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1. Bakgrund 

Regeringen gav i mars 2016 Trafikverket i uppdrag att redovisa kostnadseffektiva, 
kapacitetshöjande och hastighetshöjande åtgärder i anslutning till befintliga banor 
Stockholm – Malmö och Stockholm – Göteborg. Utifrån detta uppdrag har det tagits 
fram ett alternativ med nya sträckningar för 250 km/h (UA250) och ett alternativ med 
nya sträckningar för 200 km/h (UA200). I båda alternativen antas att Ostlänken byggs.  

Jämförelsealternativet utgörs av samma som används för den parallellt pågående 
analysen av höghastighetsbanor. I korthet innebär jämförelsealternativet Trafikverkets 
Basprognos 2016-04-01 exklusive projekten Ostlänken och Mölnlycke-Bollebygd. 
Anledningen till att jämförelsealternativet inte utgörs av Trafikverkets Basprognos 2016-
04-01 är att analysen av befintliga stambanor ska vara jämförbar med analysen av 
höghastighetsbanorna.  

Dagens järnvägsnät är byggt med konventionella ballastspår. För att köra med 
hastigheter högre än 200 km/h finns det dock stora fördelar att använda ballastfritt spår. 
UA250 har därför kostnadsberäknats med både ballastfria spår och med ballasterat spår, 
medan UA 200 endast kostnadsberäknats med ballasterat spår. Ballastfritt spår är dyrare 
att bygga men kostar mindre att underhålla. De samhällsekonomiska effekterna i övrigt 
bedöms dock vara desamma för båda typerna av spår. 

I Trafikverket rapport ”Utbyggnad av befintliga stambanor” Regeringsuppdrag 2016-05-
31 redovisas kostnadsberäkningar och trafikering i trafikprognos och samhällsekonomisk 
kalkyl för de båda alternativen. Detta dokument är en komplettering av denna rapport 
avseende samhällsekonomiska lönsamhetsberäkningar för de båda alternativen UA200 
och UA250. 

2. Övriga underlag 

Effekter för persontrafiken redovisas i följande två separata Trafikverks PM: 

 Resultat Sampers/Samkalk – Utbyggnad av befintliga stambanor UA200, 2016-
06-16 

 Resultat Sampers/Samkalk – Utbyggnad av befintliga stambanor UA250, 2016-
06-16 

Effekter för godstrafiken till följd av den ökade järnvägskapaciteten som utbyggnaderna 
medför har prognosticerats med modellen Samgods. Effekterna för godstrafiken har 
bedömts som approximativt desamma i både UA200 och UA250. Resultaten från 
godstrafikprognosen redovisas i Trafikverket PM: 

 Effekter för godstrafiken av kapacitetsökning och upprustning av befintliga 
stambanor, 2016-06-07 

 I PM 2016-06-29 ”Höghastighetsbanor och uppgraderad stambana, regional 
fördelning av konsumentöverskott” redovisas en regional fördelning av 
konsumentöverskottet för UA250 och den parallellt bedrivna analysen av en ny 
höghastighetsjärnväg. Fördelningen görs på berörda kommuner 

 

I avsnitt 3 lämnas en allmän metodbeskrivning av prognoser och samhällsekonomiska 
analyser. I Trafikverket Rapport ”Utbyggnad befintliga stambanor Regeringsuppdrag 
2016-05-31” redovisas antaganden om trafikering som legat till grund för de analyser 
som redovisas här. I avsnitt 4 redovisas resultaten av de samhällsekonomiska 
beräkningarna. 
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3. Allmänt om metod 

Detta avsnitt beskriver i korthet och i allmänna termer den metod som Trafikverket 

använder för att göra en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning för en åtgärd i 

järnvägsnätet. Mer lättillgängliga beskrivningar av dessa metoder ges i Trafikverket 

”Trafikprognoser – förklarat på ett enklare sätt” och ”Samhällsekonomisk analys – 

förklarat på ett enklare sätt”.  

3.1 Trafikprognoser: JA och UA 

För att genomföra en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning av en åtgärd behöver 
man först undersöka hur framtida resande- och transportmönster skulle se ut om 
åtgärden inte genomfördes (det s.k. ”jämförelsealternativet”, JA). Därefter behöver man 
avgränsa vad åtgärden omfattar och vilka resande- och transportmönster den skulle 
resultera i om den genomfördes (det s.k. utredningsalternativet, UA). Skillnaden mellan 
resande- och transportmönster i UA och JA ger effekterna av investeringen.  

Definitionen av JA och UA innebär en grundläggande avgränsning i analysen. JA brukar 

definieras i termer av befintlig infrastruktur och åtgärder som ligger i gällande plan. 

Eventuella synergieffekter mellan åtgärden i UA och andra åtgärder vars genomförande 

är mer eller mindre osäkra vid analystidpunkten beaktas alltså inte. I Trafikverkets 

analyser beaktas för övrigt restriktioner i andra delar av transportinfrastrukturen så att 

de effekter som inkluderas i analysen faktiskt är möjliga att realisera. Kapacitets-

restriktioner i andra delar av järnvägsnätet beaktas t.ex. så att man varken i JA eller UA 

tillåter för många tåg i förhållande till befintlig kapacitet. 

Eftersom effekterna av en infrastrukturåtgärd ligger i framtiden görs två prognoser: en 
för JA och en för UA.  Två separata modellsystem används för att göra prognoser för 
person- respektive godstrafik: Sampers och Samgods. Prognoserna och effekt-
beräkningen görs för ett gällande prognosår som nu är 2040. Prognosåret används sedan 
som approximation av effekter under hela kalkylperioden, justerat med trafiktillväxt och 
förändring av reala priser på vissa komponenter. Prognoserna för både person- och 
godstrafik baseras på indata avseende ett antal omvärldsförutsättningar som i sin tur 
också är prognoser. Det handlar t.ex. om befolkningsprognoser för olika områden, 
prognoser för inkomster och näringslivsstruktur. Till detta kommer transportspecifika 
indata i form av prognoser för bränslepriser, bränsleförbrukning, körkostnader, 
kollektivtrafiktaxor, vägnät och kollektivtrafiknät. Aktuella indata och beskrivningar av 
hur dessa tagits fram finns i den s.k. indatarapporten ”Modellanpassade indata och 
omvärldsförutsättningar” (Trafikverket 2016-04-01) med tillhörande referens- och 
bakgrundsmaterial. 

För tågtrafikens del är person- och godsprognoserna sammankopplade via indata-
hanteringen. Projektspecifika indata utgörs av prognostidtabeller för persontrafiken 
respektive kapacitetsutnyttjande och länkkostnader för godstrafik. Detta beskrivs i detalj 
senare i detta avsnitt. 

3.2 Bedömning av samhällsekonomisk lönsamhet  

Samhällsekonomiska effekter beräknas alltså som skillnaden mellan de två prognos-
scenarierna UA och JA. Effekter av åtgärden kan antingen vara uttryckta i kronor, t.ex. 
transportkostnader, eller vara uttryckta i en annan enhet, t.ex. förändrade restider. Om 
en effekt är uttryckt i annan enhet än kronor räknas den om till kronor med hjälp av en 
värdering i kr/enhet. Vissa effekter anses vara så svårvärderade att bedömningar för dem 
istället görs verbalt i den s.k. samlade effektbedömningen (SEB). Detta avser t.ex. 
intrångs- och barriäreffekter.  
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Eftersom effekterna av en investering uppstår under en lång följd av år måste de årliga 
effekterna summeras för att tillsammans ställas mot investeringskostnaden. Vid 
summering av de årliga effekterna görs samtidigt en diskontering (nuvärdeberäkning) 
genom att de årliga värdena räknas ned med en faktor 1/(1+r)n-1 där r = kalkylränta och n 
= antal år från diskonteringsåret vilket här är detsamma som trafiköppningsåret. Tanken 
med diskonteringen är att effekter som ligger längre fram i tiden är mindre värda än 
effekter som uppstår tidigare. För att ta ett exempel, en effekt som värderas till 100 kr år 
20 från trafiköppningsåret diskonteras till (100/1,03519=) 52 kr om kalkylräntan är 3,5 
%. Genom att göra detta för samtliga värderade effekter under varje år under 
kalkylperioden och därefter summera de diskonterade värdena erhålls det så kallade 
nuvärdet. För att kunna jämföra nuvärdet för effekterna av investeringen med kostnaden 
för anläggningen (investeringen) beräknas ett nuvärde (egentligen ”slutvärde”) för 
anläggningskostnaden vid diskonteringsåret. För detta beräknas först en årlig 
anläggningskostnad under de år som anläggningen byggs genom att dela den totala 
anläggningskostnaden med antal år för byggtiden. Vart och ett av de årliga beloppen 
nuvärdesberäknas (slutvärdesberäknas) sedan för diskonteringsåret. Slutvärdet av 100 
kr 5 år före diskonteringsåret är (100*1,0355=)119 kr om kalkylräntan är 3,5 %. Därefter 
summeras de slutvärdeberäknade beloppen för vart och ett av byggåren. 

Nuvärdet (slutvärdet) av anläggningskostnaden dras sedan av från nuvärdet av 
investeringens effekter. Detta ger nettonuvärdet. Genom att dividera med nuvärdet för 
anläggningskostnaden får man den s.k. nettonuvärdeskvoten för investeringskostnaden 
(”NNK-i”). En åtgärd bedöms vara lönsam om nettonuvärdet är större än noll. Detta 
kompletteras i den samlade effektbedömningen (SEB) med en beskrivning av 
svårvärderade effekter som inte ingår i beräkningen. Svårvärderade effekter beskrivs 
verbalt men kan även kvantifieras. I den här rapporten redovisas dock bara den 
samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningen som alltså sammanfattas i nettonuvärdet 
för åtgärden. Trafikverkets lönsamhetsbedömning brukar klassificeras i termer av 
nettonuvärdeskvoten för investeringskostnaden enligt följande: ”Mycket hög lönsamhet” 
(NNK-i≥2), ”Hög lönsamhet” (2>NNK-i≥1), ”Lönsam” (1>NNK-i≥0,5), ”Svagt lönsam” 
(0,5>NNK-i≥0), ”Olönsam” (0>NNK-i≥-0,3) och ”Mycket olönsam” (-0,3>NNK-i). 

I den samhällsekonomiska kalkylen räknas både anläggningskostnad och kostnader för 

underhåll, reinvesteringar och drift upp med den skattefaktor som tillämpas i 

Trafikverkets samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar. Skattefaktorn motiveras av 

de lägre produktions- och konsumtionsvolymer som följer av beskattning (s.k. 

skattekilar). Om sådana skatter inte motiveras av att de ska korrigera externa effekter 

(internaliserande skatter) så leder till en viss effektivitetsförlust i ekonomin (se ASEK 6.0 

rapport kapitel 5.8). 

Allmänna kalkylförutsättningar som exempelvis den kalkylränta som används för 

nuvärdesberäkningen och de värderingar som används i Trafikverkets 

samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar redovisas i den s.k. ASEK-rapporten (nu 

gällande version är ASEK 6.0 Trafikverket 2016-04-01). Rapporten redovisar även andra 

centrala parametrar i analysen; t.ex. fordonskostnader för person- och godstrafik. 

För stora infrastrukturinvesteringar uppstår ofta frågor om vilka effekter som ingår i den 

samhällsekonomiska bedömningen och om det inte finns en risk att väsentliga effekter 

inte beaktas. En utgångspunkt för bedömningen av en åtgärds samhällsekonomiska 

lönsamhet är att de centrala effekterna uppstår på den marknad eller de marknader som 

direkt påverkas av åtgärden (den ”primära marknaden”). För en investering i 

transportinfrastrukturen är detta marknaderna för person- och godstransporter och de 

centrala effekterna av åtgärden avser förändringar i: res-/transporttider, res-

/transportkostnader, förändrade intäkter och kostnader för trafikföretag, emissioner 

inklusive utsläpp av klimatgaser och olycksrisker. Bedömningen syftar alltså till att fånga 
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de direkta effekterna av åtgärden. Dessa effekter kan i vissa fall omvandlas till effekter på 

andra marknader (”sekundära marknader”). Restidsförbättringar kan t.ex. innebära att 

individer använder restidsförbättringen till att acceptera bättre jobb längre bort från 

bostaden vilket är en orsak till att arbetsmarknadsregioner växer geografiskt. Då kan det 

verka som att det finns två effekter av infrastrukturinvesteringen. Men i exemplet 

handlar det om att effekten på den primära marknaden (transportmarknaden) 

omvandlats till en effekt på den sekundära marknaden (arbetsmarknaden). Individen har 

i exemplet alltså valt att byta sin restidsvinst mot ett bättre jobb. Om man skulle 

inkludera båda effekterna dubbelräknar man effekten av åtgärden i exemplet. Under 

vissa omständigheter kan hela eller delar av en effekt på en sekundär marknad vara 

relevanta att beakta i en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning. I det tidigare 

exemplet kan det t.ex. handla om skattekilar som gör att beräknade tidsvinster bara 

delvis mäter potentiella effekter på arbetsmarknaden. Andra möjliga effekter på 

sekundära marknader kan t.ex. avse: förbättrad konkurrens vilket i sin tur kan leda till 

välfärdsförbättringar som borde ingå i kalkylen. En annan effekt kan handla I en pm 

(”Trafikverkets användning av ”Wider Economic Impacts” och regionalekonomiska 

verktyg vid samhällsekonomisk och regionalekonomisk analys”) utvecklas detta 

resonemang. ASEK-rapporten innehåller också ett kapitel ang. detta. 

En annan typ av effekter som brukar lyftas fram i samband med större infrastruktur-

åtgärder är lokaliseringseffekter, d.v.s. effekter på lokalisering av befolkning och 

sysselsättning. Dessa effekter ingår inte i Trafikverkets ”standardkalkyl”. Skälet är att 

förändringar i befolkningsstorleken i Sverige bestäms av skillnaden mellan antalet 

inrikes födda och döda, samt nettomigration. Om man antar att investeringar i den 

svenska transportinfrastrukturen inte påverkar totalbefolkningen i Sverige, så är 

eventuella effekter av åtgärden på befolkningens lokalisering i huvudsak omflyttning 

inom landet.1 Det betyder alltså att om en ort växer befolkningsmässigt p.g.a. en 

transportinfrastrukturinvestering så minskar en eller flera andra orter i motsvarande 

grad. Effekter på lokalisering av sysselsättning handlar sannolikt också till stor del om 

omflyttningar inom landet även om det är tänkbart att transportinfrastrukturen kan ha 

viss betydelse för var internationella företag väljer att lokalisera sin verksamhet. 

Eventuella effekter av större infrastrukturåtgärder på produktivitet och lönestruktur 

skulle även kunna leda till viss förändring i total sysselsättning inom landet. Men då det 

är svårt att avgöra i vilken utsträckning lokaliseringseffekter på sysselsättning består i 

omflyttning av arbetstillfällen respektive förändringar i total sysselsättning i landet 

beaktas inte sådana effekter. I tidigare nämnda pm (”Trafikverkets användning av 

”Wider Economic Impacts” och regionalekonomiska verktyg vid samhällsekonomisk och 

regionalekonomisk analys”) utvecklas resonemanget. 

 

3.3 Persontrafik – Sampers/Samkalk 

Effekter för persontrafiken av utbyggnadsalternativen av befintliga stambanor beräknas 

med modellsystemet Sampers/Samkalk. Sampers är själva prognosmodellen och i 

Samkalk beräknas de samhällsekonomiska effekterna. Sampers används alltså för att 

                                                             
1 I fallet med åtgärder mellan två länder t.ex. Öresundsbron gäller resonemanget de berörda 

länderna. 
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beräkna antal resor i JA respektive UA med samtliga färdmedel.  I Samkalk beräknas 

sedan effekter som differensen mellan dessa.  

För åtgärder i järnvägsnätet skiljer sig de båda prognosscenarierna JA och UA enbart åt 

genom den förändring av tågtrafiken som åtgärden medför. Detta kommer till uttryck i 

form av prognostidtabeller som används som indata till Sampers. I övrigt förutsätts att 

allt annat är lika, såsom befolkningsstorlek, vägnät, buss- och flygtrafikutbud, 

bränslekostnader etc. Prognostidtabeller används för alla kollektiva färdmedel, det vill 

säga tåg, buss och flyg. Dessa tidtabeller anges i form av linjer med specifika egenskaper 

vad gäller fordonstyp, restid (totalt på linjen och mellan stationer) samt turtäthet i form 

av antal dubbelturer per dag. Tidtabellerna utgör så kallade ”medeltidtabeller” med 

samma restid för varje avgång och där avgångarna inte är specificerade i tiden mer än 

vad som följer av den totala turtätheten, exempelvis en avgång per timme. Hur dessa tas 

fram för tågtrafik beskrivs mer i detalj senare i detta avsnitt. 

Den modellberäknade förändringen av efterfrågan av resor med kollektiva färdmedel 
bestäms således enbart av förändrade tidtabeller (restid och turtäthet). Övriga faktorer, 
såsom förseningsrisker, komfort eller specifika avgångs- och ankomsttider, ingår inte 
modellen och förändringar av dessa kan därför inte analyseras med Sampers. 

Övrig trafik i personprognosen, utöver tidtabellsbunden kollektivtrafik, består av 

personbil och yrkestrafik på vägnätet. För dessa färdmedel finns inget utbud i form av 

tidtabeller och taxor som för kollektivtrafiken. Personbilstrafikens reskostnader och 

restider bestäms endogent i systemet utifrån det kodade vägnätet och prognostiserad 

trafikvolym. Vad gäller yrkestrafiken, som består av personbilar i yrkestrafik samt 

lastbilar med och utan släp, finns dessa med i personprognosen i form av en och samma 

volym i båda prognosscenarierna. Till följd av åtgärder och/eller resandeförändringar i 

vägnätet beräknas i modellen förändrad framkomlighet för yrkestrafiken och yrkes-

trafiken påverkar i sin tur framkomligheten för personbilstrafiken.  

I Trafikverket PM ”Tidtabeller i prognoser och samhällsekonomiska kalkyler” (2016-05-
31) lämnas en mer detaljerad beskrivning av vad prognostidtabeller är och hur dessa 
fungerar i efterfrågeberäkningen se även mer ang. dessa senare i detta avsnitt. 

 

3.4 Godstrafik – Samgods 

Modellen Samgods används för att prognosticera godsflöden. Den baserar sig på att total 

årlig logistikkostnad minimeras genom att sändningsstorlek, val av transportkedja, 

användning av terminaler, fordon och lastfaktorer justeras. I modellen antas att den 

totala mängden gods som skall transporteras är fix och nästan all handel med svenska 

varor ingår. Det som beräknas är var olika varugrupper transporteras, vilket 

”transportslag” (egentligen ”transportkedjor” som kan avse olika kombinationer av 

transportslag) som används, frekvens (laststorlek), samt kostnader (både i termer av tid 

och pengar). Transportnätverkens utformning påverkar tider och transportkostnader och 

en åtgärd i transportinfrastrukturen som förändrar dessa leder alltså till förändrade val 

av transportkedjor i modellen. En viktig restriktion för transporter på järnväg i Samgods 

är också spårkapaciteten. Om kapacitetsutnyttjandet påverkas av en åtgärd kan det också 

ge effekter för godstrafiken i Samgods. 

Det finns ingen motsvarighet till Samkalk kopplat till Samgods. Beräkningar av effekter 

till kalkylen har därför gjorts manuellt med hjälp av prognosresultat och förutsättningar 

enligt ASEK 6.0. Detta beskrivs i Trafikverket PM ” Effekter för godstrafiken av 
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kapacitetsökning och upprustning av befintliga stambanor”, 2016-06-07. En mer 

detaljerad beskrivning av Samgodsresultaten som ligger till grund för bedömningarna i 

denna rapport ges i Trafikverket Underlagsrapport ”Analyser i Sverigeförhandlingen – 

konsekvenser för godstrafiken fram till 2040”. 

Sammanfattning modellsystem för person- och godstrafik 

Persontrafikeffekterna är beräknade med modellsystemet Sampers/Samkalk och 

godstrafikeffekterna med Samgods. Sampers/Samkalk har använts många år och är väl 

etablerat inom transportsektorn i Sverige. Samgods är däremot ett nyare system som 

först under det senaste året har tillämpats ”skarpt” i samband åtgärdsanalyser. Modellen 

är fortfarande är under utveckling.  

 

3.5 Trafikering 

För att beräkna effekter av en åtgärd i järnvägsnätet är central indata den antagna 

persontågstrafikeringen. Begreppet ”trafikering” innebär en tänkt trafikstruktur 

avseende linjesträckningar, fordonstyper, stationsuppehåll och frekvens. Den baseras på 

kunskap om marknadsförhållanden, tågoperatörernas planer och järnvägs-

infrastrukturen.  Ett trafikeringsscenario tas fram för JA respektive UA. Det bör 

poängteras att det valda trafikeringsscenariot i respektive alternativ endast avser en enda 

av en stor mängd möjliga trafikeringar.  

I de basprognoser som Trafikverket regelbundet tar fram finns en väl genomarbetad 

trafikering. De projektspecifika trafikeringsscenarierna som tas fram för JA och UA utgår 

alltid från basprognosens trafikering. 

3.6 Prognostidtabeller 

För analyser av åtgärder i järnvägsnätet behöver man skapa restidsindata till 

personprognosmodellen. För detta används en separat modell för att ta fram de s.k. 

prognostidtabellerna. Det innebär att tidtabeller i en trafikeringsrelation skapas, 

bestående av stationsuppehåll, tid mellan stationerna och antal avgångar per dygn. Basen 

i prognostidtabellernas utgörs således av trafikeringen som beskrivs i avsnittet ovan. Med 

trafikeringsrelation menas en tåglinjes sträckning, exempelvis Stockholm-Göteborg. Det 

finns ofta flera, mer eller mindre, parallella trafiklinjer i en trafikrelation. Dessa skiljer sig 

åt vad gäller sträckning, uppehållsmönster, tid mellan stationer och/eller tågtyp.  

Prognostidtabellerna läggs ut i järnvägsnätet med hjälp av nätanalysverktyget Emme. 

Baserat på utläggningen omvandlas tidtabellerna på trafikeringssträckor till restider på 

matrisnivå, det vill säga i resanderelationer. Med resanderelationer menas en resas start- 

och målpunkt.  Ett exempel på en resanderelation är Stockholm-Norrköping. Om en 

resanderelation trafikeras med två eller flera parallella trafikeringslinjer beräknas 

restiden som ett viktat genomsnitt där vikterna består av respektive linjes frekvens. I 

efterfrågeberäkningen ”möter” således modellens individer genomsnittliga restider i olika 

relationer och en sammanlagd frekvens av alla tåglinjer med relevanta resmöjligheter. 

Den beräknade resandeefterfrågan i varje relation fördelas sedan ut på tåglinjerna efter 

respektive linjes frekvens. I en samhällsekonomisk kalkyl beräknas förändrad restid som 

skillnaden mellan dessa viktade genomsnitt. 

Prognostidtabeller konstrueras på ett relativt förenklat sätt. Enkelt uttryckt består 

tidtabellstiden mellan två stationer av gångtid, som är den tid det tar för ett tåg att 
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tillryggalägga sträckan med hänsyn till infrastrukturens tekniska standard och tågets 

prestanda, samt tidstillägg. Tidstilläggen består av två delar varav det ena är en funktion 

av kapacitetsutnyttjandet och avståndet och det andra enbart beror av avståndet. Båda 

typerna av tidstillägg är differentierade per trafiktyp. Exempelvis skiljer sig tidstilläggen 

åt mellan snabbtåg på stambanorna och pendeltåg i storstäderna.  

Parametervärdena i tidstilläggen är framtagna genom en avstämning med verkliga 

tidtabellstider på trafiktypsnivå. Det innebär att det i verkligheten alltid kommer att 

finnas avgångar med något kortare respektive längre tider än de modellmässigt 

beräknade. Exempelvis särskiljs inte enstaka direktlinjer med få avgångar från övriga 

linjer i samma trafiktypsgrupp. 

Det förekommer tidvis en diskussion av storleken på tidstilläggen och vilken grad av 

differentiering mellan olika typer av trafik som är relevant att göra. Prognostidtabellernas 

viktigaste syfte är att skapa korrekta indata till resandeprognoserna vilket, som redogörs 

för ovan, består av viktade genomsnittliga restider per resanderelation. Konstruktion ska 

också vara objektiv och enkel att både genomskåda och genomföra.   

Tidtabellsmodellen struktur och arbetsgång finns beskriven i bilaga 1 till Trafikverket 

Rapport ”Beräkningshandledning Trafik- och transportprognoser 2016-04-01” där en 

mer teknisk beskrivning ges. I Trafikverket PM ”Tidtabeller i prognoser och 

samhällsekonomiska kalkyler” (2016-05-31) ges en oteknisk beskrivning av samma 

modell. I den senare beskrivs hur de viktade genomsnittliga restiderna beräknas. Där 

visas också att enstaka högprioriterade linjer med låg frekvens inte har någon märkbar 

inverkan på den genomsnittliga restid som modellen använder. Detta gäller under 

förutsättning att den högprioriterade linjen inverkar på tidstilläggen för övriga tåg vilket 

är rimligt att förutsätta. I nästa delavsnitt beskrivs hur persontågstrafikering och 

prognostidtabeller samverkar med godsprognosen via det inbördes beroendet som sker 

då de trafikerar samma spår. 

3.7 Inbördes beroende mellan person- och godståg via kapacitetsberäkning i 

tidtabellsmodell 

Person- och godståg ska samsas på samma järnvägsnät. En förändring av antalet 

persontåg på en sträcka påverkar förutsättningarna för såväl övriga persontåg som 

godstågen på samma sträcka.  

Utbyggnaden av befintliga stambanor innebär en ökning av den tillgängliga kapaciteten. 

Det beräknade kapacitetsutnyttjandet som är viktig indata till Samgods.  

Metoden för att ta fram indata till Sampers och Samgods vad gäller prognostidtabeller 

och kapacitetsutnyttjande kan kortfattat beskrivas enligt följande: 

1. Persontågstrafikeringen i form av trafiklinjer och avgångar per dygn fördelas ut 

på järnvägsnätets linjedelar  

2. Matematiskt kapacitetsutnyttjande beräknas per linjedel baserat på antal 

persontåg. Baserat på detta beräknas tillgänglig kapacitet för godståg 

3. Samgods använder tillgänglig kapacitet för godståg enligt ovan och 

prognosticerar en fördelning av godstransporterna mellan väg, järnväg och 

sjöfart.  

4. Samgodsresultatet bryts ner till bandel/linjedelsnivå med antal godståg av olika 

kategorier och transporterad volym 
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5. Antal godståg per linjedel från steg 4 ovan går tillbaka in i kapacitetsberäkningen 

i steg 2 ovan varvid en total konsumerad kapacitet beräknas per linjedel i hela 

järnvägsnätet. 

6. Persontågens prognostidtabeller färdigställs. Dessa består av gångtid (tid mellan 

två stationer beroende av infrastruktur och tågets prestanda) samt tidspåslag 

som är en funktion av det beräknade kapacitetsutnyttjandet. 

 

I tabellerna nedan redovisas antal person- och godståg samt kapacitetsutnyttjande på 
Västra och Södra stambanan i JA och UA250. Trafiken är densamma i UA200, dock 
skiljer sig gångtider vilket gör att också kapacitetsutnyttjandet kan skilja sig något.  

3.8 Modellberäknade effekter och rimlighetsbedömningar 

Det kan vara värt att här påminna om att res- och transportmönster i JA och UA 

beräknas för ett framtida prognosår som nu är 2040, d.v.s. 24 år fram i tiden. 

Förutsättningarna för lönsamhetsbedömningen som redovisas här bestäms alltså i hög 

grad av Trafikverkets basprognoser för person- resp. godstrafik för år 2040. 

Förutsättningarna avser bl.a. trafikering och årlig tillväxt i resande med olika färdmedel. 

Som tidigare noterats baseras det framtida resandet i sin tur på prognoser för en mängd 

olika faktorer. Eftersom prognoser inte nödvändigtvis slår in så finns det förstås ett antal 

osäkerheter i den typ av bedömning som redovisas här. Men även om alla prognoser för 

indata till modellerna skulle visa sig överensstämma med faktiska värden 2040 kommer 

inte modellberäknade värden att nödvändigtvis vara exakt rätt i varje del av transport-

systemet. I vissa delar kommer modellen att beräkna ett för högt resande och i andra ett 

för lågt resande, eller för mycket eller för lite godstransporter. Viktigt för en modell är att 

dessa avvikelser i genomsnitt tar ut varandra och att de inte är alltför stora. 

 

Resultat från en modell kan därför ibland verka mer eller mindre rimliga i vissa delar. 

Detta kan t.ex. avse både storleken på resandet med olika färdmedel och relaterade 

”färdmedelsandelar” (eller ”marknadsandelar”) i olika reserelationer. Om resandet i JA 

med ett färdmedel verkar vara ”för högt” kan det här vara värdefullt att överväga hur 

detta slår på den samhällsekonomiska lönsamheten eftersom detta är huvudsyftet med 

denna pm. Om en åtgärd primärt syftar till att förkorta restiderna för ett visst färdmedel 

så gäller generellt sett att ju högre resandet är med detta färdmedel i JA, ju högre blir 

åtgärdens lönsamhet. För en given mängd resande i JA innebär även fler överflyttade 

resenärer till färdmedlet att åtgärdens lönsamhet generellt sett blir högre.  

 

En annan aspekt avser hur uppskattade effekter för godstransporterna påverkar den 

bedömningen av den samhällsekonomiska lönsamheten. Om överflyttningen av 

godstransporter verkar överskattas (underskattas) för en åtgärd, så överskattas 

(underskattas) generellt sett även effekterna för godstransporterna. Men samtidigt 

innebär överskattade (underskattade) godseffekter att effekterna för persontrafiken 

generellt sett underskattas (överskattas). Detta beror på att persontransporter och 

godstransporter ska samsas på samma nät och de effekter som uppstår via 

prognostidtabellerna och som beskrevs i avsnitt 2.7 i denna pm. 
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3.9 Kapacitetsutnyttjande och antal tåg på befintliga stambanor 

 

I tabell 1-4 nedan redovisas antal tåg och kapacitetsutnyttjande per linjedel på Västra och 
Södra stambanan i JA och UA. 
 

Tabell 1: Antal tåg och kapacitetsutnyttjande per linjedel på Västra stambanan i JA  

Västra stambanan JA Snabbtåg Övriga 
persontåg 

Lokal-
tåg 

Godståg Kapacitets-
utnyttjande 

Stockholm C-Stockholms s 104 204  29 0,47 

Stockholms s-Älvsjö (i)   576  0,80 

Stockholms s-Älvsjö (y) 104 204  29 0,65 

Älvsjö-Flemingsberg (i)   324 39 0,57 

Älvsjö-Flemingsberg (y) 104 204   0,57 

Flemingsberg-Södertälje syd Ö 104 204  1 0,70 

Flemingsberg-Tumba   324 38 0,50 

Tumba-Södertälje hamn   228 38 0,40 

Södertälje H-Södertälje C   288 27 0,51 

Södertälje H-Järna   60 20 0,13 

Södertälje Syd Ö-Järna 104 138  5 0,51 

Järna-Gnesta 104 82 60 11 0,83 

Gnesta-Flen 104 82  11 0,50 

Flen-Katrineholm 104 126  16 0,69 

Katrineholm-Hallsberg 62 52  29 0,79 

Hallsberg-Laxå 62 82  90 0,78 

Laxå-Skövde 38 52  61 0,82 

Skövde-Falköping 38 96  59 0,73 

Falköping - Herrljunga 38 74  69 0,72 

Herrljunga-Alingsås 36 112  69 0,85 

Alingsås-Olskroken 36 112 72 69 0,95 

Olskroken - Göteborg C 36 52  13 0,27 
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Tabell 2: Antal tåg och kapacitetsutnyttjande per linjedel på Södra stambanan i JA  

Södra stambanan JA Snabbtåg Övriga 
persontåg 

Lokal-
tåg 

Godståg Kapacitets-
utnyttjande 

Järna-Nyköping  56  26 0,91 

Nyköping-Åby  32  12 0,60 

Katrineholm-Åby 42 74  9 0,38 

Åby-Norrköping 42 74 72 39 0,58 

Norrköping-Linköping 42 58 136 27 0,71 

Linköping- Mjölby 42 2 136 28 0,75 

Mjölby - Nässjö 42 2 64 77 0,72 

Nässjö - Alvesta 40 2 32 77 0,67 

Alvesta - Hässleholm 40 36 32 89 0,78 

Hässleholm - Höör 40 94 40 63 0,75 

Höör - Lund 40 94 116 63 0,91 

Lund -Högevall 64 214 230 66 0,85 

Högevall-Arlöv(y)   230  0,43 

Högevall-Arlöv(i) 64 214  66 0,83 

Arlöv - Malmö (y)   268  0,37 

Arlöv - Malmö (i) 64 214  103 0,81 
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Tabell 3: Antal tåg och kapacitetsutnyttjande per linjedel på Västra stambanan i UA250  

Västra stambanan UA250 Snabbtåg Övriga 
persontåg 

Lokal-
tåg 

Godståg Kapacitets-
utnyttjande 

Stockholm C-Stockholms s         120             204                 -                  40     0,51 

Stockholms s-Älvsjö (i)             -                   -               576                 -       0,80 

Stockholms s-Älvsjö (y)         120             204                 -                  40     0,71 

Älvsjö-Flemingsberg (i)             -                   -               324                49     0,60 

Älvsjö-Flemingsberg (y)         120             204                 -                   -       0,60 

Flemingsberg-Södertälje syd Ö         120             204                 -                  12     0,80 

Flemingsberg-Tumba             -                   -               324                38     0,50 

Tumba-Södertälje hamn             -                   -               228                38     0,40 

Södertälje H-Södertälje C             -                   -               288                27     0,51 

Södertälje H-Järna             -                   -                  60                20     0,13 

Södertälje Syd Ö-Järna         120             138                 -                  29     0,61 

Järna-Gnesta            66                54                60                23     0,70 

Gnesta-Flen            66                54                 -                  23     0,42 

Flen-Katrineholm            66                98                 -                  30     0,53 

Katrineholm-Hallsberg            66                52                 -                  40     0,95 

Hallsberg-Vretstorp (y)            24                  4                 -               104     0,32 

Hallsberg-Vretstorp (i)            42                78                 -                   -       0,22 

Vretstorp-Laxå            42                78                 -               104     0,69 

Laxå-Töreboda            42                70                 -                  77     1,20 

Töreboda-Skövde            42                52                 -                  76     0,80 

Skövde-Falköping            42             112                 -                  68     0,83 

Falköping-Alingsås (ny bana)            40                18                 -                   -       0,20 

Falköping - Herrljunga (gammal 
bana)              2                72                 -                  83     0,48 

Herrljunga-Alingsås (gammal 
bana)             -               110                 -                  69     0,69 

Alingsås-Olskroken (ny bana)            40                68                 -                   -       0,27 

Alingsås-Olskroken (gamla bana)             -                  60             132                83     0,69 

Olskroken - Göteborg C            40                68                 -         0,25 
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Tabell 4: Antal tåg och kapacitetsutnyttjande per linjedel på Södra stambanan i UA 250 

Södra stambanan UA250 Snabbtåg Övriga 
persontåg 

Lokal-
tåg 

Godståg Kapacitets-
utnyttjande 

Järna-Nyköping             -       0 0 26 0,34 

Nyköping-Åby             -       0 72 39 0,36 

Katrineholm-Åby             -       46 0 9 0,17 

Åby-Norrköping             -       46 72 48 0,42 

Norrköping-Linköping             -       30 136 41 0,50 

Linköping-Vikingstad            54     30 136 41 0,58 

Vikingstad-Gamlarp (ny bana)            54     2 0 0 0,11 

Gamlarp-Nässjö            54     2 64 92 0,46 

Vikingstad- Mjölby (gammal 
bana)             -       28 136 41 0,66 

Mjölby - Gamlarp (gammal bana)             -       0 64 92 0,54 

Nässjö - Alvesta            52     2 32 94 0,81 

Alvesta - Hässleholm            52     36 32 105 0,90 

Hässleholm-Lund (ny bana)            52     70 0 0 0,34 

Hässleholm - Höör (gammal 
bana)             -       24 72 91 0,62 

Höör - Lund (gammal bana)             -       24 148 91 0,96 

Lund -Högevall            76     214 262 95 0,97 

Högevall-Arlöv(y)             -       0 230 0 0,43 

Högevall-Arlöv(i)            76     214 32 95 0,86 

Arlöv - Malmö (y)             -       0 268 0 0,37 

Arlöv - Malmö (i)            76     214 32 130 0,63 
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4. Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar för UA 200 och 
UA250 

4.1 Kalkylförutsättningar 

Tabell 5: Grundläggande kalkylförutsättningar 

Kalkylparameter Värde 

Prognosår 2040 

Prisnivå 2014 

Värderingsökning per år till år 2060 1,47 % 

Kalkylränta 3,50 % 

Kalkylperiod 60 

Skattefaktor 1,3 

Moms biljettintäkter 6 % 

Brytår 1 trafiktillväxt 2040 

Brytår 2 (trafikstart + 40 år) 2060 

Trafikstart 2020 

Persontrafik: Årlig tillväxt trafikstart före brytår 1 1,6 % 

Persontrafik: Årlig tillväxt mellan brytår 1 och 2 0,9 % 

Godstrafik: Årlig tillväxt trafikstart före brytår 1 2,0 % 

Godstrafik: Årlig tillväxt mellan brytår 1 och 2 1,36 % 

Person och godstrafik: Årlig trafiktillväxt efter brytår 2 0 % 

Byggtid  12 år 

 

4.2 Investeringskostnader 

Dagens järnvägsnät är byggt med konventionella ballastspår. För att köra med 
hastigheter högre än 200 km/h finns det dock stora fördelar att använda ballastfritt spår. 
UA250 har därför kostnadsberäknats med både ballastfria spår och med ballasterat spår, 
medan UA 200 endast kostnadsberäknats med ballasterat spår.  
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Tabell 6: Investeringskostnader, miljarder kronor, prisnivå 2015-06  

Utbyggnad  Totalt Västra och Södra stambanan  

200 km/h med ballasterat spår  90 ±15  

250 km/h med ballastfritt spår  130 ± 20  

250 km/h med ballasterat spår  115 ± 20  

 

4.3 Kostnader för drift, underhåll och reinvesteringar 

Kostnader för tillkommande underhåll av den aktuella utökade anläggningsmassan i 
respektive utredningsalternativ har beräknats uppdelat på relevanta 
anläggningskomponenter, exempelvis signal, broar, spår, tele, övergångszoner 
(ballastfritt spår). Kostnaderna är också utlagda över tiden för varje år under 
kalkylperioden, från och med den kalkylmässiga trafikstarten år 2020.  Vissa 
underhållskostnader förekommer inte varje år, exempelvis trädsäkring. 

Kostnader för reinvesteringar består av utbyte av spår, betongelement (ballastfritt spår), 
signal, växlar, bullerskärmar etc. Utbyteskostnaderna är utlagda i tiden vid de tidpunkter 
som utbyte bedöms som lämpligt. Kostnader för drift består av trafikledning samt 
övervakning av kraftförsörjning och anläggning. 

Eftersom kostnaderna är utlagda över tiden och varierar år från år kan vi inte redovisa en 
exakt årlig kostnad (förutom att redovisa en tabell som består av 60 år vilket inte görs 
här). I tabellen nedan visas istället nuvärden för de tre utbyggnadsalternativen. Liksom 
investeringskostnaden är även dessa kostnader uppräknade med skattefaktorn 1,3.  

 
Tabell 7. Kostnader för underhåll, reinvesteringar och drift, utbyggnad befintliga stambanor 

Utbyggnad  Underhåll Reinvesteringar Drift Totalt Västra och 
Södra stambanan 

200 km/h med ballasterat spår  -7 600 -10 900 -300 -18 800 

250 km/h med ballastfritt spår  -7 400 -6 100 -300 -13 800 

250 km/h med ballasterat spår  -7 700 -11 100 -300 -19 100 

 

Det bör observeras att de underhållskostnader som förändras då trafikvolym ändras 
ingår i kalkylen under kalkylposten ”Marginellt infrastrukturslitage”. Där ingår effekter 
för samtliga trafikslag 

4.3 Samhällsekonomiska lönsamhetsberäkningar 

I tabell 8 och 9 nedan redovisas sammanställningar av samhällsekonomiska 
lönsamhetsberäkningar för UA200 respektive UA250. Vad gäller UA250 redovisas 
kostnader för både ballastfritt och ballasterat spår.  

För utförligare beskrivning av trafikförändringar, prognosresultat, och beräkning av 
samhällsekonomiska effekter hänvisas till ovan nämnda underlagspromemorior. 
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Tabell 8: Samhällsekonomisk lönsamhetsberäkning, UA200 

Samhällsekonomisk effekt Nuvärde, 
miljoner kronor 

Persontrafik Godstrafik 

Investeringskostnad    

Västra och Södra stambanan UA200 -146 800   

Drift och underhåll infrastruktur    

Underhåll -7 600   

Reinvesteringar -10 900   

Drift -300   

Effekter för trafikföretag    

Biljettintäkter 26 300 26 300  

Trafikeringskostnader -5 700 -5 700  

Effekter för resenärer och godskunder    

Restid och reskostnad; resenärer 44 300 44 300  

Transporttid och transportkostnad 
godskunder 7 500 0 7 500 

Budgeteffekter    

Drivmedelsskatt -10 000 -2 400 -7 600 

Banavgifter 3 600 900 2 700 

Moms 1 600 1 600  

Externa effekter    

 Luftföroreningar o klimatgaser 2 700 1 000 1 700 

Trafikolyckor 1 700 700 1 100 

Marginellt infrastrukturslitage -3 500 -500 -2 900 

Buller 4 100  4 100 

SUMMA EFFEKTER 53 900   

NETTORESULTAT -92 900   

NNK -0,6   
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Tabell 9: Samhällsekonomisk lönsamhetsberäkning, UA250 

Samhällsekonomisk effekt Nuvärde, miljoner kronor Persontra
fik 

Godstrafik 

Investeringskostnad Ballastfritt Ballast   

Västra och Södra stambanan UA250 -212 000 -187 500   

Drift och underhåll infrastruktur     

Underhåll -7 400 -7 700   

Reinvesteringar -6 100 -11 100   

Drift -300 -300   

Effekter för trafikföretag     

Biljettintäkter 30 900 30 900  

Trafikeringskostnader -5 900 -5 900  

Effekter för resenärer och godskunder     

Restid och reskostnad; resenärer 50 700 50 700  

Transporttid och transportkostnad 
godskunder 7 500 0 7 500 

Budgeteffekter     

Drivmedelsskatt -10 400 -2 800 -7 600 

Banavgifter 3 600 1 000 2 700 

Moms 1 800 1 800  

Externa effekter     

 Luftföroreningar o klimatgaser 2 900 1 200 1 700 

Trafikolyckor 2 100 1 000 1 100 

Marginellt infrastrukturslitage -3 500 -600 -2 900 

Buller 4 100  4 100 

SUMMA EFFEKTER 70 000 64 700   

NETTORESULTAT -142 000 -122 800   

NNK -0,7 -0,7   

 

Som framgår av kalkylsammanställningarna för UA200 och UA250 ovan uppstår stora 
förändringar av externa effekter, drivmedelsskatter och banavgifter för godstrafiken. Det 
beror dels på att den ökade kapaciteten i järnvägsnätet ger en omfördelning från lastbil 
till järnväg, dels på att tunga transporter, både tunga lastbilar och godståg, medför stora 
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kostnader för externa effekter och dessa transporter betalar också höga 
drivmedelsskatter och banavgifter. De monetära effekterna i tabellerna ovan är således 
inte proportionella mot trafikvolymförändringen. 

 

5. Sammanfattning och slutsatser 

Båda alternativen till utbyggnad av befintliga stambanor ökar den tillgängliga 

kapaciteten och medger högre hastigheter. Detta innebär kortare restider och sänkta 

godstransportkostnader vilket ingår i de redovisade beräkningarna. Däremot saknas 

beräknade effekter av minskade förseningar som följer av förbättrad kapacitet.  

Persontrafikeffekterna är beräknade med modellsystemet Sampers/Samkalk och 

godstrafikeffekterna med Samgods. Sampers/Samkalk har använts många år och är väl 

etablerat inom transportsektorn i Sverige. Samgods är däremot ett nyare system som 

först under det senaste året har tillämpats ”skarpt” i samband åtgärdsanalyser. Modellen 

är fortfarande är under utveckling.  

Underhållskostnaderna samt kostnader för reinvesteringar till följd av ökad 

anläggningsmassa är alternativskiljande mellan såväl UA200 och UA250 som mellan de 

två alternativen ballastfritt spår respektive ballasterat spår i UA250. Den tillkommande 

kostnaden för drift är däremot samma i alla tre alternativen. Ballastfritt spår har en 

betydligt lägre kostnad än ballasterat spår. Även underhållskostnadsförändringar som är 

en följd av förändrad trafikvolym ingår i beräkningarna, för samtliga transportslag. 

Båda alternativen för utbyggnad av befintliga stambanor, UA200 och UA250, är 

samhällsekonomiska olönsamma. I tabell 10 sammanfattas resultaten av beräkningarna.  

 

Tabell 10: Sammanfattning av beräknade samhällsekonomiska effekter upprustning av befintliga 
stambanor 

Samhällsekonomisk effekt UA200 UA250 

Ballastfritt spår Ballastspår 

Investeringskostnad -146 800 -212 000 -187 500 

Underhåll, reinvestering, drift -18 800 -13 800 -19 100 

Effekter för trafikföretag 20 600 25 000 25 000 

Effekter för resenärer och godskunder 51 800 58 200 58 200 

Budgeteffekter -4 800 -5 000 -5 000 

Externa effekter 5 000 5 600 5 600 

SUMMA EFFEKTER 53 900 70 000 64 700 

NETTORESULTAT -92 900 -142 000 -122 800 

NNK -0,6 -0,7 -0,7 

 


