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Förord 

I Transportstyrelsens myndighetsuppdrag ingår att genom övervakning och tillsyn styra Trafikverket 

och dess kapacitetstilldelning i en riktning som stödjer en konkurrensneutral och effektiv kapacitets-

tilldelning och därmed säkerställa ett samhällsekonomiskt effektivt nyttjande av infrastrukturen. I 

början av 2014 tecknades ett avtal där Transportstyrelsen gav VTI i uppdrag att medverka till att öka 

Transportstyrelsens kunskap om frågor som avser ett samhällsekonomiskt effektivt nyttjande av 

infrastrukturen. I uppdraget ingick också att ge Transportstyrelsen underlag för styrning och 

förändring av Trafikverket och dess nuvarande kapacitetstilldelning, det vill säga den process som 

startar med behandling av tågläges-ansökningar och avslutas med en beslutad tågplan som är 

konflikthanterad.  

Som en del av uppdraget anordnades i november 2013 ett seminarium där pågående forskning och 

utveckling inom området presenterades. Inom ramen för uppdraget har också tre från varandra 

fristående promemorior som tagits fram. Den första promemorian, Allokering av bankapacitet, har 

skrivits av Anna Johansson och Jan-Eric Nilsson. Den andra promemorian, Balansgången mellan 

banarbeten och trafik, utgör en fördjupning av en del av de frågor som behandlats i den första och har 

skrivits av Jan-Eric Nilsson. Slutligen innehåller en tredje promemoria, Sökta och beviljade tåglägen i 

Trafikverkets tidtabelläggning, en kvantifiering av de prioriteringar som görs under tidtabelläggnings-

processen. Promemorian har skrivits av Roger Pyddoke och Rune Karlsson.  

 

Stockholm i december 2015 

 

Jan-Eric Nilsson 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Tidtabelläggning. Principer, tumregler och utfall 

av Jan-Eric Nilsson (VTI), Roger Pyddoke (VTI), Rune Karlsson (VTI) och Anna Johansson (VTI) 

 

En samhällsekonomiskt effektiv tilldelning av tidtabellägen utgår ytterst från resenärernas och 

godstransportörernas värdering av att få göra sina transporter. Som en första approximation kan man 

tänka sig att använda operatörernas önskemål om att få bedriva trafik och deras nytta mätt som 

finansiell lönsamhet för varje tidtabelläge. Med detta som stöd identifierar infrastrukturhållaren vilka 

önskemål som kan tillgodoses, vilka önskemål som måste ruckas för att inrymmas i en tidtabell 

respektive vilka önskemål om tåglägen som inte kan ges utrymme i tidtabellen. 

Det saknas idag ett optimeringsverktyg som gör det möjligt att identifiera en sådan ideal tidtabell. Inte 

heller har infrastrukturhållaren i Sverige, dvs. Trafikverket, kunskap om det ekonomiska värdet av 

olika önskemål. I första delen av denna rapport beskrivs de principer och tumregler som används i 

avsaknad av det ideala instrumentet för att ta fram en tidtabell för varje nytt år. Ett centralt tillväga-

gångssätt för att hantera denna komplexa uppgift är att så långt som möjligt utgå från existerande 

tidtabell eftersom denna visat sig fungera i praktiken. Trafikverket har också i sin Järnvägsnätbeskriv-

ning lagt fast principer för vilka tåg som i slutskedet av processen ska ges företräde före andra om man 

inte kunnat etablera en lösning som alla förklarat sig nöjda med. Intervjuer som ligger till grund för 

delar av rapporten indikerar att förhandskunskapen om denna prioriteringsordning kan påverka de 

ansökningar som lämnas, det vill säga att den eller de operatörer som från början vet att man kommer 

att ha lägre prioritet anpassar sina önskemål efter detta faktum. 

Rapportens andra del behandlar den del av prioriteringarna som avser balansgången mellan önskemål 

om att få bedriva trafik i förhållande till behovet av att få tillgång till banan för underhåll. En aspekt på 

denna del av problematiken är att Trafikverket tar på sig en central roll för att definiera behovet av 

tillgång till banan. Underhållsentreprenörerna ges ett generellt begränsat inflytande över de över-

väganden som måste göras. För att skapa incitament för att genomföra en tidtabell så väl som möjligt 

används kvalitetsavgifter. Också detta styrmedel har frikopplats från underhållsentreprenörerna, vilket 

konkret innebär att Trafikverket betalar de kvalitetsavgifter som genereras av fel i infrastrukturen. 

Den tredje delen av rapporten använder data från tågplaneringsprocessen. Den centrala analysen syftar 

till att undersöka i vilken utsträckning olika operatörer och olika tågslag (person- eller godståg) 

beviljas de tåglägen som söks. Analysen indikerar att en stor del av de tåglägen som sökts i tågplane-

arbetet de senaste två åren också har beviljats. Därutöver har ett antal tåglägen tilldelats som vi inte 

kunnat matcha med sökta lägen. Detta innebär att gapet mellan sökta och beviljade tåglägen i antal 

räknat nästan sluts helt. 

Detta väcker frågan om antalet sökta tåglägen kan tolkas som det totala antalet tåglägen som 

operatörerna skulle vilja ha om de inte behövde ta hänsyn till tillgänglig kapacitet eller konflikter med 

andra operatörers intressen. För att belysa denna fråga har två företag som sökt tåglägen intervjuats. 

Samtalen visade att sökande som söker många tåglägen i stor utsträckning anpassar sina ansökningar 

till vad de bedömer som möjligt att få. Skillnaden mellan sökta och beviljade tåglägen kan därför inte 

tolkas som det totala underskottet på kapacitet vid dagens banavgifter. 

Ett syfte med Transportstyrelsens uppdrag till VTI är att få underlag för att bedöma om kapacitets-

tilldelningen idag sker på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Promemorian ger inte underlag för att 

bedöma denna fråga. Det är närmare bestämt omöjligt att bedöma egenskaperna hos de processer som 

leder fram till den trafik som bedrivs. I praktiken tycks ett centralt ändamål vara att fördela tåglägen på 



10  VTI rapport 880 

ett sätt som skapar minsta tänkbara motstånd under processen. Detta innebär å andra sidan inte att 

kapacitetstilldelningen kan sägas vara ineffektiv.  

De olika operatörerna respektive den entreprenör som har ansvar för varje underhållsområde har 

uppenbarligen motstridiga intressen. Man behöver inte heller betala för de starka behov man säger sig 

ha. Den latenta risken är att processen är opportunistisk, det vill säga att ändamålet (att få tåglägen) 

helgar medlet (vilka argument som tillgrips). Det som framstår som en process som slutar i full 

enighet eller konsensus skulle därför kunna få som resultat att den tidtabell som fastställts inte tar rätt 

hänsyn till de olika önskemål som finns.  

En avslutande diskussion pekar på att det kan finnas skäl att under vissa förutsättningar skapa 

utrymme för att också operatörer och entreprenörer kommunicerar direkt med varandra. Även om även 

detta är förenat med risker kan det ändå vara en framkomlig väg att hitta bättre lösningar än idag på de 

motsättningarna som finns mellan tillgång till banan för trafik respektive underhåll. Detta skulle kunna 

bidra till att samhällsnyttan av fördelning av tillgång till landets järnvägsinfrastruktur ökar. 
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Summary 

Train scheduling; principles, rules-of-thumb and outcome 

by Jan-Eric Nilsson (VTI), Roger Pyddoke (VTI), Rune Karlsson (VTI) and Anna Johansson (VTI) 

 

The Swedish Transport Agency (Transportstyrelsen) has commissioned VTI to assist in deepening the 

understanding of the way in which existing railway infrastructure can be efficiently used. The 

assignment also includes giving advice to the agency’s regulatory tasks within the railway industry. 

This includes the oversight of the process from initial applications of train paths submitted by train 

operators to the The Swedish Traffic Agency’s (Trafikverket) subsequent decision about a train plan 

for the upcoming year and also the ad hoc process taking place from this time to each day of the 

timetable.  

The report comprises three separate mimeos. The first details the principles and rules-of-thumb used 

during the scheduling process. The second memorandum focuses one particular aspect of the conflicts 

in demand for track access, namely the need for access to the infrastructure for maintenance purposes 

and the consequent need to close down tracks for train operations during this period of time. The third 

and final mimeo seeks to assess the outcome of the process. In particular, a comparison is made 

between applications and final allocation of time table slots. Two measures of excess demand are 

used; the number of trains completely denied access and the adjustment of departure-arrival times 

relative to initial demand specification. 
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Allokering av bankapacitet 
 

Jan-Eric Nilsson och Anna Johansson 

VTI 
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1. Inledning 

Transportstyrelsen ska med sin tillsyn styra Trafikverkets fördelning av knapp kapacitet i en riktning 

som medger ett samhällsekonomiskt effektivt nyttjande av järnvägsnätet. För att bidra till 

Transportstyrelsens kompetensutveckling kring dessa frågor har VTI fått i uppdrag att sammanfatta de 

insikter som härrör från genomförd och pågående forskning inom området.  

Mot denna bakgrund behandlas i denna promemoria principiella aspekter på tidtabelläggnings-

processen. Samtliga dessa delar har inte en direkt praktiskt relevans för hanteringen av frågorna i 

Sverige. Syftet är emellertid att klargöra de grundläggande överväganden som präglar hanteringen av 

de frågor som har koppling till beslut om nya tidtabeller. Den exakta tolkningen av vad som sker kan 

variera beroende på vilka specifika skeden av processen från Järnvägsnätbeskrivning till färdig 

tidtabell som är aktuella. 

Framställningen inleds i avsnitt 2 med att precisera innebörden av de problem som måste hanteras i 

tidtabelläggningen medan avsnitt 3 behandlar vilka egenskaper som kännetecknar en tidtabell som 

uppfyller kravet på effektiv resursanvändning. Avsnitt 4 behandlar därefter utgångspunkterna för 

operatörernas värdering av järnvägskapacitet.  

Medan dessa delar av analysen avser generella överväganden kring tidtabelläggning behandlar de 

efterföljande avsnitten tre specifika aspekter på hanteringen av processen. Den första aspekten handlar 

om konsekvenserna av att olika operatörer har olika stora behov av framförhållning när det gäller att 

kunna fastställa vilka av deras önskemål om tåglägen som kan tillgodoses. Detta behandlas i avsnitt 5 

medan avsnitt 6 diskuterar hanteringen av banarbeten i förhållande till behovet av att få tillgång till 

banan för trafik. Så långt  förs resonemangen som om nyttan av att bedriva järnvägstrafik kan mätas 

med lönsamheten i operatörernas verksamhet. Avsnitt 7 problematiserar detta antagande. Bland annat 

behandlas behovet att förhålla sig till de situationer då kommersiell och samhällsköpt trafik 

konkurrerar om tillgången till banan. 
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2. Hur ser tidtabelläggningsproblemet ut? 

Infrastrukturhållaren, i Sverige Trafikverket, håller landets järnvägsinfrastruktur tillgänglig för ett 

antal av varandra mer eller mindre oberoende operatörer som vill bedriva trafik. Den process som 

leder fram till en färdig tidtabell syftar till att få ut största möjliga samhällsnytta av den existerande 

infrastrukturen. 1 

Operatörernas nytta av att få tillgång till banan är den vinst som följer av att man kan tillgodose 

resenärernas eller godskundernas rese- respektive transportbehov. Vinsten utgörs av skillnaden mellan 

intäkter från resenärer och godskunder och de kostnader som är förenade med att bedriva trafik. De för 

järnvägssektorn speciella egenskaperna i analysen av denna vinst preciseras i avsnitt 4. Tills vidare 

förs här resonemangen med utgångspunkt under antagande att vinsten också representerar 

samhällsnyttan. Uppdraget att maximera samhällsnyttan av tillgängliga banor innebär då att den 

tidtabell som fastställs ska syfta till att ge operatörerna så stor vinst som möjligt. Detta antagande 

problematiseras i avsnitt 7. 

Operatörerna lämnar önskemål om att få bedriva trafik, och många av dessa är inte ömsesidigt 

förenliga; om ett företag ges ett tågläge kan man tvingas rucka på önskemålen från ett annat företag. 

Det finns också situationer där något önskemål helt måste elimineras till följd av otillräcklig kapacitet. 

Arbetet med att jämka samman de olika önskemålen görs under en viktig restriktion: Det kan aldrig 

finnas något annat än ett tåg eller noll tåg på den minsta delen av järnvägsnätet, det som kallas ett 

block. En restriktion av denna art är den avgörande matematiska förklaringen till att det saknas 

datorstöd för att identifiera den lösning som maximerar samhällsnyttan. Antalet tänkbara lösningar 

ökar extremt snabbt och med bivillkor på denna form på optimeringen saknas hjälpmedel som kan 

identifiera den lösning – den prioritering av vissa önskemål på andras bekostnad – som maximerar 

samhällsnyttan. Vi kallar detta optimeringsproblemet. 

Ett andra problem i strävan efter att hitta den för samhället bästa användningen av tillgänglig kapacitet 

är att operatörernas nytta, för tillfället approximerat med dess vinster av olika tåglägen, inte är känd 

annat än av respektive operatör. Av direkt egenintresse har dessa inte skäl att frivilligt uppge hur stor 

lönsamheten är. Eller omvänt, man har skäl att betona hur verksamhetens resultat beror på att man får 

bedriva trafik på det sätt som definieras i ansökan om tåglägen. I frånvaro av information om värdet 

eller vinsten är det svårt att bedöma vilka operatörer som ska få företräde före andra när beslut fattas 

om den tidtabell som ska köras. Detta går under beteckningen värderingsproblemet. 

Ingenstans i världen finns ett beslutsstöd för att hitta den bästa tänkbara tidtabellen. I frånvaro av 

sådana hjälpmedel används en mängd tumregler för att väga önskemål mot varandra. En viktig 

utgångspunkt i detta arbete är den tidtabell som körs och som därmed visat sig fungera. Den ansvariga 

personalen har också omfattande kunskaper kring de avvägningar som kan göras och kan på så sätt 

med olika knep hitta lösningar som tillgodoser så många önskemål som möjligt. 

En utveckling av optimeringshjälpmedel pågår emellertid. Brännlund et al (1998) använde så kallad 

dual optimering eller Lagrange-relaxering  för att lägga en tidtabell för en begränsad del av det 

svenska järnvägsnätet. Den lösning som kunde fastställas är inte den absolut bästa men ligger enbart 

några procent från den bästa lösningen. Borndörfer et al (2010) är ett exempel på en vidareutveckling 

av dessa tankar tillämpat på ett problem i tysk järnväg. Sedermera har ett antal olika hjälpmedel för att 

öka sannolikheten för att inom rimlig tid hitta en lösning som är tillräckligt bra utvecklats i en 

avhandling av Schlechte (2012). Också detta arbete avser situationen i Tyskland. 

                                                      

1 I Järnvägslagen (2004:519), kap 6 § 3 sägs följande: ”Om ansökningarna om infrastrukturkapacitet inte kan 

samordnas, ska förvaltaren tilldela kapacitet med hjälp av avgifter eller i enlighet med prioriteringskriterier som 

medför ett samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande av infrastrukturen.” 
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Trafikverket finansierar för närvarande en förstudie som syftar till att åter pröva den modell som 

testades i Sverige under andra hälften av 1990-talet. Avsikten är att undersöka om det är möjligt att 

inom rimlig (dator-)tid hitta en acceptabel lösning på optimeringsproblemet. Förutom ett antal nya 

programmeringstekniska ansatser är också datorkapaciteten idag väsentligt större än när lösningarna 

tidigare prövats.  

Förekomsten av optimeringsproblem är inte kopplat till verksamhetens organisationsform. De problem 

som finns med att hitta den bästa tänkbara lösningen på optimeringsproblemet finns också om 

tidtabeller läggs i en organisationsform av den typ som Sverige hade fram till 1988. En skillnad är 

emellertid att de önskemål som dåvarande SJ:s olika delar hade om att få bedriva trafik kunde hanteras 

inom ett företag. Detta förhållande förbättrade verksledningens möjlighet att få kunskap om 

lönsamheten i verksamhetens olika delar. Man hade därför lättare att hantera värderingsproblemet i 

den monolitiska organisationen medan optimeringsproblemet inte heller då hade någon lösning.  

Man kan avslutningsvis notera att optimeringsproblemet handlar om att med lång framförhållning 

lägga fast den tidtabell som styr trafiken från mitten av december och under det följande året. Beslutet 

om tidtabellen fattas några veckor före det att trafiken påbörjas efter en process som pågått sedan april. 

Föga förvånande inträffar hela tiden en mängd förändringar i förutsättningarna för verksamheten som 

kommer att påverka operatörernas intresse för att genomföra den planerade trafiken. Sådana 

förändringar hanteras sedermera i den separata process som brukar gå under samlingsbeteckningen ad 

hoc processen.  
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3. Vad avses med en samhällsekonomiskt effektiv användning av 
infrastrukturen? 

Beslutet om hur infrastrukturen ska användas manifesteras i den tidtabell som fastställs en gång per år. 

Tidtabellen baseras på de önskemål om att få bedriva trafik som operatörerna lämnat några månader 

tidigare. I dessa önskemål anges för varje tåg exakt avgångstid från ursprungsstation liksom tid för att 

stanna vid olika stationer på vägen mot slutstation. På ett likartat sätt formuleras behovet av att 

stundtals stänga av banan för trafik för underhållsändamål. För att underlätta framställningen används i 

detta avsnitt enbart operatörernas önskningar som illustration av de principfrågor som behandlas i 

tidtabelläggningen. Hanteringen av önskemål från entreprenörer som ansvarar att få stänga av banan 

för underhåll behandlas i avsnitt 6.  

Det övergripande målet med det beslut som fattas om infrastrukturens användning är alltså att bidra till 

en samhällsekonomiskt effektiv fördelning av kapaciteten. Det finns ett antal aspekter av 

effektivitetsbegreppet som bör uppmärksammas i en bedömning av om en fastställd tidtabell kan sägas 

tillgodose kravet på samhällsekonomisk effektivitet. Till följd av de problem som tidigare diskuterats 

– dvs. optimerings- respektive värderingsproblemet – är det inte möjligt att formulera dessa krav på ett 

entydigt och enkelt sätt. Avsikten är att, trots detta, peka på vilka krav som ska vara uppfyllda för att 

ett beslut om att fastställa en tidtabell kan sägas hantera kravet på en effektiv användning av tillgänglig 

infrastruktur. 

Utgångspunkten för denna diskussion är att alla önskemål om att få bedriva trafik inte kan tillgodoses; 

kapaciteten räcker inte.2 Vissa önskemål kan därför inte tillgodoses med mindre än att önskade 

avgångstider justeras fram eller tillbaka. Som redan noterats kan det till och med uppstå situationer där 

somliga önskemål inte alls är möjliga att tillgodose.  

Ett första krav på effektivitet är att de operatörer som bedriver den för samhället mest värdefulla 

trafiken ska ges hög prioritet. Detta gäller oavsett om det är en existerande eller en ny operatör som 

har denna egenskap. 

I situationer med knapphet på bankapacitet är det också angeläget att ta hänsyn till flexibiliteten i 

operatörernas önskemål. Exempelvis kan en operatör som bedriver trafik med hög samhällsnytta ha 

mera flexibla önskemål än den som har en lägre nytta men som har behov av att få köra tåget vid en 

viss tidpunkt. Genom att tidigare- eller senarelägga önskemål från den mera effektive operatören kan 

det vara möjligt att tillgodose bådas önskemål.  

Detta innebär också att processen fram mot en ny tidtabell bör utformas på ett sätt som gör det möjligt 

att koordinera olika önskemål. Behovet av koordinering hänger också samman med att järnvägen utgör 

ett system med delvis starka kopplingar mellan dess olika delar. Det är därför angeläget att hantera 

delarna på ett sätt som säkerställer effektivitet i systemet som helhet. Detta betyder bland annat att 

behovet av att tidtabellen för tåg koordineras på ett sätt som gör det möjligt för resenärer att byta från 

ett tåg till ett annat och för operatörer av godståg att koordinera trafik i noder för rangering etc. 

I Sverige ges operatörer rätten att ansöka om tåglägen i konkurrens. En konsekvens är att flera 

operatörer kan vilja bedriva trafik vid ungefär samma tidpunkt. Också dessa önskemål bör tillgodoses 

med fokus på att prioritera önskemålen från den mest effektive operatören. En komplikation i detta fall 

är att värdet av att få bedriva trafik inte bara beror på när respektive operatör får en avgångstid utan 

också på hur nära en konkurrents tåg avgår. Detta förändrar inte den grundläggande definitionen av 

effektivitet men kan i praktiken skapa svårigheter med att fastställa en tidtabell. 

                                                      

2 De banavgifter som idag tas ut är väsentligt lägre än kostnaderna för järnvägsunderhåll. Med högre banavgifter 

skulle sannolikt efterfrågan minska och det skulle lätta trycket på kapaciteten och göra det lättare att hitta 

lösningar på optimeringsproblemet. Detta påverkar emellertid inte det som står i fokus för intresset i denna 

rapport, nämligen principerna för hantering av kapacitetsfördelningen. 
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Med över tiden växande önskemål om att få bedriva trafik kommer successivt allt färre önskemål att 

kunna tillgodoses och allt mer samhällsnytta trängs på så sätt undan. Om den undanträngda nyttan blir 

tillräckligt stor kan det finnas skäl att tillföra ny kapacitet. Investeringar i ny kapacitet är kostsamma. 

Det finns därför ett särskilt värde i att följa upp den skillnad som finns mellan önskemål och faktisk 

tilldelning för att kunna identifiera trångsektorer i järnvägsnätet som återkommer år efter år. Om så är 

möjligt bör också tidtabelläggningsprocessen utformas på ett sätt som gör det möjligt att bedöma 

nyttan av ny kapacitet. 

Den fastställda tidtabellen manifesterar den grad av konkurrens som etableras på marknaden. Det är 

uppenbart att operatörer kan ha intresse av att i förväg och sinsemellan jämka sina önskemål för att 

begränsa risken för en för parterna oönskad konkurrens och därmed lägre vinster. För att begränsa 

risken för ett sådant agerande bör den process som leder fram till en färdig tidtabell utformas på ett sätt 

som minskar risken för konkurrensskadligt beteende. Detta innebär bland annat att man bör undvika 

situationer där operatörerna kommunicerar direkt med varandra om önskemål och om hantering av 

intressekonflikter. Risken är annars att processen i sig begränsar utrymmet för konkurrens  

Ett ytterligare krav på tidtabelläggningsprocessen har att göra med dess transaktionskostnader. 

Processen bör således vara enkel att hantera för både den som administrerar processen och för 

operatörerna. I ett komplext system, som järnvägen är, innebär detta också att man bör ge utrymme för 

flexibilitet i hanteringen av önskemål, exempelvis genom att öppna för att flera omgångar av önskemål 

kan prövas. Ett skäl är att det kan vara svårt för somliga operatörer att genomskåda konsekvenserna av 

de önskemål som lämnas för tidtabellen som helhet och för de egna möjligheterna att bedriva lönsam 

trafik. Detta talar för att ge operatörerna utrymme för att justera sina initiala önskemål när man väl 

förstått dess konsekvenser. 

Även om Trafikverkets fördelning av kapacitet ska säkerställa en effektiv användning av tillgänglig 

kapacitet kan det också finnas fördelningsaspekter att väga in i sådana beslut. I Sverige torde detta 

primärt handla om hanteringen av önskemål från de operatörer som bedriver kommersiell trafik i 

förhållande till de önskemål som operatörer eller beställare av samhällsbetald trafik formulerar. Detta 

är i huvudsak en politisk aspekt på kapacitetsfördelningen som vi återkommer till i avsnitt 7. 
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4. Efterfrågan på tåglägen 

På samma sätt som för övriga transportslag, skapas de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten 

i järnvägssektorn av en nära koppling mellan tillgång till rullande materiel och förmågan att använda 

tåg, vagnar eller motorvagnsenheter på ett sätt som tillgodoser kundernas behov. Dessa förhållanden är 

av stor betydelse för att förstå förutsättningarna för nyttan av den trafik som bedrivs. Avsnitt 4.1 

används därför för att i generella termer beskriva tågoperatörernas ekonomi medan avsnitt 4.2 

sammanfattar innebörden av dessa resonemang för efterfrågan på tåglägen. 

4.1. Tågoperatörernas ekonomi 

Man kan inledningsvis utgå från en situation där en ny operatör överväger att etablera trafik. Initialt 

behöver då operatören att fatta beslut om att införskaffa rullande materiel. Eftersom även begagnade 

tåg och vagnar kostar mycket föregås ett sådant inköp av noggranna bedömningar av den förväntade 

lönsamheten. Det pris som operatören betala för den rullande materielen är också den enskilt största 

komponenten av verksamhetens kostnader.  

Därutöver för trafiken med sig kostnader för personal, för städning, renhållning etc. Likaså måste den 

rullande materielen underhållas och dessutom behöver påslag göras för de störningar som kan komma 

att inträffa och deras konsekvenser i termer av kostnader för ersättningsbussar, ersättningar till 

resenärer, etc. Man kan åtminstone preliminärt utgå från att de löpande kostnaderna står i en relativt 

fast proportion till trafikens omfattning. Detta kan räknas om till en kostnad per timme och/eller per 

kilometer som tåget körs. 

Tågen används för att betjäna så många kunder som möjligt. För persontrafiken innebär det att tågen 

ska gå mellan stationer med en god efterfrågan och vid de tider som resenärer efterfrågar. Efterfrågan 

på nattåg är låg medan många vill pendla till och från sitt arbete vid lämpliga tidpunkter och åter andra 

färdas längre sträckor. Samma grundmönster gäller för godstrafiken med skillnaden att önskemålen 

om avgångs- eller ankomsttider varierar mellan olika kunder och att dygnsrytmen i önskemålen är 

mindre strikt. 

En central aspekt för utfallet av en operatörs förhandskalkyl, och därmed för beslutet om etablering 

eller inte, ges av möjligheten att organisera rundturer som säkerställer ett så högt utnyttjande av 

materielen som möjligt. Ett pendeltågsupplägg innebär att två eller flera tågset går fram och tillbaka 

mellan start- och målpunkt. Ju bättre tågen kan utnyttjas under i första hand rusningstrafik, desto lägre 

kostnader. Utnyttjandegraden innebär bland annat att tågen ska stå stilla så sällan som möjligt och att 

underhåll görs under delar av dagen med färre resenärer då kanske något tågset kan tas ur drift. På så 

sätt kan perioder med låg efterfrågan på transporter utnyttjas för att rullande ta hand om de olika 

tågsätten. 

Ju bättre tågen utnyttjas, desto fler kilometer kan kostnaderna slås ut över, dvs. desto lägre blir 

kostnaden per kilometer. Väl utnyttjade tåg bidrar också till att generera intäkter. Om tågen går vid de 

tidpunkter då resenärerna vill åka blir det möjligt att få in största tänkbara mängden intäkter. Det är 

biljettintäkterna som ska bidra till att täcka inte bara de löpande kostnaderna utan också kostnaderna 

för att köpa den rullande materielen.  

Ett nytt företag köper in tåg och vagnar enbart om man tror att det finns förutsättningar för att få 

täckning för löpande kostnader, att kunna betala tillbaka de lån som tas upp och kostnaden för att ha 

dessa lån samt lämna ett överskott av rimlig storlek. Logiken är exakt den samma om rullande materiel 

i stället hyrs in (leasas). Lånekostnaden ersätts då av en leasingavgift som normalt är högre än 

kostnaden för att ta upp ett lån. I gengäld slipper operatören att bära den risk som ett köp innebär. 

En operatör som redan bedriver järnvägstrafik, dvs. som äger rullande materiel, befinner sig i princip i 

samma situation som den nye operatören. Eventuella lån på den rullande materiel som tidigare köpts 

ska kunna betalas tillbaka. I den utsträckning lånen redan är betalda kan tågen ha ett alternativ-
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utnyttjandevärde, dvs. de skulle kunna användas i annan trafik och dra in pengar där. Om lönsamheten 

är större i annan trafik flyttas också den rullande materielen dit.3 En tredje möjlighet är att tågen kan 

säljas på en andrahandsmarknad. En sådan marknad existerar, åtminstone för delar av 

järnvägsmarknaden. 

4.2. Vad kännetecknar efterfrågan på tåglägen? 

Med utgångspunkt från den generella beskrivningen av den ekonomiska situationen för operatörer av 

järnvägstrafik är det möjligt att peka på några slutsatser vad gäller operatörernas efterfrågan på 

specifika avgångstider. En första egenskap hos efterfrågan är att varje önskemål om en viss avgångstid 

normalt har många alternativ. Primärt kan en operatör efterfråga en avgång klockan 07:00 på 

morgonen men avgångar inom en kvart före eller efter denna tidpunkt är också tänkbara alternativ.4 

För somliga typer av trafik kanske alla avgångar i ett tidsintervall är lika värdefulla. Så kan exempelvis 

vara fallet för många kategorier av godståg. För andra typer av trafik kan det finnas en skillnad i 

värderingen av (den precisa) avgångstiden. Detta kan exempelvis bero på att man tror att man når fler 

resenärer vid någon tidpunkt än vid en annan. Det kan också finnas ett särskilt intresse för så kallade 

styva tidtabeller, dvs. att exempelvis pendeltåg alltid avgår vid ett visst klockslag; jfr. Hultén & Pädam 

(2014). 

De yttre gränserna för önskemålen, dvs. det tidsintervall inom vilket man efterfrågar en avgångstid, 

bestäms bland annat av behovet att få omloppen att fungera. Om vändtiden mellan olika fordons-

omlopp blir allt för snäv är det inte möjligt att vända och komma tillbaka till avgångsstationen. Där-

emot kan det finnas en flexibilitet i önskemålet om det är så att hela ”paketet” av avgångstider för 

somliga (pendel-) tåg kan flyttas fram och tillbaka i tid. Och ju mer slack det finns i den tidtabell som 

läggs för ett visst omlopp, desto större flexibilitet kan operatören ha i specifikationen av avgångstider. 

I det svenska järnvägsnätet är det uppenbart att operatörer som konkurrerar på samma marknads-

segment försöker attrahera samma resenärsgrupper. Den konkurrens som finns mellan SJ AB och 

MTR mellan Stockholm och Göteborg. Operatörernas tåg är då varandras substitut. Genom att försöka 

få en avgång som ligger strax före konkurrentens avgångstid finns förutsättning för att locka en del 

resenärer som annars hade valt det andra företagets alternativ. Denna interaktion är komplex och kan 

behöva hanteras under tilldelningsprocessen. Den enda möjligheten TrV har att hantera denna konflikt 

är att säkerställa att tågen avgår med tillräckligt långt tidsintervall för att eliminera trafiktekniska 

interaktioner. I slutänden kommer det emellertid att bli frågan om vilken av operatörerna som ges den 

avgångstid som båda kan uppfatta som ”bäst”. 

För operatörer vars efterfrågan på avgångstider innehåller tåg med flera ”ben” som går i fasta omlopp 

är således konsekvensen av att ett tågsätt inte kommer tillbaka i tid inte heller kan påbörja nästa 

omlopp. Men det kan också finnas komplementariteter mellan olika tåg. Genom att anpassa avgångs- 

och ankomsttid för olika tåg ökar möjligheten att byta tåg för resenärer som reser långa sträckor. En 

lämplig anpassning i tid har potential att locka fler resenärer till båda tågen och därmed att öka deras 

lönsamhet. För godståg motsvaras detta av de platser i järnvägsnätet där fortfarande en viss rangering 

av vagnar från olika tåg förekommer. 

Denna form av komplementaritet föreligger både om de två tågen körs av samma eller av två olika 

företag. Det är uppenbart enklast att hantera komplementariteten i det förra fallet. Men även om det är 

                                                      

3 Vi har sett detta hända med SJs nya tågsätt, SJ 3000. Dessa har provats i olika reserelationer och successivt 

flyttats över till de linjer där intjänandeförmågan bedömts vara störst. Där de nya tågen tidigare gått, används i 

stället äldre loktåg. 

4 Genomgående förs resonemangen i termer av avgångstid. Genom att definiera på vilka platser man vill att tåget 

ska stanna, men i övrigt utgå från att man däremellan kör med största tillåtna hastighet, följer vid vilken tid tåget 

kommer att vara framme vid slutstation som en direkt konsekvens av avgångstiden . 
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två företag som konkurrerar på andra marknadssegment har båda uppenbar nytta att koordinera 

trafiken. Idealt hanteras detta via en smart tidtabelläggningsprocess som ger utrymme för att anpassa 

avgångs- och ankomsttider på lämpligt sätt. 
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5. Skilda tidshorisonter 

De första avsnitten behandlar aspekter på tidtabelläggning av allmän natur. I detta och de kommande 

avsnitten behandlas i stället tre frågor av mera precis art. Avsnitt 5 ägnas närmare bestämt åt en 

diskussion kring det faktum att olika operatörer kan ha olika stora behov av att lägga fast långsiktiga 

planer för sin trafik. Avsnitt 5.1 beskriver några utgångspunkter för dessa skillnader i hur operatörerna 

förhåller sig till osäkerhet kring framtida tåglägen, medan avsnitt 5.2 beskriver de mekanismer som 

idag direkt eller indirekt utnyttjas för att fånga upp denna osäkerhet. Avsnitt 5.3 beskriver två 

ytterligare tillvägagångssätt för att hantera skillnader mellan olika operatörer i detta avseende. 

Slutligen återförs diskussionen till önskemålet om att använda anläggningarna för att säkerställa 

samhällsekonomisk effektivitet. 

5.1. Behovet av mer eller mindre flexibilitet 

En tidtabell är – om än med smärre variationer – giltig under ett års tid. Detta skapar en stabilitet för 

de av järnvägens kunder som har behov av rimligt fasta förutsättningar. I första hand torde detta 

handla om de pendeltågsresenärer som i det närmaste varje dag använder tåget för att komma till 

arbete eller skola. Tack vare att tidtabellen gäller ett år åt gången kommer många pendlare att lära sig 

när tåget ska gå och inrättar sin dag efter detta. 

Även långväga resenärer värdesätter en viss stabilitet i de tidtabeller som används. Flertalet långa resor 

beställs emellertid i förväg. Detta innebär att kunden måste ta reda på när ett lämpligt tåg avgår 

samtidigt som man köper sin biljett. Nyttan av under året stabila avgångstider är därför mindre för de 

långväga resenärerna än för pendeltågsresenärerna. 

Det finns skillnader i detta avseende också mellan olika delar av godstrafikmarknaden. Vissa tåg är en 

del av en produktionskedja och det finns därför behov av en viss regelmässighet vad gäller 

tidsavståndet mellan avgångar. Ett exempel är stålpendeln mellan Luleå och Borlänge. Exakt vilka 

avgångstider som används kan i viss utsträckning variera över tid. I denna del finns likheter med 

pendeltågstrafiken, där en tidtabell för avgångar varje kvart behöver ha en angivelse av om första tåget 

avgår 00, 01, 02… men där det mest betydelsefulla är att det finns en viss grad av regularitet. På 

samma sätt behöver stålpendeln gå (exempelvis) fyra gånger per dag och med ungefär lika startpunkter 

för de upprepade turerna. 

Mycket talar för att det kan finnas en viss grad av flexibilitet också i önskemål om denna typ av trafik. 

Exempelvis kan det vara acceptabelt att låta luckan mellan två pendeltåg vara 18 minuter varefter 

luckan mellan de följande tre tågen är 13 minuter. Motsvarande flexibilitet kan också finnas för den 

typ av godståg som Stålpendeln representerar. Gränsen för flexibilitet finns sannolikt på utbudssidan. 

På det sätt som beskrevs i avsnitt 4 ingår tågen i omlopp som minskar flexibiliteten och som innebär 

att det inte är möjligt att förändra avgångsfrekvensen mellan olika ”ben” i omloppet med mer än att det 

är möjligt att hantera trafiken i returriktningen. På motsvarande sätt måste en olastad stålpendel vara 

tillbaka i Luleå för att kunna lasta stålämnen för nästa omlopp. 

Medan det i vissa fall finns skarpa krav på när godståg måste avgå finns i den andra änden av 

spektrumet godstransporter som kan beställas med mycket kort framförhållning. Om somliga kunder 

vill ha möjlighet att beställa en transport med kort varsel är det uppenbart att behovet av 

framförhållning över huvud taget inte finns.  

Behovet av att hantera önskemål om trafik i ljuset av den rullande materielens omloppsplanering får 

konsekvenser för behovet av stabilitet. En annan aspekt på behovet av stabilitet härrör i synnerhet från 

nya operatörer. På det sätt som också behandlades i avsnitt 4 förutsätter en nyetablering inköp av (ny) 

rullande materiel. Eftersom lok och vagnar eller motorvagnståg är kostsamma, och eftersom 

andrahandsmarknaden ändå är förhållandevis omogen, skapas en extra risk i samband med 
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nyetableringar om företaget inte har garantier för att kunna använda sin rullande materiel. Osäkerheten 

är särskilt stor på en växande marknad där konkurrensen om tåglägen ökar över tid.  

En ytterligare aspekt på osäkerheten är att även om den nye operatören får tåglägen så kan det saknas 

garantier för att dessa tåglägen verkligen är attraktiva. Den som skaffat ny rullande materiel har 

sannolikt behov av att tågen går vid de tidpunkter som är mest värdefulla för att locka kunder. 

Knappheten på spårkapacitet ökar osäkerheten om hur värdefulla tåglägen som operatörerna i 

framtiden kommer att erbjudas. 

5.2. Dagens hantering 

Som tidigare konstaterats är utgångspunkten för diskussionen här att det finns en faktisk knapphet på 

kapacitet. I de delar av järnvägsnätet som används av få operatörer finns ingen osäkerhet om tillgång 

till banan, dvs. den fråga som behandlas i detta avsnitt är då inte aktuell. 

Idag hanteras osäkerheten om den förväntade efterfrågan på transporter – dvs. storleken på den 

framtida marknaden och därmed omfattningen av knapphet – på tre olika sätt. Ett tillvägagångssätt 

innebär att operatörer överbokar tåglägen i samband med tidtabelläggningen för att vara på den säkra 

sidan, dvs. för att man säkert ska veta att det finns möjlighet att köra ett tåg om behovet uppstår. Upp 

mot en tredjedel av de godståg som lagts in i en tidtabell ställs in därför att det visar sig att det saknas 

efterfrågan. Detta ger ett mått på hur omfattande detta tillvägagångssätt för att hantera osäkerhet om 

framtida efterfrågan faktiskt är. 

Från och med 2015 kommer en avgift att tas ut för de tåg som ställs in med mindre än 24 timmars 

varsel. Avsikten är att på så sätt öka förutsägbarheten i trafiken när en tidtabell omvandlas till en 

faktisk produktionsplan. Om Trafikverket i det avslutande arbetet med produktionsplanen – dvs. 

omvandlingen från tidtabell till faktiskt körschema – vet att vissa (gods-)tåg inte kommer att avgå kan 

körschemat komma att se delvis annorlunda ut än vad som framgår av den tidtabell som fastställts 

långt i förväg.  

Mycket talar för att införandet av  denna typ av (av-)boknings- eller kvalitetsavgifter har begränsad 

betydelse för omfattningen av antalet tåglägen som bokas ”för säkerhets skull”. Skälet är att 

möjligheterna att bedöma behovet av att använda ett tågläge torde framgå mer än 24 timmar före 

avgång. Eftersom inga andra förändringar än avbokningsavgiften genomförs kan då godstågoperatörer 

fortsätta att utan extra kostnad boka tåglägen för att vara på den säkra sidan. 

Alternativet till att boka tåglägen ”för säkerhets skull” är att helt avstå från att lämna önskemål om att 

få bedriva trafik för de situationer där man är osäker. Man gör så i förhoppning om att det kommer att 

finnas ledig kapacitet i systemet om efterfrågan i framtiden materialiseras. Ett sådant förhållningssätt 

blir dock mer osäkert ju fler tåg som finns i järnvägssystemet i allmänhet och i synnerhet i de delar av 

nätet som är högt utnyttjade. 

Slutligen kan osäkerheten om behovet av kapacitet under den kommande tidtabellperioden också 

hanteras av infrastrukturhållaren. Detta kan åstadkommas genom att skapa en lucka i tidtabellen som 

därmed finns tillgänglig för framtida, plötsligt uppkommande behov. Detta skapar emellertid i sig en 

svår beslutssituation. Enda motivet för att skapa reservkapacitet är att det under tidtabelläggnings-

processen finns en efterfrågan som är så stor att hela den aktuella sträckan skulle kunna beläggas av 

tåg. För att skapa en lucka i tidtabellen är det därför nödvändigt att förvägra någon operatör som 

definitivt vill boka ett tågläge rätten att göra detta. På så sätt frigörs kapacitet genom att neka någon 

operatör tåglägen i den tidtabell som fastställs för att i stället kunna tillgodose (det osäkra) framtida 

behovet av kapacitet. 
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5.3. Ramavtal och spotmarknad 

Det finns åtminstone två ytterligare sätt att minska den typ av osäkerhet som nu beskrivits. Ett sätt är 

att använda ramavtal. Sådana överenskommelser kan utformas på olika sätt men dess yttersta syfte är 

att reducera osäkerheten om den framtida tilldelningen av kapacitet.  

En tänkbar utformning av ett ramavtal innebär att en operatör ges en garanti för att under ett eller flera 

kommande år få rätten att köra åtminstone ett visst antal tåg. Specifikationen av garantin kan vara 

olika detaljerad. En möjlighet är att ge operatören en garanti om att få ett visst antal tåglägen men inte 

vid precis vilken tid. Ju mera precis garantin görs, desto mer kommer den att vara värd för operatören. 

Om ett ramavtal kopplas till en betalning köper operatören en option; för x kronor idag erhålls rätten 

att i framtiden få köra ett visst antal tåg. Ett ramavtal som baseras på optionstanken innebär att 

operatören inte måste utnyttja sin rätt att få bedriva trafik. När den dagen kommer kan det exempelvis 

visa sig att behovet av den aktuella typen av tåg är mindre än vad man ursprungligen bedömde.  

Ett alternativ till optionsavtalet är att parterna tecknar ett ömsesidigt bindande avtal som innebär att en 

tidtabell fastställs för ett antal år in i framtiden. Om detta kopplas till ett pris kallas det terminsavtal, 

dvs. ett avtal om köp av trafikeringsrätten vid en framtida tidpunkt till ett pris som fastställs i samband 

med upprättandet av kontraktet men som betalas först vid den framtida tidpunkten. Detta innebär i 

princip att en flerårig tidtabell fastställs åtminstone delvis vid ett och samma tillfälle. 

Samtidigt som operatörerna har nytta av att minska osäkerheten om tillgången till banan för framtida 

trafik blir konsekvenserna för infrastrukturhållaren och för samhället i stort att man begränsar 

utrymmet för sin framtida flexibilitet. En begränsning av handlingsfriheten utgör en kostnad ur 

samhällets perspektiv eftersom det reducerar möjligheterna till anpassning till den framtid som är 

osäker. Trafikverket har i tidigare utkast till ramavtal hanterat detta genom att säkerställa att maximalt 

en viss andel av kapaciteten kan bokas upp på förhand. Efter motstånd från operatörerna har dock 

inget av förslagen till ramavtal kommit att genomföras. 

Man kan sammanfattningsvis också notera att det är svårt att tänka sig användning av ramavtal som 

inte kostar något för operatören. Ett skäl är att motivet för ramavtal ligger i risken för att en operatör 

annars inte vet om man kommer att tilldelas tåglägen i framtida tidtabeller. Men detta är en risk enbart 

om det finns anledning att tro att det verkligen föreligger knapphet i framtiden. Att då gratis ge någon 

operatör garantier via ett ramavtal innebär att operatörer som inte fått sådana garantier, eller nybildade 

företag särbehandlas på ett negativt sätt. 

Ett annat skäl till att prissättning sannolikt är nödvändig är att ta betalt för ramavtal är att alla har skäl 

att begära att få teckna sådana överenskommelser om detta inte kostar något. Priset blir på så sätt en 

ransoneringsmekanism för att avgöra vilken eller vilka operatörer som sätter störst värde på en garanti 

via ett ramavtal. 

Ett alternativ (eller komplement om man så vill) till ramavtal är att etablera en spotmarknad. 

Innebörden är enkel; den operatör som fått rätten att bedriva trafik i en fastställd tidtabell kan överlåta 

denna rätt till någon annan. En spotmarknad förutsätter någon form av betalning: Den som har ett 

tidtabelläge har skaffat sig läget för att bedriva trafik. Enda motivet för att överlåta denna rätt till 

någon annan är att få betalt för detta. 

Ur samhällets perspektiv representerar handel på en spot- eller andrahandsmarknad en möjlighet till 

förbättrad användning av samhällets knappa resurser. På samma sätt som på alla andra marknader 

innebär en försäljning av en trafikeringsrätt att en köpare frivilligt betalar en ersättning till en säljare 

som är villig att sälja till detta pris. Om två parter genomför en sådan affär har båda fått det bättre utan 

att påverka förutsättningarna för någon annan att bedriva trafik. Det förbättrar också förutsättningarna 

för att löpande kunna anpassa verksamheten till snabbt förändrade förhållanden. På så sätt blir det 

möjligt för en operatör som fått ett tågläge att sälja detta till någon som kan tillgodose uppkomna 

önskemål genom att utnyttja den lucka i trafiken som visat sig uppstå. 
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I vissa situationer kan man tänka sig att operatörer (eller spekulanter) skaffar tidtabellägen med det 

enda syftet att kunna sälja dem på en andrahandsmarknad. Avsikten är i så fall att ansöka om 

avgångstider inte för att själv bedriva trafik utan i förhoppning om att tjäna pengar vid en vidare-

försäljning. I många situationer innebär också detta en förbättring för både köpare och säljare och för 

samhället som helhet. Men om man av olika skäl vill begränsa ett sådant förfarande är det möjligt att 

införa en avgift eller liknande för de tåglägen som byter ägare under året. Detta begränsar 

spekulationsmotivet även om motivet inte elimineras. 

5.4. Slutsatser 

Målet för de beslut som fattas när en ny tidtabell ska tas fram är att använda tillgänglig kapacitet på ett 

effektivt sätt. Detta avsnitt har behandlat olika aspekter på önskemål om framförhållning i dessa 

beslut.  

Processen från önskemål om tåglägen till beslut är dock i sig lång vilket hänger samman med en helt 

annan aspekt, nämligen att det i sig är så svårt att hitta en lösning – en ny tidtabell – som över huvud 

taget fungerar, dvs. som är ”körbar”. Detta kallades i avsnitt 2 optimeringsproblemet. 

Ju snabbare processen kan genomföras, desto kortare blir ledtiden mellan det att operatörer 

specificerar önskemål och den nya tidtabellen börjar köras. Även om detta minskar spännvidden 

mellan de som har respektive inte har önskemål om lång framförhållning, så försvinner inte frågan 

automatiskt med kortare ledtider. 

En annan observation på samma tema är att det alltid har ett värde i sig med flexibilitet i de processer 

som leder fram till beslut om tidtabeller. De ytterligare möjligheter som behandlats verkar i denna 

riktning. 
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6. Banarbeten och trafik 

Under förutsättning att infrastrukturen underhålls finns möjligheter att bedriva en väl fungerande 

järnvägstrafik. I brist på ett fungerande underhåll försämras banans kvalité och risken för störningar av 

trafiken till följd av brister i spår, växlar eller hos kontaktledningar ökar. Underhållsbehovet innebär 

också att det är motiverat att med viss periodicitet byta ut delar av infrastrukturen. Den största typen 

av reinvesteringar utgörs av spårbyten. 

Som en del av tidtabelläggningsprocessen är det nödvändigt att avgöra när banan måste stängas av för 

trafik för att i stället genomföra det underhåll som krävs. Avsnitt 6.1 innehåller en beskrivning av hur 

olika typer av banarbeten hanteras i planeringen varefter den balansgång som krävs mellan olika 

önskemål behandlas i avsnitt 6.2. Till följd av otillräckliga kunskaper om kostnader för järnvägs-

underhåll är det inte möjligt att dra några säkra slutsatser av denna diskussion. Framställningen i detta 

avsnitt fördjupas i den separata promemoria som också ingår i rapporten. 

6.1. Olika typer av banarbeten 

Kapitel 3 i Järnvägsnätbeskrivningen (JNB) innehåller en beskrivning av den infrastruktur Trafik-

verket håller tillgängligt för trafik under 2015.   Avsnitt 3.5 har rubriken ”Infrastrukturens till-

gänglighet”. Där beskrivs omvändningen av tillhandahållande i form av de situationer då banan inte 

finns tillgänglig för trafik.  

Det finns två olika typer av underhåll som kräver att banan stängs av kortare eller längre tid och som 

hanteras på olika sätt under planeringsprocessen. Under de förutsättningar som specificeras avsnitt 3.5 

betraktas underhållet som ett planerat större banarbete (PSB). Denna typ av stora arbetsinsatser har en 

lång planeringshorisont och kräver ett betydande antal timmars avstängning. Tidsplaceringen av 

sådana projekt fastställs innan operatörerna lämnar sina önskemål, och redovisas dessutom i JNB.  

De arbeten som behöver genomföras under en tidtabellperiod men som inte är tillräckligt omfattande 

för att klassas som PSB hanteras i stället under tidtabelläggningsprocessen. Behovet av att stänga 

banan för underhåll ställs då mot operatörernas önskemål om att ostört få bedriva trafik.  

Arbetet med 2015 års tidtabell innefattade ett möte i mars 2014 mellan företrädare för Trafikverket 

och operatörerna. Där presenterades de planerade banarbeten i de olika regionerna som hade 

identifierats. Trots att sådana arbeten inte definieras som PSB bedöms de vara komplicerade att lösa 

och operatörerna måste därför göras medvetna om det kommande behovet tidigt i processen. I maj, 

dvs. efter det att operatörerna lämnat sina ansökningar i slutet av april, genomfördes tre regionala 

samordningsmöten. Dessa möten hölls alltså under det att arbetet med den nya tidtabellen pågick och 

syftade till att ge utrymme för diskussion kring de avvägningar som måste göras. 

Transportstyrelsen deltog som observatör vid dessa möten. En av de synpunkter som framkom var att 

konkurrensutsättningen av järnvägsunderhåll hade gjort det svårare att samordna banarbeten med 

trafik. I synnerhet upplevde operatörerna det som försvårande att entreprenörerna inte deltar vid dessa 

möten. Det framgår inte av underlagsmaterialet om både personal från Trafikverkets beställare och 

från tidtabellkonstruktörerna deltar eller om det enbart är de senare som hanterar diskussionen kring 

hur banarbeten ska hanteras i förhållande till trafik. 

Operatörerna menade också att Trafikverket inte ställde tillräckligt tydliga krav på entreprenörerna i de 

kontrakt som reglerar genomförandet av banarbeten. Som en konsekvens var uppfattningen att ett antal 

banarbeten hade utformats med mycket stora marginaler för att ge utrymme för underhållet. Baksidan 

av detta mynt blev att avstängningen kom att bli längre än vad operatörerna uppfattade som 

nödvändigt. Operatörerna menade dessutom att många banarbeten skulle kunna utföras nattetid. Detta 

är emellertid kostsamt för entreprenörerna till följd av att det är mer kostsamt att hålla personal 

nattetid. Det har också framkommit synpunkter på att olika arbeten på samma bandel eller bana i 

otillräcklig omfattning koordineras. 
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Dessa två kategorier av arbeten avser åtgärder som innebär planerade inskränkningar i trafiken. 

Dessutom genomförs avhjälpande underhåll som stundtals kan kräva driftinskränkningar. 

Entreprenörer genomför också banunderhåll under tider som inte ska få några konsekvenser för 

trafiken men som av olika skäl kan komma att förlängas på ett sätt som påverkar trafiken på banan.  

Under varje tidtabellperiod inträffar därför icke planerade störningar av trafiken. Trafikverket 

registrerar dessa i en databas, OFELIA. Tabell 1 redovisar antalet fel som inrapporterats under 2013 

som beror på infrastrukturen och som ger konsekvenser för trafiken. Eftersom hanteringen av dessa 

problem inte har direkt koppling till tidtabelläggningen behandlas de inte ytterligare. 

 

Tabell 1: Inställelse- och reparationstid för fel från infrastrukturen med konsekvenser för trafiken 

Kategori 

Antal 

fel 

Inst.tid+ 

rep.tid, dagar 

Medel, inst.+rep.tid 

per fel, tim. 

Medel, inst.+rep.tid 

per fel, dagar 

Alla fel 16 142    

     

Alla fel med tidsreg 9 348 27 153,1 69,71 2,90 

<12 tim. 8 107 834,6 2,47 0,10 

[12,24) tim 370 263,0 17,06 0,71 

[24,48) tim 212 287,4 32,53 1,36 

[48,72) tim 82 204,4 59,84 2,49 

[3,10) dagar 190 1 071,1 135,30 5,64 

[10,30) dagar 165 2 881,1 419,07 17,46 

[30,90) dagar 122 6 507,6 1280,19 53,34 

>=90 dagar 100 15 103,9 3624,93 151,04 

 

6.2. Trafik eller underhåll? 

Avsnitt 4.2 innehåller en principiell beskrivning av operatörernas nytta av att få tillgång till banan. För 

att skapa en sammanhållen bild av de avvägningar som måste göras krävs samma typ av beskrivning 

av kostnaderna för järnvägsunderhåll. För närvarande saknas sådana kunskaper.  Det är emellertid 

uppenbart bättre för operatörerna om banan stängs av för trafik under de delar av dygnet då trafiken är 

begränsad. I den utsträckning trafiken är mindre omfattande under natten är det emellertid mer 

kostsamt än insatser under dagtid. Dessutom är det kostsamt att ha personal som skyndar sig upp på 

spåret mellan tåg eftersom detta innebär att den effektiva arbetstiden varje gång blir förhållandevis 

kort. Somliga åtgärder, exempelvis i form av växelbyten kräver dessutom längre, sammanhållna 

arbetstider.  

Det finns också en koppling mellan kostnaderna för att ta hand om underhåll och reinvesteringar och 

den teknik och den utrustning som kan användas. Stora maskiner som används för att ta hand om ett 

avsnitt av banan under en sammanhållen tid kan sänka underhållskostnaden jämfört med om 

underhållet hanteras under flera, kortare arbetspass.  

Det finns uppenbarligen en latent balansgång mellan behovet av tillgång till banan för att bedriva 

trafik respektive för underhåll. Konflikten blir mera skarp ju mer en bana används för tågtrafik: 

Mycket trafik innebär stort slitage och behov av mer underhåll. Men mer underhåll innebär att banan 

måste stängas av under längre tid. 
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7. Maximera vinst eller samhällsekonomisk nytta? 

Genomgången har så här långt utgått från att operatörernas vinst ger en acceptabel approximation av 

samhällsnyttan. Avsikten är att här avslutningsvis föra en diskussion kring relevansen av detta 

antagande. Man kan notera att även om vi skulle acceptera lönsamheten som mått på samhällsnyttan så 

löser detta inte problemet med att kunskapen enbart finns hos operatören. Avsikten är emellertid att 

också förhålla sig till de grundläggande överväganden som måste hanteras i processen från det att 

önskemål preciseras till dess att en tidtabell läggs fast. Med detta som grund blir det möjligt att 

jämföra olika tillvägagångssätt för att få den information som krävs för att hantera det som kallats 

värderingsproblemet.  

Som framgått av de tidigare resonemangen strävar en operatör av person- eller godstrafik efter att 

tillhandahålla tjänster med så hög kvalité som möjligt. Ju högre kvalité på tjänsten, dvs. ju snabbare 

tåg, ju fler avgångar och ju färre förseningar, desto större är sannolikheten att man lockar många 

resenärer eller får sälja transporter till företag. Det innebär också att operatörerna har anledning att 

skaffa så bra information som möjligt om kundernas önskemål och prioriteringar. I själva verket är det 

svårt att tänka sig att någon annan part i samhället skulle besitta bättre kunskaper om detta än de som i 

sin dagliga gärning har kontakt med slutkunderna. 

Det är också rimligt att tänka sig att värdet för en operatör av att få köra vid en viss tid hänger nära 

samman med hur många som man förväntar sig kommer att resa eller hur värdefulla godstransporter 

som kommer att utföras. Också detta är egenskaper som talar för att operatörernas vinst åtminstone 

samvarierar med samhällsnyttan. 

En typ av invändningar mot att använda operatörernas vinst för att representera samhällsnytta kan 

härröra från förekomsten av marknadsmisslyckanden. Ett exempel på detta är att en operatör har en 

stark position på en (del-)marknad och har möjlighet att ta ut höga priser. Den vinst som en sådan 

operatör får ut kanske inte fullt ut representerar samhällsnyttan på det sätt som skulle vara fallet om 

operatören vore utsatt för konkurrens. Det är samtidigt viktigt att betona att möjligheten att på detta 

sätt utnyttja sin kontroll över en del av (järnvägs-)marknaden begränsas av den konkurrens 

operatörerna är utsatta för från flyg på några sträckor och från vägtrafiken i de flesta reserelationerna i 

Sverige. 

En annan risk för marknadsmisslyckande är att förekomsten av externa effekter kan ge upphov till en 

skillnad mellan företags- och samhällsekonomisk nytta av tidtabellägen. Bullerstörningar som drabbar 

dem som bor nära en järnväg kan vara ett exempel på denna aspekt. Genom att hantera sådana 

störningar via avgifter på banutnyttjande är det emellertid möjligt att få operatörerna att, om så är 

möjligt, anpassa den rullande materielen för att begränsa bullret. Det är exempelvis möjligt att med 

olika typer av boggi- och upphängningskonstruktioner minska tågbullret. 

Det finns också en diskussion inom transportsektorn som handlar om hur externa effekter hanteras i 

andra, konkurrerande trafikslag. Om exempelvis vägtrafikens externa effekter – dvs. vägslitage, 

trängsel, olycksrisker, buller och luftföroreningar - inte beskattas  fullt ut kommer omfattningen av 

vägtrafik att bli större än vad som är samhällsekonomiskt optimalt. Detta kan i sin tur gå ut över 

användningen av konkurrerande transportslag, exempelvis järnväg. För att rätta till denna 

snedvridning av relativpriser och konkurrens kan det vara ett motiv för att inte låta företagets vinst 

representera samhällsnyttan i järnvägssektorn. 

Marknadsmisslyckanden av den art som nu beskrivits bör emellertid i första hand hanteras vid källan. I 

stället för att avstå från att låta operatörernas vinster representera samhällsnyttan är det angeläget att 

korrigera den marknad där ett marknadsmisslyckande uppstår. Om inte, dvs. om det av politiska eller 

andra skäl inte är möjligt att göra sådana ingripanden, kan det finnas skäl att använda andra värden än 

den vinst som uppstår när en operatör vill betala för att få köra på ett visst sätt. Mera naturligt kan då 

vara att använda någon form av omräkning av operatörernas vinst för att åstadkomma detta. 
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En annan företeelse i järnvägssektorn är att somlig trafik bedrivs i regi av regionala huvudmän med 

stöd av subventioner. Frågan i ett sådant läge är hur man ska bedöma trafikens lönsamhet i förhållande 

till de förtjänster som görs genom att bedriva kommersiell trafik. Utgångspunkten för en sådan 

diskussion måste åter vara att huvudmännen eller den operatör som kör huvudmännens tåg har den 

bästa tänkbara informationen om pendlarnas värdering av trafiken. Detta utgör grunden för att vinsten 

– eller mera generellt betalningsviljan – också i detta sammanhang måste sägas ge en utgångspunkt för 

samhällsnyttan. 

Det kan emellertid finnas fördelningspolitiska aspekter på hanteringen av olika typer av trafik i 

järnvägssektorn. Detta är emellertid ingenting som i sig kan avgöras på analytiska grunder utan är i 

stället en värderingsfråga. Som flertalet värderingsfrågor i samhället i övrigt bör en sådan fråga 

bedömas på grundval av politiska ställningstaganden. 
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Bilaga: Järnvägsnätbeskrivning 2015 

Kapitel 3 i JNB beskriver den infrastruktur som Trafikverket håller tillgängligt för trafik under 2015.   

Avsnitt 3.5 har rubriken ”Infrastrukturens tillgänglighet” och beskriver förutsättningarna för att ett 

banarbete ska kunna betraktas som ett planerat större banarbete (PSB). Om något av nedanstående 

kriterier är uppfyllda, kan uppdraget karaktäriseras på detta sätt och man fastställer sådana projekt 

innan processen för tidtabelläggning inleds. 

 

A – Högtrafikerad bana 

A1: Arbetet innebär total avstängning av banan under mer än 3 dygn (72 timmar). 

A2: Arbetet innebär att banan blir avstängd under en del av dygnet i mer än 5 dygn i rad och minst 30 

tåg per dygn påverkas. 

A3: Arbetet innebär enkelspårsdrift under mer än 10 dygn, vilket medför att minst 30 tåg per dygn 

påverkas med försening som överstiger 5 minuter per tåg. Här avses enbart arbetets direkta påverkan 

på förseningen. Vid tågets slutpunkt kan förseningen ha ökat på grund av brist på tillgänglig kapacitet. 

 

B – Medeltrafikerad bana 

B1: Arbetet innebär total avstängning av banan under mer än 5 dygn (120 timmar). 

B2: Arbetet innebär att banan blir avstängd under en del av dygnet i mer än 7 dygn i rad och minst 10 

tåg per dygn påverkas. 

B3: Arbetet innebär enkelspårsdrift under mer än 14 dygn, vilket medför att minst 30 tåg per dygn 

påverkas med försening som överstiger 5 minuter per tåg. Här avses enbart arbetets direkta påverkan 

på förseningen. Vid tågets slutpunkt kan förseningen ha ökat på grund av brist på tillgänglig kapacitet 

 

C – Lågtrafikerad bana 

C1: Arbetet innebär total avstängning av banan under mer än 7 dygn (168 timmar). 

C2: Arbetet innebär att banan blir avstängd under en del av dygnet i mer än 14 dygn i rad och minst 5 

tåg per dygn påverkas. 

 

D – Bangårdar 

D1: Arbetet innebär att kapacitetsbrist uppstår under mer än 5 dygn i rad, vilket medför att minst 5 tåg 

per dygn ställs in eller att minst 20 tåg per dygn försenas med minst 20 minuter per tåg. 

 

Utöver ovanstående kriterier kan flera mindre banarbeten tillsammans klassas som ett PSB. Det gäller 

om arbetenas totala påverkan gör att särskilt känsliga omlopp spricker eller om arbetenas påverkan på 

trafiken blir betydande på något annat sätt. Vid bedömning används erfarenheten från tidigare 

tågplaner. 

Under tågplaneperioden pågår ett antal större projekt som inte kan definieras som PSB, eller som 

uppfyller kriterierna för att vara PSB som inte bedöms möjliga att anpassa tåglägesansökan till. Dessa 

projekt kan komma att inskränka på infrastrukturens tillgängliga kapacitet. Exempel på detta är 

spårtillgänglighet och plattformsval. Även hastighetsnedsättningar, såväl tillfälliga som permanenta, 

kan förekomma. Större trafikstörningar av denna art kan förväntas genom de projekt och 

hastighetsnedsättningar som nämns på följande platser:  
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- Godsstråket genom Bergslagen: hastighetsnedsättning Åsbro–Mariedamm vecka 33–49 (2015), från 

130 till 70 km/tim på en sträcka av cirka 6 000 m. 

- Inom Hallsbergs ställverksområde: spårbyte på spår 2 och 3, upprustning av spår 106, förarbeten 

inför dubbelspår och nytt ställverk 95. 

- Svealandsbanan: hastighetsnedsättning hela året från 200 till 80 km/tim på en sträcka av 8 700 m. 

- Malmbanan: Lappberg och Koskivaara, bangårdsförlängningar. 

- Dalabanan: förarbeten inför spårbyte Borlänge–Avesta Krylbo. 

- Norra stambanan: växelbyten och urgrävningar i Moradal och Kilafors. 

- Ostkustbanan: trafikavbrott Sundsvall–Söderhamn, växelbyten och neutralisering. 

- Ostkustbanan: förarbeten och byggande av dubbelspår Bomansberget–Marma i etapper. 

- Hässleholm–Lund: kontaktledningsarbete. 

- Åtgärdspaket Stockholm/Mälardalen: nya spår genom Stockholm (Citybanan). 

- Mälarbanan: fyrspårsutbyggnad Barkarby–Kallhäll. 

- Stockholms central–Solna: spår- och ballastbyte. 

- Bohusbanan: plattformsförlängningar. 

- Göteborg: byte av datorställverk fortsätter. 
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1. Inledning 

Underhåll av järnvägens infrastruktur innebär att en bana inte samtidigt kan trafikeras. Kombinationen 

av den tågtidtabell som ska gälla för varje dag under ett år och den underhålls- eller banarbetsplan 

(BAP) som samtidigt fastställs dokumenterar den avvägning som görs mellan trafik och planerat 

underhåll. En mängd förändringar i förutsättningarna för både trafik och underhåll påverkar emellertid 

genomförandet av båda dessa planer. Enligt uppgift ställs exempelvis närmare en tredjedel av alla 

tidtabellagda godståg in. I stället lämnar operatörer önskemål om att få köra tåg vid tider som inte 

planerats långt i förväg i den så kallade ad hoc processen. Även uppkommande problem med banans 

standard kan föranleda förändringar i BAP. Detta dokumenteras i den banunderhållsplan (BUP) som 

uppdateras för åtta veckor åt gången med fyra veckors framförhållning. 

Syftet är att i denna promemoria fördjupa förståelsen av hur Trafikverket balanserar det behov 

entreprenörer har att få tillgång till banan för underhåll mot operatörernas önskemål om tåglägen för 

trafik. I detta syfte ingår också att diskutera tänkbara förändringar av processen och av hur 

balansgången mellan trafik och underhåll kan hanteras. Avsikten är att promemorian ska ligga till 

grund för Transportstyrelsens bedömning av om kapacitetstilldelningen ske på ett samhällsekonomiskt 

effektivt sätt.  

Tyngdpunkten i framställningen ligger på de överväganden som leder fram till fastställelse av tidtabell 

och BAP. Balansgången mellan löpande förändringar i förutsättningar för underhåll i förhållande till 

den trafik som fastställts i tidtabellen, och möjligheten att söka ad hoc lägen för trafik eller underhåll 

behandlas mera översiktligt. I ett separat projekt fördjupas förståelsen av vad som händer under ad hoc 

processen.  Studien behandlar däremot inte hanteringen av akuta, avhjälpande åtgärder som föranleds 

av uppkomna problem i infrastrukturen, av fel på den rullande materielen, av olyckor etc. 

Promemorian ska ses mot bakgrund av de krav som ställs på Trafikverket att bedöma behov av 

tillgång av banan för underhåll. I Järnvägslagen (2004:519) sägs i 3 § att en infrastrukturförvaltare 

skall bedöma behovet av att organisera tåglägen för olika typer av transporter, inklusive behovet av 

reservkapacitet. På samma sätt sägs i 35 § i Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tillträde till 

järnvägsinfrastruktur (JvSFS 2005:1) att en tågplan bland annat skall innehålla uppgifter om följande 

förhållanden: 

 kapacitet som har reserverats för banarbeten, 

 reservkapacitet för ad hoc-ansökningar om tåglägen,  

 reservkapacitet för banarbeten som inte kan bokas i planeringsprocessen, 

På ett övergripande plan beror behovet av underhåll på vilka standardkrav som måste tillgodoses för 

att bedriva trafik. Planeringen av underhåll handlar därför om när under året, veckan och dagen dessa 

åtgärder ska genomföras.  

Intressekonflikter mellan trafik och underhåll kan hanteras på delvis olika sätt beroende på 

trafikbelastning. På banor med mycket trafik kan det finnas ett rent ett-till-ett förhållande i så måtto att 

en avstängning för underhåll inte är möjlig utan att tränga undan ett eller flera tåg. På andra banor, 

eller under delar av dygnet där belastningen på banans kapacitet är lägre kan det vara möjligt att 

justera önskemålen från parterna och hitta smidiga lösningar. I detta är det av betydelse att konstatera 

att underhållskostnaden blir olika stor beroende på om arbetet kan genomföras under en 

sammanhängande tidsperiod jämfört med om man behöver komma bort från banan och därefter 

tillbaka igen flera gånger.  

Fortsättningsvis beskrivs i avsnitt 2 den planeringsprocess som idag styr balansgången mellan 

önskemål om att få bedriva trafik och behovet av banunderhåll. Samtidigt som utgångspunkten för 

järnvägsoperatörernas önskemål om att få bedriva trafik är väl kända så är motsvarande 

utgångspunkter för underhållsentreprenörernas önskemål ofta höljda i dunkel. Därför beskrivs i avsnitt 

3 de kontrakt som tecknas mellan Trafikverket och den entreprenör som vunnit upphandlingen inom 
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respektive område. Fokus ligger på de aspekter av kontrakten som kan vara av betydelse för 

entreprenörens behov av att få tillgång till banan för underhåll. Avsnitt 4 innehåller en diskussion 

kring dagens förfarande medan avsnitt 5 för ett resonemang om hur de problem som finns med dagens 

process skulle kunna hanteras. 
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2. Tillgång till banan för underhåll 

En utgångspunkt för att bedriva järnvägsunderhåll ges av de tider i banan som entreprenören får i 

konkurrens med de operatörer som bedriver trafik. Ju längre, sammanhängande tid, desto lägre är 

kostnaden för att genomföra en given aktivitet. Det är också billigare att genomföra arbetet under dag- 

än under nattetid, under veckan än under helger liksom under året utanför semesterperioder.  

Avsnitt 2.1 beskriver några aspekter på konflikten mellan önskemål att få bedriva tågtrafik och 

behovet av att underhålla en bana. Planeringsprocessen innebär att denna konflikt dokumenteras i form 

av en färdig tidtabell. Avsnitt 2.2 behandlar de kriterier som tillämpas när processen inte resulterat i en 

lösning – en tidtabell – som samtliga parter förklarat sig nöjda med. För att konkretisera beskrivningen 

återges i avsnitt 2.3 innehållet i två dokument som ingår som bilagor till ett kontrakt för utförande av 

Basunderhåll på Norra Stambanan. 

2.1. Planeringsprocessen 

Järnvägsnätbeskrivning (JNB): Efter en övergripande kommunikation med operatörer, underhålls-

entreprenörer och andra intressenter publicerar Trafikverket en Järnvägsnätbeskrivning i december T-

1, dvs. närmare ett år innan tågen ska börja gå enligt en ny tidtabell. JNB syftar till att ge en 

heltäckande beskrivning av förutsättningarna för planering av verksamheten, både trafik och underhåll.  

En del av JNB specificerar de större banarbeten som ska genomföras det aktuella året. Med stöd av 

sådan information görs tågoperatörerna redan i ett tidigt skede medvetna om de (tidsbegränsade) 

anpassningar i trafiken som kommer att krävas. Likaså vet underhållsentreprenören på de aktuella 

sträckorna att också (förutsättningarna för) banunderhållet påverkas av sådana stora åtgärder.  

Ett exempel på ett större banarbete i JNB för 2016 är att Bergslagsbanan mellan (Ställdalen) och 

(Frövi)5 stängs av under fem veckor för att genomföra bärighetsåtgärder för malmtransporter. Under 

vecka 33, dvs. som en avslutning på arbetet, sätts dessutom hastigheten ner till 70 km/h på 

sammanlagt 2,5 km utspritt på 5 olika ställen efter sträckan. Ett annat exempel från samma JNB är att 

ett förbigångsspår och en ny driftplats ska byggas vid Stenkullen på Västra stambanan. För detta 

ändamål stängs ett av spåren av helt och hållet vissa dagar och vissa tider och därutöver är hastigheten 

nedsatt under andra tidsperioder. 

Företeelser av denna art är temporära, dvs. avser åtgärder som genomförs under en del av året. I bilaga 

4.4 till JNB 2016 redovisas dessutom förplanerade tider i spår för banunderhåll i form av så kallade 

servicefönster. Exempelvis konstrueras tidtabellen för Västra stambanan (Gnesta)–(Hallsberg) samt 

Södra stambanan (Katrineholm)–(Nässjö) med förutsättningen att södergående tåg ges gångtidspåslag 

natt mot måndag–fredag, under en period av mellan 5 och 7 timmar. När enkelspårsdrift skapas på 

grund av underhållsarbeten kommer norrgående tåg att prioriteras i det operativa skedet. Södergående 

tåg ska därför tidtabelläggas på ett sätt som gör det möjligt att invänta tåg vid enkelspårsdrift. Ett 

servicefönster med denna konstruktion gör det möjligt att genomföra underhållsinsatser på längre 

sammanhängande sträckor på upp- eller nedspåret under vardagsnätter.  

Ansökningar: Under vintern lämnas information om de internationella tågrörelser som fastställts 

utanför den process som genomförs i Sverige. Inom ramen för vad som kallas ”tidigdialog” gör enligt 

uppgift Trafikverket ungefär samtidigt en preliminär bedömning av hur många tåg som kommer att 

rymmas på de sträckor där man förväntar sig att kapaciteten inte kommer att vara tillräcklig för att 

tillgodose alla trafikeringsönskemål. Denna information kan tänkas påverka de ansökningar som 

                                                      

5 Parenteser används som kutym inom branschen för att markera att avstängningen avser området mellan dessa 

stationer men inte stationerna i sig. 
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operatörerna sedermera lämnar i mitten av april. Skälet är att operatörerna själva kan uppfatta det som 

omotiverat att lämna ansökningar man har anledning att tro inte kommer att beviljas.  

Tabell 1 anger vilken information varje underhållsentreprenör ska lämna samtidigt som operatörerna 

specificerar sina önskemål om att få bedriva trafik. De första sex raderna i tabellen anger obligatorisk 

information i form av de exakt specificerade önskemål som finns av att få tillgång till banan. 

Ytterligare sex rader avser information som är frivillig men som gör det lättare för den som 

konstruerar en tidtabell att bedöma flexibiliteten i entreprenörernas önskemål. Trafikverkets avsikt är 

att både operatörer och underhållsentreprenörer ska specificera sina önskemål så precis som möjligt 

för att förbättra möjligheten att prioritera den mest angelägna verksamheten. 

Tabell 1: Underlag för prioriteringskriterier för banarbeten. Från Järnvägsnätbeskrivning 2016, 

bilaga 4.2.  

B = Uppgiften används i prioriteringens beräkningsmodell. X = Uppgiften används vid prioritering. 

Typ av data  Prioritering 

 

Beskrivning 

Startdatum  Obligatorisk  B  Ansökt startdatum för tillgång till spår. 

Slutdatum  Obligatorisk  B  Ansökt slutdatum för tillgång till spår. 

Veckodagar  Obligatorisk  B  Anger vilken kombination av veckodagar som ingår i ansökt tillgång till 

spår. 
Delad  Obligatorisk  B  Anger om veckodagar avser helt eller delat skift. 

Starttid  Obligatorisk  B  Ansökt starttid för tillgång till spår. 

Sluttid  Obligatorisk  B  Ansökt sluttid för tillgång till spår. 

Tidigaste startdatum  Frivilllig  X För tidsfönster. Startdatum för acceptabel tillgång till spår. 

Senaste slutdatum  Frivilllig  X  För tidsfönster. Slutdatum för acceptabel tillgång till spår. 

Acceptabla veckodagar  Frivilllig  X  För tidsfönster. Anger vilken kombination av veckodagar som ingår i 

acceptabel tillgång till spår. 
Delad (tidsfönster)  Frivilllig  X  För tidsfönster. Anger om acceptabla veckodagar avser helt eller delat skift. 

Tidigaste starttid  Frivilllig  X  För tidsfönster. Starttid för acceptabel tillgång till spår. 

Senaste sluttid  Frivilllig  X  För tidsfönster. Sluttid för acceptabel tillgång till spår. 

Produktionskostnad  Obligatorisk  B  Produktionskostnad (kr) per delaktivitet. 

MM-andel  Obligatorisk  B  Andel man- och maskinkostnad av totala kostnaden. Kod (%) 

Total produktionstid  Obligatorisk  B  Total produktionstid. 

Ställtid per skift  Obligatorisk  B  Improduktiv ställtid. 

Min prod tid per skift  Frivilllig  B  Minsta tillåtna produktionstid per skift. 

Komprimeringsgräns  Frivilllig  B  Gräns för tillåten komprimering av produktionstiden per delaktivitet (%). 

Komprimering uppstår om ett banarbete ska utföras på totalt sett kortare tid 

genom ökad produktionstakt. 
Arbetsschema  Frivilllig  B  Kod enligt fördefinierade mallar. 

Återställningsmarginal  Frivilllig  B  Tidsmarginal för återhämtning av försening. 

 

Ytterligare fyra rader i tabellen ställer krav på den information som behövs om kostnaden för 

underhåll. Denna information utnyttjas vid de tillfällen prioriteringskriterierna måste användas för att 

hantera önskemål som står i konflikt med varandra på det sätt som beskrivs i avsnitt 2.2. Den process 

som resulterar i en tidtabell för period T avslutas i oktober, dvs. ca två månader innan trafiken 

påbörjas.  

Planeringsprocessen resulterar i följande dokument: 

Trafikeringsavtal (TRAV): Ett trafikeringsavtal tecknas mellan en central eller regional företrädare för 

TrV och varje operatör och utgör grunden för planeringen av större åtgärder under de kommande fem 

åren. Underhållsentreprenören är inte inblandad i detta arbete. 

Banarbetsplan (BAP): I samband med att tågplanen fastställs upprättas också en s.k. banarbetsplan. 

Där redovisas både de större banarbeten som utgjort en utgångspunkt för tidtabelläggningen liksom de 

önskemål om tillgång till banan för planerade banarbeten under aktuell tågplan som tillgodosetts.  
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Banutnyttjandeplan (BUP): Medan BAP fastställs parallellt med tågplanen, och under det att det kan 

finnas vissa möjligheter för entreprenören att påverka tågföringen för att få tillgång till banan, 

utformas detaljplanen med den fastställda tågtidtabellen som en utgångspunkt. BUP anger den 

verksamhet som ska genomföras för åtta veckor åt gången. Tack vare att planen uppdateras var fjärde 

vecka kan den löpande anpassas till förändrade förutsättningarna. I BUP hanteras därför det 

(ytterligare) behov av underhållsåtgärder som framkommit från olika typer av besiktningar. En BUP 

redovisar också de banarbeten som inte har påverkan på trafiken för att säkerställa att operatörer inte 

ges nya tåglägen ad hoc som skulle påverka sådana aktiviteter. Den enda typen av åtgärder som inte 

läggs in i BUP avser akut felavhjälpning.  

Förutsättningarna för både trafik och underhåll förändras löpande i förhållande till de önskemål som 

resulterat i tilldelade tåglägen i en tidtabell och i en banarbetsplan. Begreppet ad hoc-processen 

används för att beteckna de uppdateringar som görs av tågplanen vid nya kapacitetsbehov efter det att 

ansökningar lämnats i mitten av april T-1. Detta kan avse såväl justering av tilldelad kapacitet som helt 

nya önskemål. 

En ansökan som utgör en del av ad hoc processen ska besvaras snarast och senast fem arbetsdagar 

sedan den inkommit. Inkomna ansökningar behandlas i den ordningsföljd de kommit in. Vid 

förändring av en redan beviljad ansökan ska den sökande återkalla det tågläge som fastställts och 

lämna en ny ansökan. Banarbeten av akut karaktär kan komma att planeras med kort framförhållning 

och måste ibland av säkerhetsskäl tilldelas kapacitet som tidigare tilldelats någon annan sökande i 

fastställd tågplan eller under ad hoc processen. 

Trafikledningen omsätter planerna i trafik och underhåll. I realtid anpassas tidtabellen till yttre 

förändringar av förutsättningarna för verksamheten, dvs. för att hantera felavhjälpning, olyckor, 

röjning/bärgning, för att avveckla trafikstörningar, m.m. Entreprenören kontaktar driftledningen för 

arbete som kräver en icke planerad avstängning av spåret. 

2.2. Prioriteringsprinciper 

Den process som leder fram till en färdig tidtabell utformas på ett sådant sätt att önskemål om att 

bedriva trafik eller underhåll så väl som möjligt ska kunna tillgodoses. Trots detta måste större eller 

mindre jämkningar göras av de behov av tillgång till banan som formuleras av operatörer och 

entreprenörer. Huvudprincipen för sådana jämkningar är konsensus. Detta innebär att Trafikverket 

försöker identifiera lösningar som så nära som möjligt sammanfaller med de önskemål som lämnats. 

Tågavgångar respektive underhållsfönster justeras om möjligt i nära kommunikation med de berörda.  

I vissa situationer är det svårt att hitta sådana lösningar, dvs. man kan trots försök till jämkningar ändå 

inte komma överens. Trafikverket använder då formella prioriteringskriterier som preciseras i den 

årliga Järnvägsnätbeskrivningen. Utgångspunkten för beskrivningen av dessa principer avser här den 

process som leder fram till en tidtabell för år 2016.6  

Trafikverkets utformning av prioriteringskriterier syftar till att hitta en konfliktlösning som är 

samhällsekonomiskt optimal. Det innebär i detta sammanhang att man väljer att prioritera de önskemål 

som har högst samhällsnytta, eller omvänt, att justera de önskemål som kan tidigare- eller senareläggas 

till lägst kostnad.  

Operatörernas önskemål definieras som tåg och associationer. Den andra kategorin har tillkommit för 

att kunna ge högre prioritet till trafikeringsönskemål som avser tåg där det finns behov av utbyte av 

resenärer eller av rangering än om två eller flera tåg ses var för sig.  Önskemål om tid i banan för 

                                                      

6 http://www.trafikverket.se/contentassets/33c32c2e03a8403584a7c001f992e87a/jnb2016_avvik_1.pdf 

http://www.trafikverket.se/contentassets/33c32c2e03a8403584a7c001f992e87a/jnb2016_avvik_1.pdf
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banarbeten behandlas med utgångspunkt från de alternativa produktionskostnader som uppstår till 

följd av olika tider för tillgång till spåret.  

Den exakta definitionen av dessa formuleringar är inte uppenbar och inte heller vilka konsekvenser 

dessa principer i slutänden har, dvs. hur lätt eller svårt det är för underhållsåtgärder att ”tränga undan” 

tåg och vice versa.  De följande exemplen ger endast en begränsad känsla av hur detta i praktiken 

fungerar. 

De prioriteringskategorier som specificerats för olika typer av tåg representerar alla tågindivider som 

klassificerats i samma kategori. Den operatör som lämnar en ansökan ska själv avgöra vilken av de av 

Trafikverket angivna kategorierna som är aktuell för respektive tåg. Trafikverket granskar de 

inlämnade uppgifterna, och om det finns tveksamheter kan dessa överprövas. I ett sådant fall kan 

Trafikverket komma att begära en verifiering av självdeklarationen. 

Några exempel illustrerar principerna för att bilda kategorier. För godståg klassas mycket tidskänsliga 

transporter av industriprodukter med just-in-time-gods där mycket kort transporttid efterfrågas som 

GS1 (GS står för Gods Snabb). GS2 är tåg med mycket tidskänsliga transporter av post, paket och 

styckegods där mycket kort transporttid efterfrågas, medan GS3 är Mycket tidskänsliga intermodala 

transporter där mycket kort transporttid efterfrågas. GT1 är tidskänsliga transporter av 

industriprodukter med snäva logistikkedjor där kort transporttid efterfrågas, GT2 är tidskänsliga 

transporter av högvärdigt gods där korttransporttid efterfrågas, GT3 Intermodala transporter där kort 

transporttid efterfrågas och GT4 är vagnslasttåg där snäva förbindelser måste upprätthållas med 

hänsyn till kundlöften, vilket kräver kort transporttid. 

För persontåg används begreppet Storpendel, och SP1 är tåg med hög andel tidskänsliga regionala 

resande och högsta möjliga beläggning. Stockholms pendeltåg under högtrafik ges som exempel. 

Regio-Pendel, RP1 är tåg med hög andel tidskänsliga regionala resande och mycket hög beläggning. 

Fjärr–express (FX) har hög andel tidskänsliga resande, hög beläggning och hög hastighet medan 

Fjärr–standard (FS) har medelhög andel tidskänsliga resande och medelhög beläggning. Detta är 

trafikstarka interregionala tåg under högtrafik. 

Till var och en av dessa kategorier kopplas kostnadsparametrar som beräknats av Trafikverket. 

Exempelvis anges att det kostar 265 kronor per minut att justera önskemål om tåglägen för snabba 

godståg (GS) på ett sätt som innebär att den totala transporttiden ökar. Om transportavståndet ökar till 

följd av förändringen, exempelvis därför att ett tåg leds en annan väg än vad som anges av operatören, 

är kostnaden 54 kronor per kilometer ytterligare färdväg. Förskjutningar av avgångstiden i förhållande 

till lämnat önskemål är 167 kronor per minut. För GT är motsvarande kostnader 232 kr/minut, 54 

kr/km respektive 143 kr/minut tidigare- eller senareläggning.  

För persontåg kostar det 1 150 kr/minut att förlänga gångtiden för Storpendel medan förändrat 

transportavstånd kostar 93 kr/km och förskjutningar av önskemål 784 kr/minut. Regio-Pendel har 

värdena 736 kr/minut, 93 kr/km respektive 474 kr/minut. För kategorierna FX och FS är de tre värden 

som används 753 kr/minut, 64 kr/km och 429 kr/minut respektive 484 kr/minut, 41 kr/km och 291 

kr/minut.  

Förutom dessa värden som representerar kostnader för att justera önskemål finns också en formel för 

att beräkna kostnaden för att inte bevilja ett önskemål. Denna kostnad kallas ”Kostnad för Exkluderat 

tågläge” och uppstår exempelvis då antal ansökta tåglägen överstiger sträckans kapacitet. Kostnaden 

ska utgöra ungefär samma värde som då tåget blir maximalt fördröjt innan det förlorar sitt 

kommersiella värde. Tabell 2 visar hur beräkningarna genomförs. 

I JNB sägs också att den beräkningsmodell som ligger till grund för prioriteringskriterierna är en 

kraftig förenkling av verkligheten. I många fall sägs avvikelserna mellan modell och verklighet kunna 

bli avsevärda. Man menar att det ligger i problemets natur att modellen fungerar på detta sätt och att 

parterna därför måste tolerera denna osäkerhet för att tilldelningsprocessen ska kunna genomföras 
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inom en acceptabel tidsrymd. Om det uppstår större avvikelser mellan modell och verklighet kan den 

sökande lägga fram information för att påvisa att modellens schablonisering ger orimliga resultat. 

Trafikverket kan då efter särskild prövning korrigera beräkningarna med manuella korrigeringar av de 

värden som modellen genererar. 

Tabell 2: Beräkning av kostnader för justeringar av önskemål. 

Effekt  Beskrivning av beräkning* 

Tågs transportavståndskostnad = Transportavstånd {km} x C {kr/km} 

Tågs transporttidskostnad  = Total transporttid {min} x B {kr/min} 

Tågs förskjutningskostnad  = Förskjutningstid {min} × D {kr/min} 

Kostnad för ”Exkluderat 

tågläge”  
= (Transporttid {exkludering} × B) +(Transportavstånd × C)               Där Transporttid 

{exkludering} = Grundgångtid {direkt}** × (100+K) × (100+J) 

Kostnad för ”Godståg utom 

tidsgräns” 
= Kostnad för ”Exkluderat tågläge” 

Kostnad för en associations 

tidsåtgång  
= Tidsåtgång {min} x L {kr/min} 

Kostnad för en bruten 

association  
= M {kr/association} 

Produktionskostnad för 

banarbete  
= Banarbetets aktuella produktionskostnad (endast andelen man- och maskinkostnad) 

* B, C och D refererar till de exempel på värden som givits ovan medan övriga versaler i fet stil avser 

motsvarande typer av värden som inte beskrivits. 

** Grundgångtid {direkt} avser tåglägets gångtid beräknad med en gångtidsmall framfört utan uppehåll mellan 

start- och slutplats. 

 

Det sägs också att det finns situationer där modellen i sin nuvarande form inte kan anses heltäckande. I 

följande fall bör modellens beräkning kompletteras med manuell information för att ge rätt 

prioritering: 

1. Tågläge som ersätts med landsvägstransport på grund av banarbete har två typer av 

kostnader som måste adderas manuellt: 

a. kostnad för ersättningstransporten på landsväg, och 

b. intäktsbortfall på grund av försämrad produkt till slutkund 

2. Tågläge som på grund av stor kundkänslighet drabbas av påtagligt intäktsbortfall som 

beror på den föreslagna tidtabellen. 

Den princip som styr för att avgöra en intressekonflikt är således att det lösningsalternativ som enligt 

den beskrivna modellen ger den lägsta kostnaden ska väljas före de alternativ som ger en högre 

kostnad. Samtidigt som det finns prioriteringskategorier för tåglägen och för associationer (som inte 

beskrivits här) saknas motsvarande kategorier för banarbeten. I stället för de schablonkostnader för 

trafik som beskrivs av tabell 2 används information av den art som framgår av tabell 1.  
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2.3. Ett konkret exempel 

Två dokument som ingår som bilagor till ett kontrakt för utförande av Basunderhåll på Norra Stam-

banan förtydligar denna hantering; avtalet ingicks under 2014. I bilagan ”Rutin för banarbetsplanering 

” framgår att Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik på spåret. Under 

tågplaneprocessen kan vare sig Trafikverket eller ett järnvägsföretag boka tider som buffert. 

Kapacitetstilldelningen ska därför ske utifrån det reella behov som föreligger. En följd av detta är att 

TRV i god tid måste kunna redovisa vilket kapacitetsutnyttjande som alla banarbeten kräver. Detta 

kapacitetsbehov ska sedan koordineras med den trafik som operatörerna planerar.  

Tågplaneprocessen gör skillnad på om önskemål formuleras före eller efter fastställelse av tågplan och 

BAP. Medan de arbeten som är angivna i fastställd tågplan är säkrade för genomförande, behandlas 

senare ansökningar om banarbeten som avvikelsehantering. Dessa arbeten planeras i första hand in på 

restkapacitet, så kallade tågfria tider.  

Entreprenören anmäler sitt behov av banarbetstider till beställaren. Med entreprenörens behov som 

grund upprättar Trafikverket ett förslag till BAP som därefter förankras med entreprenören. 

Trafikverkets rutiner innebär att beställaren har ansvaret för BAP. BAP och tidtabell effektueras 

därefter i ett samrådsförfarande med järnvägsföretagen i enlighet med styrande regelverk.  

Följande hålltider gäller för att underhållsentreprenören under den tid man har ett avtal med 

Trafikverket ska kunna påverka kapacitetstilldelningen av tider i spåret:  

Augusti månad (år 0) Underlag lämnas till beställaren för större påverkande arbeten som ska utföras 

under tågplan år 2  

Februari månad (år 1) Underlag ska lämnas till beställaren för övriga banarbeten som ska utföras 

under tågplan år 2.  

September månad (år 1) Fastställelse sker av tågplanen inklusive banarbetsplanen för år 2. 

Ytterligare klargöranden framgår av dokumentet ”Tillgängliga tider i spår”. Där sägs bland annat att 

kontraktet för Norra stambanan innebär att man inför begreppet Servicefönster för planering av tider i 

spår.7 Innebörden är att Trafikverket tillhandahåller fördefinierad kapacitet som entreprenören ska 

fylla med underhållsåtgärder enligt gängse rutiner för banarbetsplanering. Syftet är att skapa 

förutsättningar för ett mera effektivt utförande av underhållsarbeten i spår. Genom att garantera tider i 

spår redan i samband med upphandlingen av ett underhållskontrakt blir förutsättningarna för 

anbudskalkylen och produktionsplaneringen tydligare.  

I en årsplan redovisas en sammanställning av tillgängliga tider i spår under kontraktstiden. Tiderna är 

indelade i två delar:  

1) Tågplaneanpassade servicefönster är en förutsättning för konstruktionen av den årliga tågplanen. De 

ligger regelbundet under hela året. Endast smärre justeringar kan göras av dessa tider, och då inom 

givna ramar. Förutsättningar som arbetspassets längd, dag- alternativt nattid samt vardag alternativt 

helg kan inte ändras.  

2) Ej tågplaneanpassade tider i spår: Placeringen av banarbetsveckor, banarbetshelger, banarbetsdagar 

och banarbetsnätter ligger i årsplanen som ett förslag. Beroende på tidpunkt för andra större 

banarbeten på intilliggande banor kan banarbetsveckornas och banarbetshelgernas placering i tid skifta 

från år till år. Entreprenören är dock garanterad den mängd tider i spår som banarbetsveckorna och 

banarbetshelgerna utgör. Men exakt när på året dessa veckor, helger, dagar och nätter ska ligga 

fastställs alltså först i respektive tågplan.  

                                                      

7 Det är oklart om användningen av begreppet är nytt. 
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Utöver dessa tider finns vissa tågfria tider i fastställd tågplan. Dessa kan utläsas i handling 7.5 

Grafiska tidtabeller. Tågplanen ger en bild av mängden tågfria tider vid fastställelsetidpunkten. Efter 

denna tidpunkt gäller som huvudprincip att den som först ansöker om kapacitet i tågfria tider också 

ges prioritet oavsett om ansökan gäller tågläge eller banarbete. Tågfria tider utanför dem i punkt 1 och 

2 ovan kan alltså inte garanteras underhållsentreprenören.  

Ett servicefönster är alltså en lucka i tågplanen, det vill säga en tågfri tid som kan fyllas med 

banarbetsobjekt. Före fastställelse av BAP ansvarar Trafikverket för att samtliga i årsplanen angivna 

tider i spår publiceras i Järnvägsnätsbeskrivningen, samt att de – också varje år – anmäls i 

Trafikverkets behov av banarbeten i kommande tågplan (det vill säga i BAP). Det åligger dock 

entreprenören att starta dialog med projektledaren för underhållskontraktet om placeringen under året 

av banarbetsveckor, banarbetshelger, banarbetsdagar och banarbetsnätter; detta ska göras senast i 

december ett år före första dag i aktuell BAP.  

Efter fastställelse av BAP ansvarar entreprenören för att de banarbetsobjekt som ska utföras inom 

ramen för annonserade servicefönster ansöks i verktyget Trans. Med andra ord: Trafikverket 

tillhandahåller ramar i form av servicefönster - entreprenören ansvarar för att dessa fylls med 

banarbetsobjekt.  

Eftersom servicefönstren utgör en lucka i tågplanen, är arbeten som utförs inom ett servicefönster inte 

att betrakta som trafikpåverkande. Entreprenören ska därför i sin ansökan hänvisa till ett fastställt 

objektnummer för det servicefönster som ska nyttjas.  

Underhållsverksamhet ska i första hand utföras inom ramen för i årsplanen annonserade tider i spår. 

Genom att Trafikverket annonserar dessa i god tid vet också järnvägsföretagen när anläggningen är 

öppen för trafikering, och när den inte är det. Därför kan ytterligare tilldelning av kapacitet för 

järnvägsunderhåll komma i fråga först när dessa tider är fullt ut använda.  

I de fall då entreprenören identifierar behov av tider i spår som går utöver de i årsplanen annonserade 

tiderna, ska ansökan om sådana tider göras enligt ordinarie banarbetsrutiner, det vill säga senast i 

februari året före utförande, för att tillgången till anläggningen ska vara garanterad. Årsplanen ska 

emellertid ge järnvägsföretagen en bild av i vilken utsträckning möjligheterna att bedriva järnvägs-

trafik under kontraktstiden inskränks. Alla ansökningar om tider i spår utanför de i årsplanen 

annonserade måste därför hållas till ett minimum, samt i varje enskilt fall vara ytterst välmotiverade.  

Trafikverket förbehåller sig rätten att på årsbasis ta tillbaka 25 % av antalet regelbundet åter-

kommande servicefönsterpass (banarbetsveckor, banarbetshelger, banarbetsdagar och banarbetsnätter 

ingår inte i detta mått). Detta skulle göra det möjligt att använda sådan kapacitet för att tillgodose 

trafikbehov som uppstår på grund av banarbeten på andra delar av järnvägsnätet. Vilka pass som i så 

fall dras tillbaka meddelas entreprenören i samband med att tågplanen fastställs i september året före 

aktuell tågplaneperiod.  

Det innebär alltså att entreprenörens ansökan om förmodat trafikstörande tider ska göras utifrån 

vetskapen att 75 % av de regelbundet återkommande servicefönstren, samt samtliga annonserade 

banarbetsveckor, banarbetshelger, banarbetsdagar och banarbetsnätter finns att tillgå. Ansökan ska 

gälla behov som överstiger denna omfattning. 

Den kapacitet som bokas upp i servicefönstren är eftertraktad också av järnvägsföretagen. 

Bevakningen av entreprenörens nyttjande av de i årsplanen annonserade tiderna är därför hård. Om 

tiderna inte nyttjas i tillräckligt stor utsträckning, förbehåller sig Trafikverket rätten att inför 

kommande tågplan minska omfattningen av servicefönstren samt banarbetsveckorna, -helgerna,  

-dagarna och -nätterna.  
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Tillgängliga tider i spår för underhållskontraktet Norra stambanan  

Nedan redovisas hur fyra av sex servicefönster inom det aktuella kontraktet utformats.  

 

1. (Ånge)-Ramsjö Tågplaneanpassade servicefönster 5 sammanhängande timmar dagtid med 

ena spåret avstängt, varje måndag. Max. två intilliggande driftsträckor i taget.  

2. Ramsjö-(Ljusdal) Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar dagtid 

avstängt med trafikavbrott, varje måndag – fredag. Ligger samtidigt med servicefönster i 

område 3. Banarbetsveckor: 4 veckor per år med 6 sammanhängande timmar dagtid avstängt 

med trafikavbrott måndag - fredag. Ligger samtidigt med banarbetsveckor i område 3 och 4. 

3. Ljusdal-Ockelbo-(Gävle) Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar 

dagtid avstängt med trafikavbrott, varje måndag – fredag. Ligger samtidigt med servicefönster 

i område 2. Banarbetsveckor: 4 veckor per år med 6 sammanhängande timmar dagtid avstängt 

med trafikavbrott måndag - fredag. Ligger samtidigt med banarbetsveckor i område 2 och 4.  

4. (Ockelbo) – (Storvik) Tågplaneanpassade servicefönster: 4 sammanhängande timmar nattetid 

avstängt med trafikavbrott, varje natt mot söndag. Ligger samma natt - men ej samtidigt - som 

servicefönster i område 5. Banarbetsveckor: 4 veckor per år med 6 sammanhängande timmar 

dagtid avstängt med trafikavbrott måndag - fredag. Ligger samtidigt med banarbetsveckor i 

område 2 och 3.  
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3. Underhållskontrakt – exemplifierat med kontraktet för Mittbanan 

Det avtal som Trafikverket ingår med en entreprenör ger utgångspunkten för dennes sätt att arbeta och 

att agera i planeringsprocessen. En viktig restriktion i detta är emellertid att kontraktet i kombination 

med Trafikverkets föreskrifter begränsar entreprenörens frihet att välja hur underhållsarbetet ska 

genomföras. När sliprar ska bytas, räler slipas, isolskarvar8 justeras eller kontaktledningsupphängare 

bytas ut finns strikta bestämmelser för vilket förfarande som ska användas. Entreprenörens 

huvuduppgift blir därför att kombinera de olika typerna av åtgärder som behöver genomföras på ett 

sätt som begränsar kostnaderna utan att störa trafiken. 

Men avtalets utformning skapar på andra sätt incitament med betydelse för entreprenörens kostnader. I 

avsnittet beskrivs några sådana kopplingar mot bakgrund av den mer heltäckande beskrivning av 

kontraktet för den så kallade Mittbanan som ges i den separata promemorian ”Underhållskontrakt”. 

Avsnitt 3.1 redogör för specifikationen av det uppdrag underhållsentreprenören har och avsnitt 3.2 

beskriver hur entreprenören för det här kontraktet ersätts. Dessutom innehåller avsnitt 3.3 en 

beskrivning av de olika besiktningar som görs för att registrera hur anläggningarnas standard förändras 

över tid och för att identifiera brister som måste åtgärdas. 

3.1. Uppdragets innebörd 

Med hänvisning till de principer som fastställs i Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenad (ABT 

06) anges i förfrågningsunderlaget och i det sedermera tecknade kontraktet att entreprenören ska ”… 

genomföra alla arbeten som är nödvändiga för att vidmakthålla den funktion som fastställts i 

övertagandebesiktning och anläggningens status och för att i övrigt uppfylla av beställaren angivna 

funktionskrav.” Denna portalparagraf lägger tyngdpunkten på att anläggningens funktion ska 

upprätthållas.  Omfattningen av de arbeten som ska genomföras bestäms av förfrågningsunderlaget 

och kompletteras av entreprenörens fackmässiga bedömning av vilka arbeten som erfordras för att 

 vidmakthålla status 

 säkerställa att bandelarna är trafikerbara, och 

 att av beställaren angivna funktionskrav uppfylls. 

Den andra punkten, dvs. kravet att bandelarna ”är trafikerbara” så att tågen kan gå enligt tidtabell, är 

fullt mätbart. I kontraktet för Mittbanan används emellertid inte detta krav för att reglera om 

entreprenören hanterar sitt uppdrag på ett acceptabelt sätt.  

De två andra krav som formuleras, dvs. att vidmakthålla status och att tillgodose beställarens 

funktionskrav, är svårare att precisera. Kontraktet innehåller därför ett antal kontrollpunkter som – 

utan att explicit koppla till målen – bidrar till att banan inte bara är trafikerbar utan också att dess 

status kan bibehållas och att funktionskraven uppfylls. Dessa kontrollpunkter kopplas dessutom till 

ekonomiska incitament för att påverka entreprenörens arbete i avsedd riktning. 

Få fel: Varje fel som uppstår i anläggningarna registreras i systemet OFELIA och ges en orsakskod. 

Ett fel är i denna bemärkelse en avvikelse som innebär att standarden är lägre än önskvärt men felet 

behöver inte vara av så allvarlig art att trafiken påverkas. Medan avtalet för Mittbanan behandlar 

                                                      

8 Enligt Wikipedia är en spårledning en ledning utmed ett järnvägsspår som genom vagnaxlars kortslutning 

mellan de två rälerna, vilka elektriskt isolerats från varandra, indikerar om ett tåg befinner sig på en viss sträcka 

eller ej. Principen är att de två rälerna isoleras elektriskt från varandra genom att de vilar på gummiplattor, 

befästs mot plastplattor samt skarvats mot nästa räl med en Isol. En svag spänning på cirka 7 Volt läggs mellan 

de isolerade rälerna. Problem med dessa skarvar innebär att signalsystemet som säkerhetsåtgärd ställs om på rött 

för att minimera risken för olyckor. 
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samtliga fel på samma sätt görs i andra kontrakt en åtskillnad mellan fel som stör tågtrafiken 

respektive andra fel. 

I entreprenadavtalet anges vilka orsakskoder som entreprenören har respektive inte har ansvar för. 

Exempelvis behöver entreprenören inte ta ansvar för fel som uppstår till följd av djur eller människa i 

spår. Man undantar fel i ett antal delsystem från entreprenörens ansvar, exempelvis fel som beror på 

detektorer, på eldriftledningssystem, fördelningsstation, kopplingscentral eller omformarstation. 

Tolkningen är att entreprenören får en extra ersättning för att hantera denna typ av störningar, dvs. 

sådana kostnader ska inte täckas av den fasta ersättning som utgår. 

I avtalet för Mittbanan anges att antalet rapporterade fel med de koder som entreprenören ansvarar för 

ska minska från 299 per år i början till 254 fel i slutet av perioden, dvs med 15 procent. Om antalet fel 

under- eller överstiger målvärdet för respektive år och bandel utgår bonus eller vite. Avsikten är att 

med denna incitamentskonstruktion få entreprenören att genomföra uppdraget på ett sådant sätt att det 

uppstår få fel. Detta innebär också att sannolikheten för att trafiken kan genomföras enligt fastställd 

tidtabell ökar. 

Spårläge: En förutsättning för fungerande tågtrafik är att spåren ”ligger rätt”. För att säkerställa att så 

är fallet genomförs spårlägesmätningar mellan en och sex gånger per år av en separat kontrakterad 

entreprenör (se nedan) med ansvar för att mäta hela järnvägsnätet. Mätresultaten tillställs både 

entreprenör och beställare.  

Ett vitesbelopp utgår som beror både på storleken på avvikelsen från målvärdet och på hur lång den 

sträcka är där otillfredsställande värden uppmäts. På så sätt ges entreprenören anledning att korrigera 

avvikelser i spårläget även om avvikelsen ännu inte hunnit resultera i ett registrerat fel. 

Åtgärdstid: Utöver att förekomsten av få fel är en indikation på att anläggningen fungerar på avsett 

sätt, ska de fel som ändå inträffar skyndsamt rättas till. Detta är särskilt angeläget i situationer då felen 

är av så allvarlig karaktär att tågtrafiken påverkas. För att fokusera uppdragstagaren på detta 

förhållande utgår ett vite om tågpåverkande fel inte åtgärdas inom rimlig tid.  

Vitet uppgår till 10 000 kr om det tar mer än tre timmar innan trafiken kan börja gå igen medan vitet 

uppgår till 25 000 kronor per påbörjad timme om stoppet överstiger fyra timmar. Tiden räknas från 

den tidpunkt då ett anmält fel vidareanmäls av Trafikverkets driftledning till entreprenören till dess att 

felet är avhjälpt. Det innebär att entreprenörens organisation måste hålla en beredskap för att komma 

ut och påbörja arbetet och också att kompetensen måste vara hög så att korrigerande åtgärder 

genomförs på så kort tid som möjligt.    

Överskridande av tid: Utöver att akuta fel ska åtgärdas inom rimlig tid är det också angeläget att 

entreprenören evakuerar spåret inom det tidsfönster man tilldelats för förebyggande underhåll. Om 

aktivitet i spåret utsträcks och orsakar tågförseningar utgår ett vite för de första fem timmarna med 

SEK 5 000 för varje påbörjad tiominutersperiod per tåg. 

3.2. Ekonomisk ersättning 

Entreprenören ska genomföra underhåll för att förebygga problem. En del av det förebyggande 

underhållet sägs vara tillståndsbaserat, dvs. det genomförs om så erfordras. Innebörden är att vissa 

problem eller avvikelser uppstått och därmed måste hanteras, men inte i akut form. Det finns också ett 

förebyggande underhåll som fastställs i det regelverk som gäller och som genomförs oavsett 

anläggningens status. Förebyggande underhåll planeras i den årliga Banarbetsplanen medan 

observationer av avvikelser från olika målvärden som inte kräver omedelbara arbetsinsatser hanteras i 

Banunderhållsplanen. 

Entreprenören måste dessutom genomföra underhållsåtgärder för att avhjälpa uppkomna problem. 

Sådant arbete kan per definition inte planeras i förväg. Däremot kommer det förebyggande arbetet att 

minska risken för att akuta fel som måste åtgärdas uppstår. 
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Oavsett om arbetet är förebyggande eller avhjälpande kan det vara fråga om exakt samma typ av 

åtgärder. Spårslipning, ersättning av rälsskarvar etc. kan planeras i förväg medan samma åtgärder som 

vidtas för att avhjälpa uppkomna fel genomförs utan framförhållning. 

Kontraktet för Mittbanan omfattar 392 mkr under hela kontraktsperioden, varav ersättningen det första 

året uppgår till 83 mkr. Huvuddelen av denna ersättning är fast, dvs. utgår oavsett hur mycket eller lite 

arbete entreprenören måste utföra. Exempelvis är ersättningen för vinterunderhåll lika stor oavsett hur 

svår eller lätt vintern blir.9 

Förutom att entreprenören ges en fast ersättning utgår också en ersättning per mängd utfört arbete för 

vissa aktiviteter. I förfrågningsunderlaget framgår exempelvis att man under året kan komma att 

behöva byta sliprar eller att man behöver slipa räler10. För varje del av kontraktet som innehåller 

sådana reglerbara aktiviteter gör beställaren en förhandsbedömning av hur många sliprar som behöver 

bytas och hur mycket slipning som behöver utföras per år. Bedömningen är en del av det 

förfrågningsunderlag som skickas ut som ett första steg i upphandlingen.  

I det anbud som lämnas redovisar respektive entreprenör den ersättning man vill ha per styck, per 

meter etc. Det slutliga anbudet består därför av den önskade fasta ersättningen plus (av Trafikverket) 

beräknad kvantitet multiplicerat med av utföraren begärd ersättning per styck. Principen är att faktisk 

utbetalning av den reglerbara delen av ersättningen betalas om entreprenören fått beställarens 

godkännande av aktiviteten. 

Den verksamhet som nu beskrivits är åtminstone översiktligt planerad och mängdsatt (kvantifierad). 

Beställaren kan emellertid också under avtalsperioden be entreprenören genomföra Ändringar, Tillägg 

eller Avdrag (ÄTA) i förhållande till det kontrakt som undertecknats. Med undantag för akuta åtgärder 

för att säkerställa säkerhet och framkomlighet får sådana uppdrag inte genomföras utan skriftlig 

beställning. Ersättningen ska i turordning baseras på följande principer: (1) À-priser enligt lämnat 

anbud; (2) ett fast pris enligt särskild överenskommelse; (3) överenskommet à-pris; eller (4) enligt 

verifierad självkostnad. 

Extra ersättningar: Även om en stor del av ersättningen för kontrakten är fast kan en extra ersättning 

utgå för att hantera vissa typer av större problem. Somliga anmärkningar innebär således att 

entreprenören måste genomföra aktiviteter för att återställa anläggningen till full funktion. Vissa 

sådana aktiviteter är kostsamma i förhållande till vad underhållet i allmänhet kostar och kan därför 

innebära en tillkommande ersättning. Denna typ av betalning kan utgå både när en besiktning 

identifierat en brist och när bristen rapporterats på annat sätt, exempelvis av en lokförare som noterat 

en avvikelse utefter banan. 

I kontraktet för Mittbanan ska avvikelsen eller defekten åtgärdas inom ramen för den fasta 

ersättningen i kontraktet om (a) kostnaderna för en sådan aktivitet understiger SEK 20 000 per 

besiktningsanmärkning och -tillfälle, och (b) om anmärkningen har en maximal utbredning av 10 

spårmeter. Om kostnaden överskrider SEK 20 000 utgår en extra ersättning som beräknas med hjälp 

av priser i det lämnade anbudet och materialpriser enligt Trafikverkets prislista. Med denna 

konstruktion av ersättningen ges entreprenören skäl att hävda att åtgärdskostnaderna överskrider den 

gräns som satts. För att balansera detta incitament, och för att begränsa risken för felaktigheter i detta 

avseende kräver beställaren att den aktuella typen av kostnader ska kunna verifieras. 

Entreprenören ska också reparera anläggningar som drabbats av skador och olyckor. Eftersom detta 

inte definieras som en del av entreprenörens ansvar utgår en extra ersättning enligt i huvudsak samma 

regler som ovan.  

                                                      

9 I senare kontrakt har en modell utvecklats som innebär att ersättningen för vinterunderhåll beror på det faktiska 

vädret respektive vinter. 

10 Enligt uppgift har rälsslipning nu lyfts ut och upphandlas separat från underhållet i övrigt. 
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3.3. Besiktningar 

Många underhållsåtgärder planeras i förväg medan andra åtgärder föranleds av uppkomna störningar 

och problem. Den mest extrema formen av störning innebär att trafiken inte kan genomföras enligt 

tidtabell, men därutöver finns många typer av fel som måste tas om hand för att undvika sådana 

konsekvenser. Ett viktigt verktyg för att i tid upptäcka brister är de besiktningar som görs. Kostnaden 

för huvuddelen av de besiktningar som görs är en del av det uppdrag som entreprenören åtar sig och 

ingår därmed i den fasta ersättningen för verksamheten.  

Det finns olika syften med besiktningar och kontroller av anläggningarnas status.11 Ett motiv är att 

kontrollera och övervaka tillståndet i anläggningen, ett annat att upprätthålla säkerheten, ett tredje att 

bygga upp kunskap om de långsiktiga och komplexa nedbrytningsprocesser anläggningarna genomgår. 

Slutligen görs besiktningar också för att säkerställa att villkoren i entreprenadkontrakt uppfylls. 

Fortsättningsvis beskrivs de olika besiktningarna i tre huvudgrupper; entreprenadbesiktningar (avsnitt 

3.3.1), tillståndsbesiktningar (3.3.2) och externt utförda besiktningar (3.3.3).  

 Entreprenadbesiktningar  

Inför det att ett underhållskontrakt ska upphandlas genomförs en normerande förbesiktning. Syftet är 

att ge underlag för de bedömningar som entreprenörer måste göra inför en upphandling. Utöver denna 

realtidsinformation om anläggningens standard får också entreprenörerna del av de mätningar och den 

statistik som samlats in om antal fel etc. under tidigare år. Med stöd av denna information och de 

ersättningsprinciper och incitament som beskrivs i förfrågningsunderlaget kan ett anbud lämnas. 

En övertagandebesiktning görs då en ny entreprenör övertar ett underhållskontrakt, i praktiken en gång 

vart femte till vart sjunde år. Resultaten från övertagandebesiktningen utgör ingångsvärden i 

entreprenadavtalet för anläggningarnas status och funktion. Detta utgör också utgångspunkten för de 

bedömningar som krävs för att avgöra om underhållsentreprenören uppfyllt de krav som Trafikverket 

ställt i underhållskontraktet, dvs. för att kontrollera anläggningens status i förhållande till villkoren i 

kontrakten. Medan entreprenören betalar för en övertagandebesiktning genomför och bekostar 

Trafikverket en förbesiktning.  

 Tillståndsbesiktningar  

För att ge en ögonblicksbild av anläggningarna utför underhållsentreprenören de obligatoriska 

säkerhetsbesiktningar som anges i de dokument som ingår som bilagor till förfrågningsunderlaget. 

Syftet är att fastställa vilka åtgärder som krävs för att upprätthålla trafiksäkerheten i de olika tekniska 

delsystemen. Vid besiktningen bedöms anläggningens status mot risken för att tänkt funktion inte kan 

upprätthållas fram till nästa säkerhetsbesiktning. Bedömningen avgör om en besiktningsanmärkning 

ska göras, samt vilka prioriteringsalternativ (se nedan) som ska åsättas en anmärkning.  

Det ingår i entreprenörens uppdrag att ta fram en plan för säkerhetsbesiktningen för varje år. 

Kostnaderna för dessa besiktningar täcks av den fasta, årliga ersättningen. Planen redovisar vilka 

anläggningar som ska säkerhetsbesiktigas och när detta ska ske. Frekvensen av besiktningar ska ta 

hänsyn till exempelvis temperatur, snösmältning, nederbörd, tjällyftningar, sättningar, erosion och 

igenslamning av dräneringssystem för att fastställa kritisk tidpunkt för anläggningarna. Trafikverkets 

projektledare ska följa upp att besiktningar och kontroller är genomförda och korrekt rapporterade i 

enlighet med den plan som entreprenören upprättar.   

                                                      

11 Trafikverket gör en distinktion mellan anläggningarnas kvalité och dess status: Kvalitén refererar till den 

standardnivå en bana eller bandel utformats för och kan kopplas till banans största tillåtna hastighet (sth); ju 

högre sth, desto bättre kvalité och desto mera omfattande underhåll måste genomföras. Det finns sex olika 

kvalitetsnivåer. Begreppet status används för att beskriva anläggningens skick i förhållande till respektive 

kvalitetsnivå. 
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Säkerhetsbesiktning genomförs en till flera gånger per år beroende på anläggningsobjektets 

besiktningsklass. Besiktningsklassen baseras på tonnage och största tillåtna hastighet men ytterligare 

faktorer så som trafikvolym, ålder på anläggningen, klimat osv ska vägas in i beslutet om 

besiktningsklass. Det finns fem besiktningsklasser, B1-B5, där B5 omfattar banor med högst hastighet 

och största transportmängd.  En spårväxel i besiktningsklass B4 och B5 ska exempelvis besiktigas sex 

gånger per år, fyra gånger i klass B3, tre i B2 och en i B1. Signalställverk och linjeblockeringssystem 

ska besiktigas en gång per år för samtliga besiktningsklasser.  

Entreprenören ska dokumentera besiktningen, rapportera avvikelser från fastställda toleransnivåer 

samt förslag på åtgärder och prioritet i Trafikverkets system BESSY. Enligt Trafikverkets hemsida 

används BESSY för dokumentation av övertagande-, säkerhets- och underhållsbesiktning av 

Trafikverkets fasta järnvägsanläggningar. Systemet ska användas av underhållsentreprenören för att ge 

förslag på en plan hur besiktningarna ska genomföras per bandel under 12 månader. Planen ska 

fastställas av Trafikverket.  

Akuta anmärkningar ska rapporteras direkt till trafikledningen (som styr tågtrafiken). Trafikledningen 

rapporterar i sin tur vidare till driftledning (som bland annat har formell behörighet att kalla ut 

felavhjälpare) och dokumenterar dessutom anmärkningen i systemet Ofelia. Enligt Trafikverkets 

hemsida används Ofelia av spårentreprenörer/felavhjälpare för att registrera vad man gjort åt ett 

felsymptom. Entreprenörerna rapporterar uppgifter om verkligt fel, orsak och vilken åtgärd som är 

utförd samt avslutar felrapporten. Driftledningscentralen ansvarar för rapportering av övrig status och 

tider. Det två systemen skiljer sig åt i så måtto att BESSY innehåller information som samlas in i 

samband med löpande besiktningar används Ofelia för att hantera fel som identifierats på annat sätt. 

Utöver de obligatoriska säkerhetsbesiktningarna genomförs också underhållsbesiktningar. Syftet är att 

dessa frivilliga besiktningar ska ge entreprenören underlag för planering av åtgärder på medellång sikt 

för att uppnå kraven på funktion, optimal teknisk och ekonomisk livslängd. Besiktningen syftar till att 

peka på svagheter i anläggningen så att de kan åtgärdas innan de har blivit en säkerhetsrisk. En 

underhållsbesiktning fungerar därför som ett kvitto på hur anläggningen mår. Besiktningsmän med 

behörighet för (säkerhets)besiktning av respektive teknikslag utför ofta även underhållsbesiktningarna. 

Samtliga besiktningsanmärkningar klassificeras enligt fyra prioriteringsklasser. Akut anmärkning 

innebär att felet medför en omedelbar risk för olycka eller tågstörning. Felet ska åtgärdas omedelbart, 

och eventuell avstängning av spår ska också göras omedelbart. V-anmärkning ska åtgärdas inom två 

veckor från besiktningsdatum. M-anmärkning ska åtgärdas inom tre månader från besiktningsdatum, 

eller så ska den följas på nödvändigt sätt av chefen för underhållsområdet, som kan besluta att 

åtgärdsdatumet flyttas fram. B-anmärkning ska åtgärdas före nästa besiktningstillfälle eller så ska den 

följas på nödvändigt sätt av chefen för underhållsområdet. 

 Externt utförda besiktningar 

Utöver den periodiska, huvudsakligen manuella tillståndskontrollen i form av säkerhets- och 

underhållsbesiktningar, kontrolleras och mäts anläggningens tillstånd också maskinellt. Dessa 

mätningar upphandlas i kontrakt som har hela Trafikverkets anläggning som geografiskt 

område. Trafikverket överför informationen till respektive entreprenör och om ett akut fel 

upptäcks kallas felavhjälpare ut enligt de rutiner som beskrivits ovan. 

 

Så kallad Oförstörande provning (OFP) omfattar ultraljudsmätningar för att upptäcka defekter 

och skador i räler och rälskomponenter på ett tidigt stadium för att undvika rälsbrott. 

Mätningen görs med mätvagn, och manuell verifiering görs av de mätvärden som klassificeras 

som anmärkningar.  

Därutöver görs tillståndsmätning med mätvagn. Detta omfattar mätningar av bland annat spår- och 

trådläge. Mätvagnen dras av lok som ägs av Trafikverket. Kontraktet innehas idag av Infranord. För 
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besiktning av defekta sliprar (DEF-besiktning) som visat sig ha produktionsfel som medför att de bryts 

ned snabbare än vad som ursprungligen avsetts har särskild besiktning upphandlats.  
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4. Kommentarer till nuvarande förfarande 

En underliggande tanke för den process som leder fram till en färdig tidtabell, liksom för de önskemål 

som hanteras under den så kallade ad hoc processen är att det ska finnas en öppen kommunikation 

mellan Trafikverket, tågoperatörer och underhållsentreprenörer. Denna grundtanke kompletteras med 

de olika typer av principer, prioriteringsregler etc. som beskrevs i avsnitt 2. Regelverket innehåller 

emellertid ett betydande tolkningsutrymme. Exempelvis har vissa typer av tåg alltid hög prioritet i 

tidtabelläggningen samtidigt som detta kan brytas i enskilda fall.  

Med tanke på de intressemotsättningar som kan uppstå och de stora värden som står på spel är det 

uppenbart att dörren står öppen för var och en av parterna att tala i egen sak. I olika skeden av 

processen har varje operatör anledning att argumentera för behovet av den trafik eller den underhålls-

aktivitet man specificerar önskemål för. Detta innebär också att en operatör kan välja att reservera 

tåglägen som kan användas om efterfrågan faktiskt uppstår, samtidigt som dessa bokas av om det visar 

sig att efterfrågan inte finns. Den observerade höga frekvensen godståg som ställs in kan sannolikt 

förklaras på detta sätt. 

Processen ska också ses mot bakgrund av att de banavgifter som tas ut endast täcker en bråkdel av 

kostnaderna för att underhålla infrastrukturen. Problemet är därför inte att parterna försöker motivera 

de egna önskemålen utan att detta görs utan någon koppling till betalningsansvar. Det blir därmed 

svårt att bedöma rimligheten hos den ena partens önskemål i förhållande till de motstridiga 

önskemålen från en annan part. 

Fortsättningsvis behandlas två aspekter på processens sätt att fungera. Avsnitt 4.1 behandlar det som 

försiggår fram till dess att önskemålen om att få bedriva trafik och att få bedriva underhåll fastställts i 

den årliga tidtabellen; avsnitt 4.2 behandlar därefter de överväganden som görs i ad hoc processen. 

4.1. Processen fram till fastställd tidtabell 

Parterna i en tidtabelläggningsprocess – dvs. de olika operatörerna respektive den entreprenör som har 

ansvar för varje underhållsområde – har uppenbarligen motstridiga intressen. Med undantag från de 

delar av järnvägsnätet och/eller de delar av dygnet då kapacitetsutnyttjandet är lågt kommer den 

tidtabellsreservation som görs för att tillgodose en parts önskemål att per definition göra det omöjligt 

för andra att samtidigt få tillgång till samma del av banan. Den process som beskrivits skapar olika 

möjligheter för parterna att agera strategiskt för att öka sannolikheten för att de egna ansökningarna 

kommer att beviljas.  

Anta exempelvis att en operatör har planer på att köra ett tåg mellan station A och B vissa dagar i 

veckan. Om man tror att sannolikheten för att få rätten att köra detta tåg ökar genom att specificera 

efterfrågan för samtliga dagar, kan så komma att ske. Det är sedan kostnadsfritt att avboka avgångar 

de dagar man inte har för avsikt att bedriva trafik om detta görs åtminstone 24 timmar innan avgång. 

Till följd av att operatörer ansöker om kapacitet som man inte säkert vet kommer att utnyttjas kan 

kapaciteten tyckas vara hårt belagd i samband med att en tidtabell fastställs. Det är emellertid inte 

säkert att många av tågen kommer att gå. Detta påverkar naturligen också utrymmet för att tillgodose 

de önskemål om tillgång till banan för underhållsändamål som formuleras i Banarbetsplanen.  

Också underhållsentreprenörerna har anledning att framhålla betydelsen av att få tillgång till banan 

med så goda förutsättningar som möjligt. Det är uppenbart fördelaktigt att få längre, sammanhängande 

underhållsfönster. På så sätt blir det möjligt att utföra den eller de arbetsinsatser som krävs vid ett enda 

tillfälle i stället för att dela upp arbetet i flera delar och därmed behöva använda personalen under 

längre tid. Ingenting tyder heller på att entreprenören får extra ersättning till följd av uppsplittrade 

bandispositioner. Detta ger motiv för att framhålla betydelsen av sammanhållen tid i spåret. Med 

samma logik är det billigare att anställd personal arbetar dag- i stället för nattetid och under veckan i 

stället för under helger. Det är också problematiskt för en entreprenör att under en avtalsperiod tvingas 
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acceptera allt mindre sammanhållande servicefönster om det ursprungliga anbudet baserats på att 

arbetet kan genomföras på det mest kostnadseffektiva sättet. 

Det finns emellertid undantag från den huvudregel som innebär att entreprenören själv får stå för 

samtliga kostnader. Om kostnaden för en åtgärd som krävs för att avhjälpa ett fel inom två veckor 

understiger 20 000 kronor ska kostnaderna täckas av den fasta ersättningen. Entreprenören har då skäl 

att ”prata sig till” goda bandispositioner. Om kostnaden däremot överstiger 20 000 kronor kommer 

beställaren att täcka den överskjutande delen av kostnaden. Detta minskar entreprenörens motiv att 

agera på detta sätt. 

I vissa kontrakt görs en åtskillnad mellan tågstörande och övriga fel. Trafikverket tar ut ett vite för de 

störningar som härrör från infrastrukturen och som har konsekvenser för trafiken. Syftet är att på detta 

sätt ge entreprenören incitament att prioritera de fel som kan ge upphov till trafikstörningar. Odolinski 

(2015) visar att denna incitamentskonstruktion också fungerat på detta sätt; i denna typ av kontrakt 

registreras färre förseningar till följd av brister i infrastrukturen än i kontrakt som inne innehåller en 

sådan konstruktion. 

Tidtabelläggningsprocessen ger alltså både operatörer och entreprenörer motiv att tala i egen sak.12 

Samtidigt begränsar de prioriteringskriterier som beskrevs i avsnitt 2.2 möjligheten att agera på detta 

sätt. För operatörernas del klassificeras önskemålen om att få bedriva trafik i de olika kategorier av tåg 

som beskrivs i JNB. Till varje kategori finns värden som representerar de merkostnader som 

operatören skulle drabbas av om önskemålen justeras framåt eller bakåt. På motsvarande sätt återges i 

tabell 2 den information som Trafikverket kräver att entreprenörerna ska lämna i samband med 

tidtabellplaneringen. 

Det är emellertid uppenbart att denna hantering är förenad med betydande problem. Även om det finns 

ett betydande antal typer av tåg kan vara svårt att hitta en lämplig kategori i specifika fall. Ett tåg som 

går fullsatt i en riktning kan i returriktningen ha en låg beläggning. Eftersom det finns behov av att 

tåget ska återkomma till den ursprungliga stationen för att åter genomföra ett mera omfattande 

transportuppdrag, finns en koppling mellan dessa båda ”ben” i ett omlopp, och detta kan vara svårt att 

hantera. Trafikverket kan också granska operatörens klassificering av sina önskemål för att bedöma att 

man inte placerar in tåget i en felaktig kategori för att på så sätt få ökad tyngd i den slutliga 

bedömningen. Kombinationen av ett stort antal önskemål och flytande gränser mellan de olika 

kategorierna kan göra det svårt att bestämma vad som är en korrekt indelning. 

De uppgifter som används för att beräkna kostnaden för att tidigare- eller senarelägga operatörernas 

önskemål är uppenbarligen en schablon. Även om schablonvärdet i genomsnitt kan vara korrekt kan 

det finnas betydande skillnader mellan olika tåg inom respektive kategori som inte kan hanteras inom 

ramen för denna modell. I beskrivningen i avsnitt 2 framgick också att operatörerna kan lägga fram 

information för att påvisa att modellens schablonisering ger orimliga resultat. JNB redovisar inte heller 

hur önskemål från två operatörer som konkurrerar om samma resenärer ska hanteras. 

Likartade brister finns vad gäller hanteringen av entreprenörernas underhållskostnader. Den 

information som lämnas i ansökningen avser kostnaden för att genomföra ett helt arbetspass. Det 

framgår inte hur man tänker sig att denna information kan användas för att bedöma kostnaderna för att 

tidigare- eller senarelägga ett underhållsfönster eller hur stora kostnaderna är för att dela upp det 

tidsfönster som specificerats i två eller fler separata delar. Innebörden är att det informationskrav som 

anges i JNB knappast kan sägas ge ett gott underlag för att ta ställning till balansgången mellan olika 

önskemål. 

Avsikten är att de prioriteringskriterier som beskrivits ska användas som sista utväg, dvs. efter det att 

man försökt att lösa intressekonflikter i samråd. Sannolikheten är emellertid stor för att kriterierna 

                                                      

12 Det anglo-saxiska begreppet cheap talk saknar en bra svensk motsvarighet. 
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påverkar hela processen. De operatörer eller entreprenörer som vet att man sist och slutligen kan 

komma att hamna i svårlösta konflikter kan i ett tidigt skede av processen göra en bedömning av hur 

de egna önskemålen skulle hanteras om man skulle hamna i denna situation. Om det är uppenbart att 

de egna önskemålen i en sådan situation kommer att få stå tillbaka till förmån för andra önskemål, 

givet de kriterier som tillämpas, är sannolikheten stor för att man kommer att anpassa sina önskemål 

redan i tidigare skeden.  

Sådana anpassningar är samhällsnyttiga i så måtto att kostnaderna för att driva processen reduceras. 

Samtidigt är det av stor betydelse att prioriteringskriterierna är utformade på ett sådant sätt att de 

löpande anpassningarna verkligen resulterar i ett utfall som avspeglar samhällsnyttan på ett korrekt 

sätt. Om inte, finns en stor risk för att anpassningarna innebär att processen kommer att resultera i ett 

samhällsekonomiskt sämre utfall än vad som vore möjligt att åstadkomma. 

4.2. Ad hoc processen 

Efter det att tidtabell och Banarbetsplan fastställts kommer många (gods-)tåg att ställas in. Så länge 

detta sker åtminstone 24 timmar innan avgång är det kostnadsfritt.  

Tågfri tid ger utgångspunkten för ad hoc processen. Under denna process fylls en del av de luckor som 

funnits redan i den fastställda tidtabellen liksom luckor som uppstått till följd av att tåg ställts in. Både 

tågoperatörer och underhållsentreprenörer hamnar i situationer som innebär att man behöver få 

tillgång till banan på ett icke planlagt sätt. Likaså används somliga av dessa luckor för att genomföra 

de underhållsåtgärder som löpande identifieras, framför allt till följd av de olika tillståndsmätningar 

som görs. Det faktiska utnyttjandet av infrastrukturen bestäms därför i den löpande uppdateringen i 

form av Banunderhållsplanen och av de trafikönskemål som lämnas senast fem dagar före ad hoc 

tågets avgång. Därutöver uppstår också akuta, icke planerade avvikelser som kräver omedelbara 

underhållsåtgärder liksom olyckor etc. 

Det är fortfarande oklart exakt hur denna ad hoc process ser ut. I den utsträckning en BAP innehåller 

underhållsfönster som ger utrymme för att genomföra även akut uppkommande problem finns 

uppenbarligen inga egentliga problem för entreprenörerna. Ju hårdare belastningen är på en bana, och 

ju kortare underhållsfönster som från början reserverats, desto svårare blir det att få tillgång till banan 

för underhållsändamål. 
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5. Vägen framåt 

Det yttersta syftet med Transportstyrelsens uppdrag att beskriva tidtabelläggningsprocessen är att göra 

det möjligt att bedöma om järnvägens kapacitet används på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. 

Effektivitet innebär i detta sammanhang att det inte finns några förändringar som kan göras av en 

tidtabell som skulle göra att verksamhetsförutsättningarna för någon part förbättras utan att någon 

annan part i processen får det sämre. 

Det finns många problem med att fastställa en tidtabell med sådana egenskaper. Ett problem är 

optimeringstekniskt och innebär att det idag saknas matematiskt stöd för att hitta en effektiv lösning 

bland den enorma mängd tänkbara tillämpningar som ingår i alternativmängden. Ett annat problem är 

att nyttan av att få en viss tilldelning av tåglägen eller underhållstider kan vara känd för operatören och 

underhållsentreprenören men inte för den som lägger en tidtabell. Utan sådan kunskap finns inga 

garantier för en god kvalité på de avvägningar som görs. Sammantaget innebär detta att det saknas 

möjlighet att bedöma om processen eller dess resultat i form av den trafik som körs hade kunnat 

utformas respektive bedrivas på något annat sätt. 

Trafikverket måste således hantera en extremt svår uppgift utan att säkert veta vad som verkligen 

skulle vara den bästa lösningen. Beskrivningen av järnvägsnätbeskrivning, kontrakt och andra 

formella dokument anger det förfarande man idag använder för att hantera uppgiften. En aspekt av den 

process som beskrivits innebär att Trafikverket tar på sig en samordningsroll, man utgör mellanhanden 

mellan trafikoperatörer och underhållsentreprenörer. JNB innehåller inga tankar som tyder på att man 

tänker sig en direkt kommunikation mellan respektive entreprenör och den eller de operatörer som 

bedriver trafik. Det kan finnas skäl att överväga en förändring i denna riktning 

Det generella problemet med sådana samtal, om de skulle förekomma, är att tidtabelläggningen är 

omfattande och hanterar extremt komplexa optimeringsproblem. I huvudfallet är där därmed inte 

möjligt för två eller ett fåtal parter att sinsemellan komma överens om hur intressekonflikter ska lösas 

eftersom också andra delar av trafiken kan påverkas av denna lösning. Mot en sådan lösning talar 

också det faktum att ett mindre antal företag kan gadda sig samman mot en konkurrent och på så sätt 

begränsa samhällsnyttan av en tidtabellösning. 

Detta utesluter inte möjligheter att det i senare skeden av processen, dvs. då ett betydande antal 

önskemål hanterats och ett begränsat antal motsättningar kvarstår, kan finnas utrymme för sådan direkt 

kommunikation. Det är också väl känt att önskemål om att få bedriva tågtrafik kan tillgodoses på ett 

acceptabelt sätt i ett tidsintervall. Exempelvis är det kanske acceptabelt att köra ett tåg när som helst 

mellan 6.45 och 7.15. På samma sätt kan det finnas flexibilitet i önskemål om tid-läggning av 

underhållsarbeten. Även om denna typ av information är svår att hantera i den officiella processen kan 

en direkt kommunikation kring sådana önskemål mellan de parter som är berörda innebära att 

motsättningar kan lösas med begränsade anpassningar. 

Det kan också finnas situationer där kommunikationen mellan två eller flera parter kan sluta med att 

en part betalar ut en ersättning till den eller de andra för att få acceptans för att justera motpartens 

önskemål. Exempelvis skulle en sammanslagning av två underhållsfönster till en enda genom att ställa 

in eller flytta ett tåg kunna innebära betydande kostnadsbesparingar för entreprenören. Om det skulle 

medföra små merkostnader för operatören att tillgodose en sådan justering skulle en ersättning mellan 

parterna kunna bli den olja som krävs för att lösa konflikten. Generellt är det uppenbart att mer 

utrymme för att ersätta svepande påståenden om behov och nytta med specifika betalningar eller 

ersättningar är en väg att gå för att öka sannolikheten för förändringar av tidtabellen som ökar 

samhällsnyttan. 
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13 Vi är tacksamma för hjälp med att ta fram data från Åsa Andersson, Trafikverket. 
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Sammanfattning 

Uppdraget för denna utredning innebär att bedöma skillnaden mellan efterfrågan på den existerande 

järnvägskapaciteten och den kapacitet som faktiskt tillhandahålls. Arbetet har bestått av tre delar. Den 

första delen innebär att utvidga den beskrivning av skillnaden mellan sökta och beviljade tåglägen i 

tågplanen för 2014 för SJ och Green Cargo som rapporterades i Pyddoke m.fl. (2014). En sådan 

rapportering redovisas här för samtliga sökande av tåglägen för tågplanerna 2014 och 2015. Vi har fått 

tillgång till förteckningar över sökta tåglägen som söks mer kortsiktigt (s.k. ad hoc-tåglägen) för två 

månader 2015 och vi har även försökt, men inte lyckats, få data om beviljande ad hoc-tåglägen. Den 

andra delen innebär att analysera i vilken utsträckning som den regionala kollektivtrafikmyndigheten 

Västtrafik inte fått de tåglägen man sökt för tågplan 2015 och i vilken mån man missgynnats jämfört 

med SJ. Den tredje delen innebär att vi intervjuar några sökanden om de anser det meningsfullt att 

söka alla de tåglägen de skulle vilja ha i dagens kapacitet med dagens banavgifter. 

Datatillgång 

I VTI-rapport 832 använde vi data som beskrev sökta och beviljade tåglägen för SJ och Green Cargo i 

Tågplan 2014. I denna studie har vi begärt dessa sökta och beviljade tåglägen både i den ordinarie 

tågplaneprocessen och i ad hoc-processen om samtliga sökande av tåglägen för åren 2013 till 2015. Vi 

har erhållit data från tågplaneprocessen avseende beslutad plan för 2013 och för både ansökningar och 

beslutad plan för 2014 och 2015. Vi har också begärt data om sökta och beviljade ad hoc-tåglägen 

samt för tider som reserverats för underhållsarbeten. Vi har än så länge fått sökta ad hoc-tåglägen för 

januari och februari 2015 och en beskrivning av tider för underhållsarbeten. Uppgifterna om ad hoc-

lägena analyseras nedan, medan vi dock inte har kunnat använda informationen om underhållsarbeten, 

då dessa är lagrade i ett så komplicerat format att vi inte med givna ramar kunnat använda dem. 

Skillnader mellan person- och godstrafik 

Då vi har skäl att förmoda att godstrafiken i större omfattning än persontrafiken använder sig av ad-

hoc-tåglägen innebär det att våra jämförelser mellan person- och godstrafiken haltar. Därför måste alla 

jämförelser tolkas med försiktighet eftersom vi inte kan redovisa alla sökta och beviljade ad hoc-

tåglägen. En ytterligare omständighet som försvårar bedömningen av knappheten på kapacitet är att 

många beslutade tåglägen aldrig utnyttjas. Ungefär 5 procent av tåglägena för persontåg och 32 

procent av tåglägena för godståg utnyttjas inte (Björklund och Nilsson 2014 sid 13). Än så länge 

betalas inte någon avgift för avbokning, varför det hittills har varit kostnadsfritt att boka fler lägen än 

man har för avsikt att utnyttja. 

Sökta och beviljade tåglägen i Tågplan 2015 

Till Tågplan 2015 söktes totalt 14,8 miljoner individuella tåglägen. Av dessa beviljades ca 95 procent. 

Därutöver tilldelades motsvarande 3 procentenheter tåglägen som inte sökts. För godståg tilldelades 

cirka 95 procent av de sökta tåglägena och för persontåg ca 97 procent. Även om vi inte lyckas matcha 

alla sökta med alla beviljade tåglägen så har vi anledning att förmoda att en betydande andel av de 

beviljade men icke sökta tåglägena i själva verket matchar sökta men inte beviljade tåglägen. I så fall 

beviljas någonstans mellan 95 och 98 procent av alla sökta tåglägen. Även om andelen sökta tåglägen 

inte kan tolkas som efterfrågeöverskott kan talet möjligen tolkas som ett mått på om 

informationsöverföringen i planeringsprocessen fungerar väl och omvänt. 

Sökta ad hoc-tåglägen 2015 

För persontåg är andelen sökta ad hoc-tåglägen (1.3% av totalt sökta lägen) betydligt lägre än 

motsvarande andel för godståg (8%).  Jämför vi med uppgiften att en tredjedel av tåglägena som 

tilldelas i tågplanen för godståg lämnas tillbaka indikerar detta möjligen att en betydande del av 

tåglägena inte kommer till användning och att det således fortfarande kan finnas en hel del ledig 
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kapacitet. Vi har dock inte lyckats få någon motsvarande storleksuppskattning av antalet beviljade ad 

hoc-tåglägen. Vi kan därför inte jämföra sökta och beviljade ad hoc-tåglägen.  

Om vi rangordnar de organisationer som söker tåglägen i tågplaneprocessen efter hur många procent 

av deras sökta tåglägen som vi lyckas matcha med beviljade tåglägen så finner vi att de sökande som 

får en högre andel av sina sökta lägen beviljade så är det flera som söker relativt sett få tåglägen. Detta 

innebär inte att operatörer som söker få lägen är mer framgångsrika i ansökningsprocessen. 

I en särskild studie av sökanden som söker tåglägen för tåg som avgår från Göteborgs central har vi 

främst jämfört SJ och Västtrafik. Båda fick avslag på cirka 2 procent av de sökta tåglägena.  

Ruckningar 

Vi har analyserat förskjutningar (ruckningar) av avgångstid, körtid och ankomsttid jämfört med 

ansökan. Den genomsnittliga ruckningen i avgångstid för persontågslägen är 4,2 minuter och 32,8 

minuter för godståglägen. Skillnaderna är stora mellan sökande av tåglägen. För ankomsttider är den 

genomsnittliga ruckningen 14 minuter för persontågslägen och 4 timmar och 8 minuter för 

godstågslägen.  

Jämför vi genomsnittliga ruckningar för SJ och Västtrafik vid Göteborgs centralstation så är 

ruckningen i avgångstid i genomsnitt 20 sekunder för SJ och 15 sekunder för Västtrafik. Motsvarande 

tal för ankomsttid är i genomsnitt 128 sekunder för SJ och 29 sekunder för Västtrafik. Detta indikerar 

inte att Västtrafik kommer till korta i prioriteringarna. 

Intervjuerna 

De viktigaste iakttagelserna är att: 

 De intervjuade tjänstemännen på SJ uppfattar inte att SJ i någon betydande utsträckning är 

begränsat i tillträdet till existerande kapacitet. 

 Den intervjuade tjänstemannen på Västtrafik framhåller att man på sikt önskar öka trafiken 

ganska mycket. För närvarande är det dock främst i trafiken mellan Göteborg och Alingsås där 

Västtrafik gärna skulle köra pendeltåg i kvartstrafik. Detta är dock inte ”realistiskt” idag. 

 Både SJ och Västtrafik framhåller att de formella ansökningarna om tåglägen inte är att 

betrakta som deras ”totala efterfrågan”. Den bör snarare betraktas som ett jämkat önskemål 

om vilka tåglägen man är mest angelägen om att få, givet en bild av vad man kan få. Denna 

bild skapas i viss utsträckning i en informell process som föregår den formella ansökan, och 

som av Västtrafiks handläggare kallas tidig dialog. Denna process syftar, enligt handläggaren, 

till att åstadkomma en förståelse för vilka tåglägen en sökande kan tänkas få, just för att 

undvika att de söker tåglägen förgäves. Detta innebär att skillnaden mellan sökta och beviljade 

tåglägen inte kan tolkas som ett efterfrågeöverskott. 
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1. Uppdrag och problem 

1.1. Uppdrag och syfte 

I SAMKOST 1:s delrapport om trängsel och knapphet Pyddoke m.fl. (2014) redovisades en metod 

som kan utgöra ett steg på vägen att skapa en bedömning av knappheten på tåglägen. Metoden innebar 

att dels jämföra sökta med beviljade tåglägen och att söka kvantifiera omfattningen av helt avslagna 

ansökningar, dels analysera skillnader i tidsavstånd mellan sökt och beviljat tågläge. Metoden 

tillämpades på SJ och Green Cargos sökta och beviljade tåglägen för 2014. En viktig fråga som inte 

tacklades i Pyddoke m.fl. (2014) är i vilken utsträckning som sökanden kan tänkas avstå ifrån att söka 

tåglägen som de vill ha men inte tror sig kunna få. 

Denna studie genomförs på uppdrag av Transportstyrelsen och syftet är att jämföra antalet sökta med 

antalet beviljade tåglägen dels på nationell nivå dels för Göteborg. Avsikten är också att använda 

denna rapport som en del i rapporteringen i SAMKOST 2. Vi analyserar också avvikelsen i avgångstid 

och körtid. Slutligen frågar vi SJ och Västtrafik om de avstår ifrån att söka tåglägen som de bedömer 

att de inte kan få. I denna studie har vi utvidgat analysen till alla sökande av tåglägen i tågplanerna för 

2014 och 2015. Vi gör också en särskild analys av tåglägen som sökts för Tågplan 2015 för tåg som 

ankommer till eller avgår från Göteborg. En jämförelse görs mellan önskemål och tilldelningar 

formulerade av SJ AB och av Västtrafik avseende tåg som startar, passerar eller slutar på Göteborgs 

centralstation. Som ett komplement intervjuas representanter för dessa organisationer för att bedöma 

om det finns ett undanträngt behov.  

Möjligheten att få information för att göra denna bedömning försvåras av att upp mot en tredjedel av 

de tåglägen som godsoperatörer tilldelas aldrig används (Björklund och Nilsson 2014). Däremot 

lämnas löpande ansökningar om ad hoc-tåglägen, varav många beviljas.  

Referensgruppen för SAMKOST 2 har också efterfrågat möjligheten att undersöka andelen beviljade 

ansökningar om tåglägen för godstransporter i Göteborgsområdet. Eftersom vi saknar data om 

beviljade ad hoc-tåglägena är det inte möjligt att, med våra data, fullt ut beskriva knappheten på 

tåglägen för godstransporter vare sig generellt eller i Göteborg. 

1.2. Problem 

I diskussioner om järnvägen i Sverige sägs det ofta närmast som en självklarhet att det brister i 

kapacitet på järnvägen. Trots detta har den samlade kunskapen om i vilken utsträckning tågoperatörer 

får de tåglägen de önskar varit knapphändig.  

För alla varor och tjänster som tillhandahålls till ett pris som understiger samhällets marginalkostnader 

kommer efterfrågan att vara större än som är samhällsekonomiskt motiverat. Då riskerar också olika 

alternativa allokeringsmekanismer att uppstå. Dessa kan vara mer eller mindre transparenta respektive 

effektiva. Ett exempel på sådan ransonering kan vara formella eller informella ”grand father’s 

rights14”. Ett annat är att en informell förhandlingslösning mellan de sökande uppstår.  

Även om sådana lösningar kan leda till en effektiv allokering finns inga garantier för att så är fallet. 

Dessa alternativa allokeringsmekanismer riskerar därför att leda till att vissa operatörer får tåglägen i 

kraft av maktpositioner och inte för att verksamheten genererar störst samhällsekonomisk nytta.  

För att bedöma en samhällsekonomisk knapphet på tåglägen skulle man idealiskt sett vilja veta den 

totala efterfrågan på tåglägen och jämföra den med den faktiska, slutliga tilldelningen av tåglägen. 

Denna information skulle också kunna brytas ned för person- och godståg, olika operatörer, bandelar 

                                                      

14 Denna benämning används främst inom flygindustrin för att beteckna historiskt givna start- och landningstider 

på flygplatser, som fortsatt erhålles utan ersättning. 
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och tidpunkter. I arbetet med Pyddoke och Pettersson (2013) frågade vi Trafikverket om de kunde 

redovisa hur många ansökningar om tåglägen som inte beviljades. Vi fick då ett svar som vi tolkade 

som att sådan statistik inte fanns och inte heller kunde levereras. 

Skillnaden mellan sökta och beviljade tåglägen kan tolkas som en indikator på om processen inte 

lyckas leverera tåglägen i förhållande till önskemål på aggregerad och på operatörsnivå. 

Omvändningen gäller dock inte nödvändigtvis. Om skillnaden är liten kan det ändå finnas ett 

efterfrågeöverskott. 

Även om inte alla operatörer kan förväntas uppge sina totala önskemål om kapacitet vid givna priser, 

så kan man ändå tänka sig att många operatörer ändå kommer att söka om stora delar av den kapacitet 

man kan tänkas behöva. Omvänt kan man också tänkas söka om kapacitet som kanske inte kommer att 

behöva. Sammantaget innebär detta att planeringsprocessen ger en bild av efterfrågan om än inte en 

perfekt. 

Beroende på vilken allokeringsmekanism som etableras för att fördela tåglägen så kommer olika 

incitament att skapas för att uppge vilka tåglägen man önskar och vilken betalningsvilja man har för 

att få tåglägena. Om tillgången på kapacitet är riklig kan man tänka sig att operatörer kör alla tåg man 

kan önska sig till givna banavgifter. Detta kan underlättas av omständigheten att man kan erhålla 

kapacitet även om man ansöker om den sent. Om å andra sidan kapaciteten är knapp kan man tänka sig 

att fördelningsprocessen tar längre tid och att man tidigt kan behöva avslöja sitt behov av kapacitet. Då 

kan det bli möjligt för konkurrenter att ana sig till vilka affärsupplägg man planerar och därmed vidta 

åtgärder som kan komma att minska lönsamheten av affärsmöjligheten för vilken ett tågläge söks. 

Detta kan i så fall påverka benägenheten att i ett tidigt skede avslöja vilka tåglägen man önskar. Inte 

heller om tåglägen skulle fördelas efter en offentlig auktion vill parterna onödigtvis avslöja sin 

betalningsvilja. Vid upprepad budgivning drivs man emellertid att öka budet så länge man fortfarande 

kan tjäna på att vinna budgivningen när konkurrerande budgivare höjer sina bud. 

Detta innebär att det i dagens planeringsprocess troligtvis inte finns något enkelt sätt att få fram den 

totala efterfrågan på kapacitet. Skälet är att olika operatörer kan ha olika strategiska skäl att anpassa 

det sökta antalet tåglägen till något som inom ”tågplanespelet” är rationellt. Om man är angelägen om 

att få en uppskattning av exempelvis godstransportörers efterfrågan på kapacitet kan vara skulle man 

kunna göra en anonym undersökning av deras önskemål. 
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2. Mycket ”ny” data för att beskriva sökta och beviljade tåglägen – 
men tillgången fortfarande ofullständig 

Denna studie inleddes med en förfrågan riktad till Trafikverkets tågplaneringsavdelning. Förfrågan 

innebar att VTI den 23 mars 2015 begärde att få data som beskrev sökta och beviljade tåglägen för 

”samtliga tågoperatörer som sökt tåglägen för tågplanen 2015” och ”de tider som Trafikverket 

reserverat för underhållsarbeten” samt ”sökta och beviljade ”kortsiktiga” (eller ad hoc) tåglägen”15. Vi 

skulle därmed kunna jämföra gapet mellan sökta och beviljade tåglägen för samtliga sökande av 

tåglägen. Vi har nu uppgifter om sökta och beviljade tåglägen för samtliga sökande av tåglägen till 

planen för 2014 och för planen 2015. Vi har också tågplanen men däremot inte fått sökta tåglägen för 

2013. Därmed har vi nu data om ansökningar och beslut för cirka 2,8 miljoner tåglägen jämfört med 

cirka 450 000 i den tidigare studien. Vi hade vid juni månads ingång 2015 fått ett urval av data om 

sökta lägen i ad hoc-processen med inte beslutade tåglägen. 

Vi har också fått ett underlag som beskriver de tidsluckor som tilldelats drift- och underhållsverksam-

heten. Detta datamaterial är dock så komplicerat att vi inte kunnat koppla det till beskrivningen av 

tåglägena. 

En ytterligare dimension som kan påverka olika sökande av tåglägen olika mycket är att Trafikverket 

ställer in trafik bl.a. till följd av felindikationer och att akuta reparationer måste utföras. En tillgänglig 

källa till körd trafik är Trafikverkets samlade system för att registrera utförd trafik. Det har emellertid 

legat utanför detta projekts uppdrag att analysera i vilken utsträckning inställd trafik drabbar sökande 

av tåglägen olika. 

Utifrån våra kontakter med Trafikverket och de data vi fått drar vi därför följande slutsatser. 

Trafikverket verkar inte haft för avsikt att jämföra sökta och beviljade tåglägen. Därför verkar man 

inte spara en samlad dokumentation av denna information. Inte heller verkar någon översiktlig 

sammanställning göras. Notera att vi skriver ”verkar” eftersom de besked vi får inte är tydliga om det 

är möjligt att få denna information eller ej. Därför verkar det inte heller möjligt att åstadkomma en 

längre tidsserie för att beskriva i vilken grad sökande av tåglägen får de tåglägen de söker. 

En tänkbar förklaring till att Trafikverket inte analyserar denna fråga, är att en sådan jämförelse inte 

säger något om efterfrågeöverskottet. Två sökande av tåglägen uppger nämligen att de strävar efter att 

”bara” söka efter lägen de kan få. En säger tom att tågplaneprocessen inte är rätt ställe för att verka för 

ökad kapacitet. Skillnaden mellan sökta och beviljade tåglägen säger således troligen bara en del om 

knapphet eller brist på kapacitet. 

Trots detta skulle man ju kunna tänka sig att skillnaden kunde vara ett mått på ”smidigheten” i 

processen. Möjligen skulle en liten skillnad mellan sökta och beviljade lägen kunna vara en indikation 

på att informationsöverföringen i planeringsprocessen fungerar väl och omvänt. 

 

 

  

                                                      

15 Data för tågplan 2015 erhölls 24 mars och 13 april 2015. Den 23 april begärde VTI att få data om samtliga 

operatörers sökta och beviljade tåglägen för åren 2014 och 2013 också. Den 11 maj erhöll vi tågplaner för 2013 

och 2014. Den 5 juni 2015 erhöll vi sökta tåglägen för tågplanen 2014 och sökta ad hoc lägen för januari och 

februari 2015. 
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3. Analys av data från 2015 års tågplan 

Här redovisas en jämförelse av de tio sökanden som sökt flest tåglägen. SJ AB, Trafikförvaltningen i 

Stockholm, Västtrafik, Green Cargo, Skånetrafiken, Öresundstågen, Tågåkeriet i Bergslagen AB, 

Atrain (eller Arlanda express), Jönköpings länstrafik och Östgötatrafiken.  

Vår beräkningsmetodik för att matcha sökta med beviljade tåglägen har förbättrats till denna studie. 

Den nya beräkningsmetodiken identifierar tåg med avseende på tågidentitetsnummer och 

kalenderdagen det förflyttar sig. Tidigare användes även start- och målort. Det senare innebar en 

onödig inskränkning. Detta innebär att resultaten som redovisas här för 2015 för SJ AB och Green 

Cargo avviker något jämfört med de i Pyddoke m.fl. (2014). 

Den sökande som söker flest tåglägen är SJ. SJ erhåller 94,5 procent av de tåglägen som de söker. Av 

de ej beviljade erhålls förmodligen ytterligare några som inte beräkningsmetodiken lyckats matcha. 

 

Tabell 1. Sökande rangordnade efter antal sökta individuella tåglägen 2015. 

Sökande Operatör Förklaring Antal sökta Andel beviljade 

SJ SJ  281941 94,80% 

SLL STÅG Stockholms läns landsting / 

Stockholmståg 

185942 95,10% 

VASTTRAF SJ Västtrafik 182787 97,20% 

GC GC Green Cargo 157418 97,80% 

SKANE ARRIVA Skånetrafiken 131229 96,00% 

Ö-TÅG VEO Öresundståg / Veolia 78145 98,10% 

TKAB TKAB Tågåkeriet i Bergslagen 70291 96,90% 

ATRAIN ATRAIN Arlanda express 57729 100,00% 

JLT VEO Jönköpingslänstrafik / Veolia 51456 92,30% 

ÖTRAF ARRIVA Östgötatrafiken  42111 99,30% 

Av de tio sökande av tåglägen som söker flest tåglägen är Jönköpings länstrafik den sökande som 

erhåller lägst andel av sina sökta tåglägen nämligen 92,3 procent. Den av dessa tio som lyckas få högst 

andel beviljade tåglägen är Arlanda express som fått alla de tåglägen man sökt. 

 

Tabell 2. De tio som fått störst antal beviljade tåglägen är samma operatörer som sökt flest tågläge. 

Sökande  Operatör 
Sökta och 
beviljade 

SJ SJ 267399 

VASTTRAF SJ 177628 

SLL STÅG 176847 

GC GC 153944 

SKANE ARRIVA 126031 

Ö-TÅG VEO 76638 

TKAB TKAB 68082 

ATRAIN ATRAIN 57729 

JLT VEO 47519 

ÖTRAF ARRIVA 41831 
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3.1.  Tillgängligt datamaterial och matchningsmetod 

Från Trafikverket16 har fyra olika typer av data erhållits: 

 Ansökta reguljära tåglägen 

 Tilldelade (=beviljade) reguljära tåglägen 

 Ansökta ad hoc-tåglägen 

 TrV:s behov av banarbeten  

De reguljära tåglägena ansöks och planeras i god tid före den årsvisa schemaläggningen. Formatet för 

dessa data följer det generella format som Trafikverket låtit utarbeta för export och lagring av 

tidtabelldata i form av xml-filer. I Pyddoke m.fl. (2014) finns en detaljerad beskrivning av detta 

format. Analyserna i denna PM baseras i hög utsträckning på matchningar17 mellan ansökta och 

beviljade reguljära tåglägen, men också på en begränsad mängd data om sökta ad hoc-tåglägen. Både 

sådana fall då matchningarna av tåglägen i tågplaneprocessen lyckas och sådana fall då de misslyckas 

kan ge information som är relevanta för de frågeställningar som behandlas här. Då en matchning 

mellan ett ansökt och ett beviljat tågläge lyckas, kan ruckningstider beräknas, både för avgångar från 

utgångsstation såväl som ankomster till slutdestination18, liksom för körtider. Matchningar kan 

misslyckas antingen beroende på att ett ansökt tågläge ej har beviljats för en viss dag, eller att ett 

beviljat tågläge ej har något motsvarande ansökt. Ruckningstiderna, liksom omfattningen av 

misslyckade matchningar kan båda möjligen ge en antydan om den konkurrenssituation om tåglägena 

som gäller. 

Ad hoc-tåglägena ansöks och beviljas efterhand som en sökande/operatör upptäcker att de ursprung-

liga, reguljära tåglägena behöver kompletteras. Det handlar oftast om ett tågläge någon enstaka dag, 

eller någon eller några veckodagar under en kortare period. Detta medför att för de flesta sökande av 

tåglägen är ad hoc-tåglägena fåtaliga i jämförelse med de reguljära; totalt utgör de endast ca 2.5% av 

alla tåglägesdagar (tåglägen enligt vår definition). Data med ad hoc-tåglägen (för jan-feb 2015) erhölls 

från TrV i form av en Excel-fil. Denna hade ett helt annat format än de reguljära tåglägena, vilket 

gjorde bearbetningen av ad hoc-tåglägena mödosam. Tyvärr har inga data över beviljade ad hoc-

tåglägen erhållits, vilket gjort det omöjligt för oss att skatta ruckningstider för dessa. Därmed kan vi 

heller inte dra några slutsatser om i vilken mån ad hoc-tåglägena skiljer sig från de reguljära 

beträffande ruckningstider och bortfall. 

Avvikelser mellan ansökta och beviljade tåglägen skulle, åtminstone delvis, kunna förklaras med 

planerade banarbeten under året. En möjlighet att påvisa ett sådant samband skulle kunna vara att 

matcha data om banarbeten på en viss sträcka mot de tåglägen som passerar samma sträcka. Om 

ruckningstiderna då visade sig vara större för sådana tåglägen än för tåglägen i allmänhet, så skulle 

detta kunna ge en antydan om att denna hypotes är korrekt. De data vi erhöll över planerade 

banarbeten visade sig dock ha ett format som skulle innebära en orimligt stor arbetsinsats för att 

genomföra en sådan matchning mot tåglägen. Därför har vi inte gått vidare med denna fråga. 

I tabell 3 visas en översikt över de data som erhållits från TrV för olika år. 

 

 

                                                      

16 Kontaktperson: Åsa Andersson 

17 Metoden för matchningen beskrivs i nästa avsnitt. 

18 I datamaterialet finns även uppgifter om ankomst- och avgångstider för varje stoppunkt (mellanstationer) för 

varje tågläge. Därmed skulle (då matchning lyckats) även ruckningstider för dessa kunna beräknas. Vi har dock 

inte använt oss av denna möjlighet.  
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Tabell 3. Data levererade av TrV. 

År19 Ansökta 

reguljära 

Beviljade 

reguljära 

Ansökta 

ad hoc 

Beviljade 

ad hoc 

Planerade 

banarbeten 

2013 - Ja - - - 

2014 Ja Ja - - - 

2015 Ja Ja Jan-feb - - 

2016 - - - - Ja 

 

Person- respektive godsoperatörer 

Resultaten i denna rapport redovisas per kombination av ägare/operatör. 

Tabell 4 innehåller en förteckning över de förkortningar som används i resultattabellerna för att 

beteckna operatörer. Dessa förkortningar används även i TrV:s databas över tåglägen. En uppdelning 

av operatörerna i person/godsverksamhet har gjorts20.   

 

  

                                                      

19 ”År” överensstämmer inte strikt med kalenderår, utan betecknar tidsperioden från ungefär mitten av december 

(föregående kalenderår) till mitten av december innevarande år. 

20 I några fall har operatörerna verksamheter som täcker både person- och godstransporter. Vi har då valt den 

kategori som vi bedömt vara den dominerande. Tjänstetåg har här klassats som godsverksamhet. Vi reserverar 

oss för eventuella felaktigheter. 
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Tabell 4. Person- resp godsoperatörer (P: persontåg G: godståg I: Infrastrukturentreprenör M: 

Museijärnväg). 

Beteckning Namn Person/Gods  Beteckning Namn Person/Gods 

ARRIVA Arriva Tåg AB P  RCL Railcare Logistik AB G 

ATRAIN A-Train AB P  RR Real Rail AB G 

BASAB Baneservice Scandinavia AB G  RRAB Real Rail AB G 

BJ Bergslagernas Järnvägssällskap P M  RUSH RushRail AB G  (P) 

BOT Botniatåg AB P  SJ SJ AB P 

CFL 

CFL cargo Sverige (tidigare 

MidCargo AB) G  SJTAB Svensk Järnvägsteknik AB G 

CN CargoNet AB G  SJVM Sveriges Järnvägsmuseum P M 

CTS CapTrain Sweden AB P  SKANE Skånska Järnvägar P M 

DBSRS DB Schenker Rail Scandinavia A/S G  SKJB Skandinaviska Jernbanor AB P/G 

DSBSV DSB Sverige AB P  SKÅJ 

Stockholms kultur sällskap för 

ånga och järnväg P M 

DVVJ Dal- Västra Värmlands Jvg P M  SMOK Svenska Motorvagnklubben P M 

ENJ 

Engelsberg-Norbergs 

Järnvägshistoriska förening P M  SPARK Spark Trade AB G I 

FSVJ 

Föreningen Sörmlands 

Veteranjärnväg P M  STAB Svensk Tågkraft AB G 

GC Green Cargo AB G  STR Strukton Rail AB G I 

HOPAB Holmen Paper AB G  STÅG Stockholmståg AB P 

HR Hector Rail AB G (P)  SWT SWT Swedtrack AB G 

IFAB Infranord AB Entreprenad G I  TAB Tågfrakt Produktion Sverige AB G 

ITAB Inlandståget AB G (P)  TJF Tjustbygdens järnvägsförening P M 

KV Kalmar Veterantåg P M  TKAB Svenska Tågkompaniet AB P 

MIDC MidCargo AB G  TMR TM Rail AB G 

MTAB Malmtrafik AB G  TRV Trafikverket P 

MTRN MTR Nordic AB P  TXL TX Logistik AB G 

NJ Nässjö Järnvägsmuseum P M  TÅGAB Tågåkeriet i Bergslagen AB P/G 

NTAB Nordiska Tåg AB G  VEO Veolia Transport Sverige AB P 

OJF Orsa Jernvägsförening P M  VR 

VR-Track Ltd Finland Filial 

Sverige G I 

PRAIL Peterson Rail AB G     

 

3.2.  Matchningsmetod mellan ansökta och beviljade tåglägen  

Vi beskriver här hur matchningen mellan ansökta och beviljade (reguljära) tåglägen har gjorts. Med 

tågläge avser vi ett tidtabellagt tåg från en (ursprunglig) avgångsstation till en slutdestinationsstation. 

I tågplanearbetet används ett tåglägesbegrepp som innebär att ett tågläge definieras av ett tågnummer 

och en avgångstid. Alla avgångar med samma avgångstid och tågnummer kan således representeras av 

ett tågläge. Det innebär att ett tågläge kan representera allt mellan en och över 350 enskilda avgångar.  

För att kunna jämföra det totala antalet enskilda avgångar mellan två år eller mellan två operatörer har 

vi valt att skilja mellan generella och individuella tåglägen. Ett generellt tågläge beskrivs av klockslag 

för avgångar respektive ankomster till stationer (även mellanstationer) men inte av något datum. De 

generella tåglägena utgör en allmän mall för hur tågen går men säger inte något om vilka dagar som 

tågen kör. Om man kombinerar de generella tåglägena med ett kalenderdagsschema (för hela året) så 

erhålls information om de individuella tåglägena. I denna rapport avser vi med ”tågläge” ett 

individuellt tågläge om inget annat nämns. Vi använder även benämningen tåglägesdag då vi avser ett 

tågläge för en viss kalenderdag. 

De generella tåglägena bestäms av ett id-nummer. För ett visst givet id-nummer är alltså det generella 

tågläget entydigt. Ofta är därmed avgångsstation (trnorig) och -tid (trndep) och slutstation (trndest) 

och -tid (trnarr) entydigt bestämt, men inte alltid! Det kan finnas flera poster i en tabell över generella 
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tåglägen som har samma tågläges-id21. Dessa kan ha olika avgångsstationer och -tider, 

slutdestinationer och -tider; många olika varianter av detta förekommer. Ett exempel är tåglägen för 

tåg från Östersund till Stockholm. Här finns (för samma tågläges-id) varianter där avgångsstationen är 

Åre eller Duved i stället för Östersund. Detta gör det komplicerat att betrakta de generella tåglägena 

enbart och speciellt krångligt blir det att hantera flertydigheterna om man vill matcha ansökta 

(generella) tåglägen med beviljade (generella) tåglägen, där vi har flertydigheter av olika slag både för 

ansökta och beviljade tåglägen. 

För de individuella tåglägena är situationen mer entydig: för varje generellt tågläge (tåg-id) och 

kalenderdag förekommer endast (högst) ett individuellt tågläge. Med andra ord så kan inte två olika 

poster med samma tåg-id (men där avgångsstation eller något annat skiljer) förekomma under samma 

kalenderdag. Detta gäller utan undantag och både för de ansökta och de beviljade tåglägena. Vid 

matchningen mellan ansökta och beviljade är det alltså lämpligt att använda tåg-id och kalenderdag 

som nycklar22,23. Själva matchningen kan då göras som en vanlig databaskoppling (i t ex MS Access).  

Vid matchningen uppstår ett visst bortfall. Detta kan vara av två typer: dels ansökta tåglägen som inte 

har ett matchande beviljat tågläge (A-bortfall), dels beviljade tåglägen som tilldelats trots att något 

matchande ansökt tågläge inte påträffats (B-bortfall). En iakttagelse som gjorts efter att arbetet med 

denna rapport avslutats är att godsoperatörer lämnar tillbaka tåglägen som de sökt för transporter för 

vilka de lämnat anbud, men som de senare, när de får veta att de inte vunnit anbudet, lämnar tillbaka. 

Detta kan troligen förklara en del av A-bortfallet. Beroende på hur databaskopplingen görs kan man 

plocka fram A-bortfallet eller B-bortfallet eller de matchade tåglägena. 

Genomgående tycks A-bortfallet vara av samma storleksordning som B-bortfallet. Det tycks därmed 

vara sannolikt att de A-bortfallna tåglägena motsvaras av de B-bortfallna tåglägena, även om någon 

matchning mellan dessa inte kunnat göras. Man kan tänka sig tre möjliga orsaker till denna uteblivna 

matchning: 1) att tåg-id-numret har förändrats mellan det ansökta och det beviljade tågläget, 2) att det 

är ett nytt tågläge för vilket önskemål lämnats senare eller 3) att kalenderdagen har ändrats. Även om 

det är svårt att, enbart ur registerdata, med säkerhet fastställa orsaken till den uteblivna matchningen, 

så antyder en närmare analys för SJ att det första fallet tycks vara den klart vanligaste orsaken. Det 

hade varit möjligt att fördjupa analysen av en möjlig matchning mellan A-bortfall och B-bortfall. 

Detta har dock inte rymts inom budgeten för detta projekt. 

                                                      

21 Det är möjligen lite förvirrande här vad som egentligen menas med ett generellt tågläge. Vi har valt att 

definiera de generella tåglägena med hjälp av tåg-id-numret. Men man skulle i stället kunna definiera de 

generella tåglägena som de enskilda posterna (raderna) i tåglägestabellen. Om man väljer den senare definitionen 

får man inte entydighet mellan tåglägena och tåg-id-numret. Oavsett vilken definition man väljer så uppstår 

samma problem framöver.  

22 Innan man gör detta krävs (både för de ansökta och de beviljade tåglägena) att tåglägestabellen kopplas ihop 

med kalenderdagsschemat så att man får en stor databastabell på lämpligt format.  

23 I Pyddoke m.fl. (2014) användes även avgångsstation och slutdestination vid matchningen. Detta innebar ett 

onödigt restriktivt villkor vid matchningen och ledde till ett onödigt högt bortfall. Vissa resultat (SJ och GC) 

skiljer sig därför i denna rapport från resultaten i Pyddoke m.fl. (2014). 
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4. Tåglägen i tågplan 

4.1.  Utveckling av antal tilldelade reguljära tåglägen 2013-2015  

Tilldelade tåglägen har erhållits från TrV för tre olika år: 2013-2015. Går det att urskilja någon trend 

under den tidsperioden? I tabell 5 visas antal tilldelade individuella tåglägen under denna tidsperiod. 

Inget matchningsbortfall förekommer här. Däremot ingår inte ad hoc-tåglägena i dessa data. Index-

utvecklingen visar på en nedgång i antal tåglägen för godstrafiken och en uppgång för persontrafiken. 

Motsvarande index för totalt antal beviljade tåglägen (gods+person) är 100, 105 och 106. 
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Tabell 5. Antal tilldelade individuella tåglägen 2013-2015 för gods- respektive persontågsoperatörer. 

Observera att vissa operatörer bedriver både gods- och person-trafik. För dessa har vi valt att klassa 

alla transporter i endera av kategorierna.  

GODS      PERSON     

Ägare Operatör 2013 2014 2015  Ägare Operatör 2013 2014 2015 

BASAB BASAB 0 0 680  ABB TÅGAB* 0 102 89 

CFL CFL 0 6096 6209  ARRIVA ARRIVA 8716 8510 11490 

CN CN 5003 2517 3252  ATRAIN ATRAIN 60764 59199 57729 

DBSRS DBSRS 9804 8355 8072  BJ BJ 2 2 2 

GC GC 159876 155730 156895  BOT BOT 27932 27057 25267 

GC ITAB 347 414 0  CTS CTS 0 1044 0 

HR HR 36720 37223 29183  DSBSV DSBSV 3521 3104 2568 

IFAB IFAB 0 0 124  DVVJ DVVJ 441 634 662 

ITAB ITAB 1194 2400 2359  ENJ ENJ 72 0 0 

MIDC MIDC 4606 0 0  GLL TKAB 0 10784 0 

MTAB MTAB 19698 19546 19588  JLT DSBSV 28015 27912 0 

RRAB CN 3505 1630 1500  JLT VEO 0 7560 48612 

RRAB GC 0 2867 2602  KLT TRV 5970 0 0 

RUSH RR 310 0 0  KLT VEO 11564 25148 31520 

RUSH RRAB 98 101 151  KV KV 15 11 0 

RUSH RUSH 19586 14365 11925  MTRN MTRN 0 3535 6734 

STENA PRAIL 862 0 0  SJ SJ 275803 285571 281077 

SWT SWT 0 0 32  SJ SJVM 1 0 0 

TAB TAB 1435 1706 4750  SKANE ARRIVA 92406 110485 131305 

TMR TMR 918 1913 1472  SKANE SKANE 420 0 0 

TXL TXL 5777 7417 7146  SKANE VEO 78644 0 0 

Totalt Gods 269739 262280 255940  SKJB SKJB 1832 1479 1566 

Index   100 97 95  SKÅJ SKÅJ 0 68 0 

      SL STÅG 179985 191715 185066 

      TJF TJF 330 342 318 

      TKAB TKAB 66343 55307 68471 

      TÅGAB TÅGAB 8150 8152 7205 

      UL DSBSV 34257 34735 33757 

      VASTTRAF SJ 168328 177173 179524 

      VEO VEO 3605 3256 3856 

      ÖTRAF ARRIVA 42478 58387 42190 

      Ö-TÅG VEO 0 76057 77805 

      
Totalt 

Person   1099594 1177329 1196813 

      Index   100 107 109 

*ABB TÅGAB är en godsoperatör 
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4.2.  Sökta och beviljade tåglägen enligt plan 

I tabell 6 visas antal ansökta och beviljade tåglägen för olika sökande av tåglägen under år 2014. 

Bortfallen uppdelas i A-bortfall och B-bortfall. A-bortfallet (dvs ansökta individuella tåglägen som 

inte matchar någon tilldelad) och B-bortfallet (tilldelade individuella tåglägen som inte matchar någon 

ansökt) är totalt sett i samma storleksordning (även om A-bortfallet är något större). Variationen 

mellan de olika sökande av tåglägen är emellertid mycket stor.  
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Tabell 6. A-bortfall resp B-bortfall år 2014 för gods- respektive persontågsoperatörer. 

GODS:          

Ägare Operatör 

Ansökta 

ej 

tilldelade 

Ansökta 

och 

tilldelade 

Totalt 

ansökta 

A-

bortfall 

Tilldelade 

utan 

ansökan 

Tilldelade 

efter 

ansökan 

Totalt 

tilldelade 

B-

bortfall  

CFL CFL 22 6087 6109 0% 9 6087 6096 0% 

CN CN 2580 2504 5084 51% 13 2504 2517 1% 

DBSRS DBSRS 1524 7887 9411 16% 364 7991 8355 4% 

GC GC 7385 152900 160285 5% 2830 152900 155730 2% 

GC ITAB 0 414 414 0% 0 414 414 0% 

HR HR 1607 36408 38015 4% 815 36408 37223 2% 

ITAB ITAB 21 2395 2416 1% 5 2395 2400 0% 

MTAB MTAB 478 19219 19697 2% 327 19219 19546 2% 

RRAB CN 406 1630 2036 20% 0 1630 1630 0% 

RRAB GC 492 2865 3357 15% 2 2865 2867 0% 

RUSH RRAB 0 101 101 0% 0 101 101 0% 

RUSH RUSH 6955 11669 18624 37% 2696 11669 14365 19% 

TAB DBSRS 208 104 312 67% 0 0 0 0% 

TAB TAB 0 1706 1706 0% 0 1706 1706 0% 

TMR TMR 122 1913 2035 6% 0 1913 1913 0% 

TXL TXL 2599 6045 8644 30% 1372 6045 7417 18% 

Totalt Gods   24399 253847 278246 9% 8433 253847 262280 3% 

          

PERSON:          

ABB TÅGAB* 13 102 115 11% 0 102 102 0% 

ARRIVA ARRIVA 224 8510 8734 3% 0 8510 8510 0% 

ATRAIN ATRAIN 158 59040 59198 0% 159 59040 59199 0% 

BJ BJ 0 2 2 0% 0 2 2 0% 

BOT BOT 3356 25926 29282 11% 1131 25926 27057 4% 

CTS CTS 1542 906 2448 63% 138 906 1044 13% 

DSBSV DSBSV 2539 3104 5643 45% 0 3104 3104 0% 

DVVJ DVVJ 0 0 0 0% 634 0 634 100% 

GLL SJ 0 634 634 0% 0 0 0 0% 

GLL TKAB 0 10784 10784 0% 0 10784 10784 0% 

JLT DSBSV 86 27734 27820 0% 178 27734 27912 1% 

JLT VEO 4616 3192 7808 59% 4368 3192 7560 58% 

KLT VEO 252 24576 24828 1% 572 24576 25148 2% 

KV KV 0 11 11 0% 0 11 11 0% 

MTRN MTRN 546 2558 3104 18% 977 2558 3535 28% 

NJ ARRIVA 0 612 612 0% 0 0 0 0% 

NJ SJ 0 12 12 0% 0 0 0 0% 

NJ STÅG 0 632 632 0% 0 0 0 0% 

SJ SJ 25643 263953 289596 9% 20972 264599 285571 7% 

SKANE ARRIVA 1127 101654 102781 1% 8219 102266 110485 7% 

SKJB SKJB 433 1479 1912 23% 0 1479 1479 0% 

SKÅJ SKÅJ 24 68 92 26% 0 68 68 0% 

SL STÅG 1917 188603 190520 1% 2480 189235 191715 1% 

TJF TJF 0 342 342 0% 0 342 342 0% 

TKAB TKAB 3327 55148 58475 6% 159 55148 55307 0% 

TÅGAB TÅGAB 2266 7527 9793 23% 625 7527 8152 8% 

UL DSBSV 1472 33371 34843 4% 1364 33371 34735 4% 

VASTTRAF SJ 5487 176090 181577 3% 1083 176090 177173 1% 

VEO VEO 879 2368 3247 27% 888 2368 3256 27% 

ÖTRAF ARRIVA 116 58068 58184 0% 319 58068 58387 1% 

Ö-TÅG VEO 4604 74533 79137 6% 1524 74533 76057 2% 

Totalt Person   60627 1131539 1192166 5% 45790 1131539 1177329 4% 

Totalt Gods + 

Person   85026 1385386 1470412 6% 54223 1385386 1439609 4% 

*ABB TÅGAB är en godsoperatör 
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I tabell 7 visas motsvarande data för år 2015. Mönstret är ganska likartat för år 2015 och 2014 även 

om bortfallet totalt sett är något lägre för 2015 än för 2014. Vissa operatörer har mycket stort A-

bortfall båda åren, t ex CN, CTS, DBSRS, DSBSV, MTRN, TXL, TÅGAB och VEO. 

 

Tabell 7. A-bortfall resp B-bortfall år 2015 för gods- resp persontågsoperatörer. 

GODS:          

Ägare Operatör 

Ansökta 

ej 

tilldelade 

Ansökta 

och 

tilldelade 

Totalt 

ansökta 

A-

bortfall 

Tilldelade 

utan 

ansökan 

Tilldelade 

efter 

ansökan 

Totalt 

tilldelade 

B-

bortfall  

BASAB BASAB 28 674 702 4% 6 674 680 1% 

CFL CFL 1051 6155 7206 15% 54 6155 6209 1% 

CN CN 724 3044 3768 19% 208 3044 3252 6% 

DBSRS DBSRS 2485 7603 10088 25% 469 7603 8072 6% 

GC GC 3474 153944 157418 2% 2951 153944 156895 2% 

HR HR 2306 28060 30366 8% 1123 28060 29183 4% 

IFAB HR 1 0 1 100% 0 0 0 0% 

IFAB IFAB 261 114 375 70% 10 114 124 8% 

ITAB ITAB 17 2149 2166 1% 210 2149 2359 9% 

MTAB MTAB 320 19300 19620 2% 288 19300 19588 1% 

RRAB CN 0 1500 1500 0% 0 1500 1500 0% 

RRAB GC 0 2602 2602 0% 0 2602 2602 0% 

RUSH RRAB 0 151 151 0% 0 151 151 0% 

RUSH RUSH 819 11418 12237 7% 507 11418 11925 4% 

SWT SWT 99 31 130 76% 1 31 32 3% 

TAB TAB 0 4750 4750 0% 0 4750 4750 0% 

TMR TMR 137 1472 1609 9% 0 1472 1472 0% 

TXL TXL 2051 6543 8594 24% 603 6543 7146 8% 

Totalt Gods   13773 249510 263283 5,23% 6430 249510 255940 2,51% 

          

PERSON:          

ABB TÅGAB* 26 89 115 23% 0 89 89 0% 

ARRIVA ARRIVA 0 11490 11490 0% 0 11490 11490 0% 

ATRAIN ATRAIN 0 57729 57729 0% 0 57729 57729 0% 

BJ BJ 0 2 2 0% 0 2 2 0% 

BOT BOT 634 25242 25876 2% 25 25242 25267 0% 

DSBSV DSBSV 2641 2455 5096 52% 113 2455 2568 4% 

DVVJ DVVJ 0 662 662 0% 0 662 662 0% 

JLT VEO 3937 47519 51456 8% 1093 47519 48612 2% 

KLT VEO 1769 31397 33166 5% 123 31397 31520 0% 

MTRN MTRN 1883 6605 8488 22% 129 6605 6734 2% 

SJ SJ 14542 267399 281941 5% 13678 267399 281077 5% 

SKANE ARRIVA 5198 126031 131229 4% 5274 126031 131305 4% 

SKJB SKJB 72 1530 1602 4% 36 1530 1566 2% 

SLL STÅG 9095 176847 185942 5% 8219 176847 185066 4% 

TJF TJF 0 318 318 0% 0 318 318 0% 

TKAB TKAB 2209 68082 70291 3% 389 68082 68471 1% 

TÅGAB TÅGAB 1530 6541 8071 19% 664 6541 7205 9% 

UL DSBSV 2826 33548 36374 8% 209 33548 33757 1% 

VASTTRAF SJ 5159 177628 182787 3% 1896 177628 179524 1% 

VEO VEO 569 3635 4204 14% 221 3635 3856 6% 

ÖTRAF ARRIVA 280 41831 42111 1% 359 41831 42190 1% 

Ö-TÅG VEO 1507 76638 78145 2% 1167 76638 77805 1% 

Totalt Person   53877 1163218 1217095 4,43% 33595 1163218 1196813 2,81% 

Totalt Gods + 

Person   67650 1412728 1480378 4,57% 40025 1412728 1452753 2,76% 

*ABB TÅGAB är en godsoperatör 
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Om man jämför de operatörer som har mer än 25 procent A-bortfall 2014 och 2015 så har 3 minskat 

andelen A-bortfall, 3 har ökat sin andel och 3 är nya 2015. 

För B-bortfallet har de extrema värdena försvunnit mellan 2014 och 2015. De som har störst andel B-

bortfall 2015 är IFAB, ITAB, TMR och TÅGAB alla på 8-9 procent. 

Jämför vi totalt sökta 2014 med 2015 ser vi att dessa ökat med 0,7 procent. Detta är samma ökning 

som totalt antal tilldelade tåglägen ökar från 2014 till 2015. 

4.3.  Ruckningar 

I tabell 8 redovisas, för varje sökande av tåglägen/operatör-konstellation, beräknade ruckningstider per 

beviljat tågläge för år 2014. Observera att redovisade värden endast omfattar tåglägen för vilka en 

matchning mellan ansökta och beviljade kunnat göras. Genomgående är ruckningstiderna lägre för 

avgångstiderna (från utgångsstationen) än för ankomsttiderna (till slutdestinationen), vilket är naturligt 

eftersom ankomsttiderna påverkas både av avgångstid och av körtid. Anmärkningsvärd är den stora 

spridningen i ruckningstider mellan de olika operatörerna. För persontågsoperatörer är typiskt 

ruckningstiderna ofta lägre än för godstågsoperatörer.  

Tabell 8. Beräknade ruckningstider per operatör för år 2014. 

GODS  

:     

Totala ruckningstider (summa 

absolutbelopp [sek]) 

Ruckningstid per beviljat tågläge 

[sek] 

Ägare Operatör 

Antal beviljade 

tåglägen Avgångar  Körtider Ankomster Avgångar  Körtider Ankomster 

TMR TMR 1913 28040520 10513127 27726481 14658 5496 14494 

HR HR 36408 284631955 29434858 302469909 7818 808 8308 

CN CN 2504 4255017 8142531 9308814 1699 3252 3718 

DBSR

S DBSRS 7887 10599600 5304260 9192740 1344 673 1166 

GC GC 152900 198348922 158450729 283967219 1297 1036 1857 

MTA

B MTAB 19219 22435440 22760924 30117884 1167 1184 1567 

TAB TAB 1706 1823220 2441615 3713435 1069 1431 2177 

TXL TXL 6045 6293492 16588886 18164738 1041 2744 3005 

RUSH RUSH 11669 11576760 12345519 21549613 992 1058 1847 

RRAB CN 1630 1401060 10599145 9244285 860 6503 5671 

RRAB GC 2865 2191020 888347 2627763 765 310 917 

ITAB ITAB 2395 1209360 2274027 3004959 505 949 1255 

CFL CFL 6087 2810280 6518519 5101063 462 1071 838 

TAB DBSRS 104 37440 6240 31200 360 60 300 

GC ITAB 414 29700 648494 636460 72 1566 1537 

RUSH RRAB 101 0 66660 66660 0 660 660 

Totalt 

Gods   253847 575683786 286983881 726923223 2268 1131 2864 

         

 



VTI rapport 880  75 

PERSON

:         

Ägare Operatör 

Antal 

beviljade 

tåglägen Avgångar  Körtider Ankomster Avgångar  Körtider Ankomster 

KV KV 11 184753 134850 253653 16796 12259 23059 

JLT VEO 3192 20311680 1073760 20841600 6363 336 6529 

TÅGAB TÅGAB 7527 15627280 24306000 27143672 2076 3229 3606 

ABB TÅGAB* 102 147360 1099416 1066056 1445 10779 10452 

SKÅJ SKÅJ 68 63480 69194 110210 934 1018 1621 

KLT VEO 24576 21571560 2615060 22626020 878 106 921 

SKJB SKJB 1479 1056780 1103903 1376979 715 746 931 

CTS CTS 906 569760 1198623 1252593 629 1323 1383 

VEO VEO 2368 1231260 2227579 2315717 520 941 978 

MTRN MTRN 2558 1216020 1782336 1017376 475 697 398 

BJ BJ 2 900 1137 2037 450 569 1019 

ÖTRAF ARRIVA 58068 20709960 1050484 20898604 357 18 360 

BOT BOT 25926 6116280 12419252 13161632 236 479 508 

TKAB TKAB 55148 11477460 11271793 13556971 208 204 246 

JLT DSBSV 27734 5468820 10355683 8357991 197 373 301 

DSBSV DSBSV 3104 386280 344580 226140 124 111 73 

TJF TJF 342 41280 0 41280 121 0 121 

ARRIVA ARRIVA 8510 1001100 1011420 1344240 118 119 158 

SJ SJ 263953 25150380 62818189 62511281 95 238 237 

GLL TKAB 10784 962520 2463240 2418720 89 228 224 

VASTTR

AF SJ 176090 10002120 20511107 25018775 57 116 142 

Ö-TÅG VEO 74533 3872100 9840021 8419401 52 132 113 

SL STÅG 188603 4398344 1833736 4475640 23 10 24 

SKANE ARRIVA 101654 2043540 3928184 4471724 20 39 44 

UL DSBSV 33371 545400 1887960 1394640 16 57 42 

ATRAIN ATRAIN 59040 504900 182340 637920 9 3 11 

GLL SJ 634 0 172348 172348 0 272 272 

NJ ARRIVA 612 0 0 0 0 0 0 

NJ SJ 12 0 1440 1440 0 120 120 

NJ STÅG 632 0 0 0 0 0 0 

Totalt 

Person   1131539 154661317 

17570363

5 245114660 137 155 217 

Totalt  

Gods + 

Person   1385386 730345103 

46268751

6 972037883 527 334 702 

*ABB TÅGAB är en godsoperatör 
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I tabell 9 redovisas motsvarande ruckningstider för år 2015. För de enskilda operatörerna uppvisar 

förändringarna mellan år 2014 och 2015 ett lika varierat mönster som själva ruckningstiderna. Antal 

ägar/operatör-konstellationer tycks ha minskat något från år 2014 till 2015. 

 

Tabell 9. Beräknade ruckningstider per operatör för år 2015. 

GODS:   

Total ruckningstider (summa 

absolutbelopp [sek]) 

Ruckningstid per beviljat tågläge 

[sek] 

Ägare Operatör 

Antal 

beviljade 

tåglägen  Avgångar  Körtider Ankomster Avgångar  Körtider Ankomster 

TMR TMR 1472 23092380 62436159 54524379 15688 42416 37041 

TXL TXL 6543 32744399 99980920 115603663 5004 15281 17668 

IFAB IFAB 114 498180 6931433 6798053 4370 60802 59632 

DBSRS DBSRS 7603 25903620 2722211 25504991 3407 358 3355 

HR HR 28060 76369211 72607991 131917814 2722 2588 4701 

RUSH RUSH 11418 18660420 47310576 42238356 1634 4144 3699 

ITAB ITAB 2149 2181540 35598024 36715884 1015 16565 17085 

CFL CFL 6155 6207600 193952633 193787873 1009 31511 31485 

GC GC 153944 114274255 223444364 258151571 742 1451 1677 

SWT SWT 31 21240 2224548 2222508 685 71760 71694 

CN CN 3044 2057486 47069440 46335182 676 15463 15222 

TAB TAB 4750 2590722 3573387 5342745 545 752 1125 

RRAB GC 2602 1260900 483540 1425240 485 186 548 

MTAB MTAB 19300 5600160 14727236 15025620 290 763 779 

RRAB CN 1500 412860 2457840 2501220 275 1639 1667 

BASAB BASAB 674 158460 989940 973440 235 1469 1444 

RUSH RRAB 151 9060 135900 126840 60 900 840 

Totalt Gods 249510 312042493 816646142 939195379 1251 3273 3764 
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PERSON:         

Ägare Operatör 

Antal 

beviljade 

tåglägen  Avgångar  Körtider Ankomster Avgångar  Körtider Ankomster 

ABB TÅGAB 89 189000 496380 680100 2124 5577 7642 

TÅGAB TÅGAB 6541 13039189 16968149 24585048 1993 2594 3759 

KLT VEO 31397 36583800 6057420 35810340 1165 193 1141 

BJ BJ 2 1800 84120 85920 900 42060 42960 

VEO VEO 3635 2935140 2491920 3436500 807 686 945 

BOT BOT 25242 20226156 174850699 158656063 801 6927 6285 

MTRN MTRN 6605 3832020 1204080 3748980 580 182 568 

SKJB SKJB 1530 821160 17095529 17320049 537 11174 11320 

DSBSV DSBSV 2455 963120 5091900 5762940 392 2074 2347 

JLT VEO 47519 10673760 10836360 10317840 225 228 217 

UL DSBSV 33548 6289440 5930084 7077284 187 177 211 

TKAB TKAB 68082 10102305 24795536 25770551 148 364 379 

ARRIVA ARRIVA 11490 1583040 837790 1938910 138 73 169 

SJ SJ 267399 25754826 30011138 34482752 96 112 129 

Ö-TÅG VEO 76638 7008360 160959242 162498122 91 2100 2120 

SLL STÅG 176847 14142814 36638879 45148339 80 207 255 

SKANE ARRIVA 126031 7051680 5733295 10592953 56 45 84 

ÖTRAF ARRIVA 41831 2077560 72999600 73727760 50 1745 1763 

VASTTRAF SJ 177628 7479420 10039672 7774012 42 57 44 

TJF TJF 318 9360 0 9360 29 0 29 

ATRAIN ATRAIN 57729 82740 119340 168960 1 2 3 

DVVJ DVVJ 662 0 2169014 2169014 0 3276 3276 

Totalt Person 1163218 170846690 585410147 631761797 147 503 543 

Totalt Gods + Person 1412728 482889183 1402056289 1570957176 342 992 1112 

         

*ABB TÅGAB är en godsoperatör 

 

Så här har ruckningarna per avgång utvecklats mellan 2014 och 2015. 

Avgångstider Körtider Ankomsttider 

-35 % +197 % +58 % 

Bilden av hur ruckningarna utvecklats mellan dessa år således inte entydig. 

Skillnaderna i genomsnittlig ruckningstid mellan operatörer kan bero på att de, i olika hög grad, kör på 

tider eller sträckor med hög grad av konkurrens om tiderna och därmed knapphet. 

 



78  VTI rapport 880 

5. Analys av sökta adhoc jämfört med tåglägen sökta i plan  

I tabell 10 visas antal individuella ansökta adhoc-tåglägen under januari och februari för år 2015. Som 

jämförelse visas även motsvarande totalt antal ansökta reguljära tåglägen. Uppskattningen av det totala 

antalet ad hoc-tåglägen för hela året är således baserad på uppgifter för perioden januari-februari 2015 

och har räknats upp till hela 2015 genom multiplikation med en faktor 6. 

För de flesta sökande av tåglägen utgör ad hoc-tåglägena en liten andel av totala antalet tåglägen 

(totalt ca 2,5 %, 8 % för gods och 1,3 % för person). För ett fåtal sökande av tåglägen dominerar dock 

ad hoc-tåglägena, t ex för BJ, IFAB och SWT.   

Tabell 10. Jämförelse mellan antal (individuella) ansökta ad hoc-tåglägen och motsvarande reguljära 

tåglägen för 2015. För gods- respektive persontåg. 

Gods:   Adhoc ansökta Reguljärt ansökta 

Sökande Operatör 

jan-feb 

2015 

Uppräknat 

till 2015 Totalt 2015 

Kvot ad 

hoc/reguljära 

BASAB BASAB 11 66 702 0,09 

CFL CFL 95 570 7206 0,08 

CN CN 46 276 3768 0,07 

CN RRAB 2 12 0   

DBSRS DBSRS 0 0 10088 0,00 

GC CN 2 12 0   

GC GC 747 4482 157418 0,03 

HR HOPAB 3 18 0   

HR HR 578 3468 30366 0,11 

IFAB HR 0 0 1 0,00 

IFAB IFAB 829 4974 375 13,26 

ITAB ITAB 62 372 2166 0,17 

MTAB MTAB 0 0 19620 0,00 

NTAB NTAB 8 48 0   

RCL RCL 38 228 0   

RRAB CN 16 96 1500 0,06 

RRAB GC 0 0 2602 0,00 

RUSH RRAB 0 0 151 0,00 

RUSH RUSH 315 1890 12237 0,15 

SJTAB SJTAB 3 18 0   

SPARK SPARK 209 1254 0   

STAB STAB 38 228 0   

STR STR 226 1356 0   

SWT SWT 98 588 130 4,52 

TAB TAB 40 240 4750 0,05 

TMR TMR 8 48 1609 0,03 

TXL TXL 246 1476 8594 0,17 

TÅGAB TXL 2 12 0   

VR VR 120 720 0   

Totalt Gods   3742 22452 263283 0,09 
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Person:   Adhoc ansökta Reguljärt ansökta 

Sökande Operatör 

jan-feb 

2015 

Uppräknat 

till 2015 Totalt 2015 

Kvot ad 

hoc/reguljära 

ABB TÅGAB* 0 0 115 0,00 

ARRIVA ARRIVA 102 612 11490 0,05 

ATRAIN ATRAIN 171 1026 57729 0,02 

BJ BJ 10 60 2 30,00 

BOT BOT 135 810 25876 0,03 

DSBSV DSBSV 0 0 5096 0,00 

DVVJ DVVJ 0 0 662 0,00 

FSVJ FSVJ 2 12 0   

JLT VEO 42 252 51456 0,00 

KLT VEO 164 984 33166 0,03 

KV KV 3 18 0   

MTRN MTRN 25 150 8488 0,02 

NJ NJ 1 6 0   

OJF OJF 0 0 0   

SJ SJ 830 4980 281941 0,02 

SKANE ARRIVA 16 96 131229 0,00 

SKJB SKJB 28 168 1602 0,10 

SKÅJ SKÅJ 6 36 0   

SLL STÅG 350 2100 185942 0,01 

SMOK SMOK 5 30 0   

STR STÅG 2 12 0   

TJF TJF 0 0 318 0,00 

TKAB DSBSV 22 132 0   

TKAB TKAB 117 702 70291 0,01 

TÅGAB TÅGAB 326 1956 8071 0,24 

UL DSBSV 47 282 36374 0,01 

VASTTRAF SJ 25 150 182787 0,00 

VEO VEO 21 126 4204 0,03 

ÖTRAF ARRIVA 165 990 42111 0,02 

Ö-TÅG VEO 45 270 78145 0,00 

Totalt Person   2660 15960 1217095 0,01 

Totalt Gods + Person 6402 38412 1480378 0,03 

*ABB TÅGAB är en godsoperatör 

De sökande av tåglägen som har störst kvot  

ad hoc / reguljärt  

är BJ, IFAB, SWT, TÅGAB, TXL. IFAB och TÅGAB är också operatörer som har stort B-bortfall 

2015. Detta kan möjligen indikera att dessa operatörer velat göra större förändringar av sin körda 

trafik under 2015 än tidigare år. 

Jämfört med de cirka 30 procentenheterna återlämnade tåglägena från godsoperatörer (jämför 

avsnitt 1) är de 8 procentenheterna sökta ad-hoc-tåglägen klart mindre. Detta indikerar möjligen att det 

kan finnas en outnyttjad potential för godstransporter.   
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6. Prioriteras Västtrafik lägre än SJ tilldelning av tåglägen?  

Vid presentationen av Samkostrapporten (Pyddoke m.fl. (2014)) om kapacitetsbrist vid Transport-

forum i januari 2015 framfördes synpunkten att den där genomförda analysen var missvisande 

eftersom enbart SJ och Green Cargos tåglägen analyserades. Det framfördes också en förmodan att 

Västtrafik fick stå tillbaka i förhållande till främst SJ i fördelningen av tåglägen i Göteborg. 

Utgångspunkten för analysen i detta avsnitt är därför hypotesen att Västtrafik kommit till korta mot 

främst SJ i fördelningen av tåglägen i Göteborg.  

En vidare formulering av hypotesen skulle kunna vara att Västtrafik kommer till korta mot samtliga 

operatörer av långväga persontrafik på Västra stambanan. Den första hypotesen skulle kunna testas 

genom att jämföra i vilken utsträckning Västtrafik får de tåglägen man söker med start vid Göteborgs 

centralstation med i vilken utsträckning SJ får motsvarande tåglägen 2015. En annan kan vara att jäm-

föra Västtrafik med SJ, Öresundstågen, MTR, Tågåkeriet i Bergslagen och Skandinaviska jernbanor 

sammantagna. Dessa valdes för att de alla kör fjärrtåg i persontrafik från Göteborg. Därmed kan de 

väntas prioriteras före Västtrafiks pendeltåg. En ytterligare kontroll kan göras genom att jämföra hur 

många tåglägen Västtrafik erhåller med start på Göteborgs centralstation 2015 med 2014 och 2013. 

Detta har inte gjorts. 

I en särskild analys av sökanden som söker tåglägen för tåg som avgår från Göteborgs central har vi 

främst jämfört SJ och Västtrafik. Till att börja med kan vi konstatera att i absoluta tal söker Västtrafik 

nästan fem gånger fler tåglägen än SJ (se tabell 11 nedan). 

För SJ avslogs 1,7 procent och för Västtrafik 1,6 procent av de sökta tåglägena. Detta ensamt indikerar 

inte att Västtrafik missgynnas i prioriteringarna. Det verkar snarare som om MTR fått en sämre 

tilldelning. 

Tabell 11. Persontågoperatörers sökta och ej beviljade tåglägen 2015 med start vid Göteborg central. 

 Totalt Ej beviljade 
Andel ej 

beviljade 

Västtrafik 72722 1142 1,6% 

SJ 15413 259 1,7% 

Öresundståg 9228 312 3,4% 

MTR 1740 309 17,8% 

Tågåkeriet i Bergslagen 1032 92 8,9% 

Skandinaviska jernbanor 632 0 0,0% 

Jämför vi Västtrafik med SJ, MTR, Tågåkeriet i Bergslagen och Skandinaviska jernbanor samman-

tagna så avslås för dessa fjärrtågsoperatörer sammantaget 3,5 procent av de sökta tåglägena. Inte heller 

vid denna jämförelse får Västtrafik en sämre tilldelning. 

Till sist jämför vi hur många tåglägen Västtrafik totalt erhållit 2015 med 2014 och 2013 (Tabell 12). 
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Tabell 12. Antal tilldelade tåglägen till Västtrafik. 

 Totalt antal Index 

2013 168 328 100 

2014 177 173 105 

2015 179 524 107 

 

Inte heller denna serie indikerar att Västtrafik fått en sämre tilldelning. Utvecklingen sammanfaller 

ungefärligen med riksgenomsnittet för persontågstrafik. 

Jämför vi genomsnittliga ruckningar för SJ och Västtrafik vid Göteborgs centralstation så är 

ruckningen i avgångstid i genomsnitt 20 sekunder för SJ och 15 sekunder för Västtrafik. Motsvarande 

tal för ankomsttid är i genomsnitt 128 sekunder för SJ och 29 sekunder för Västtrafik. Inte heller detta 

indikerar att Västtrafik kommer till korta i prioriteringarna. 
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7. Skillnader mellan önskade och sökta tåglägen – Resultat av 
intervjuer 

Syftet med intervjuerna har främst varit att försöka utröna i vilken utsträckning operatörerna skulle 

vilja nyttja mer av den befintliga kapaciteten än de faktiskt söker. Det kan finnas flera skäl till att 

operatörerna söker både fler och färre tåglägen än de faktiskt skulle vilja nyttja. Den situation som 

skapas genom det sätt som Trafikverket har valt att genomföra tågplaneprocessen skapar incitament att 

noga välja vilken information som man lämnar om sin egen verksamhet. Därför kan troligtvis inte 

sökta tåglägen enkelt tolkas som information om operatörernas maximala önskemål om att köra tåg. 

Teoretiskt sett kan man således tänka sig en stor mängd alternativa strategier för att hantera den 

tågplaneringsprocess som Trafikverket administrerar. Denna studie har dock inte ambitionen att vare 

sig teoretiskt eller empiriskt analysera alla tänkbara eller förekommande strategier. Syftet innebär 

istället att undersöka om någon operatör beskriver sina önskemål på ett sätt som innebär att de inte 

söker alla de tåglägen som de skulle kunna vilja använda. 

En utgångspunkt för alla aktörer är Trafikverkets modell för samhällsekonomisk prioritering. Aktörer-

na inser att om det råder oenighet om fördelning av befintlig kapacitet så kommer prioriteringen att 

bestämmas av modellen. I den mån som prioriteringen kan förutses av båda parter är det inte sannolikt 

att man kommer att söka kapacitet som innebär att man avviker långt från modellens prioritering om 

det är till nackdel gentemot en konkurrent med högre prioriterade tåg. I tillägg till detta vill man 

förmodligen vänta så länge som möjligt med att avslöja planer om att köra ny trafik. 

En tänkbar strategi skulle kunna vara att söka fler tåglägen än man avser använda för att förhindra att 

ens konkurrenter får de attraktiva tåglägena. Denna strategi blockeras dock om konkurrenterna kan 

vinna på att föreslå prioritering enligt modellen. Detta behöver dock inte utesluta att parterna kan finna 

lösningar som är ömsesidigt fördelaktiga men avviker från modellens prioritering. I sådana fall kan en 

kapacitetsanvändning som avviker från modellens etableras.  

En viktig skillnad mellan aktörer är också att de har olika mål. För en politiskt styrd aktör, som en 

regional kollektivtrafikmyndighet, behöver inte kommersiell lönsamhet eller försiktighet vara det 

främsta målet. Där kan istället ambitioner om långsiktig uthållighet och löften om samhällsservice gå 

före företagsekonomisk lönsamhet. För SJ är det kommersiell lönsamhet och rimliga affärsmässiga 

risker som ska vägas av. För SJ är förmodligen inte tågplaneringsprocessen arenan där man vill 

kommunicera sina avsikter till kunderna. 

Sammantaget innebär detta att vi bedömer att alla utsagor om vilken trafik man vill köra bör tolkas 

med utgångspunkt i rivaliserande sökandens önskemål och relativa rangordning i Trafikverkets 

modell. Det innebär att om konkurrenter med högre ”rankade” tåg söker ett tågläge man själv önskar 

är det inte nödvändigtvis lönt att söka detta tågläge. Som nämndes inledningsvis kan det naturligtvis 

finnas beteenden som inte följer denna logik. Det kan t.ex. finnas operatörer som vill markera närvaro 

och därför väljer en annan strategi även om det inte nödvändigtvis blir framgångsrikt.  

 

Intervju med Markus Gunnervall Västtrafik maj 2015 

Intervjun fokuserade på i vilken utsträckning Västtrafik skulle vilja använda flera tåglägen än man 

sökte för exempelvis tågplanen 2015. Markus berättade att Västtrafik på flera olika sätt vet vilka 

möjligheter det finns att få tåglägen i befintlig kapacitet. Därutöver finns potential att köra betydligt 

mer tågtrafik t.ex. mellan Borås och Göteborg men där finns inte bankapacitet för den tågtrafik man 

skulle vilja köra. 

Resonemanget avgränsades fortsättningsvis till de önskemål som man kan ha för befintlig kapacitet. 

Markus (och Västtrafiks) bedömning är att det inte är relevant/meningsfullt att söka tåglägen man inte 

kan få. Västtrafik anser inte att kapacitetsplaneringen är rätt forum för att uttrycka sina långsiktiga 
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önskemål om kapacitet. Han berättar att tågplaneprocessen har en tidig fas där man i realiteten 

förhandlar sig fram till ansökningar som ska kunna beviljas. Det innebär att Västtrafik eftersträvar en 

ansökning som kan beviljas. Västtrafik har också ett avtal med SJ om periodkortsgiltighet på SJ 

Regional, dvs. linjen Göteborg-Örebro-Västerås-Stockholm, för resor inom Västra Götaland. Genom 

denna kontakt kan Västtrafik erfara vilken kapacitet SJ planerar att söka. Detta är således ytterligare en 

kanal genom vilken Västtrafik i förväg kan få information om anspråk på kapacitet. 

Beroende på vilken samhällsekonomisk lönsamhet olika tåg har kan de prioriteras av Trafikverket. När 

flera operatörer vill ha kapacitet under samma tidsperiod och man inte kan hitta en lösning som 

innebär att alla får kapacitet ska Trafikverket använda sin beräkningsmodell. I denna beräkning brukar 

snabbtåg vanligtvis ha ett högre samhällsekonomiskt värde än regionaltåg och pendeltåg. Denna 

modell väger också in anslutningar till andra tåg vilket således kan påverka resultatet. 

Idag bedrivs en omfattande och heterogen trafik på Västra stambanan, vilket begränsar Västtrafiks 

möjligheter att köra så många tåg som man skulle vilja på banan. Eftersom fjärrtågtrafiken vanligtvis 

prioriteras före regionaltrafiken så kan utrymmet för regionaltrafik krympa om fjärrtågtrafiken 

expanderar. Även Västtrafiks egna önskemål om att köra regiontåg och pendeltåg med olika 

stoppmönster och restider bidrar till att mer kapacitet behövs än om tågen hade samma hastighet och 

stoppmönster. 

Markus funderade vidare på vilka anspråk på idag tillgänglig kapacitet som Västtrafik skulle kunna ha 

om inga andra operatörer behövde kapacitet. Han kom då fram till att det främst är på Västra 

stambanan som sådana önskemål finns. Ett exempel är pendeltågstrafiken mellan Göteborg och 

Alingsås där Västtrafik gärna skulle köra kvartstrafik men där det ”inte går att få” mer kapacitet än för 

halvtimmestrafik. Ett annat exempel är att Västtrafik gärna skulle vilja öka antalet regionexpress-

tåg/regiontåg, åtminstone mellan Göteborg och Herrljunga, från timmes till halvtimmestrafik i 

högtrafik och från varannan till timmestrafik i lågtrafik. 

 

Intervju med Bjarni Skipper och Bertil Hellgren SJ maj 2015 

Två frågeställningar behandlades. Den första avsåg om det skett någon förändring av tilldelningen av 

tåglägen 2015 jämfört med åren innan. Den andra är i vilken utsträckning SJ skulle vilja söka flera 

tåglägen än man sökte för tågplanen 2015. 

Beträffande frågan om förändringar uppfattar inte SJ att det skett någon minskning av antalet beviljade 

tåglägen. Han uppfattar snarare att SJ fått en bättre utdelning i förhållande till sökta lägen 2015 jämfört 

med tidigare år.  

I viss utsträckning kan det förekomma att SJ håller tillbaka ansökningar. SJ uppfattar dock inte att 

bolagets möjligheter att få kapacitet är särskilt begränsat eftersom bolaget har högprioriterade tåg. SJ 

prioriterar att göra väl genomtänkta ansökningar som de kan få igenom. 

 

Slutsats 

Iakttagelsen att två operatörer uppger att de söker tåglägen som de bedömer att de kan få betyder 

naturligtvis inte att alla operatörer behöver tänka på detta sätt. Iakttagelsen innebär dock att hypotesen 

som motiverade intervjuundersökningen, nämligen att det kunde finnas operatörer som inte sökte alla 

de tåglägen de vid givna banavgifter skulle kunna vilja ha, har bekräftats. Därmed kan vi konstatera att 

de totala antalet sökta tåglägen inte nödvändigtvis representerar den totala efterfrågan i 

nationalekonomisk mening. 
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