategorin regionala arbetsresenärer 

42 linjer. 

Diagrammen nedan visar resultatet för de två kategorierna. 

 

Figur B1.2 Resultat för studerande 

-10

0

10

20

0 20 40 60 80 100 120

Relativ ökning av antal personkilometer per linje 
genom sträcka per linje



84  VTI rapport 866 

  

Figur B1.3 Resultat för regionala arbetsresenärer 

Av figurerna framgår beträffande relativ ökning av antal personkilometer per linje genom sträcka per 

linje att: 

 

 Studerande har en betydligt större relativ ökning i förhållande till avstånd än regionala 

arbetsresenärer, som högst 18,2 jämfört med 1,5, dvs. studerande väljer andra 

kollektivtrafikliner som är relativt långa.  

 

 Studerande väljer i betydligt större utsträckning än regionala arbetsresenärer linjer som medför 

längre sträckor. Studerande väljer 71 längre linjer och 25 kortare linjer. Regionala 

arbetsresenärer väljer 14 längre linjer och 38 kortare linjer. 

 

Båda dessa observationer innebär att studerande väljer kollektivtrafiklinjer i större utsträckning än bil, 

mätt i personkilometer. Skillnaderna i utfall mellan kategorierna beror naturligtvis dels på antagna 

tidsvärderingar av kollektivtrafik respektive bil, dels på antagna taxor för respektive kategori. 

B1.11 Förutsättningarnas betydelse för kostnader 

Vi har konstaterat att kostnadsförutsättningarna enligt ASEK 5 respektive KTH/Mälab skiljer sig åt 

radikalt, med konsekvenser för samtliga scenarier, vilket påkallar behov av andra kostnadsparametrar. 

Detta avsnitt ägnas åt en annan fråga av betydelse för kostnadsförändringar när frekvensen ändras i 

scenarierna UA1 Högtrafik, UA2 Högtrafik, UA1 Mellantrafik och UA2 Mellantrafik. 

Resultaten visar att förändringen av kostnaderna för de två linjerna vid antaganden om förändrade 

avgångsfrekvenser med 20 procent i vissa fall är långt ifrån 20 procent. Delvis är detta helt naturligt 

eftersom kostnaderna inte varierar linjärt med frekvensen, även om det är lika många tåg som åtgår 

utan som med frekvensändring. 

Förutsättningen om en frekvensändring på 20 procent leder emellertid i vissa fall till att det åtgår fler 

respektive färre tåg vid frekvenshöjning respektive frekvenssänkning. Skälet till dessa språng i det 

antal tåg som åtgår är att vi har antagit att tåg som vänder inte kan merutnyttjas för andra ändamål 

innan de vänder. Detta är ett helt realistiskt antagande. 

Men konsekvensen är den följande. Anta att det före en frekvenssänkning med 20 procent enlig 

programmet åtgår 3,35 tåg och efter sänkningen 2,80 tåg, med förutsättningen att tågen kan 

merutnyttjas innan de vänder, dvs. förutsatt en extremt effektivt utnyttjande, men helt orealistiskt. 

Programmet beräknar dessutom tågåtgången förutsatt att tågen inte kan meruttnyttjas. Tågåtgången 

-8

-6

-4

-2

0

2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Relativ ökning av antal personkilometer per linje 
genom sträcka per linje



VTI rapport 866  85 

räknas då upp till närmaste heltal, vilket är realistiskt och det som ligger till grund för 

kostnadsberäkningarna. 

Den realistiska tågåtgången är såldes 4 tåg före frekvenssänkningen och 3 tåg efter 

frekvenssänkningen. Detta betyder att ett antagande om just 20 procents frekvensändring i vissa fall 

leder till stora språng i kostnaderna. 

I praktiken är det sannolikt inte realistiskt att operatörerna förändrar frekvensen så mycket att antalet 

tåg behöver förändras, åtminstone inte för frekvensökningar. 

I nedanstående tabeller beräknas tågåtgång och kostnader, dels för tillämpade frekvensförändringar 

med 20 procent, dels för modifieringar av frekvensförändringar, för hög- respektive mellantrafik. 

Dessa modifieringar är sådana att de tillåter den största möjliga frekvensförändringen under 20 procent 

som ger samma tågåtgång som i jämförelsealternativet. 

 

Tabell B1.24 Kostnader för tillämpade och modifierade frekvensförändringar, högtrafik 

JA Högtrafik Antal Kostnad/år     

  tåg mnkr     

57c 3 31,6     

57e 4 41,3     

Summa 7 72,9     

       

UA1 Högtrafik Antal Kostnad/år Förändring    

  tåg mnkr  frekvens    

57c 3 29,8 Frekvens -20 %    

57e 3 32,1 Frekvens -20 %    

Summa 6 62,0      

       

UA1 Högtrafik Antal Kostnad/år Förändring    

modifierat tåg mnkr  frekvens    

57c 3 29,8 Frekvens -20 %    

57e 4 40,3 Frekvens -8,25 %    

Summa 7 70,1      
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Differenser kostnader 

 UA1-JA UA1-JA UA1 mod minus UA1 mod minus UA1 mod minus UA1 mod minus 

 mnkr % JA, mnkr JA, % UA1, mnkr UA1, % 

57c -1,8 -5,7 -1,8 -5,7 0,0 0,0 

57e -9,2 -22,2 -1,0 -2,5 8,1 25,3 

Summa -11,0 -15,0 -2,8 -3,9 8,1 13,1 

       

UA2 Antal Kostnad/år Förändring    

Högtrafik tåg mnkr  frekvens    

57c 4 41,3 Frekvens +20 %    

57e 5 51,5 Frekvens +20 %    

Summa 9 92,8      

       

UA2 Högtrafik Antal Kostnad/år Förändring    

modifierat tåg mnkr  frekvens    

57c 3 33,8 Frekvens +16,7 %    

57e 4 44,2 Frekvens +17,5 %    

Summa 7 78,0      

       

Differenser kostnader 

 UA2-JA UA2-JA UA2 mod minus UA2 mod minus UA2 mod minus UA2 mod minus 

 mnkr % JA, mnkr JA, % UA2, mnkr UA2, % 

57c 9,6 30,5 2,2 6,9 -7,5 -18,1 

57e 10,2 24,8 2,9 7,0 -7,4 -14,3 

Summa 19,9 27,3 5,1 6,9 -14,8 -16,0 
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Tabell B1.25 Kostnader för tillämapade och modifierade frekevensförändringar, mellantrafik 

JA Mellantrafik Antal Kostnad/år     

  tåg mnkr     

57c 2 54,3     

57e 3 93,3     

Summa 5 147,5     

       

UA1 Mellantrafik Antal Kostnad/år Förändring    

  tåg mnkr  frekvens    

57c 1 31,8 Frekvens -20 %    

57e 3 87,7 Frekvens -20 %    

Summa 4 119,6      

       

UA1 Mellantrafik Antal Kostnad/år Förändring    

modifierat tåg mnkr  frekvens    

57c 2 53,6 Frekvens -5,3 %    

57e 3 87,7 Frekvens -20,0 %    

Summa 5 141,3      

       

Differenser kostnader 

 UA1-JA UA1-JA UA1 mod minus UA1 mod minus UA1 mod minus UA1 mod minus 

 mnkr % JA, mnkr JA, % UA1, mnkr UA1, % 

57c -22,4 -41,4 -0,7 -1,3 21,7 68,3 

57e -5,5 -5,9 -5,5 -5,9 0,0 0,0 

Summa -28,0 -19,0 -6,2 -4,2 21,7 18,2 
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UA2 Mellantrafik Antal Kostnad/år Förändring    

  tåg mnkr  frekvens    

57c 2 57,9 Frekvens +20 %    

57e 4 121,6 Frekvens +20 %    

Summa 6 179,5      

       

UA2 Mellantrafik Antal Kostnad/år Förändring    

modifierat tåg mnkr  frekvens    

57c 2 57,7 Frekvens +19,6 %    

57e 3 96,1 Frekvens +7,8 %    

Summa 5 153,8      

       

Differenser kostnader 

 UA2-JA UA2-JA UA2 mod minus UA2 mod minus UA2 mod minus UA2 mod minus 

 mnkr % JA, mnkr JA, % UA2, mnkr UA2, % 

57c 3,6 6,6 3,4 6,3 -0,2 -0,3 

57e 28,3 30,4 2,8 3,0 -25,5 -21,0 

Summa 31,9 37,0 6,3 4,2 -25,7 -14,3 

 

Vi ser att differenserna kan bli mycket stora mellan kostnader med modifierade frekvensförändringar 

och med tillämpade frekvensförändringar. 

För högtrafik blir kostnaderna med modifierade frekvenssänkningar 13 procent högre (för linjen 

Stockholm – Hallsberg till och med 25 procent högre) och för frekvensökning 16 procent lägre, 

jämfört med tillämpade frekvensförändringar.  

För mellantrafik blir kostnaderna med modifierade frekvenssänkningar 18 procent högre (för linjen 

Stockholm – Västerås till och med 68 procent högre) och för frekvensökning 14 procent lägre, jämfört 

med tillämpade frekvensförändringar.  

Slutsatsen är att de redovisade resultaten med generellt antagande om frekvensförändringar på 20 

procent kan vara orealistiska.  

Och det är ju inte bara kostnadsförändringarna som blir orealistiska. Modifierade frekvensförändringar 

påverkar också nyttoförändringar, efterfrågan och vagnkilometer för linjer och färdmedel, externa 

effekter och därmed det samhällsekonomiska utfallet. 

Vår bedömning är att det är värdefullt, om inte till och med nödvändigt, att följa upp analysen med en 

alternativ analys med mer realistiska frekvensförändringar. 
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B1.12 Konkurrerande linjer 

I tabellen nedan anges de tåg- och busslinjer som har stationer/hållplatser i samma orter som någon av, 

eller båda, tåglinjerna Stockholm – Västerås och Stockholm – Hallsberg. Stationerna/hållplatserna 

finns i båda riktningarna, tur och retur, men bara orter i den ena riktningen anges.  

För varje linje visas det antal stationer/hållplatser där tåg respektive bussar stannar på samma orter. 

Därefter följer namn på orterna. När det finns prickar mellan orterna betyder det att dessa linjer inte 

stannar mellan dessa. 

Tabell B1.26 Tåglinjer som har stationer i samma orter som Stockholm – Västerås och/eller 

Stockholm – Hallsberg 

Tåglinje Parallelt tor 

Stockholm-Göteborg 11 stationer Stockholm..Sundbyberg..Bålsta.. 

 ..Enköping..Västersås..Köping..Arboga.. 

 ..Örebro..Örebro S..Kumla..Hallsberg 

Eskilstuna-Sala 4 stationer Kolbäck-Tillberga 

Västerås-Norrköping 3 stationer Västerås-Kolbäck 

Uppsala-Eskilstuna 4 stationer Kolbäck-Tillberga 

Sala-Linköping 4 stationer Kolbäck-Tillberga 

Uppsala-Västerås 2 stationer Tillberga-Västerås 

Västerås-Linköping 3 stationer Västerås-Kolbäck 

Sala-Norrköping 3 stationer Tillberga-Väters..Kolbäck 

Västerås-Eskilstuna 3 stationer Västerås..Kolbäck 

Stockholm-Hallsberg 7 stationer Stockholm…Valskog-Hallsberg 

Gävle-Hallsberg 4 stationer Örebro-Hallsberg 

Gävle-Laxå 4 stationer Örebro-Hallsberg 

Borlänge-Laxå 4 stationer Örebro-Hallsberg 

Gävle-Örebro S 2 stationer Örebro-Örebro S 

Örebro-Mjölby 4 stationer Örebro-Hallsberg 

Västerås-Fagersta  3 stationer Västerås-Kolbäck 

Stockholm-Göteborg 2 stationer Stockholm….Hallsberg 

Stockholm-Borås 2 stationer Stockholm….Hallsberg 

Stockholm-Uddevalla 2 stationer Stockholm….Hallsberg 

Stockholm-Hallsberg 2 stationer Stockholm….Hallsberg 

Bålsta-Västerhaninge 8 stationer Bålsta-Sundbyberg 
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Tåglinje Parallelt tor 

Kungsängen-Stockholm 8 stationer Kungsängen-Stockholm 

 

Tabell B1.27 Busslinjer som har hållplatser i samma orter som Stockholm – Västerås och/eller 

Stockholm – Hallsberg 

Busslinje Parallelt tor 

Västerås-Uppsala 2 hpl Enköping...Västerås 

Enköping-Arlanda 2 hpl Enköping…Bålsta 

Stockholm-Västerås 6 hpl Stockholm..Rotebro..Brunna..Bålsta..Enköping..Västerås 

Stockholm-Västerås 3 hpl Stockholm..Enköping..Västerås 

Stockholm-Enköping 5 hpl Stockholm.Bromma...Brunna..Bålsta..Enköping 

Uppsala-Västerås 2 hpl Enköping..Västerås 

Uppsala-Örebro 5 hpl Enköping..Västerås..Köping..Arboga..Örebro 

Oslo-Stockholm 11 hpl Örebro..Götlunda..Arboga..Köping..Hallstahammar.. 

  ..Västerås..Enköping..Bålsta..Brunna..Bromma..Stockholm 

Karlstad-Stockholm 11 hpl Örebro..Götlunda..Arboga..Köping..Hallstahammar.. 

  ..Västerås..Enköping..Bålsta..Brunna..Bromma..Stockholm 

Örebro-Götlunda 2 hpl Örebro-Götlunda  

Stockholm-Örebro 3 hpl Stockholm..Götlunda..Örebro 

Stockholm-Örebro 3 hpl Stockholm..Götlunda..Örebro 

Stockholm-Örebro 3 hpl Stockholm..Götlunda..Örebro 

Stockholm-Örebro 3 hpl Stockholm..Götlunda..Örebro 

Örebro-Hallsberg 3 hpl örebro..Kumla..Hallsberg 

Örebro-Kumla 2 hpl Örebro--Kumla 

Kumla-Hallsberg 3 hpl Kumla t Kumla b Hallsberg 
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B1.13 Förändringar av skatter, avgifter och externa effekter 

I huvudtexten framgår att vi inte redovisar förändringar av skatter och avgifter, inte heller förändringar 

av externa effekter, eftersom dessa är små och skulle tynga framställningen. De redovisas emellertid 

här för vartdera scenariot. 

 

Konsekvenser av minskad frekvens (UA1) 

Av tabellen nedan framgår att intäkterna från skatter och avgifter minskar under både hög- och 

mellantrafik. Att skatteeffekten för bilresor blir positiv beror på att bilresandet ökar och att detta är 

hårdare beskattat än annan konsumtion. Beräkningsprinciperna redovisas i bilaga 1, avsnitt B.1.7. 

Tabell B1.28 Beräknad förändring av skatter och avgifter 

Skatter och avgifter, mnkr/år 

  Hög Mellan Summa 

Avgifter från tåglinjerna 57c, 57e -1,0 -2,0 -3,0 

Nettoskatt från bilresor 0,9 1,3 2,1 

Summa -0,2 -0,7 -0,9 

 

Nedan sammanfattas de totala externa effekterna, beroende på förändringar av antal fordonskilometer 

för bil och tåg. Beräkningsprinciperna redovisas i bilaga 1, avsnitt B.1.7. Nettoeffekterna är små.  

 

Tabell B1.29 Förändring av de externa effekterna 

Externa effekter, mnkr/år 

  Hög Mellan Summa 

Externa effekter tåg -1,1 -2,1 -3,1 

Externa effekter bil 1,4 2,1 3,5 

Summa 0,4 0,4 0,7 

 

 

Konsekvenser av ökad frekvens (UA2) 

Av tabellen nedan framgår att intäkterna från skatter och avgifter ökar både under hög- och 

mellantrafik. Att skatteeffekten för bilresor blir negativ beror på att bilresandet minskar och att detta är 

hårdare beskattat än annan konsumtion. 
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Tabell B1.30 Beräknad förändring av skatter och avgifter 

Skatter och avgifter, mnkr/år 

  Hög Mellan Summa 

Avgifter tåg 1,5 3,0 4,5 

Skatteeffekt bil -1,3 -2,2 -3,5 

Summa 0,2 0,8 1,1 

 

Nedan sammanfattas de externa effekterna, beroende på förändringar av antal fordonskilometer för bil 

och tåg, Nettoeffekterna är svagt negativa. 

Tabell B1.31 Förändring av de externa effekterna 

Externa effekter, mnkr/år 

  Hög Mellan Summa 

Externa effekter tåg 1,6 3,1 4,7 

Externa effekter bil -2,1 -3,6 -5,7 

Summa -0,5 -0,5 -1,0 

 

Konsekvenser av ökad taxa (UA3) 

Av tabellen nedan framgår att skatteeffekten blir positiv både under hög- och mellantrafik beroende på 

att bilresandet ökar och att detta är hårdare beskattat än annan konsumtion. 

Tabell B1.32 Beräknad förändring av skatter och avgifter 

Skatter och avgifter, mnkr/år 

  Hög Mellan Summa 

Avgifter tåg 0,0 0,0 0,0 

Skatteeffekt bil 1,5 1,4 2,9 

Summa 1,5 1,4 2,9 

 

Nedan sammanfattas de externa effekterna, beroende på förändringar av antal fordonskilometer för bil 

och tåg. Utfallet är positivt genom att biltrafiken som ökar är hårdare beskattad än övrig konsumtion. 

Tabell B1.33 Förändring av de externa effekterna 

Externa effekter, mnkr/år 

  Hög Mellan Summa 

Avgifter tåg 0,0 0,0 0,0 

Skatteeffekt bil 2,5 2,3 4,8 

Summa 2,5 2,3 4,8 
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Konsekvenser av sänkt taxa (UA4) 

Av tabellen nedan framgår att skatteeffekten blir negativ beroende på att bilresandet minskar och att 

detta är hårdare beskattat än annan konsumtion. 

 

Tabell B1.34 Beräknad förändring av skatter och avgifter 

Skatter och avgifter, mnkr/år 

  Hög Mellan Summa 

Avgifter tåg 0,0 0,0 0,0 

Skatteeffekt bil -2,1 -2,4 -4,5 

Summa -2,1 -2,4 -4,5 

 

Nedan sammanfattas de externa effekterna, beroende på förändringar av antal fordonskilometer för bil 

och tåg. Dessa minskar både under hög- och under mellantrafik beroende på minskad biltrafik. 

Tabell B1.35 Förändring av de externa effekterna 

Externa effekter, mnkr/år 

  Hög Mellan Summa 

Externa effekter tåg 0,0 0,0 0,0 

Externa effekter bil -3,5 -3,8 -7,3 

Summa -3,5 -3,8 -7,3 
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Bilaga 2 Grundprinciper i Vips och Visum 

Det grundläggande är att trafikanterna väljer den kombination av resvägar, linjer och färdmedel som 

har den lägsta generaliserade kostnaden.  

Modellen är inte deterministisk. Den antar uniform fördelning av individernas önskade restidpunkter i 

förhållande till de faktiska. Också avgångstidpunkterna för de olika linjerna antas vara sinsemellan 

uniformt fördelade. Detta har gett upphov till termen RDT (Random Departure Times). 

Tiden mellan önskad och faktisk avgångstidpunkt benämns nedan. Detta varierar således uniformt 

mellan 0 och hela turintervallet. Nedan redovisas principerna för val mellan endast två linjer men 

dessa principer är desamma för ett godtyckligt antal alternativ. 

Beteckningar 

 Turintervall för linje1 

 Turintervall för linje2 

 Restid (inklusive pris uttryckt i minuter) för linje 1. 

 Vikt för färdmedel 1:s åktid i förhållande till normvikten 1, för det färdmedel som linje 1 tillhör  

 Restid (inklusive pris uttryckt i minuter) för linje 12. 

 Vikt för färdmedel 2:s åktid i förhållande till normvikten 1, för det färdmedel som linje 2 tillhör  

1 Tid till avgång för linje 1. 

2 Tid till avgång för linje 12. 

 Relation mellan normvikten för åktid (1) och vikten för att vänta “hemma”.  

Med ovan angivna förutsättningar har Hasselström (1981) och   et al.(2008) visat att för 2 stycken 

linjer kan andelen för linje 1 beräknas på följande sätt: 

 (1) 

Lägg märke till att sannolikheten för val av linje 1 beror på denna linjes turintervall och restid och på 

alla andra acceptabla linjers turintervall och restid (inklusive pris). 

Den resulterande förväntade väntetiden måste självfallet också bero på samma variabler, med hänsyn 

till sannolikhet för val av respektive linje och turintervall för respektive linje. Hasselström (1981) och 

Jansson et al. (2008) har också visat att den resulterande förväntade väntetiden, , med nämnda 

förutsättningar kan beräknas som: 

 (2) 

Den förväntade sammantagna restiden när det finns flera linjer att välja på beräknas som den vägda 

restiden för alla alternativ där vikterna består av beräknad sannolikhet för val av respektive linje. Om 

vi har k linjer och restiden för linje betecknas och sannolikheten för val av linje betecknas

blir restiden:  

 (3) 
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Den generaliserade kostnaden beräknas som summan av resulterande väntetid och den viktade 

summan av de olika linjernas restider (inklusive taxa), enligt nedan: 

 (4) 
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