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Förord 

Trafikverket har betydande kostnader för underhåll och drift av rangerbangårdar och det 
finns samtidigt ett stort behov av reinvesteringar i bangårdar. Det saknas dock i dagsläget 
möjligheter att utvärdera nyttan av att underhålla bangårdar. Brist på kapacitet för rangering 
kan dock orsaka stora kostnader för godskunderna, vilket visade sig under de svåra vintrarna 
2010-2011. Trafikverket behöver därför få fram en metod för att beräkna nyttan av 
rangering eller omvänt kostnaden för avbrott i rangeringen. För att kunna beräkna nyttan av 
insatserna behövs det därför en generell modell som visar vilka nyttor och kostnader som 
uppstår vid underhåll eller brist på underhåll av rangerbangårdar. 

Trafikverket har därför gett KTH Järnvägsgrupp i uppdrag att ta fram en modell för att 
beräkna nyttan av rangerbangårdar samt att beskriva den hittillsvarande utvecklingen av 
rangerbangårdarna. Vidare ingår i uppdraget att i samarbete med Trafikverket ta fram en 
prognos över den framtida utvecklingen av godstransporterna och vagnslasttrafiken. 

Projektledare har varit Bo-Lennart Nelldal, KTH. För prognosen av den framtida 
vagnslasttrafiken svarar Jakob Wajsman, Trafikverket. För analysen av den 
samhällsekonomiska nyttan av rangerbangårdar svarar Bo-Lennart Nelldal. Visst underlag 
om bangårdarna har tagits fram av Lars Ahlstedt, European Rail Consulting. 

Denna rapport har författats av Bo-Lennart Nelldal och Jakob Wajsman. Författarna svarar 
själva för slutsatser i rapporten. 

Stockholm i december 2014 

 

Bo-Lennart Nelldal 
 

Bo-Lennart Nelldal                             Jakob Wajsman 

Professor em, KTH                             Civilingenjör, Trafikverket 
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Sammanfattning 

Utvecklingen av rangerbangårdarna 

På 1970-talet rationaliserades vagnslasttrafiken och det s.k. knutpunktssystemet bildades 

där 30 bangårdar utgjorde basen. En del av dem var också nationella bangårdar som 

sorterade vagnar under vägen t.ex. Hallsberg och Ånge. Styckegodstrafiken hade också 

terminaler i dessa 30 knutpunkter och många hade också kombiterminaler. Denna struktur 

behölls fram till omkring år 1990 då styckegodstrafiken lades ned.  

Under 1990-talet rationaliserades fjärrtågsplanen kraftigt, varvid antalet rangerbangårdar 

minskades i flera steg till 13. De flesta används numera som lokalbangårdar för växling av 

matartåg, medan det huvudsakliga rangeringsarbetet av fjärrgodståg görs i Hallsberg, 

Göteborg (Sävenäs) och Malmö. Hallsberg blev den stora nationella bangården efter en 

omfattande ombyggnad år 2004. 

Antalet industrispår har minskat från ca 1 200 år 1987 till ca 400 år 2013 och antalet 

terminallok har minskat från ca 440 år 1988 till ca 50 år 2013. Samtidigt har matartrafiken 

koncentrerats till färre platser, främst för att nå bättre lönsamhet, men ibland även för att 

industrin har koncentrerats och transporter övergått till lastbil. 

Även kombitrafiken koncentrerades till färre terminaler, men många nya kombiterminaler 

har tillkommit från omkring år 2000 framför allt som en följd av trafiken till Göteborgs hamn. 

Efter år 2010 har en stor del av inrikestrafiken lagts ned. Kombitrafiken använder sig i regel 

inte av rangerbangårdar dock med undantag för Green Cargo. 

Det har således under de senaste decennierna skett en stor omstrukturering av järnvägens 

produktionssystem där vagnslasttrafiken minskat medan systemtågs- och kombitrafiken har 

ökat. Vagnslasttrafiken har samtidigt utvecklats från att bestå av enstaka vagnar till större 

vagngrupper och vagnarna har blivit större genom en övergång från 2- till 4-axliga vagnar. 

Samhällsekonomiska kalkyler för rangerbangårdar 

Trafikverket har betydande kostnader för drift och underhåll av rangerbangårdar och det 

finns också ett stort behov av reinvesteringar. Det saknas dock i dagsläget möjligheter att 

utvärdera nyttan av drift och underhåll av rangerbangårdar samt andra åtgärder. För att 

göra detta behövs det en generell modell som visar vilka nyttor och kostnader som uppstår 

vid underhåll eller brist på underhåll av rangerbangårdar. Något underlag för detta finns inte 

i ASEK. KTH fick därför i uppdrag att utveckla några särskilda modeller med kopplingar till 

rangerbangårdar som redovisas i denna rapport: 

 Godsförseningsmodellen 

 Godstågkostnadsmodellen 

 Rangeringsmodellen 

 Transportkostnadsmodellen 
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Godsförseningsmodellen används för att beräkna de merkostnader som uppstår för 

transportkunderna som följd av förseningar och trafikavbrott. Tågkostnadsmodellen används 

beräkna de merkostnader som uppstår för operatörerna samt för att beräkna merkostnader 

för att köra tåg till andra bangårdar och förändrad fyllnadsgrad i tågen. Rangeringsmodellen 

används för att beräkna driftkostnaderna för att rangera och växla på olika typer av 

bangårdar. Transportkostnadsmodellen används för att beräkna merkostnaderna för att 

transportera med lastbil om detta blir konsekvensen av förseningar och trafikavbrott. 

En översikt av modellerna och hur de hänger samman med olika fall av reducerad kapacitet 

och trafikavbrott framgår av figur nedan. Av de modeller som tagits fram i detta projekt är 

godsförseningsmodellen och rangeringsmodellen helt nya.  

Godsförseningsmodellen bygger på en beräkning av kundförluster för den andel av godset 

som får utebliven fakturering vid förseningar över en timme. Det bygger på en undersökning 

av godskundernas värderingar och en specialundersökning av intäktsbortfall vid ett stort 

industriföretag i Sverige som en följd av trafikavbrott. Kundförlusten beräknas som: 

Sannolikhet för försening x andel av godset som inte kan faktureras beroende på 

förseningens varaktighet x varuvärdet. 

Detta kan kallas varuvärdesansatsen till skillnad för kapitalvärdesansatsen som används 

generellt för förseningar i ASEK. Kapitalvärdesansatsen bygger på att man beräknar 

kapitalkostnaden för godset under transporttiden och förseningstiden, där förseningstiden 

har det dubbla godstidsvärdet. Vi föreslår att ASEKs godstidsvärde används för förseningar 

under en timme och också för förseningar över en timme, men då justerat för den andel som 

beräknas orsaka kundförluster, detta för att undvika dubbelräkning.  

Därutöver beräknas merkostnaderna för operatörerna vid förseningar större än en timme 

som en följd av förseningar som ett procentuellt påslag på tågkörningskostnaderna på 

avgående tåg från bangården. 

Godsförseningsmodellen ger högre samhällsekonomiska kostnader när varuvärdesansatsen 

tillämpas än om enbart kapitalvärdesansatsen används. Ett räkneexempel har gjorts av 

kostnaden för Hallsbergs bangård då den stängdes för all trafik i två veckor under vintern 

2009/2010. En undersökning av ett industriföretag visade att 75 % av godset inte kunde 

faktureras vid förseningar som var mer än ett dygn. Om detta tillämpas och varuvärdet är 

7 000 kr/ton för vagnslasttrafik blir kundförlusten 1,7 Mdr med varuvärdesansatsen jämfört 

med 320 Mkr med kapitalvärdesansatsen och ett godstidsvärde på 2,62 kr/ton och 

förseningstimme. Det totala nettobeloppet blir 1,8 Mdr inklusive operatörskostnader. 

Snöröjning i Hallsberg kostar enligt Trafikverket 10-45 Mkr per år där det högre beloppet 

gäller för en sådan extrem vinter som 2009/2010. Nu är det inte bara en fråga om pengar 

utan också frågan om organisation och teknik. Det förefaller dock mycket lönsamt att satsa 

på effektiv snöröjning och underhåll av bangårdarna som Trafikverket nu har gjort. 
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Godsförseningsmodellen skulle kunna användas även för andra samhällsekonomiska 

analyser än för bangårdar. Det skulle dock vara en fördel om mer data kunde tas fram för 

andelen kundförluster i olika branscher beroende på förseningens varaktighet. Det är den 

mest osäkra variabeln och också den som har störst betydelse. 

Med rangeringsmodellen kan man beräkna produktionskostnaden för rangering och växling. 

Kostnaden för rangering på en bangård är starkt beroende på volymen tåg och vagnar, 

eftersom bemanning och rangerlok i stort sett är fasta kostnader som fördelas på vagnarna. 

Kostnaden för snöröjning på en modern bangård med avancerad teknisk utrustning är hög. 

Vid små volymer kan en liten bangård utan avancerad utrustning ge lägre kostnader per vagn 

men den har också begränsad kapacitet. En större bangård har ofta mycket högre kapacitet 

än vad som utnyttjas i dag men ger lägre kostnader vid större volymer. 

En rangerbangård är inget självändamål utan är en del i järnvägens produktionssystem som 

syftar att skapa förbindelser i fler relationer och maximera tågfyllnadsgraden. Man kan 

således inte se en bangård isolerat utan måste se hela produktionssystemet och dess 

marknad, vilket inte varit möjligt i detta arbete och inte heller varit syftet. 

 

 

Figur: Modeller framtagna för att beräkna konsekvenser av reducerad kapacitet och 

trafikavbrott på rangerbangårdar. 
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Prognoser för framtida produkter 

KTH har i samarbete med Trafikverket tidigare gjort prognoser för det totala 

transportarbetet med fördelning på transportmedel för åren 2030 och 2050. Dessa har 

vidareutvecklats så att fördelningen på järnvägens produkter: Vagnslast, systemtåg, 

kombitrafik och malmtrafik tagits fram. Prognoserna för vagnslasttrafiken kan sedan ligga till 

grund för bedömningar av behovet av rangerbangårdarna i framtiden. 

En basprognos (bas) har gjorts som visar utvecklingen med nu kända investeringar i 

järnvägar och utveckling av utbudet. Det ger också en basprognos för utvecklingen av 

järnvägens produkter med utgångspunkt från dagens produktionssystem. 

I ett alternativ som kallas ”containerisering” (con) har basprognosen kombinerats med en 

utvecklad kombitrafik och fler systemtåg. Den ger ett minimibehov av vagnslasttrafik och 

rangering. 

Slutligen redovisas ett alternativ som kallas ”kapacitet och avreglering” (kap). Det innebär 

en avsevärd satsning på järnvägen i enlighet med EUs ”white paper” där en större andel av 

godset går på järnväg för att uppfylla de långsiktiga klimatmålen.  

Basalternativet  

Det totala transportarbetet i förväntas öka från 95,4 miljarder tonkm år 2010 till 127,8 

miljarder tonkm år 2030 och till 156,1 miljarder tonkm år 2050. Resultatet ger en 

ökningstakt på 1,5 % per år fram till 2030 räknat från år 2010 och 1,0% per år mellan åren 

2030 och 2050. Tillväxten för vissa tunga varuslag stagnerar, vilket förstärker skillnaden 

mellan utvecklingen för det hög- respektive lågförädlade godset. 

Järnvägens transportarbete förväntas öka från 22,3 miljarder tonkm år 2010 till 28,9 

miljarder tonkm år 2030 och till 33,8 miljarder tonkm år 2050, vilket motsvarar en 

ökningstakt på 1,3 % per år för perioden mellan åren 2010 och 2030 och 0,8 % per år mellan 

åren 2030 och 2050. Järnvägens marknadsandel förblir ca 25%, ungefär samma som 2013. 

Fördelningen mellan Järnvägens produkter förändras. Det totala transportarbetet för 

vagnslasttrafiken uppgick år 2013 till 6,3 miljarder tonkm och förväntas år 2030 uppgå till 

6,6 och år 2050 till 7,5 miljarder tonkm. Vagnslasttrafikens andel av järnvägens 

transportarbete förväntas minska från 30% år 2013 till 23% år 2030 och 22% år 2050. 

Minskningen beror till stor del på övergång från vagnslast till systemtåg och kombitrafik. 

Systemtåg ökar sin andel från 26% år 2013 till 31% år 2030 och 2050 och kombitrafik ökar sin 

andel från 21% år 2013 till 27% år 2030 och 2050. 

Containeriseringsalternativet 

I detta alternativ är det totala transportarbetet liksom järnvägens transportarbete 

detsamma som i basalternativet men fördelningen på produkter är annorlunda. 

En omfördelning mellan Järnvägens produkter förväntas i detta ske genom att framförallt 

kombitrafiken utvecklas mer. Det innebär att vagnslasttrafiken minskar och systemtåg är lika 
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som i basalternativet. Det totala transportarbetet för vagnslasttrafiken minskar från 6,3 

miljarder tonkm år 2013 till 5,1 och år 2030 och 4,4 miljarder tonkm år 2050. 

Vagnslasttrafikens andel av järnvägens transportarbete som var 30% år 2013 förväntas år 

2030 minska till 18% och år 2050 till 13%. Kombitrafiken ökar sin andel från 21% år 2013 till 

32% år 2030 och 36% år 2050. Systemtåg ökar liksom i basalternativet sin andel från 26% år 

2013 till 31% år 2030 och 2050. 

Även om kombitransporter inte alltid är den mest effektiva lösningen kan man konstatera att 

de kan tillvarata järnvägens stordrifts- och miljöfördelar vid huvudtransporten och lastbilens 

flexibilitet vid matartransporterna. De negativa effekter av omlastningar får mindre 

betydelse ju längre transportavståndet är. Merkostnaden blir således marginell vid långväga 

transporter till och från kontinenten. Vid kortare inrikes flöden krävs dock ett system av den 

karaktären som föreslås i kapacitets- och avregleringsalternativet dvs. ett mer småskaligt 

system som inte är beroende av stora terminaler, dyra lyft och stora volymer.  

Kapacitets- och avregleringsalternativet 

Det totala transportarbetet är detsamma som i basalternativet men järnvägen ökar sin 

marknadsandel radikalt från 25% år 2013 till 34% år 2030 och 41% år 2050. 

Järnvägens transportarbete skulle om de föreslagna åtgärderna genomfördes uppgå till 40,3 

miljarder tonkm år 2030 och 58,2 miljarder tonkm år 2050, vilket är 11,4 respektive 24,4 

miljarder tonkm mer än i basalternativet. De föreslagna åtgärderna skulle ge upphov till ökad 

andel järnvägstrafik genom relativa förbättringar för järnvägen med lägre priser och framför 

allt kortare transporttider som ökar järnvägens andel av utrikestransporterna. För 

inrikestrafiken skulle det påverka lastbilsflödena mellan svenska orter i ett flertal för 

lastbilen trafikstarka relationer där järnvägen tidigare inte var något alternativ. 

Fördelningen mellan Järnvägens produkter förändras så att framförallt systemtåg men även 

vagnslast får en ökad andel genom att volymerna ökar mest för dessa produkter. Det totala 

transportarbetet för vagnslasttrafiken som uppgick år 2013 till 6,3 miljarder tonkm 

förväntas år 2030 uppgå till 11,5 och år 2050 till 19,3 miljarder tonkm. Genom det stora 

antalet åtgärder för att förbättra villkoren för järnvägen kombinerat med att det inte blir 

någon överföring av vagnslasttrafik till systemtåg eller kombitrafik blir nivån för 

vagnslasttrafiken troligtvis orealistiskt hög. Vagnslasttrafikens andel av järnvägens 

transportarbete som 2013 var 30% förväntas år 2030 minska till 28% och år 2050 öka till 

33%. Systemtåg ökar sin andel från 26% år 2013 till 33-34% år 2030 och 2050. Kombitrafiken 

ökar sin andel från 21% till 25% år 2030 och blir 21% år 2050 men ligger ändå på högre 

absolutnivå än i containeriseringsalternativet. 

Utvecklingen för samtliga alternativ framgår av figurer och tabeller på följande sidor. 
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Figur: Järnvägens transportarbete fördelad på produkter för åren 1980-2050 för 
basalternativet.  

 

 

Figur: Järnvägens transportarbete fördelad på produkter för åren 1980-2050 för 
containeriseringsalternativet.  
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Tabell: Totala transportarbetet fördelat på transportmedel för åren 1990, 2010, 2013 och 
prognoser till 2030 och 2050.  

 

 

Tabell: Järnvägens transportarbete fördelad på produkter för åren 1990, 2010, 2013 och 
prognoser till 2030 och 2050.  

 

 

  

Godstransporter

Tonkilometer Bas Cont Kap

miljarder 1990 2010 2013 2030 2050 2030 2050 2030 2050

Långväga

Järnväg 18,8 22,5 21,1 28,9 33,8 28,9 33,8 40,3 58,2

Inrikes sjöfart 8,3 7,8 6,7 9,8 11,5 9,8 11,5 9,8 11,5

Utrikes sjöfart 19,3 26,6 26,1 31,8 37,8 31,8 37,8 29,2 32,1

Lastbil 21,2 32,2 30,8 46,5 59,7 46,5 59,7 37,7 41,0

Summa 67,6 89,1 84,7 117,0 142,8 117,0 142,8 117,0 142,8

Kortväga

Lastbil 8,0 7,5 6,4 10,8 13,3 10,8 13,3 10,8 13,3

Totalt 75,6 96,6 91,1 127,8 156,1 127,8 156,1 127,8 156,1

Andel av långväga

Järnväg 28% 25% 25% 25% 24% 25% 24% 34% 41%

Inrikes sjöfart 12% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Utrikes sjöfart 29% 30% 31% 27% 26% 27% 26% 25% 22%

Lastbil 31% 36% 36% 40% 42% 40% 42% 32% 29%

Summa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Järnvägstransporter

Tonkilometer Bas Cont Kap

miljarder 1990 2010 2013 2030 2050 2030 2050 2030 2050

Järnväg

Vagnslast 9,8 6,7 6,3 6,6 7,5 5,1 4,4 11,5 19,3

Systemtåg 3,3 6,2 5,6 9,0 10,4 9,0 10,4 13,4 20,0

Kombi 2,4 5,0 4,5 7,8 9,1 9,3 12,1 10,0 12,2

Malm 3,2 4,6 4,8 5,5 6,8 5,5 6,8 5,5 6,8

Totalt 18,8 22,5 21,1 28,9 33,8 28,9 33,8 40,3 58,2

Andel av järnväg

Vagnslast 52% 30% 30% 23% 22% 18% 13% 28% 33%

Systemtåg 18% 27% 26% 31% 31% 31% 31% 33% 34%

Kombi 13% 22% 21% 27% 27% 32% 36% 25% 21%

Malm 17% 21% 22% 19% 20% 19% 20% 14% 12%

Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Trafikverket har betydande kostnader för underhåll och drift av rangerbangårdar i vilka det 

också finns ett stort behov av reinvesteringar. Det saknas dock i dagsläget möjligheter att 

utvärdera nyttan av drift och underhåll samt andra liknande åtgärder. Trafikverket vill därför 

få fram en metod för att beräkna samhällsnyttan av att underhålla de tolv s.k. strategiska 

rangerbangårdarna och då i synnerhet de fyra största dvs. Malmö, Sävenäs, Hallsberg och 

Borlänge. För att kunna beräkna nyttan av insatserna behövs det en generell modell som 

visar vilka nyttor och kostnader som uppstår vid underhåll eller brist på underhåll av 

rangerbangårdar. 

För att få en bild av de kommande behoven av underhåll vill Trafikverket också ha en 

beräkning som visar den förväntade framtida rangeringens omfattning. Även om underhållet 

framför allt avser att förbättra förutsättningarna för rangering vid de fyra största 

rangerbangårdarna, måste man på lång sikt även kunna tänka sig både nya bangårdar och 

nedläggning av bangårdar. Sådana förändringar kan hänföras till efterfrågan och strukturen 

på järnvägens produktionssystem, varvid även växling vid lokala bangårdar ingår. 

1.2 Syfte 

Syftet är att ta fram en modell för att beräkna kostnad och nytta av rangering som kan 

användas vid bedömning av underhåll och investeringar i rangerbangårdar. 

Som ett underlag för detta ska även en beskrivning göras av rangerbangårdarnas funktion 

och utveckling samt en prognos för godstransporternas framtida utveckling. 

1.3 Metod 

Den hittillsvarande utvecklingen beskrivs med hjälp av litteraturstudier, statistik och 

intervjuer. 

Kostnad och nytta av rangering tas fram genom att vidareutveckla KTH Järnvägsgrupps 

modeller för beräkning av kostnader för godstransporter på järnväg samt de undersökningar 

som gjorts av godskundernas värderingar. Den undersökning som genomfördes av KTH om 

stora trafikavbrott och dess påverkan på godskunderna i samband med 

godstidsvärdesstudien utgör också ett underlag. 

För prognoserna används den modell och den databas som utvecklats vid Transportrådet, SJ, 

Banverket och Trafikverket av Jakob Wajsman. 

1.4 Uppläggning 

Arbetet innefattar tre delar: 
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1. Analys av den hittillsvarande utvecklingen av rangeringen, vilket omfattar 

bangårdsstruktur och rangeringar samt beskrivning av produktionssystem för åren 1988-

2013.  

2. Analys av konsekvenser av försämrat underhåll, vilket bl.a. innefattar förseningar och 

avbrott, påverkan på produktionskostnader samt kundförluster av förseningar. 

3. Prognos för rangeringen för åren 2030 och 2050 för alternativa scenarier. 

Arbetet tar sin utgångspunkt från ovanstående problembeskrivning och tidigare 

erfarenheter bl.a. från prognoser och kapacitetsanalyser för järnvägen för åren 2030 och 

2050 samt KTH Järnvägsgrupps forskning avseende ekonomiska modeller för beräkning av 

kostnader och nyttor för järnvägstrafiken för olika aktörer. 

1.5 Avgränsning 

Detta projekt behandlar godstransporter och vagnslasttrafik på en övergripande nivå. En mer 

detaljerad analys görs i projektet ”Framtida vagnslasttrafik”. 
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2 Utveckling av marknaden för godstransporter 

2.1 Järnvägens roll i transportsystemet 

Alla transportmedel har sin roll i transportsystemet vari även ingår samverkan med andra 

transportmedel. Lastbilen är i dag det mest använda transportmedlet inom Sverige och 

sjöfarten det mest använda för export och import. Lastbilen har ett naturligt monopol på 

kortväga transporter varav en del utgörs av distributionstransporter. Sjöfarten har ett 

naturligt monopol på transporter mellan kontinenter på ett globalt plan. Järnvägen har ett 

naturligt monopol på malmtransporter i större volymer och för vissa systemtransporter. 

Transportmedlen konkurrerar dock med varandra mer eller mindre på de marknader där 

alternativen finns. 

Järnvägen är bäst på relativt stora volymer och långa avstånd. Man bör kunna fylla en eller 

flera vagnar för att det ska löna sig att transportera med järnväg. I de fall man kan fylla ett 

helt tåg kan järnvägen konkurrera med både lastbil och sjöfart. Järnvägen kan också 

konkurrera när det gäller kombitransporter på långa avstånd och även på relativt korta 

avstånd för transporter till och från hamnar. Med snabbgodståg har också järnvägen en 

nisch för post och paket där tåget kan konkurrera med flyget. 

2.2 Godstransporternas utveckling 

Det totala godstransportarbetet har ökat snabbt i takt med den ekonomiska utvecklingen. 

Utvecklingen var särskilt snabb från år 1950 till år 1970, se figur 2.1. Därefter har 

utvecklingen varit långsammare och mer beroende av konjunkturvariationer. Detta framgår 

med all tydlighet av att finanskrisen år 2009 gav ett djupt avbrott på utvecklingen. 

Sambandet mellan BNP och godstransportarbete har blivit svagare bl.a. beroende på att 

alltmer tjänsteproduktion ingår i BNP. 

Godstrafiken på järnväg ökade snabbt mellan åren 1950 och 1970 som en följd av industrins 

snabba expansion, se figur 2.2. Under 1970-talet minskade godstrafiken p.g.a. energikriserna 

och de därmed följande svängningarna i ekonomin. Från år 1980 till år 2000 skedde en 

stabilisering och återhämtning. Från år 2000 ökade godstrafiken som en följd av 

avregleringen och en ökad miljömedvetenhet hos industrin. Transporterna efter stormen 

Gudrun bidrog till att blåsa liv i de privata operatörerna. År 2009 minskade godstrafiken 

beroende på den ekonomiska krisen i Europa, men även de svåra vintrarna åren 2010-2011 

påverkade utvecklingen av järnvägen negativt. 

Avregleringen har hittills haft större betydelse för utvecklingen av gods- än för 

persontrafiken. I persontrafiken har nya operatörer främst kommit in i upphandlad trafik där 

prisnivån pressats. I godstrafiken har nya operatörer kommit in i den kommersiella trafiken 

och skapat nya transportmöjligheter, varvid konkurrensen bidragit till att de gamla 

nationella bolagen blivit effektivare. Godstrafiken avreglerades fullt ut år 1996 medan 

persontrafiken i praktiken avreglerades fullt ut år 2012, varför det återstår att se vad som 

kommer att hända. 



17 

 

 

Figur 2.1: Utvecklingen av det totala godstransportarbetet i Sverige och BNP 1950-2013. 

 

Figur 2.2: Utveckling av godstransportarbetet med järnväg 1950-2013. 
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2.3 Marknad, konkurrens och samverkan 

Av det totala godstransportarbetet svarade järnvägen för 23 %, lastbilen för 41 % och 

sjöfarten för 36 %. Godstransportarbetet är den sammanlagda vikten multiplicerad med 

medeltransportsträckan som godset transporteras (vikt*transportavstånd). 

Godstransporterna kan delas in i kortväga transporter under eller lika med 10 mil och 

långväga transporter över 10 mil. Kortväga transporter går per definition uteslutande med 

lastbil, eftersom järnvägen och sjöfarten inte har det finmaskiga nät som krävs för dessa 

flöden. De kortväga godstransporterna svarar för 8 % av transportarbetet men 80 % av den 

transporterade godsmängden och utgörs till stor del av transporter av sand, grus och sten till 

byggarbetsplatser. 

Av de långväga transporterna svarar järnvägen för 25 % varav kombitrafiken svarar för 6 %. 

Långväga lastbilstransporter svarar för 36 % och sjöfarten för 39 %. För sjöfarten dominerar 

utrikestransporterna, se figur 2.3. 

 

Figur 2.3: Totalt transportarbete och långväga transportarbete- fördelning på 

transportmedel 2012. Källa: Jakob Wajsman, Trafikverket. 

Järnvägens transportsystem kan delas in i vagnslaster, systemtåg, kombi- och malmtrafik. 

Vagnslaster är vagnar som kunderna lastar och lossar själv t.ex. vid industrispår. De samlas 

ihop med lokalgodståg och växlas ihop till tåg vid en rangerbangård och går sedan med 

fjärrgodståg den långa sträckan. Systemtåg är hela tåg som körs för en kunds räkning hela 

vägen såsom t.ex. timmertåg. Ett specialfall är Malmbanan, varför den separeras som en 

egen produkt. Kombitrafik körs med lastbil den kortare sträckan till och från en terminal och 

går sedan med tåg den långa sträckan mellan terminalerna. Det kan vara containers, 

växelflak eller trailers som lyfts över till järnvägsvagnen eller mellan tåg och båt. 

Av järnvägens godstransporter gick 24 % i kombitrafik, 26 % i vagnslasttrafiken, 28 % i 

systemtåg och 22 % på malmbanan, se figur 2.4. 
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Det totala godstransportarbetet med järnväg har ökat med 22 % mellan åren 1988 och 2012. 

Vagnslast- och systemtåg har minskat med 5 %, medan malmbanan har ökat med 46 % och 

kombitrafiken med 144 %. Det har således skett en mycket stor ökning av kombitrafiken. Det 

är framför allt kombitrafiken till/från Göteborgs hamn och den utrikes kombitrafiken som 

har ökat. Göteborgs hamn har byggt upp ett linjenät för matartransporter med järnväg 

till/från hamnen som består av skyttlar med dagliga avgångar till ca 25 terminaler i Sverige. 

Trafiken till/från Göteborgs hamn svarar för 34 % av kombitrafiken i Sverige. 

Av järnvägens transportarbete är 22 % utrikestrafik som går på järnväg över gränsen. Den 

går via Öresundsbron, via färjor eller över landgränsen mot Norge. Härtill kommer malmen 

som till stor del exporteras via Narvik. En stor del av den inrikes kombitrafiken går också till 

hamnar för vidare transport med båt utomlands och även viss vagnslasttrafik går till 

hamnarna. Sammantaget avser över hälften av järnvägstransporterna varor som ska till eller 

från utlandet. Exporten med järnväg är större än importen. 

 

Figur 2.4: Godstransporter på järnväg – fördelning på produkter 2012. 

Järnvägens marknadsandel har minskat från 28 % år 1988 till 25 % år 2012. Den minskade 

främst under 1990-talet beroende på att lastbilarna blev tyngre och att lastbilstrafiken blev 

helt avreglerad före järnvägen. År 1988 hade den långväga lastbilstrafiken en marknadsandel 

på 28 % vilket var samma nivå som järnvägen, men år 2012 hade den ökat till 37 %, främst 

på bekostnad av sjöfarten. De senaste åren har dock transportkunderna visat ett ökat 

intresse för järnvägstransporter bl.a. på grund av att klimatfrågan fått allt större betydelse. 

Utvecklingen av järnvägstrafiken till utlandet har inte varit lika gynnsam som inrikestrafiken. 

I början av 1970-talet låg järnvägen och lastbilen på ungefär samma nivå, omkring 6 miljoner 

ton (exkl. malm), medan 30 miljoner ton gick med sjöfart (exkl. malm och olja). År 2012 låg 
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järnvägen kvar på nästan samma nivå, medan lastbilen ökat till 39 miljoner ton och sjöfarten 

till 57 miljoner ton. Trots att utrikestrafiken omfattar stora volymer på långa avstånd som 

passar järnvägens stordriftsfördelar har nästan all ökning tagits av lastbilen. En förklaring är 

att marknadsöppningen av den internationella trafiken i praktiken inte genomförts fullt ut 

och därmed ännu inte fått genomslag. 

Utvecklingen för järnvägen är således inte problemfri. De svåra vintrarna åren 2010 och 

2011 i kombination med eftersatt underhåll och kapacitetsproblem innebar stora 

kvalitetsbrister för järnvägstrafiken. Det bidrog till att en stor del av den inrikes 

kombitrafiken lades ner. Om inte dessa problem uppstått hade troligtvis kombitrafiken ökat 

och därmed även järnvägens marknadsandel. 

2.4 Transportsystem 

Järnvägens totala transportarbete uppgick år 2012 till 22,0 miljarder tonkilometer och den 

transporterade godsmängden till 66 miljoner ton, se tabell 2.5 och 2.6. 

Det största enskilda transportsystemet är Green Cargos vagnslastsystem som omfattar ca 6 

miljarder tonkilometer. Det är bara Green Cargo som har ett rikstäckande vagnslastsystem. 

Gränsen mot systemtåg, som huvudsakligen körs på uppdrag av en kund, är emellertid något 

flytande. Systemtåg körs både av Green Cargo, som ibland kan integrera trafiken i 

vagnslastsystemet, och av andra operatörer som kör mer avgränsade system. Det största 

enskilda systemet är, som framgått ovan, Malmbanan som körs av MTAB och omfattar 

knappt 5 miljarder tonkilometer eller 29 miljoner ton. 

Systemtågstrafiken omfattar totalt ca 6 miljarder tonkilometer. Scan Fiber Logistics (SFL) är 

ett transportupplägg för pappersindustrin som omfattar ca 2,5 miljarder tonkilometer och 

körs av Hector Rail. Stora Enso har ett eget system med jumbocontainers som omfattar ca en 

miljard tonkilometer och går till Göteborgs hamn för vidarebefordran med båt till England. 

Trätåg är ett system som samlar rundvirke från uppsamlingsplatser till pappersbruk och 

sågverk som körs av Rush Rail. Tillsammans med några andra timmertåg omfattar det ca en 

miljard tonkilometer. 

Kombitrafiken omfattar drygt 5 miljarder tonkilometer eller 12 miljoner ton. Ett rikstäckande 

kombitrafiknät i Sverige mellan 17 terminaler kördes tidigare av CargoNet som är de norska 

järnvägarnas godsbolag. Under år 2012 lade de emellertid ner en stor del av sin trafik i 

Sverige som en följd av kvalitets- och lönsamhetsproblem. En del av CargoNets tidigare trafik 

togs över av Green Cargo och andra mindre järnvägsföretag. Göteborgs hamn har det mest 

omfattande nätet för kombitrafik i Sverige med dagliga avgångar till/från 25 terminaler i 

Sverige. Det omfattar ca 1,5 miljarder tonkilometer och körs av många olika operatörer. 
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Tabell 2.5: Godstransporter fördelad på produkter, miljoner tonkilometer. Källa: Bearbetning 

av SOS Bantrafik (KTH). 

 

 

Tabell 2.6: Godstransporter fördelad på produkter, miljoner ton och medeltransportlängd. 

Källa: Bearbetning av SOS Bantrafik (KTH). 

 

 

  

Tonkilometer 1988 2001 2012 1988-

miljoner 2012

Totalt 18 094 19 547 22 043 22%

därav

Vagnslastgods 12 758 13 442 12 080 -5%

Kombigods 2 200 2 458 5 375 144%

Malm på malmbanan 3 136 3 647 4 588 46%

Andel %

Vagnslastgods 71% 69% 55%

Kombigods 12% 13% 24%

Malm på malmbanan 17% 19% 21%

Ton 1988 2001 2012 1988-

miljoner 2012

Totalt 51,7 55,2 65,8 27%

därav

Vagnslastgods 26,0 27,3 25,6 -2%

Kombigods 4,5 4,9 11,2 149%

Malm på malmbanan 21,2 23,0 29,1 37%

Medeltransportlängd km

Totalt 350 354 335 -4%

därav

Vagnslastgods 491 492 472 -4%

Kombigods 489 501 480 -2%

Malm på malmbanan 148 159 158 7%
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3 Utvecklingen av rangerbangårdarna 

3.1 Rangerbangårdens funktion i transportsystemet 

Syftet med en rangering är att få en rationell hantering av vagnarna i järnvägssystemet. En 

rangerbangård kan ha flera funktioner: 

1. Att vara en knutpunkt i ett nätverk av fjärrtåg, varvid trafik kan upprätthållas i flera 

relationer genom att tågen kan byta vagnar med varandra 

2. Att vare en brytpunkt i ett nätverk där man kan optimera tågfyllnaden genom att 

omgruppera vagnar från fler mindre tåg till färre större tåg 

3. Att vara en insamlings- och distributionspunkt, där vagnar kan sorteras mellan 

fjärrtåg och matartåg. 

De två första är en funktion i det nationella eller internationella transportsystemet, medan 
den tredje funktionen är lokal eller regional. 

Rangering är i princip storskalig växling där alternativet är att vagnarna sorteras på flera 

mindre bangårdar. Det sistnämnda kan innebära att det tar längre tid, kostar mer och att 

trafik inte kan bedrivas i lika många relationer. 

Funktionellt kan man således skilja på lokalbangårdar som används för att sätta ihop eller slå 

isär tåg på utgångs- eller slutstationerna och på nationella bangårdar som huvudsakligen 

används i knutpunkter i systemet för att vagnarna ska byta tåg och för att optimera 

tågfyllnaden. 

Tekniskt kan man skilja på rangerbangårdar och bangårdar med planväxling. En 

rangerbangård är en bangård som är utrustad med en växlingsvall som vagnarna trycks över 

och sedan får rulla till olika spår i riktningsgruppen där de samlas ihop till tåg i olika 

destinationer. Vanligtvis används särskilda lok ”tryckarlok” för att trycka vagnarna över 

vallen, varvid tågloken frigörs från rangeringen. 

För att vagnarna inte ska stöta emot varandra för hårt, men ändå få lagom hastighet för att 

nå fram måste deras hastighet regleras. Det sker med hjälp av balkbromsar nedanför 

växlingsvallen och spiralbromsar eller kolvbromsar som ligger i spåren och som 

fjärrmanövreras elektriskt eller med tryckluft, ibland datorstyrt. Tidigare genomfördes 

bromsningen manuellt med bromsskor som lades på spåret. 

Vid planväxling måste man använda ett lok för att växla vagnarna och backa in och ut dem 

på olika spår. Det kan innebära att det tar längre tid än på en rangerbangård, men kan å 

andra sidan göras på fler platser. Tågloken kan användas för planväxling. Alternativt används 

lok som finns tillgängliga för matartrafik eller en kombination av dessa. Spåren kan vanligtvis 

även användas för persontrafik. 

De nationella bangårdarna är rangerbangårdar, men även en del lokalbangårdar är utrustade 

som rangerbangårdar, eftersom de tidigare haft den funktionen i det nationella systemet. 
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En fullständig rangerbangård består av en infartsgrupp där tågen ankommer, en 

riktningsgrupp där vagnarna sorteras och en utfartsgrupp varifrån tågen avgår, se figur 3.1. 

Vid större rangerbangårdar på kontinenten är dessa system ibland dubblerade, varvid 

vagnarna kan genomströmma rangerbangården i både riktningarna. Mindre bangårdar, de 

flesta svenska rangerbangårdarna, saknar en separat utfartsgrupp. Tågen avgår istället direkt 

från riktningsspåren eller från ankomstbangården. 

 

 

Figur 3.1: Rangerbangårdar. I=Infartsgrupp, R=Riktningsgrupp, U=Utfartsgrupp. 

Överst: Fullständig rangerbangård med infarts, riktnings och utfartsgrupp. 

Mitten: Rangerbangård med två separata och fullständiga riktningssystem. 

Nederst: Rangerbangård utan separat utfartsgrupp. Tågen avgår från riktningsspåren. 
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3.2 Förutsättningar för rangerbangårdarna 

Före år 1990 var SJ Gods i princip ensam om att köra godstrafik i Sverige. Det fanns då en 

relativt omfattande vagnslasttrafik i Sverige. Det fanns också styckegodstrafik i form av en 

knutpunktstrafik och en kombitrafik som var kopplad till de ca 30 rangerbangårdarna. Vid 

denna tid var rangeringen omfattande och av stor betydelse för godstrafikens funktion. 

Avregleringen av godstrafiken genomfördes fullt ut år 1996 och det medförde att det tillkom 

ett antal privata operatörer. Green Cargo, som bildades år 2000, svarade för 

vagnslasttrafiken samt bedrev all verksamhet vid rangerbangårdarna. Vagnslasttrafiken hade 

dock krympt genom färre taxepunkter och rangeringen hade koncentrerats till fyra 

huvudbangårdar och några lokalbangårdar, vilket i princip innebär samma struktur som i 

dag. Utvecklingen av rangerbangårdarna i Sverige framgår av tabell 3.2. 

År 2013 dominerar inte Green Cargo marknaden längre, de privata operatörerna inkl. 

malmbanan svarar för mer än hälften av godstrafiken på järnväg. Green Cargo är dock den 

enda operatör som bedriver traditionell vagnslasttrafik. De nya operatörerna kör 

huvudsakligen systemtåg, men växlar ibland ihop vagngrupper från olika kunder på vanliga 

bangårdar eller terminalspår. Det bör i sammanhanget nämnas att Green Cargo har 

lönsamhetsproblem och håller på att se över sin organisation och vagnslasttrafiken. 

3.3 Utvecklingen av behovet av rangering 

Godstrafiken på järnväg har utvecklats till att i större utsträckning vara heltåg eller 

systemtåg och kombitrafik. Green Cargo, som har ärvt gamla SJ Gods öppna vagnslastmodell, 

är princip det enda företaget som hanterar vagnslaster. 

Vagnslasttrafik är ett system av tåg i linjetrafik som täcker ett större geografiskt område t.ex. 

ett land eller en grupp av länder. I normalfallet har linjerna gått mellan rangerbangårdar. Till 

varje bangård har antingen hört ett antal stationer (taxepunkter) vilka varit utgångspunkt för 

vagnslasttrafiken eller tågbildningsorter, vilka samlat in vagnar från industrispår och 

frilastspår. I vissa fall har också tåg gått mellan tågbildningsorter med stor trafik och 

rangerbangårdar bortom den normala rangerbangården. 

Som exempel kan nämnas att Södertälje, som tillhörde Älvsjö/Tomteboda rangerbangård, 

fram till mitten av 1970-talet, sände direkta godståg måndag-fredag till Hallsberg/Göteborg 

och till Norrköping/Malmö.  

Det ovan beskrivna linjenätet hade i respektive bangård anslutningar så att övernattransport 

upprätthölls mellan så gott som alla orter söder om Sundsvall. I allmänhet var godsvagnar 

söder om Sundsvall lastade före kl. 14:00 och hos kund före kl. 10:00. Dessutom fanns en 

förbindelse till övre Norrland från Stockholmsbangårdarna där gods lastat före kl. 17:00 på 

Stockholm Norra/Västberga var inväxlat hos kund före kl. 11:00 i Luleå.  

Fram till ca 1995 gick i stort sett all vagnslasttrafik på järnväg i det öppna vagnslastnätet. De 

järnvägsföretag som etablerades i början av nittiotalet var rena matarbanor som körde på 

entreprenad för SJ. 
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Systemtåg användes i princip bara för malmtransporter, men i slutet av 1950-talet började 

ett antal heltågssystem för råvaror till skogsindustrin etableras. Det rörde sig då om flöden 

som tidigare hade flottats och dessa flöden var redan organiserade i stora sändningar. 

Successivt har man alltmer börjat att köra flera sorters varuslag i heltåg, då man har 

upptäckt kostnadsbesparingar med att använda järnvägen på detta sätt. T.ex. lades 

metallurgin ned i Borlänge på åttiotalet för att istället köra stålämnen i heltåg från Luleå. 

Alltfler varor ur råvaru- och halvfabrikatsgruppen har börjat köras i heltåg, vilka därvid 

dessutom enkelt kan brytas ut ur det öppna vagnslastsystemet och då offereras av flera olika 

järnvägsföretag. 

Parallellt med detta har vägtrafiken och lastbilar utvecklats kraftigt genom effektivare fordon 

och bättre vägar. Detta har medfört att vägtrafiken har tagit över stora delar inom områden 

där järnvägen tidigare har varit en stor aktör. Livsmedel och färdigvaror, som var den 

varukategori som landsvägen tog över först, är numera i stort helt borta från järnvägen. 

Senare har även transporter för t.ex. sågverksindustrin överförts till lastbil, där sågade 

trävaror numera sällan transporteras på järnväg. 

På senare tid har kostnaden för landsvägstransporter sänkts ytterligare med hjälp av långa 

fordon och lågkostnadslastbilar bl.a. med personal från låglöneländer. Detta har lett till att 

landsvägstrafiken gör inbrytningar i de sista kvarvarande starka områdena för 

vagnslasttrafiken, dvs. i de flöden av råvaror och halvfabrikat som går i sändningsstorlekar 

mindre än heltåg.  

Det som järnvägen har lyckats med på senare år är att organisera distribution av container 

från hamnar s.k. hinterlandtrafik. Det är, som framgått ovan, Göteborgs hamn som har 

organiserat tågpendlar till ca 25 orter. I denna containertrafik representeras de flesta 

varuslag och en stor del är färdigvaror. I stort sätt all containertrafik på järnväg bedrivs i 

form av heltåg som inte använder rangerbangårdar. 

Fram till slutet av 1980-talet var antalet rangerade vagnar ganska konstant och en 

rangerbangård i mellanstorlek som Ånge, Tomteboda och Gävle hade ca 2 500 till- och 

avkopplade vagnar per dygn. Antalet vagnar minskade något när vagnarnas lastförmåga 

ökade och när styckegodstrafiken helt upphörde på järnväg i slutet av 1980-talet. Idag är 

antalet till- och avkopplade vagnar i Hallsberg som är landets största bangård ca 2 500 per 

dygn (beräknat utifrån Trafikverkets uppgifter om antalet vagnar över vall). Numera är 

emellertid en stor del av vagnarna 4-axliga och ca 23 m långa, vilket ska jämföras med 

tidigare då 2-axliga vagnar med en genomsnittslängd på ca 15 m var den förhärskande 

vagntypen. Maxkapaciteten i Hallsberg bör enligt Trafikverket ligga på minst det dubbla. 

Styckegodsets betydelse för rangerbangårdarna 

För att förstå rangerbangårdarnas funktion och utveckling redovisas nedan 

fraktstyckegodstrafikens påverkan av det tidigare vagnslastnätet. 
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Styckegods indelades i Ilgods och Fraktstyckegods. Den sistnämnda, som utgjorde merparten 

och bedrevs i vagnslastsystemet, hade en mycket stor påverkan på uppbyggnaden av det 

öppna vagnslastsystemet (linjetågen). Dessa godstågs tidtabeller var i första hand anpassade 

till fraktstyckegodsets krav. I fraktstyckegods ingick också andra 

transportförmedlingsföretags styckegodssändningar. Detta gods kallades samlastningsgods 

och den största kunden i Sverige för detta gods var ASG som sedermera blev DHL.  

Fraktstyckegodstrafiken var organiserad ungefär som vagnslasttrafiken, men i stället för 

rangerbangårder fanns det ca 30 knutpunktsterminaler där styckegodset samlades in 

respektive distribuerades från och till kunder, mestadels med bil. Knutpunktsterminalerna 

låg ofta i tågbildningsorter såsom Borås, Växjö, Jönköping, Örebro, Uppsala, Bollnäs, Umeå 

Luleå o.s.v. men också på orter med rangerbangårdar såsom Borlänge, Gävle, Göteborg, 

Malmö och Helsingborg. 

I början av 1980-talet ankom på Stockholm Norra ca 200 fraktstyckgodsvagnar en vardag och 

lika många avgick. På slutet av 1980-talet, då styckegodstrafiken lades ner, hade antalet 

vagnar minskat till ca 100 ankommande och lika många avgående från hela Stockholm per 

vardag. 

Förutom fraktstyckegods fanns, som nämnts, ilgods som bedrevs i persontrafiknätet och 

påverkade godstrafikens upplägg i ringa utsträckning. Ilgodset kan idag jämföras med 

Postnords företagspaket. 

 

3.4 Användning av bangårdarna 2013 och planer till 2015 

I detta avsnitt beskrivs hur Green Cargo använder bangårdarna år 2013 och planerar att 

använda bangårdarna åren 2014-2015. All statistik för 2013 är hämtad från Trafikverkets 

databas King, se tabell 3.4. En karta över bangårdarna framgår av figur 3.3. 

Hallsbergs rangerbangård är den mest utnyttjade bangården i Sverige. Bangården är öppen i 

treskift. Antalet tåg som rangeras under denna tid är ca 250. Medelantalet vagnar per tåg 

uppgår till 25. 

I Hallsberg rangeras vagnar till Norrköping, Södertälje, Tomteboda, Västerås, Köping, Örebro, 

Eskilstuna, Kristinehamn, Karlstad, Kil, Grums, Sävenäs, Helsingborg, Malmö, Nässjö, Krylbo, 

Borlänge, Gävle, Ånge, Vännäs och Boden. 

Antalet rangerade vagnar per arbetsdygn uppgår till ca 700. Antalet förväntas öka inför T 15, 

bl.a. på grund av indragen rangering i Borlänge och Gävle. 

Sävenäs rangerbangård utnyttjas för rangering av vagnar till bangårdarna på Hisingen och 

Göteborg Norra/Skansbangården, Stenungsund, Uddevalla, Trollhättan/Mellerud, Varberg, 

Falkenberg Halmstad, Helsingborg, Malmö, Kalmar, Nässjö, Gävle och Sundsvall. Antalet tåg 

som rangeras per vecka uppgår till 115. Medelantalet vagnar per tåg uppgår till 26. Antalet 

rangerade vagnar per arbetsdygn uppgår till ca 500. 
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Vagngrupperna kommer att ändras fr.o.m. T 15. Bangården kommer troligtvis bara därvid att 

behövas i tvåskift. 

Malmö rangerbangård fungerar som brytpunkt för en hel del trafik till utlandet och utnyttjas 

för rangering av vagnar till Helsingborg, Hässleholm, Karlshamn, Halmstad, Kolding, Taulov, 

Maschen, Ruhr och Trelleborg.  

Bangården är öppen treskift. Antalet tåg som rangeras under denna tid är 23 Medelantalet 

vagnar per tåg uppgår till 22. Antalet rangerade vagnar per arbetsdygn uppgår till 500. 

Borlänge rangerbangård utnyttjas i första hand för lokal rangering och till och med T14 

rangering av Norrlandstrafik. Bangården används i stor utsträckning för vagnar i SSABs 

järnvägstrafik. Fr.o.m. T 15 rangeras vagngrupper enbart till Hallsberg och kontinenttåg 

västra vägen via Göteborg. 

Bangården kommer att vara öppen i tvåskift fr.o.m. T 15. Antalet tåg som rangeras uppgår 

till 13 per dag. Medelantalet vagnar per tåg uppgår till 22. Antalet vagnar per arbetsdygn 

uppgår till 300. Antalet kommer att minska fr.o.m. T15, då Norrlandstrafiken flyttas till 

Hallsberg. 

Gävle rangerbangård används i stort sett enbart för lokala behov och kommer att fr.o.m. T 

15 enbart att användas för lokal rangering samt vagngrupper till Hallsberg.  

Ånge rangerbangård lades ner på 1990-talet, men återöppnades för några år sedan för att i 

första hand sammanställa tåg för Scan Fibre Logistic (SFL) och därmed avlasta Hallsberg. 

Norr om Ånge reduceras vagnvikten med 25 % p.g.a. stigningar, vilket gör att bangården får 

en naturlig uppgift att konsolidera och fylla tågen söderut och omvänt norrut. 

Efter att Botniabanan blev klar 2010 börjar stigningarna egentligen norr om Långsele. I dag 

skulle det vara en bättre att utnyttja Botniabanan-Ostkustbanan åtminstone för tåg söderut 

som oftast är tyngre, då de är lastade och norra stambanan norrut då de tågen har fler 

tomvagnar och är lättare. Brytpunkten skulle därvid ligga i Vännäs och Ånges uppgifter till 

stor del övertas av Vännäs/Umeå. 

I Ånge rangeras 13 tåg per vardag. Medelantalet vagnar per tåg uppgår till 22. Antalet 

rangerade vagnar per arbetsdygn uppgår till 300.  

Sundsvall utför i första hand lokal växling för tåg till Ånge.  

Fem tåg rangeras per vardag. Medelantalet vagnar per tåg uppgår till 25. Antal rangerade 

vagnar per arbetsdygn uppgår till 120. 

Västerås används inte som rangerbangård utan endast för lokal växling och har två 

ankommande tåg per dag. 

Tomteboda används inte numera som rangerbangård utan endast för lokal växling och har 

två ankommande tåg per dag. 

Jönköping används endast för lokal växling och har ett tåg per dag. 
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Nässjö används för enstaka vagngrupper till Hallsberg och har åtta tåg per dag. 

Helsingborg används inte som rangerbangård utan endast för lokal växling och har åtta tåg 

per dag. Rangeringen för dessa tåg upphör fr.o.m. T 15, varvid hanteringen överflyttas till 

Malmö. 

Trelleborg har endast färjeväxling och lokal växling och har ett tåg per dag. 

 

 

Tabell 3.2: Antal bangårdar i år 1990-2013 i SJ/Gods/Green Cargos vagnslastsystem samt 

planerad användning år 2015. Ånge användes 2013 av SFL. 

 

  

1990 2000 2013 2015

Boden x x
Vännäs x x
Ånge x x x
Sundsvall x x x
Gävle x x x
Borlänge x x x
Avesta-Krylbo x
Västerås x x x
Tomteboda x x x
Älvsjö x x
Hallsberg x x x x
Norrköping x x
Falköping x
Jönköping x x x
Sävenäs x x x x
Nässjö x x x x
Alvesta x
Hässleholm x x
Helsingborg x x x x
Malmö x x x x
Trelleborg x x x x

Antal 21 17 13 7
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Figur 3.3: Rangerbangårdar i Sverige 2013. 

  



30 

 

 

Tabell 3.4: Användningen av bangårdarna 2013 enligt Trafikverkets Kling-system. 

 

 

  

2013 Antal Antal tåg per vagnar 2013 tåg per vagnar

tåg vagnar dag per dag dag per dag

Antal vagnar/tåg 25 Rangordnade i storleksordning

Dagar/år 275 275

Borlänge 3 194 79 850 12 290 Hallsberg 35 875

Gävle 3 598 89 950 13 327 Malmö 21 529

Helsingborg 2 494 62 350 9 227 Sävenäs 21 525

Hallsberg 9 623 240 575 35 875 Gävle 13 327

Jönköping 297 7 425 1 27 Ånge 13 286

Malmö 5 814 145 350 21 529 Borlänge 12 290

Nässjö 2 122 53 050 8 193 Helsingborg 9 227

Sundsvall 1 265 31 625 5 115 Nässjö 8 193

Sävenäs 5 777 144 425 21 525 Sundsvall 5 115

Tomteboda 504 12 600 2 46 Tomteboda 2 46

Trelleborg 291 7 275 1 26 Västerås 2 42

Västerås 465 11 625 2 42 Jönköping 1 27

Ånge 3 307 82 675 13 286 Trelleborg 1 26

Summa 38 751 968 775 142 3 508 Summa 142 3 508
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3.5 Utveckling av produktionsresurserna: Lok och vagnar 

År 2012 användes i godstrafiken 353 ellok och 268 diesellok. Ca 50 diesellok används 

huvudsakligen som terminallok för växling och matartrafik. Härutöver finns ett större antal 

växlingslok hos industrier och i depåer. Sedan år 1988 har antalet lok minskat kraftigt, dels 

genom att tyngre tåg med kraftigare lok körs i fjärrtrafiken, dels genom att en stor del av 

växlingen och matartrafiken har upphört, varför antalet diesellok har halverats, se tabell 3.5. 

De senaste 10 åren har ca 100 nya eller begagnade ellok för godstrafik tillkommit på den 

svenska marknaden. Detta förklaras av att privata operatörer både köpt nya och begagnade 

lok och av att Green Cargo köpt nya lok. Flera nya lok som tillkommit är flersystemlok som 

kan användas i utrikestrafik till Danmark och Tyskland. Antalet diesellok har däremot varit 

konstant, men nya lok har tillkommit och gamla har skrotats. 

När man studerar utvecklingen av terminallok ser man tydligt de stora strukturförändringar 

som skett i vagnslasttrafikens produktionssystem. Terminallok används för rangering, växling 

och lokalgodståg. Vagnslasttrafiken innebär att kunderna lastar och lossar vagnarna själva på 

industrispår eller frilastspår i det kapillära nätet. Där används ibland terminallok för att växla 

in vagnarna den sista biten till kunderna. Sedan körs de med lokalgodståg eller som växling 

till en bangård med ett linjelok eller ett växlingslok, varefter de sorteras på avgående fjärrtåg 

till olika destinationer. Fjärrtågen går direkt till en ankomstbangård eller så rangeras 

vagnarna en eller flera gånger under vägen på en nationell bangård. 

För rangering på större bangårdar används särskilda elektriska lok typ U ända sedan 1925. År 

1988 fanns det 119 sådana lok i trafik, de flesta användes för godstrafikens behov. År 2004 

fanns bara sju av dessa lok kvar och de användes huvudsakligen för persontrafikens behov. 

På de fåtal bangårdar som fanns kvar har de ersatts av radiostyrda Rc-lok och stora diesellok 

typ T44. Detta har förbättrat effektiviteten, eftersom dessa lok även kan användas för 

linjetjänst.  

Antalet stora diesellok i SJ/Green Cargos system har minskat från knappt 200 till 120, men 

det har också tillkommit privata lok. Dessa används både för linjetjänst och växling. Det finns 

också medelstora terminallok av typ V och små diesellok av typ Z s.k. lokomotorer som 

används för växling på industrispår eller för korta sträckor med matartåg. 

Det är svårt att exakt jämföra antalet terminallok över en längre tidsperiod, eftersom dessa 

lok även använts för andra ändamål. Fördelningen är tydligare numera när loken delats upp i 

person- och godstrafik och Banverket tagit över en del arbetslok. Om man räknar ihop de 

rena terminalloken typ U, V och Z och korrigerar för arbetsloken finner man att antalet 

terminallok har minskat från ca 440 till ca 140. Detta innebär således att endast en tredjedel 

av loken finns kvar. 

Många lok har byggts om med starkare motorer och radiostyrning, vilket effektiviserat 

växlingen mycket. Det gäller t ex Z65-loken där de första levererades 1961 med Rolls-Royce-

motorer och där 50 byggdes om åren 1990-1992 till Z70 med Scania-motorer och 
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radiostyrning. De flesta övriga lok har övertagits av privata operatörer och Trafikverket. En 

del av Green Cargos T44-lok har försetts med radiostyrning liksom många Rc-lok. 

Godsvagnar 

Det totala antalet godsvagnar som är registrerade i Sverige uppgår till ca 15 000 och har 

minskat med 50 % sedan år 1988, se tabell 3.6. Samtidigt har godstransportarbetet ökat med 

22 % varför produktiviteten således har ökat. I godstrafiken används emellertid inte bara 

svenska vagnar utan det finns ett stort utbyte av vagnar mellan länderna i Europa. Samtidigt 

befinner sig många svenska vagnar nästan ständigt utomlands.  

Vagnarna i godstrafiken kan ägas av järnvägsföretagen, industrin eller vagnuthyrningsbolag. 

52 % av godsvagnarna i Sverige ägs av privata företag och denna andel har ökat snabbt. En 

stor del ägs av vagnuthyrningsbolag som opererar över hela Europa. De flesta loken ägs 

däremot av operatörerna själva, men på senare år har även lok som leasas från 

uthyrningsbolag börjat komma ut på marknaden. 
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Tabell 3.5: Antal lok och motorvagnar i trafik. 

 

 

Tabell 3.6: Antal godsvagnar i trafik. 

 

  

1988 2001 2012 1988-

2012

Lok och motorvagnar 1 639 1 140 1 385 -15%

därav

Linjelok 831 604 675 -19%

Terminallok 510 71 50 -90%

Motorvagnar 298 465 660 121%

För persontrafik

Totalt 498 604 764 53%

därav

Ellok 193 138 103 -47%

Diesellok 7 1 1 -86%

Elmotorvagnsätt 186 379 604 225%

Dieselmotorvagnar 112 86 56 -50%

För godstrafik

Totalt 1070 536 621 -42%

därav

Ellok 538 264 353 -34%

Diesellok 532 272 268 -50%

Anm. Fördelningen av lok mellan person- och godstrafik 1988

är upskattad

1988 2001 2012 1988-

2012

Totalt 30 036 17 883 13 938 -54%

därav

Slutna vagnar 8 336 4 726 2 556 -69%

Lådvagnar 1 008 461 316 -69%

Flakvagnar 19 321 10 417 9 026 -53%

Postvagnar 99 115 111 12%

Övriga vagnar 1 272 2 164 1 929 52%

Andel %

Slutna vagnar 28% 26% 18%

Lådvagnar 3% 3% 2%

Flakvagnar 64% 58% 65%

Postvagnar 0% 1% 1%

Övriga vagnar 4% 12% 14%

Summa 100% 100% 100%

Andel privat- 7% 35% 52%

registrerade vagnar
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3.6 Utvecklingen av industrispår 

I Sverige har antalet industrispår minskat från ca 1200 år 1987 till ca 400 år 2013, se tabell 

3.7. Minskningen av antalet industrispår har varit stor både i glesbygden och inom 

tätbefolkade områden, där det finns stora transportbehov av konsumtionsvaror. 

Industrispårens utveckling kan mätas på olika sätt. Antalet industrispår är ett sätt, men det 

säger inget om var spåren ligger och hur mycket spåren utnyttjas. Därför redovisas nedan 

antalet orter som har godstrafik på järnväg. Det är ett bra mått på den geografiska 

täckningsgraden. Många gånger finns flera industrispår på samma ort och ofta i samma 

industriområde. En bearbetning har också gjorts av transporterade godsmängder per ort.  

Ytterligare en indelning är taxepunkter, vilka används för prissättning. Det är ett 

administrativt begrepp som också är geografiskt och kan var kopplat till vissa kunder. I tabell 

3.7 framgår utvecklingen av antalet industrispår, antalet taxepunkter och antalet orter med 

järnväg. Antalet industrispår utgör den största mängden, antalet orter är den minsta, medan 

antalet taxepunkter ligger någonstans mittemellan. 

Antalet orter med godstrafik på järnväg har minskat från 537 år 1987 till 236 år 2002 dvs. 

mer än halverats. Fram till 2005 har ytterligare några orter försvunnit då antalet orter 

uppgick till 225. Mellan 1987 och 2002 har orter i alla storleksklasser efter transportmängd 

försvunnit, även om de mindre än 30 000 ton per år dominerar. Mellan åren 1987 och 2002 

har framför allt orter med mindre än 5 000 ton per år försvunnit samtidigt som orter med 

över 30 000 ton per år har ökat, se figur 3.8. 

Den viktigaste orsaken till minskningen av antalet industrispår är att lastbilstrafiken blivit 

konkurrenskraftigare genom utbyggnaden av vägnätet, införandet av större och tyngre 

lastbilar och avregleringen av lastbilstrafiken. Motsvarande förbättringar har inte skett inom 

järnvägstrafiken, varför järnvägsföretagen måste rationalisera verksamheten för att 

förbättra lönsamheten. I det läget har det varit naturligt att i första hand dra in 

matartrafiken till de minsta kunderna varefter industrispåren lagts ned. 

Industrispårsminskningen beror dock inte bara på att man flyttar över transporter till andra 

transportmedel, utan också på att många traditionellt järnvägstransportberoende företag 

omstruktureras med den konsekvensen att vissa enheter slutar att existera. Järnbruk, 

stålverk, pappersbruk och sågverk har i stor omfattning försvunnit i Sverige såväl som i andra 

länder i Europa. Detta gäller framför allt i glesbygden. 

En annan starkt bidragande orsak till att industrispårs- och frilasthanteringen minskar är att 

spåren är utslitna och att man ser en alternativanvändning av spårområden. Dessutom kan 

spåren försvåra markanvändning och om spåren ligger oanvända blir det betydligt svårare 

att bevara spåren för framtida användning. Detta gäller framför allt storstadsområden, där 

både industriområden och spår ibland vid exploatering helt försvunnit. 
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Tabell 3.7: Utveckling av industrispår i Sverige, alla orter ink. malmtrafik. 

 

 

 

Figur 3.8: Utvecklingen av antalet tätorter med industrispår och godsmängd per ort 1987-
2002-2005. 

 

Det har också under de senaste decennierna inom Europa skett en del misslyckade 

industrispårssatsningar, där kommuner mer eller mindre har lurats till att göra stora 

investeringar, men där de nya spåren knappast har använts. En orsak till att industrin vill ha 

industrispår är att blotta existensen av industrispår ökar konkurrensen gentemot lastbilen 

och således har en prispressande effekt på lastbilstransporterna. 

Ett dåligt exempel på industrispårsutbyggnad är Årsta Östra i Stockholm med elektrifierad 

järnväg av bästa kvalitet, där det troligtvis inte gått ett eltåg över huvud taget. För några år 

Antal

1987 2002 2005 2013

Antal tätorter med järnväg 537 236 225

Antal taxepunkter 827 394 386

Antal industrispår ca 1 200 600 400
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sedan revs hela anläggningen ca 10 år efter färdigställandet. En ödets ironi är att Posten som 

är lokaliserad inom området inte ansåg sig behöva utnyttja spåren i framtiden. Idag har man 

byggt en järnvägsterminal vid Årsta frilastområde dit man kör med lastbil för att lasta 

postvagnar. 

Ett bra exempel på industrispårsuppbyggnad är Persberg utanför Filipstad där ett nytt 

industrispår byggts tack vare ett starkt engagemang från det privata järnvägsföretaget 

Tågåkeriet. En sådan investering får också en uppföljning av användandet, eftersom den blir 

livsviktig för järnvägsföretagen själva. 
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3.7 Sammanfattning och slutsatser om rangerbangårdarna 

På 1970-talet rationaliserades vagnslasttrafiken och det s.k. knutpunktssystemet bildades 

där 30 bangårdar utgjorde basen. En del av dem var också ”riksbangårdar” som sorterade 

vagnar under vägen t.ex. Hallsberg och Ånge. Styckegodstrafiken hade också terminaler i 

dessa 30 knutpunkter. Många av dem hade också kombiterminaler. Denna struktur bibehölls 

fram till omkring år 1990. Styckegodstrafiken såldes till ett åkeri (ASG) för att år 1992 läggas 

ned.  

Under 1990-talet rationaliserades fjärrtågsplanen kraftigt i flera etapper. Antalet bangårdar 

där fjärrtåg rangerades minskades i flera steg för att år 2004 vara nere i fyra. Visserligen 

används en del av de andra som lokalbangårdar för växling av matartåg, men det 

huvudsakliga rangeringsarbetet av fjärrgodståg görs i Hallsberg, Göteborg (Sävenäs) och 

Malmö. Hallsberg blev den verkliga riksbangården och invigdes efter en omfattande 

ombyggnad år 2004. 

Alla dessa förändringar innebär att behovet av rangering har minskat, varför antalet 

rangerbangårdar har minskat från ca 20 i början av nittiotalet till 13 idag, men i verkligheten 

är det frågan om det inte är mer än fyra som kan räknas som rangerbangårdar: Hallsberg, 

Sävenäs, Malmö, och Borlänge. De andra är i bästa fall sammansättningsbangårdar. Denna 

utveckling bör beaktas i en bedömning av framtida rangerbangårdar. 

Antalet industrispår har minskat från ca 1000 år 1980 till ca 400 år 2012. Samtidigt har 

matartrafiken koncentrerats till färre platser, främst för att nå bättre lönsamhet men ibland 

även för att industrin också koncentrerats. Även kombitrafiken koncentrerades till färre 

terminaler men många nya kombiterminaler har tillkommit från omkring år 2000 framför allt 

som en följd av trafiken till Göteborgs hamn. Efter år 2010 har en stor del av inrikestrafiken 

lagts ned. Kombitrafiken använder sig i regel inte av rangerbangårdar dock med undantag för 

Green Cargo. 
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4 Förekomst av trafikavbrott och förseningar 

4.1 Undersökning av större trafikavbrott 2000-2013 

KTH Järnvägsgrupp har gjort en analys av stora trafikavbrott på mer än 24 timmar för 

järnvägens godstrafik under perioden 2000-2013. Den redovisades i rapporten ”Större 

trafikavbrott vid Sveriges järnvägar 2000-2013 och dess effekter på transportkunderna” 

Nelldal, B-L (2014). De stora avbrotten har ökat framför allt beroende på två orsaker: 

Urspåringar och extremt väder. Urspåringarna har ökat som följd av ökad trafik och därmed 

ökat slitage och eftersatt underhåll. Det extrema vädret har troligtvis ökat på grund av 

klimatkrisen. 

En fullständig sammanställning av samtliga data framgår av rapporten. Nedan redovisas en 

sammanfattande beskrivning. Under den aktuella perioden har större 41 trafikavbrott 

identifierats, se tabell 4.4 och kartan i figur 4.3. De omfattade totalt 207 dagar eller 4 645 

timmar. Minst 2 008 godståg berördes (denna siffra är inte fullständig). Det blir i genomsnitt 

3,2 avbrott per år som varade i 5 dagar och berörde ca 50 godståg. Vid ca 60 % av avbrotten 

tillämpades omledning av godståg. 

Nästan 50 % av avbrotten varade en eller två dagar, medan 30 % varade mer än en vecka. 

Antalet trafikavbrott började med en topp år 2000 som följd av skyfall och därefter en 

botten åren 2001-2004 med få avbrottsdagar. Antalet avbrottsdagar var som högst år 2013 

främst som en följd av många urspåringar. 

Orsakerna till avbrotten framgår av figur 4.2 och tabell 4.5. 54 % av avbrotten berodde på 

urspåring och 27 % berodde på oväder eller naturkatastrof. Därnäst kom kollisioner på 

järnvägen eller i vägkorsningar med 7 % vardera och brand i tåg eller längs banan med 5 %. 

Räknat i avbrottstimmar berodde 54 % på urspåring och 39 % på oväder eller naturkatastrof. 

Därnäst kommer brand i tåg eller längs banan med 4 % och kollisioner på järnvägen eller i 

vägkorsningar med 2 resp. 1 %. Observera att det här endast ingår olyckor som orsakat 

avbrott i ett dygn och att plankorsningsolyckor är den vanligaste formen av olycka med 

järnväg men att de oftast inte orsakar så långa avbrott. 

Urspåringar och oväder synes således vara de största problemen när det gäller att orsaka 

långa trafikavbrott för järnvägen. Av figur 4.1 framgår fördelningen av urspåringar, 

väderberoende avbrott och övriga avbrott över perioden räknat i avbrottsdagar. Av figuren 

framgår att urspåringar inträffat varje år sedan år 2005 med varierande antal avbrottsdagar 

men med en extrem topp år 2013. Oväder har förorsakat relativt långa avbrott under 6 av de 

9 åren sedan år 2005. 39 avbrottsdagar orsakades av skyfall, 21 av snöstorm och 9 dagar 

berodde på storm. 

Av tabell 4.6 framgår tänkbara åtgärder för att undvika större trafikavbrott. En summering 

visar att 73 % hade infrastrukturrelaterade orsaker och 22 % hade operatörsrelaterade 

orsaker och 5 % hade annan anledning. 
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Frågan är vilka slutsatser som kan dras av denna genomgång. Uppenbarligen orsakar 

urspåringar och oväder de största problemen när det gäller de långa trafikavbrotten. Vi har 

ingen statistik längre tillbaka i tiden, men över denna period synes det som problemen ökat. 

Urspåringar är problem som måste lösas inom järnvägssystemet. Dessa problem borde till 

viss del kunna förutses och därmed förebyggas. Att urspåringarna ökat kan både bero på 

ökad trafik och därmed ökat slitage och på eftersläpande underhåll. Detta har ju också 

uppmärksammats mycket i Sverige både av järnvägens kunder, aktörer samt inom politiken 

och åtgärder för att komma tillrätta med detta utgör en viktig grund i Trafikverkets 

åtgärdsplan. 

Att det extrema vädret har ökat beror troligtvis på klimatkrisen som ger mer extremväder 

och därvid inte bara drabbar järnvägen. Detta är ett problem som inte primärt har med 

järnvägssystemet att göra utan som drabbar mer eller mindre hela samhället. Dessa problem 

är svåra att förutse, men det går att mildra konsekvenserna genom att vidta åtgärder. 

Övriga problem med kollisioner mellan tåg och bilar i plankorsningar, kollisioner mellan 

tågrörelser samt bränder är sådant som man kontinuerligt arbetar med i järnvägens 

säkerhetsarbete och därvid försöker minimera.  

4.2 Större trafikavbrott vid rangerbangårdar 

Ett drastiskt exempel är från vintern 2009/2010 då Hallsbergs bangård stängdes i två veckor. 

Även Malmö bangård och Gävle bangård ställdes in en period 2010. Stängningen av 

Hallsbergs bangård var ett mycket svårt fall, eftersom det inte gick att förutse och det inte 

fanns någon beredskap vare sig hos Trafikverket eller hos operatörerna eller kunderna att 

använda alternativ. I ett sådant fall skadas även förtroendet för järnvägen. 

Vintern 2010/2011 stängdes Hallsbergs bangård åter igen under en period på en vecka. 
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Figur 4.1: Viktigaste orsakerna till avbrott och fördelning över tiden i antal avbrottsdagar. 

 

 

Figur 4.2: Orsaker till trafikavbrott. 
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Figur 4.3: Karta över platser där trafikavbrotten inträffat. 
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Tabell 4.4: Omfattning av större störningar och trafikavbrott 2000-2013. 

 

 

Tabell 4.5: Aggregerad redovisning av orsaker. 

 

 

Tabell 4.6: Tänkbara åtgärder för att undvika trafikavbrott. 

 

  

Totalt 2000-2013 Genomsnitt per år

Antal Antal Antal Antal berörda Avbrott Dagar Timmar Berörda gods-

avbrott dagar timmar godståg* per år per avbrott per avbrott tåg per avbrott

41 207 4 645 2 008 3,2 5,0 113 49

*) Ej komplett

Orsak Antal Andel Antal Antal Andel 

fall % dagar timmar %

Urspåring 22 54% 107 2503 54%

Oväder, naturkatastrof 11 27% 84 1804 39%

Brand i tåg eller bana 2 5% 9 208 4%

Kollison på järnväg 3 7% 4 72 2%

Kollison i vägkorsning 3 7% 3 58 1%

41 100% 207 4645 100%

Alternativ Antal Andel

åtgärd avbrott %

Infrastrukturrelaterat

Bättre underhåll bana 12 29%

Investering i signalsystem 1 2%

Investering i vägskydd 3 7%

Bättre dränering 5 12%

Trädsäkring, bergskrotning 5 12%

Bättre snöröjningsberedskap 2 5%

Handhavande banarbete 2 5%

Summa infrastruktur 30 73%

Operatörsrelaterat

Bättre underhåll tåg 4 10%

Handhavande  tåg 5 12%

Summa tåg 9 22%

Övrigt 2 5%

Summa 41 100%
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5 Godskundernas värderingar 

5.1 Godskundernas värderingar av förseningar 

I Lundberg (2006) ”Godskunders värderingar” redovisas resultaten av en undersökning som 

genomfördes 2005. Undersökningen innehöll både ett frågeformulär med flervalsfrågor eller 

öppna svarsalternativ och en Stated Preference (SP)-undersökning. Det som utmärker denna 

undersökning var att den hade mycket hög svarsfrekvens. Av ett urval på 100 

transportchefer svarade 99 på denna telefonintervju som var understödd av ett i förväg 

utskickat intervjuformulär. Urvalet var fördelat i olika branscher över hela Sverige och till 

företag som både använder lastbil, järnväg och sjöfart. I denna sammanfattning redovisas 

svaren på några frågor som anknyter till förseningar. Eftersom det var 99 företag innebär det 

att 10 företag representerar ca 10 % av totalen.  

Förekomst av förseningar 

En fråga ställdes om hur stor andel av transporterna i det största utflödet som var försenade 

hos mottagaren räknat i procent av transporterna per år. Tillgången till förseningsstatistik 

var begränsad, men respondenterna bedömde förekomsten av förseningarna enligt tabell 

5.1 och figur 5.4. 18 företag eller 18 % ansåg att de inte har några eller nästan inte några 

förseningar alls. 46 % hade mellan 0,5 och 4 % försenade transporter. 19 % hade förseningar 

på 5-10 % av sina transporter och 6 % hade förseningar på 20-30 % av transporterna. 

Merkostnad vid förseningar 

Om transporten blir försenad kan det innebära en kostnad för avsändaren eller mottagaren. 

En fråga ställdes om hur mycket försenad en transport måste vara för att det ska innebära 

en merkostnad för företaget eller mottagaren, resultatet framgår av tabell 5.2 och figur 5.5. 

9 % ansåg sig få en merkostnad från första minuten en transport blir försenad. 45 % fick en 

merkostnad om transporten blir 2-8 timmar försenad. Efter 1 respektive 2 dygns försening 

uppkom en merkostnad för 21 % respektive 10 % av företagen. 11 % ansåg sig få en 

merkostnad först efter 3 dygns försening. 

Det är tydligt att påverkan av de längre förseningarna är klustrade till jämna dygn med 24, 

48, 72 och 96 timmars försening. Det var en öppen fråga, varför transportcheferna och 

kunderna kunde välja antalet timmar fritt, men uppenbarligen har dygnsrytmen stor 

betydelse för godstransporterna. 

Transporttid 

Det kan vara intressant att relatera resultaten till transporttiden, som varierade enligt tabell 

5.3. 28 % av företagen hade en transporttid kortare är 5 timmar, vilket går att tolka som att 

det är transporter som går över dagen. 33 % hade en transporttid på mellan 6 och 25 

timmar, vilket kan tolkas som att det är transporter som antingen går över natten eller tar en 

natt och en dag. 11 % hade transporter som tog 2 dygn, vilket man med lastbil och tåg når 

hela Sverige och även Norden och vissa delar av Europa på. 16 % av företagen hade 
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transporter som tog 3 till 4 dygn. På den tiden når man i princip större delen av Europa. 11 % 

hade transporter som tog mer än 4 dygn, vilket gör att hela världen kan nås. 

Tabell 5.1: Sammanställning av svaren på frågan ”Hur stor andel av transporterna är 

försenade”. 

 

Tabell 5.2: Sammanställning av svaren på frågan ”När uppstår en merkostnad av 

förseningar”. 

 

Tabell 5.3: Transporttid för de undersökta företagen 

 

  

Försenade Antal Andel

transporter företag %

0% 18 18%

0,5-1% 40 40%

2-4% 16 16%

5-10% 19 19%

20-30% 6 6%

Summa 99 100%

Försening Antal Andel Kategori Ackku- Kategori

timmar företag % % mulerat försening

1 9 9% 9% 9% 1 timme

2-3 17 17%

4-6 17 17% 45% 54% 2-8 timmar

6-8 11 11%

16 1 1%

24 21 21% 22% 77% 1 dygn

36 2 2%

48 10 10% 12% 89% 2 dygn

72 2 2% 2% 91% 3 dygn

>96 9 9% 9% 100% 4 dygn

Summa 99 100%

Transport- Antal Andel Kategori

tid (h) företag %

<=5 28 28% Över dagen

6-10 22 22% Över natten

11-25 11 11% Över natten+dagen

26-49 11 11% 1-2 dygn

50-99 16 16% 3-4 dygn

>100 11 11% >4 dygn

Summa 99 100%
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Figur 5.4: Andelen försenade transporter av de totala transporterna. Källa: Sofia Lundberg 

(2006). 

 

 

Figur 5.5: Svar på frågan ”När uppstår en merkostnad av förseningar?” Källa: Sofia Lundberg 

(2006). 
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5.2 Exempel på merkostnader för industrin vid stora förseningar 

och trafikavbrott 

Bakgrund 

Stora delar av svensk industri, kanske särskilt exportindustrin, är beroende av fungerande 

transporter och fungerande infrastruktur för att nå ut med sina produkter till kunderna. 

Konkurrensen är ofta global och Sveriges geografiska placering långt från kunderna gör 

svensk industri än mer beroende av fungerande och kostnadseffektiva transporter. 

Parallellt med detta finns både nationella miljömål och företagsmål för miljön, som i stora 

delar är gemensamma, t.ex. i form av minskad användning av fossila bränslen. I det 

sammanhanget är järnvägstransporter ett utmärkt alternativ. Det saknas dock inte 

utmaningar för järnvägen som transportsätt: Kapacitetsutnyttjandet är högt och underhållet 

är eftersatt, vilket i kombination ökar sårbarheten för järnvägen. Detta är ett försök att 

belysa vilka konsekvenserna för ett enskilt företag, SSAB, blir av bristerna i järnvägssystemet. 

Syfte 

Syftet är att försöka få fram mer fakta och kvantifiera effekterna i form av merkostnader och 

mindre intäkter för industrin. Fakta är hämtat från faktiska händelser/störningar och faktiska 

kostnader. 

Metod 

Registrerade störningar och avbrott i järnvägstrafiken utgör tillsammans med bokförda 

underhållskostnader och bokförda intäkter underlag för arbetet. Eftersom det har varit svårt 

att få fram underlag i form av störningsrapporter från Trafikverket och tågoperatörer, har 

större kända händelser/störningar kompletterats med bedömningar från sakkunniga inom 

företaget. Resultatet är en sammanvägd bedömning av medeltal och spridning av störningar, 

samt konsekvenserna av dessa.   

Merkostnader och förlorade intäkter som följd av förseningar och trafikavbrott med olika 

omfattning 

Merkostnader för förseningar och trafikavbrott har undersökts för tre olika nivåer: 

 Förseningar och trafikavbrott i ett antal timmar 

 Avbrott och förseningar i ett dygn 

 Avbrott och förseningar i flera dygn upp till en-två veckor 

Nedan redovisas resultat från en tung basindustri i Sverige med omfattande 

järnvägstransporter. 
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Förseningar i ett antal timmar 

Förseningar i ett antal timmar förekommer i 40 % av antalet avgångar/ankomster med i 

genomsnitt 24 avgångar/ankomster per vecka. Dessa påverkar inte kostnader eller intäkter 

nämnvärt, eftersom de absorberas av buffertar, omdispositioner och omplanering. 

Avbrott eller förseningar i ett dygn 

Avbrott eller förseningar i ett dygn utgörs i regel av inställda tåg. De är i regel partiella, dvs. 

delflöden påverkas, men det kan även i undantagsfall vara totalt stopp på in- och/eller 

utleveranser. Orsaker kan vara nedrivna kontaktledningar, lokproblem etc. De varierar 

kraftigt över tid med en frekvens på 1-8 tåg per vecka och ett genomsnitt över tid på 2 tåg 

per vecka.  

Kostnader/intäkter påverkas till 10 % av volymen, dvs. 90 % av volymen hanteras med 

buffertar, omplanering etc.  

Varje vecka lämnar ca 60 tåg SSAB i Borlänge. Varje tåg har en genomsnittlig vikt på 500-580 

ton, spannet är beroende av konjunkturläge. För detta räkneexempel antar vi 500 ton/tåg. 

Om 2 tåg påverkas varje vecka och 10 % av den volymen medför utebliven fakturering, 

innebär det ett årligt faktureringsbortfall på 500 x 2 x 0,1 x 50 (veckor/år) = 5000 ton/år. 

Varje ton motsvarar ett genomsnittligt faktureringsvärde om 6000 kr/ton, vilket medför 

utebliven fakturering på 5000 x 6000 = 30 000 000 kr/år. På årsbas blir kostnaden i form av 

utebliven fakturering således 30 Mkr. 

Avbrott i flera dygn upp till en-två veckor (som vintern 2009/2010) 

Avbrotten kan även vara partiella eller totala på in- och/eller utgående trafik. De varierar 

kraftigt över tid och är en funktion av kapacitetsutnyttjandet i järnvägsnätet och i SSABs 

anläggningar samt yttre störningsfaktorer t.ex. temperatur, snömängd, typ av snö, höstlöv, 

haverier i infrastruktur och haveri på fordon. 

Avbrotten inträffar i genomsnitt en gång/år (urspårningen i Grötingen 2011, Malmö bangård 

2010, Hallsberg bangård 2010, Gävle bangård 2010, inställda färjor till kontinenten 

2010/2011, urspårningen i Danmark 2012 mm) och varar i snitt 3 dygn. Spridningen är 0-4 

ggr/år och varaktigheten 1-14 dygn.  

Avbrott över ett dygn påverkar 75 % av volymen. Den påverkade volymen uppgår till 75 % av 

6,7 kton/dygn. Värdet 0,75 x 6700 ton/dygn x 3 dygn x 6000 kr/ton = 90 Mkr/år.  

Totala snittkostnaden i termer av utebliven fakturering som följd av förseningar blir således 

30 + 90 = 120 Mkr/år. 
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Beräkningar 

Nedan framgår i tabellform hur konsekvenserna kan beräknas och relateras till olika mått. Av 

tabell 5.6 framgår förseningar och trafikavbrott med olika frekvens och längd och hur de 

påverkar det aktuella företaget. 

Tabell 5.6. Förseningar och trafikavbrott, påverkan på företagets ekonomi. 

 

Beräkningen utgår från antalet tåg, lastade tåg per vecka och medellasten. Med 

utgångspunkt från störningsfrekvensen beräknas hur stor volym som påverkas (ton i detta 

fall). En del av den försenade volymen kan hanteras inom befintliga lager och genom 

omplanering. Återstår en andel av det försenade godset som får direkt påverkan på 

företagets ekonomi genom förlorade intäkter. Genom varuvärdet i kr/ton kan den totala 

effekten beräknas. En omräkning görs sedan till en merkostnad per år. 

Denna kostnad kan sedan sättas i relation till det transportkostnaden och den det totala 

varuvärdet för företagets transporter med järnväg. Enligt företaget uppgår merkostnaden 

för trafikavbrott till 18 % av transportkostnaderna för järnväg. 

I tabell 5.7 framgår hur transportkostnaden har beräknats översiktligt. Syftet är att denna 

beräkning också ska kunna användas på en specifik länk eller sträcka. 

Tabell 5.7: Översiktlig beräkning av tågkostnader per år. 

 

Ovan har kundens merkostnader beräknats, men det uppstår också merkostnader för 

operatören vid trafikavbrott i form av övertid, omledning och i sämsta fall inhyrning eller 

omdisponering av lok och vagnar. En metod för att beräkna merkostnader för förseningar 

har utarbetats av Leander et. al. (2013) med utgångspunkt från en kostnadsmodell för 

tågproduktion. Kostnaderna har beräknats för olika tågprodukter och förseningslängder. 

Omfattning Antal tåg/ Varav Ton/tåg Ton/ Ton/v Varav PåverkadeKostnad Kostnad/ Kostnad/ Andel av

vecka/riktnförsenade vecka försenade påverkas ton/vecka kr/ton vecka kr år  Mkr tågkostn

Förseningar -1h 

Några timmar 60 24 500 30 000 12 000 0% 0 6 000 0 0 0%

Förseningar 1-x h

Ett dygn 60 2 500 30 000 1 000 10% 100 6 000 600 000 30 4%

Förseningar 1-x dygn

3 dygn 60 20 500 30 000 20 100 75% 15 075 6 000 90 450 000 90 13%

120 18%

Antal tåg/ Antal Avstånd Tågkm/år Kostnad Kostnad Tågkostnad

vecka Tåg/år km Kr/tågkm Mkr/veckaMkr/år

Lastade tåg

och returtåg 120 6 000 1 000 6 000 000 117 14,1 675
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Merkostnaderna har beräknats som ett påslag på kostnaden för de olika 

förseningsgrupperna enligt tabell 5.8. De totala merkostnaderna uppgår till 69 Mkr per år 

och får betalas av operatören. Frågan är om dessa kostnader ingår i operatörens kalkyl från 

början. Ur samhällsekonomisk synvinkel har detta ingen betydelse då det ändå är en 

merkostnad. De uppgår dock till 10 % av den totala tågkostnaden och är därmed inte 

försumbar och kan påverka den företagsekonomiska lönsamheten från vinst till förlust. 

Tabell 5.8: Beräkning av merkostnader för tågproduktion som följd av förseningar och 

trafikavbrott. 

 

Därefter har ett försök gjorts att även beräkna det totala varuvärdet för företagets 

transporter med järnväg. I detta fall blir det endast de lastade tågen som räknas d.v.s. 

approximativt hälften av alla tåg. Resultatet framgår av tabell 5.9, totalt blir det ca 14 Mkr. 

Detta är en grov förenkling, då varuvärdet varierar mellan olika transportled vartefter godset 

förädlas. Varuvärdet ingår ju också i den första kalkylen över förseningskostnaderna och är 

en viktig variabel för att bestämma kostnaderna för olika godsslag. 

Tabell 5.9: Beräkning av varuvärdet för de aktuella tågtransporterna. 

 

Slutligen framgår av tabell 5.10 en sammanställning över förseningarna, hur de påverkar 

företagets ekonomi samt operatörens merkostnader. Dessa jämförs också med de totala 

transportkostnaderna för företagets järnvägstransporter och med varuvärdet. 

Merkostnaderna för företaget uppgår till 120 Mkr per år och för operatören till 69 Mkr per 

år, totalt blir det 190 Mkr per år. Företagets merkostnader utgör 18 % och operatörernas 

merkostnader uppgår till 10 % av den totala transportkostnaden för järnvägstransporterna. 

Totalt blir det 28 %, vilket är en betydande merkostnad. Som andel av varuvärdet blir 

företagets kostnad 0,86 % och operatörernas kostnad 0,49 % eller totalt 1,3 %. 

Det bör anmärkas att detta är kostnaderna för större trafikavbrott som enligt Nelldal (2013) 

”Större trafikavbrott vid järnvägen 2000-2013” blivit allt vanligare. Det som ovan beräknats 

är kostnaderna för ett företag som har omfattande järnvägstransporter och är mer eller 

Omfattning Tåg/vecka Tåg/år Avstånd Tågkm/år Merkostnad Kostnad/ Kostnad/ Andel av

en riktn två riktn km % kr/tågkm vecka kr år  Mkr tågkostn

1-5 timme 24 2 400 1 000 2 400 000 15% 18 421 920 42 6%

Ett dygn 2 200 1 000 200 000 76% 89 178 144 18 3%

Tre dygn 51 103 1 000 102 857 76% 89 4 580 846 9 1%

Summa 2 703 2 702 857 69 10%

tåg/vecka Tåg/år Ton/dygn dygn Ton/år Varuvärde

50 veckor kr/ton Mkr/år

Lastade tåg 60 3 000 6 700 350 2 345 000 6 000 14 070
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mindre beroende av järnvägstransporter. På lång sikt kan företaget drabbas av större 

kundförluster om leveranserna blir alltför opålitliga och en större del av transporterna kan 

komma att överföras till lastbil eller sjöfart och delar av produktionen kan då också komma 

att flyttas till andra länder. Detta är mycket svårt att värdera men givetvis negativt för 

svenskt näringsliv och ekonomi. 

Tabell 5.10: Sammanställning av förseningar och merkostnader som uppstår p.g.a. avbrott. 

 

5.3 Slutsatser 

Kostnaderna för brister i järnvägssystemet påverkar näringslivets transporter mer än vad 

som avspeglas i de samhällsekonomiska modeller som används som beslutsunderlag i frågor 

gällande infrastrukturen.  

Analyserar man kostnaderna för de olika förseningstyperna blir resultatet att de små 

förseningarna på ett par timmar orsakar störst kostnader för operatörerna i och med att de 

är så frekventa och i detta fall inga kostnader för företaget. De medelstora förseningarna på 

ett dygn orsakar ungefär samma kostnad för företaget som för operatören dvs. 3-4 % av 

transportkostnaderna. De riktigt stora avbrotten på flera dygn orsakar enligt dessa 

beräkningar mycket stora kostnader för företaget, men små kostnader för operatörerna.  

  

Försenings- Berörda Medeltal Frekvens Konsekvens Kostnad Andel av Andel av

längd avgångar av avg. Mkr tågkostn varuvärde

Merkostnader kund

Några h 24 tåg/vecka 3 tåg/dag 40% Ringa, absorberas av buffertar 0 0% 0,00%

3h

Ett dygn 1-8 tåg/vecka 2 tåg/vecka 3% 90% hanteras av buffertar 30 4% 0,21%

24h 10% påverkas

1-2 veckor 0-4 gånger/år 1 gång/år 0,03% 25% hanteras av buffertar 90 13% 0,64%

1-14 dygn 3 dygn 75% påverkas

Summa 43% 120 18% 0,86%

Merkostnader tågproduktion Merkostnad i % 

1-5 timme 24 tåg/vecka 3h 40% 15% 42 6% 0,30%

Ett dygn 1-8 tåg/vecka 24h 3% 76% 18 3% 0,13%

En vecka 0-4 gånger/år 3 dygn 0,03% 76% 9 1% 0,07%

Summa 43% 69 10% 0,49%

Totalt 190 28% 1,3%
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6 Analys av konsekvenserna av reducerad kapacitet och 
trafikavbrott på bangårdar 

6.1 Olika typer av konsekvenser 

Bristande drift eller underhåll av en rangerbangård kan få olika konsekvenser beroende på 

hur stor påverkan det får på trafiken och hur varaktig förändringen blir. Om bangården inte 

alls kan användas uppstår merkostnader för operatörerna som då får sköta växlingen på 

annat sätt och det kan också innebära kundförluster i form av försenade leveranser. 

I princip kan man tänka sig följande principiella fall och konsekvenser om en rangerbangård 

inte underhålls i tillräcklig omfattning.  

1. Bangården fortsätter att användas, men rangerbangården kan inte användas till sin fulla 

kapacitet. 

 Det uppstår förseningar som ger merkostnader för kunder och operatörer. 

 Kapaciteten i systemet sjunker och vissa tåg får omdirigeras till andra bangårdar 

med merkostnader som följd.  

 Det uppstår materiella skador på vagnar och gods som ökar med bristande 

underhåll. 

2. Bangården måste stängas under en period eller permanent. Trafikverket och 

operatörerna måste då hitta alternativa produktionsmetoder med följande 

konsekvenser: 

 Rangeringen ersätts av rangering eller planväxling vid flera mindre stationer. 

Kostnaden för detta kan beräknas och jämföras med rangerkostnaden. 

 Växling på andra platser kan innebära att tågen får gå längre väg och att det blir en 

merkostnad för detta. 

 Planväxlingen vid alternativa bangårdar kan ta längre tid och innebära kundförluster i 

form av längre transporttid och risk för förseningar. 

 Växling på flera bangårdar kan innebära att trafik inte kan upprätthållas i lika många 

relationer, vilket i sin tur kan innebära minskad marknadsandel för järnväg, 

överföring till lastbil och större negativa externa effekter bl.a. utsläpp. 

 En principfråga blir om Trafikverket ska svara för växlingen och operatörerna ska 

betala den vanliga avgiften eller om operatörerna får ta kostnaden. I en 

samhällsekonomisk kalkyl har det ingen betydelse vem som betalar kostnaden, men 

om operatörerna gör det, kan det innebära prishöjningar och minskad trafik. 

 I slutändan kan Trafikverket bli tvunget att rusta upp eller investera i de alternativa 

bangårdarna för att de ska kunna fylla sin funktion. 

För att beräkna de samhällsekonomiska kostnaderna enligt ovan behövs modeller med 

indata i form av kostnader och värderingar. Sådana finns normalt i publikationer från ASEK 

(Arbetsgruppen för Samhällsekonomiska Kalkyler), men där finns inte allt det som behövs för 
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rangerbangårdar. Därför har KTH utvecklat nya modeller som kan användas för 

rangerbangårdar, vilket också var syftet med detta uppdrag från Trafikverket. 

I denna rapport redovisas först de tillgängliga ASEK-modellerna och därefter KTHs modeller. 

Därpå redovisas några beräkningsexempel för effekterna av förseningar och trafikavbrott på 

bangårdar. 

En samhällsekonomisk kalkyl för underhåll av rangerbangårdar skulle kunna vara motsatsen 

till en investeringskalkyl, dvs. man beräknar de merkostnader som uppkommer om 

bangården inte kan användas i full utsträckning. För detta behövs kostnadsmodeller och 

värderingar av olika faktorer. 

Av figur 6.1 framgår en modell över olika störningar och hur de påverkar transportsystemet 

och de modeller som KTH har utvecklat för detta ändamål. 

 

 

Figur: 6.1: Modeller för att beräkna konsekvenser av reducerad kapacitet och trafikavbrott 

på rangerbangårdar. 
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6.2 ASEK 

För samhällsekonomiska kalkyler gäller de riktlinjer som tas fram av ASEK (arbetsgruppen för 

samhällsekonomiska kalkyler). De publiceras i rapporter och PM som uppdateras 

regelbundet, för närvarande gäller ASEK 5. Där finns emellertid inga utvecklade metoder för 

beräkning av de samhällsekonomiska effekterna av rangering och växling i ASEK 5. Vad som 

finns är tidsvärden och produktionskostnader för godstransporter. Dessa redovisas 

översiktligt nedan. 

ASEKs godstidsvärden 

ASEK rekommenderar att använda kapitalvärdeansatsen för att ta fram godstidsvärden (i 

kronor per tontimme). Utgångspunkten är de varuvärden (i kronor per ton) som används i 

Trafikverkets godstransportprognoser. Godstidsvärden finns framtagna för olika varuvärden 

och prognosår. Ett exempel framgår av tabell 6.1. 

Transportmedelsspecifika godstidsvärden finns för lastbilar med släp, lastbilar utan släp och 

personbilar i yrkestrafik, se tabell 6.2. ASEK rekommenderar även godstidsvärden för 

lastbilar med släp (LBS) och lastbilar utan släp (LBU) som används i kalkylverktygen SAMKALK 

och EVA. Utgångspunkten i de överslagmässiga beräkningarna är att de genomsnittliga 

tidsvärdena (i kronor per timme) är dubbelt så höga för den godsmängden som 

transporteras på väg än för den samlade godsmängden. Vidare antas att det transporteras 

14 ton på lastbilar med släp och 3 ton på lastbilar utan släp. 

ASEK framhåller att företagens logistikvinster vid förbättrad infrastruktur består av både 

företagsekonomiska och samhällsekonomiska vinster, att det är svårt att skilja ut vilket som 

är vad och att det är stor risk för både underskattningar och dubbelräkningar. I den samlade 

effektbedömningen ska dock de företagsekonomiska vinsterna beskrivas. 

ASEK rekommenderar att förseningstidsvärden beräknas för godstransporter genom att 

multiplicera godstidsvärden med faktorn 2. Varugruppvisa förseningstidsvärden redovisas i 

ASEK 5 men inte transportmedelsspecifika. För persontrafik används faktorn 3,5 så att en 

förseningsminut motsvarar 3,5 åktidsminuter. 

ASEK betonar att de rekommenderade förseningstidsvärden bör anses som provisoriska 

värden som inte stödjer sig på empiri. ASEK menar att det finns ett stort utvecklingsbehov 

vad det gäller kalkyler av tidsvinster och framför allt högre tillförlitlighet för godstransporter. 

Trafikverket har initierat ett arbete med att ta fram bättre godstidsvärden. I samband 

härmed har KTH Järnvägsgrupp i WSPs godstidsvärdestudie gjort en samhällsekonomisk 

kalkyl över konsekvenserna för störningar av olika frekvens och varaktighet hos ett större 

industriföretag, se kap. 5 ovan. Den kalkylen består både av kostnader för kunden och för 

operatörerna. Erfarenheterna från detta arbete kan också användas i de 

samhällsekonomiska kalkylerna för rangerbangårdar. 
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Tabell: 6.2: Transporterad godsmängd och godstidsvärden (i kronor per tontimme, 2010 års 

priser) för 2010 och 2030 per STAN-varugrupp exkl. och inkl. generellt momspåslag. Källa: 

ASEK 5. 

 

 

Tabell: 6.3: Godstidsvärden (i kronor per fordonstimme, 2010 års priser) för 

vägtransportmedlen 2010 och 2030 exkl. och inkl. generellt momspåslag. Källa: ASEK 5. 
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ASEKs godstågsvärden 

I ASEK 5 redovisas schablonkostnader för godstransporter med järnväg. Det är generella 

operativa kostnader för godståg, uttryckt i kronor per transporterat ton med olika 

transporttyper vilka framgår av tabell 6.4. De transportparametrar de bygger på framgår av 

tabell 6.5. 

De redovisade operativa kostnaderna för godståg i ASEK baseras på sekretessbelagda 

kostnadsuppgifter. De värden som redovisas i ASEK avseende genomsnittliga 

transportparametrar per transporttyp är daterade år 2000 och har hämtats från Green 

Cargos system för produktionsuppföljning. År 2000 var det sista året som detta system var i 

drift. Någon senare uppdatering av transportparametrarna har därför inte gjorts. 

ASEK rekommenderar att om man har tillgång till bättre information om dessa 

transportparametrar, det vill säga nettolast, antal vagnar av olika typ och andel tomvagnar, 

istället ska använda parametervärden enligt tabell 6.6 för att beräkna relevanta 

kostnadsdata. Beräkningen med dessa parametervärden görs enligt följande: 

𝐾𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑡å𝑔𝑘𝑚=𝐹𝑎𝑠𝑡+𝑎1∙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑒 2𝑎𝑥𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑣𝑎𝑔𝑛𝑎𝑟+𝑎2∙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑚𝑚𝑎 2𝑎𝑥𝑙𝑖𝑔𝑎 

𝑣𝑎𝑔𝑛𝑎𝑟+𝑎3∙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑒 4𝑎𝑥𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑣𝑎𝑔𝑛𝑎𝑟+𝑎4∙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑚𝑚𝑎 4𝑎𝑥𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑣𝑎𝑔𝑛𝑎𝑟 𝐾𝑟 𝑝𝑒𝑟 

𝑡å𝑔𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡=𝐹𝑎𝑠𝑡+𝑏1∙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 2𝑎𝑥𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑣𝑎g𝑛𝑎𝑟+𝑏2∙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 4𝑎𝑥𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑣𝑎𝑔𝑛𝑎𝑟 

Som framgår av ovan bygger ASEK på äldre data som är något osäkra. KTH har också 

utvecklat modeller för godstågskostnader som vi bedömer som användbara åtminstone i 

detta sammanhang, eftersom de är konsistenta med KTHs andra modeller. Man kan dock 

själv välja vilken modell man vill använda. 

 

  



56 

 

Tabell: 6.4: Operativa kostnader godståg i prisnivå 2010, inkl. generellt momspåslag, exkl. 

banavgifter. Kostnaderna är uttryckta i enheten per transporterat nettoton. Kostnaderna är 

desamma år 2010, 2030 och 2050 (i 2010-års penningvärde). Källa: ASEK 5. 

 

Tabell 6.5. Transportparametrar. Källa: ASEK 5. 

 

Tabell 6.6. Parametervärden avståndsberoende och tidsberoende godstågskostnader. Kr per 

tågkm respektive kr/tågminut. Kostnaderna desamma för år 2010, 2030 och 2050 (i 2010-års 

penningvärde). Källa: ASEK 5. 
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6.3 KTH kostnadsmodeller 

Eftersom något fullständigt underlag för detta inte finns i ASEK har KTH utvecklat några 

särskilda modeller med kopplingar till rangerbangårdar. Följande modeller finns och 

redovisas i detta kapitel: 

 Godsförseningsmodellen 

 Godstågkostnadsmodellen 

 Rangeringsmodellen 

 Transportkostnadsmodellen 

Förseningsmodellen används för att för kunder beräkna merkostnader som uppstår som 

följd av förseningar och trafikavbrott. Tågkostnadsmodellen används för att för operatörerna 

beräkna merkostnader vid förseningar och trafikavbrott samt för att beräkna merkostnader 

för att köra tåg till andra bangårdar och förändrad fyllnadsgrad i tågen. Rangeringsmodellen 

används för att beräkna driftkostnaderna för att rangera och växla på olika typer av 

bangårdar. Transportkostnadsmodellen används för att beräkna merkostnaderna för att 

transportera med lastbil om detta blir konsekvensen av förseningar och trafikavbrott. 

En översikt av modellerna och hur de hänger samman med olika fall av reducerad kapacitet 

och trafikavbrott framgår av figur 6.1.  
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6.4 Godsförseningsmodellen 

De förseningskostnader som används för godstransporter i ASEK bygger på godstidsvärdet. 

Det täcker i princip bara kapitalkostnaden för godset under transporttiden. Detta har 

kritiserats av näringslivet, då godstransporterna får ett relativt lågt värde i de 

samhällsekonomiska kalkylerna och på så sätt prioriteras ned. Det gäller såväl i positiva 

kalkyler för förbättringar vid investeringar som i negativa kalkyler för förseningar som följd 

av eftersatt underhåll. Kapitalkostnaden för godset är emellertid endast en del av de 

kostnader som ett företag kan drabbas av som en följd av en försening. 

I rapporten ”Större trafikavbrott vid Sveriges järnvägar 2000-2013 och dess påverkan på 

transportkunderna” har en metod tagits fram för att beräkna merkostnaderna för 

förseningar för transportkunder och operatörer, se kap 5.3 ovan. Denna metod kan göras 

generell och även tillämpas på rangerbangårdar. I denna metod värderas både 

konsekvenserna för transportkunderna och för operatörerna som en följd av en försening 

eller ett trafikavbrott.  

Metoden är främst lämpad för lite större förseningar och trafikavbrott på en timme eller mer 

och inte för det vanliga sätt som man brukar mäta punktlighet inom 5 minuter. Som framgått 

av undersökningen av godskunders värderingar påverkas de flesta godskunderna först vid 

förseningar på en timme eller mer, medan resenärerna i persontrafiken ofta påverkas redan 

vid några minuters försening. Som exempel kan nämnas att Green Cargo mäter leverans av 

gods till kund inom en timme som punktligt.  

Det kan dock vara svårt att veta hur en försening på en rangerbangård påverkar leverans till 

slutkund eftersom den ligger mitt i transportkedjan. Det kan hända att man kan ta in en 

försening på en timme från en bangård innan man levererar till slutkund, men det kan också 

hända att förseningen blir större under vägen som följd av att man kan förlora sitt tågläge. 

Metoden bygger på att man beräknar de merkostnader som kunderna får om godset inte 

levereras i tid i form av förlorade försäljningsintäkter. I regel är det så att det finns lager och 

buffertar och möjligheter till omplanering, varför allt gods inte blir värdelöst om det inte 

kommer fram i tid. Vissa varor är känsligare än andra t.ex. färskvaror kan bli förstörda och 

tidningar kan bli osäljbara om de inte kommer fram i tid. För de flesta varor som går i 

vagnslastsystemet finns det vissa marginaler, men de blir mindre ju längre förseningen eller 

avbrottet är. Om förseningarna blir alltför frekventa, kan också järnvägen förlora i 

förtroende varvid godset i stället transporteras med lastbil. 

Modellen framgår av figur 6.7. Metoden bygger på att man först tar fram sannolikheten för 

en försening och sedan förseningens varaktighet, vilket styr hur stor andel av godset som 

påverkas. För att få det förlorade kundvärdet ska den påverkade godsmängden multipliceras 

med varuvärdet i kr/ton. 
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Varuvärdet för de varugrupper som normalt transporteras med vagnslasttrafik har beräknats 

till 7 000 kr/ton. Det är ett genomsnitt och det varierar naturligtvis för olika varugrupper och 

har man bättre information kan man använda sig av den. 

För förseningar som inte innebär kundförluster har kostnaden beräknats med godstidsvärdet 

enligt ASEK. För de varugrupper som transporteras med vagnslasttrafik blir den i genomsnitt 

1,31 kr/tontimme och för försenade varor ska den multipliceras med faktorn 2, vilket blir 

2,62 kr/tontimme. 

När det gäller påverkan på kostnaderna för tågproduktion av förseningar och trafikavbrott 

har också en modell tagits fram i godstidsvärdesprojektet som redovisas i rapporten Value of 

Transport Time variability for freight transport, Appendix 3: Memo on operative costs due to 

delays of railway freight transports, Report in August 2013. I denna har merkostnaderna för 

operatörerna beräknats som en följd av förseningens längd. Denna har beräknats för olika 

produkter: vagnslast, systemtåg och kombitåg. I detta fall har vagnslast använts, eftersom 

det huvudsakligen är de som använder sig av rangerbangårdar. De beräknade procentuella 

kostnadsökningarna framgår av tabell 6.8. 

Tågkostnaden för de utgående tågen kan beräknas med tågkostnadsmodellen som har 

förenklats till en kostnad per lokkilometer och en per vagnkilometer för ett vagnslasttåg. Vi 

har därvid använt ett tåg med ett lok samt 50 % tvåaxliga och 50 % fyraxliga vagnar. Den 

beräknade enhetskostnaden blir 38 kr/lokkilometer och 2,00 kr per vagnkilometer, vilket 

med 25 vagnar blir 88 kr per tågkilometer. På dessa kostnader kan sedan merkostnaderna 

för tågproduktionen beräknas, beroende på sannolikheten för förseningar av en viss längd, 

förseningens varaktighet och hur det påverkar produktionskostnaden. 

 

Tabell 6.8: Kostnadsökning för operatören för fjärrtåg i vagnslasttrafik. 

 

 

  

1h 3h 6h 12h 24h

Long distance w agon load 1% 6% 13% 37% 72%

COST OF COMPLETE 

TRANSPORT

Delay of the long distance railw ay transport

Increase of cost due to delay/change of route (% rel to normal cost)
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Tabell 6.7: Modell för att beräkna merkostnader för förseningar och trafikavbrott. Siffrorna 

är fiktiva. 

 

  

Kalkylmodell förseningar från rangerbangård

Default- Exempel Förklaring

värde 1-2h försening

Indata förseningar

Antal dagar totalt 275 Antal dagar med produktion

Sannolikhet för att vara i tid 1,4% Andel tåg som är försenade i intrevallet 1-2h

Förseningens varaktighet min 90 Genomsnittlig varaktighet försening i minuter

Förseningens varaktighet h 60 1,50 Genomsnittlig varaktighet försening i timmar

Andel av godset som berörs % 1% Andel av godset som förlorar i värde vid 1-2h

Påverkan på tågkostnader % 5% Ökad produktionskostnad för operatör vid 1-2h

Indata transporter

Antal tåg/dag st 35 35 Antal avgående tåg per produktionsdag

Medelhastighet utgående tåg km/h 70 70 Medelhastighet avgående tåg

Antal vagnar/tåg (50% 2-axl) st 25 25 Medeltal vagnar per tåg

Medellast/vagn inkl tomv ton 30 30 Medellast per vagn inkl. tomvagnar

Last per tåg ton ton 750 Antal vagnar x medellast

Antal tåg/år utgående st 275 9 625 Antal tåg per dag x antal produktionsdagar

Antal vagnar/år 240 625 Antal tåg per år x antal vagnar per tåg

Antal ton/år ton 7 218 750 Antal tåg per år  x medellast per tåg

Linjelängd km 300 300 Antagen linjelängd för avgående tåg

Transporttid per länk h 4,3 4,3 Linjelängd/ medelhastighet

Godstontimmar/år milj tonh 30,9 Antal ton/år x transporttid länk

Tågkostnad kr/tågkm

Lok kr/tågkm 38,00 38,00 Kostnad per lokkm enligt tågkostnadsmodellen

Vagnar kr/vagnkm 2,00 2,00 Kostnad per vagnkm enligt tågkostnadsmodellen

Kostnad/tågkm 88,00 Summa kostnad per tågkm beroende på antal vagnar

Kostnad/tåg kr 26 400 Kostnad per tåg beroende på linjelängd

Varuvärde kr/ton kr/ton 7 000 7 000 Genomsnittigt varuvärde för vagnslasttrafik

Godstidsvärde kr/tonh 1,31 1,31 Genomsnittigt godstidsvärde för vagnslasttrafik

Förseningstidsvärde kr/tonh 2 2,62 Förseninstidsvärde = 2 x godstidsvärde

Kostnad/år

Kostnad tågproduktion Mkr 4 Produktionskostnad berörda tåg

Kostnad för varor Mkr 707 Varuvärde berörda tåg

Godstidsvärde för avg. tåg Mkr 1 Godstidsvärde berörda tåg

Antal godstontimmar milj tonh 0,4 Miljioner godstontimmar berörda tåg

Godstidsvärde för avg. tåg Mkr 0,6 Godstidsvärde berörda tåg

Merkostnad förseningar

Antal dagar st 275 Antal dagar med produktion

Antal tåg antal 135 Antal berörda tåg

Sannolikhet  för avgång % 1,4% Sannolikhet för försening (från ovan)

Förseningens varaktighet h 1,50 Genomsnittlig försening enligt ovan

Antal tågförseningstimmar h 202 Antal försenade tåg x genomsnittsförsening

Tusen tonförseningstimmar tusen h 152 Antal tågfröseningstimmar x ton per tåg (tusental)

Godstidsvärde försenade tåg tkr 2,62 397 Tonförseningstimmar x förseningstidsvärde (tkr)

Kundförluster förs tåg tkr 7 074 Andel gods som berörs x varuvärde gods i tågen (tkr)

Avgår tidsvärde f kundförlust tkr 2,62 -4 Avräkning godstidsvärde för kundförluster (tkr)

Merkostnad tågproduktion tkr 178 Ökad produktionskostnad för berörda tåg (tkr)

Summa tkr 7 645 Summa samhällsekonomisk kostnad i tkr per år

Summa förseningskostnad

Godstidsvärden Mkr 0,39 Godstidsvärden netto från ovan i Mkr

Kundförluster Mkr 7,07 Kundförluster från ovan i Mkr

Merkostnader tågproduktion Mkr 0,18 Merkostnad tågproduktion från ovan i Mkr

Summa Mkr 7,65 Summa samhällsekonomisk kostnad i Mkr per år
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6.5 Godstågkostnadsmodellen 

För att beräkna kostnader för godståg har flera modeller utvecklats vid KTH. Den senaste och 

den som ska redovisas här har utvecklats i samband med VEL-wagon-projektet. Modellens 

struktur framgår av tabell 6.9. 

Tågkostnadsmodellen bygger på att man beräknar kostnaden för loket och vagnarna för sig 

och att man sedan definierar ett tåg genom att sätta ihop lok och vagnar. Olika lok- och 

vagntyper har definierats. För att beräkna kostnaderna för ett tåg måste även en linjelängd 

och en tidtabellstid definieras. För att få kostnaderna för en specifik transport måste även 

lastfaktor eller fyllnadsgrad samt tomkörningsandel specificeras. I detta fall har modellen 

använts för att beräkna kostnaden för ett typiskt vagnslasttåg och för lok som används på 

rangerbangårdar och i växling. 

Kostnader beräknas som tidberoende (kr/h) eller som sträckberoende (kr/km) och ibland 

även med hänsyn till vikt som en hjälpvariabel t.ex. per bruttotonkilometer. 

Kostnaden för lok har beräknats med utgångspunkt från: 

 Personalkostnader för lokförare 

 Underhållskostnader 

 Energikostnader 

 Banavgifter 

 Kapitalkostnader 

Kostnaden för vagnarna har beräknats med utgångspunkt från: 

 Underhållskostnader 

 Energikostnader 

 Banavgifter 

 Kapitalkostnader 

Personalkostnaden beräknas i kr/tidtabellstimme inkl. omkostnadspålägg och med 
utgångspunkt från tågets tidtabellstid. Ett påslag görs för klargöring av tåget. 
Underhållskostnader beräknas i kr/km både för lok och vagnar. Energikostnader och 
banavgifter fördelas mellan lok och vagnar på följande sätt:  

Loket belastas med en baskostnad för att dra tåget i kr/km. Den består av en energikostnad 
för en specifik förbrukning i kWh/km som beräknas vara det som behövs för att köra tåget 
utan vagnar. Denna kan vara olika för olika typer av lok. Vidare får loket den 
tågkilometerbaserade banavgiften som krävs för att köra tåget. 

Vagnarna belastas med en marginell energikostnad för en specifik förbrukning i 
kWh/bruttotonkilometer som krävs för att köra vagnen i tåget. Denna kan variera för olika 
typer av vagnar. Vidare belastas vagnarna med bruttotonkilometerbaserade banavgiften.  

Kapitalkostnader beräknas per timme eller per transportuppdrag beroende på 
genomsnittligt årligt utnyttjande, avskrivningstid och ränta. Ett påslag görs också för behovet 
av en fordonsreserv. 
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Tabell 6.9: Godstågkostnadsmodellens struktur. 

 

  

Specification Variable Cost

Transport data

Running distance km

Scheduled transit time h:min

Supplement for shunting % of timetabltime

Trips per year number

Train data

Number of locos number

Number of wagons number

Tractive power/loco KW

Weight/loco tonnes

Length/loco m

Length/wagon m

Tare weight/wagon tonnes

Max load/wagon tonnes

Load factor %

Empty run factor %

Cost for locomotive

Engineer timetabletime Cost/hour

Maintenance locomotive locokm Cost/km

Energy for locomotive KWh/locokm Cost/KWh

Track fees for locomotive trainkm Cost/trainkm

Capital cost Investment cost Depritiation/year

Average Interest/year

Yearly operation Cost/locokm

Cost for wagons

Maintenance for wagons wagonkm Cost/wagonkm

Energy  for wagons KWh/grosstonkm Cost/KWh

Track fees for wagons grosstonkm Cost/grosstonkm

Insurance Investment cost % of investment cost

Capital cost Investment cost Depritiation/year

Average Interest/year

Yearly operation Cost/wagonkm

Overhead

Adm and planning % of total cost for Operation and capital

Risk/profit % of total cost for Operation and capital

Total cost

Cost for locomotive Summarized All costs for locos

Cost for wagons Summarized All costs for wagons

Overhead Summarized All overhead costs
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Härutöver finns ett påslag för administration, planering, vinst, risk och försäkringar som läggs 

som ett procentuellt påslag på de totala drift- och kapitalkostnaderna. Detta kan göras på lok 

och vagnar var för sig eller på den totala kostnaden. 

Indata till modellen har erhållits från intervjuer med personer som arbetar i branschen och i 

fordonsindustrin. Rimligheten i modellen har kontrollerats genom att beräkna kostnader i 

kr/tonkm, vilka har stämts av mot uppgifter från transportkunder. Den mest osäkra faktorn 

är inte styckkostnaderna utan utnyttjandet av fordonen, lastfaktorn och 

tomkörningsandelen. 

I detta fall har modellen använts för att beräkna kostnaderna för ett typiskt vagnslasttåg, 

växlingslok som används på en rangerbangård och ett tåglok som används i växling. Det som 

används i detta projekt är resultatet av beräkningar med modellen i form av en relativt enkel 

modell för kostnaden för ett vagnslasttåg enligt nedan: 

Total kostnad=Avstånd x (Lokkostnad + antal vagnar x vagnkostnad) 

För rangerlok har kostnaden beräknats per lok och år och för växling med tåglok har 

kostnaden beräknats per timme. 
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6.6 Rangeringsmodellen 
För att beräkna kostnader för rangering och växling under olika förutsättningar har 

översiktliga kostnadsmodeller för rangering och växling utvecklats. Modeller finns för 

följande typfall: 

 Kostnader för rangering på större bangård med rangervall 

 Kostnader för planväxling på mindre bangård utan rangervall 

 Kostnader för växling med tåglok på bangård eller station 

Kostnader för rangering på större bangård och mindre bangård framgår av tabell 6.10. Här 

beräknas de rörliga driftkostnaderna som består av: 

- Personal 

- Växlingslok 

- Övriga driftkostnader 

- Kostnader för belysning och växelvärme 

- Kostnader för snöröjning 

Kostnader för personal, växlingslok och övriga driftkostnader (personallokaler mm.) är 

sådana kostnader som operatörerna får betala, det vi kallar operativa kostnader. Snöröjning 

och belysning betalas av Trafikverket och ingår i avgiften, vi kallar dem infradrift. Att vi tar 

med dem beror på att i en samhällsekonomisk kalkyl är den totala kostnaden intressant 

oavsett vem som betalar. 

På den större bangården finns både infarts, riktnings- och utfartsgrupp och många spår. 

Denna bangård motsvarar ungefär Hallsberg i storlek och teknik. Den kräver en bemanning 

på 16 man i treskift 275 dagar per år (250 vardagar och 50 halva lördagar). Det behövs 2 

växlingslok. Det finns ett rangertorn som bemannas av personal och som lägger växlarna och 

sköter rangerbromsarna, se tabell 6.9. 

Det finns kostnader för belysning och växelvärme under vintern samt övriga driftkostnader. 

Kostnaden för växelvärme och snöröjning varierar naturligtvis med vädret, här redovisas ett 

genomsnitt över flera år. Då den större bangården är försedd med målbromsar som är 

känsliga för påverkan krävs det ganska kostnadskrävande metoder för snöröjning. 

Den totala kostnaden kan fördelas på produktionen vid normalt kapacitetsutnyttjande med 

den aktuella bemanningen. Den kan beräknas per tåg och beroende på antalet vagnar per 

tåg per vagn. I detta fall får vi en kostnad på ca 5 655 kr/tåg och 226 kr/vagn. Denna kostnad 

kan variera mycket beroende på det aktuella kapacitetsutnyttjandet. Av dessa är 156 

kr/vagn operativa kostnader. Det stämmer väl med den kostnad som Green Cargo hade när 

de hade bangården på entreprenad av Banverket år 2010.  

Infradriften motsvarar i genomsnitt 71 kr/vagn, beräknat på en snöröjningskostnad på 15 

Mkr/år, men den kan variera mellan 10 och 45 Mkr enligt uppgifter från Hallsberg.  
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Kostnaden per tåg och vagn bygger på volymen i Hallsberg år 2013 som var relativt låg 

beroende på konjunkturen och på att vagnslasttrafiken minskat successivt. Under 

högkonjunktur kan kostnaden per vagn bli väsentligt lägre. Det går inte att variera 

bemanning och övriga resurser i proportion till efterfrågan. Det krävs en viss 

minimibemanning och övriga resurser för att hålla bangården öppen. 

En beräkning av kostnaden vid den maximala kapaciteten på 500 000 vagnar per år visar på 

en total kostnad på 116 kr/vagn och en operativ kostnad på 82 kr/vagn. 

En kalkyl för kostnaden för en mindre bangård med planväxling utan ranger- och 

målbromsar framgår av tabell 6.10. Denna bangård har ingen separat utfartsgrupp utan 

tågen avgår från riktningsgruppen. Den motsvarar i det närmaste Kil som var en av de 

bangårdar som användes som rangerbangård när Hallsberg var stängd för ombyggnad. 

En mindre bangård kräver framför allt mindre bemanning även om den är öppen i treskift. I 

detta fall har vi räknat med tvåskift i utgångsläget. Det är en bangård utan rangervall, varför 

man tillämpar planväxling. Då vagnarna inte rullar av sig själva måste de köras in på 

riktningsspåren med ett växlingslok. Bangården är mindre, varför det går åt mindre energi 

för belysning och växelvärme. Snöröjningen blir också väsentligt billigare, eftersom 

bangården varken har rangerbromsar eller målbromsar.  

Kalkylen utgår från en produktion på ca 90 000 vagnar per år eller 13 tåg per dag. Den totala 

produktionskostnaden per tåg blir i detta fall ca 3 600 kr och 147 kr/vagn. Den operativa 

kostnaden uppgår till 118 kr/vagn och infradriften till 29 kr/vagn, vilket är något lägre än för 

den större bangården. 

Bangården beräknas en maximal kapacitet på 150 000 vagnar per år, vilket kräver 

bemanning i treskift och ett växlingslok till. Den totala kostnaden minskar till 132 kr/vagn 

och blir därmed väsentligt dyrare än den större bangården vid fullt kapacitetsutnyttjande. 
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Tabell 6.10: Kostnadsmodell för större bangård 

 

Kostnaden för växling med lok på en station framgår av tabell 6.11. Modellen är uppbyggd i 

princip på samma sätt som för bangårdarna, men detta är ett mycket enklare fall. Vi räknar 

med att det i detta fall krävs en växlare som tjänstgör i två timmar och en viss ställtid för att 

komma till och från den aktuella stationen. Tågloket används som växlingslok och den 

ordinarie lokföraren kör det under de två timmarna som växlingen tar. Lokkostnaden 

inklusive förare har beräknats per timme med tågkostnadsmodellen.  

Härtill kommer lite kostnader för energi och växelvärme samt för snöröjning på stationen, 

vilken är relativt liten och som eventuellt även kan användas för persontrafik. I detta fall blir 

produktionskostnaden ca 4 600 kr/tåg eller 183 kr/vagn. Den operativa kostnaden blir 150 

kr/vagn. 

Produktionskostnad för större bangård Produktionskostnad för mindre bangård
tkr/år Summa tkr/år Summa

Operativa kostnader Operativa kostnader
Personalkostnad Personalkostnad

En man tkr/månad 28 En man tkr/månad 28

Pålägg 80% Pålägg 80%

Kostnad tkr/månad 50,4 605 Kostnad tkr/månad 50,4 605

Ett skift antal man 16 9 677 Ett skift antal man 5 3 024

Antal skift 3 29 030 29 030 Antal skift 2 6 048 6 048

Kostnad för växlingslok Kostnad för växlingslok

Kostnad per lok 3 700 Kostnad per lok 3 700

Antal lok 2 7 400 7 400 Antal lok 1 3 700 3 700

Övriga kostnader 1 000 1 000 Övriga driftskostnader 800 800

Summa operativt 37 430 Summa operativt 10 548

Infratsruktur drift Infratsruktur drift
Energi Kwh/år Kr/kwh Energi Kwh/år Kr/kwh

Belysning 365 000 Belysning 86 399

Växelvärme 2 304 000 Växelvärme 645 120

Summa 2 669 000 0,75 2 002 2 002 Summa 731 519 0,75 549 549

Snöröjning Tkr/år 15 000 15 000 Snöröjning Tkr/år 2 000 2 000

Summa infradrift 17 002 Summa infradrift 2 549

Totala kostnader 54 432 Totala kostnader 13 097

Produktion Per år Per dag kr/tåg kr/vagn Produktion Per år Per dag kr/tåg kr/vagn

Antal dagar 275 Antal dagar 275

Antal tåg 9 625 35 Antal tåg 3 575 13

Vagnar/tåg 25 Vagnar/tåg 25

Antal vagnar 240 625 875 Antal vagnar 89 375 325

Produktionskostnad Produktionskostnad

Operativ kostnad 37 430 3 889 156 Operativ kostnad 10 548 2 950 118

Infradrift 17 002 1 766 71 Infradrift 2 549 713 29

54 432 5 655 226 3 663 147

Max kapacitet Max kapacitet

Antal tåg 20 000 73 Antal tåg 6 000 22

Antal vagnar 500 000 1 818 Antal vagnar 150 000 545

Operativ kostnad 41 130 2 057 82 Operativ kostnad 17 272 2 879 115

Infradrift 17 002 850 34 Infradrift 2 549 425 17

Summa 58 132 2 907 116 Summa 19 821 3 303 132



67 

 

Kostnaden är i detta fall ganska proportionell mot antalet tåg och vagnar, men skulle 

växlaren kunna hantera tre tåg i följd under 8 timmars arbetsdag skulle kostnaden minska till 

149 kr/vagn varav den operativa kostnaden utgör 137 kr/vagn. 

Det bör framhållas att dessa olika typer av rangering och växling delvis har olika funktion och 

därför inte är helt utbytbara mot varandra. Den större bangården ingår som en nod i ett 

nationellt nät, den mindre bangården kan vara en tågbildningsbangård, där vagnar sorteras 

för distribution och växling på en station eller en lokal bangård där vagnar från en stor 

industri sorteras lokalt. 

 

Tabell 6.11: Kostnadsmodell för växling med lok på station 

 

  

Produktionskostnad för växling med lok på station Produktionskostnad för växling med lok på station
tkr/år Summa tkr/år Summa

Operativa kostnader Operativa kostnader
Personalkostnad Personalkostnad

Antal dagar 250 Antal dagar 250

Antal h 2 Antal h 6

En man kr/h 350 En man kr/h 350

Ställtid mm 50% Ställtid mm 25%

Kostnad för personal 263 263 Kostnad för personal 656 656

Kostnad för lok inkl. förare Kostnad för lok inkl. förare

Antal h 2 Antal h 6

Kr/lokh 1 246 623 623 Kr/lokh 1 246 1 869 1 869

Övriga driftskostnader 50 50 Övriga driftskostnader 50 50

Summa operativt 936 Summa operativt 2 575

Infratsruktur drift Infratsruktur drift
Energi Kwh/år Kr/kwh Energi Kwh/år Kr/kwh

Belysning 8 085 Belysning 8 085

Växelvärme 138 240 Växelvärme 138 240

Summa 146 325 0,75 110 110 Summa 146 325 0,75 110 110

Snöröjning Tkr/år 100 100 Snöröjning Tkr/år 100 100

Summa infradrift 210 Summa infradrift 210

Totala kostnader 1 145 Totala kostnader 2 785

Produktion Per år Per dag kr/tåg kr/vagn Produktion Per år Per dag kr/tåg kr/vagn

Antal dagar 250 Antal dagar 250

Antal tåg 250 1 Antal tåg 750 3

Vagnar/tåg 25 Vagnar/tåg 25

Antal vagnar 6 250 25 Antal vagnar 18 750 75

Produktionskostnad Produktionskostnad

Operativ kostnad 936 3 742 150 Operativ kostnad 2 575 3 434 137

Infradrift 210 839 34 Infradrift 210 280 11

1 145 4 581 183 2 785 3 713 149
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6.7 Transportkostnadsmodellen 

Transportkostnadsmodellen beräknar kostnaden för en hel transportkedja med järnväg eller 

lastbil. Tågkostnadsmodellen ingår som en del i denna i en något förenklad form och 

dessutom finns det en lastbilskostnadsmodell. Kostnaden för kombinerade transporter med 

järnväg och lastbil kan också beräknas. Omlastningskostnader för kombitransporter ingår i 

modellen. Dessa kommer från en terminalkostnadsmodell. För vagnslaster kan 

matartransporter och rangering läggas in på ett förenklat sätt. 

Modellen har bl.a. använts för att beräkna break-even-point mellan järnvägs- och 

lastbilstransporter under olika förutsättningar såsom olika stora lastbilar, olika axellaster på 

järnväg och olika lastbärare och omlastningstekniker för kombitransporter. I detta fall 

används modellen för att beräkna kostnadsskillnaden mellan järnvägs- och 

lastbilstransporter, ett exempel framgår av figur 6.12. 

Lastbilskostnader beräknas på liknande sätt som tågkostnader och består av följande 

komponenter: 

 Förarlön 

 Underhållskostnader 

 Energikostnader 

 Kapitalkostnader 

 Skatter och avgifter 

Förarlönen beräknas i kr/h inkl. lönekostnadspålägg. Underhållskostnader beräknas i kr/km 

för olika lastbilstyper. Energikostnader beräknas med utgångspunkt från en fast förbrukning i 

l/km för själva lastbilen och en rörlig del i l/nettotonkilometer som tar hänsyn till den 

aktuella lasten. Dieselpriset beräknas exkl. moms. 

Kapitalkostnaden beräknas utifrån inköpspris, avskrivningstid och ränta. Något restvärde 

beräknas inte, i stället har avskrivningstiden satts till livslängden. Skatter består av årlig 

fordonsskatt per år och eventuella vägavgifter såsom t.ex. Maut i Tyskland. Till detta 

kommer en viss fast administrationskostnad per transport. 

Kostnader kan beräknas för olika fordonstyper såsom 18 m lastbil, 25,25 m lastbil och 32 m 

lastbil och med olika tillåten bruttovikt. Vidare kan olika antaganden göras om 

transportavstånd, medelhastighet och årligt utnyttjande. 

Kostnader för matartransporter i vagnslastsystemet har beräknats med tågkostnads-

modellen för olika typer av lok och driftsfall som redovisats i rapporten ”Effektiva 

matartransporter till järnväg”. Ett exempel framgår av figur 6.13. För kalkyler i denna rapport 

används en schablonkostnad per vagn. 

Ett exempel på beräkning av transportkostnad för järnväg och lastbil för en typisk vagnslast 

framgår av tabell 6.14. Värdena i modellen har avrundats något, eftersom de inte är exakta 

och kan variera ganska mycket för olika transportupplägg och operatörer.  
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Figur 6.12: Kostnad i kr per ton för en vagnslast med olika antal och typer av vagnar i 
jämförelse med direkt lastbilstransport. Källa: KTH. 

 

 

Figur 6.13: Kostnad i kr per vagn för matartransporter med olika lok. Avser en sammanlagd 
sträcka på 100km med 10st Habbins-vagnar med en medellast på 48 ton. Exkl. 
kapitalkostnader för linjeloken och inkl. kapitalkostnader för terminalloken. Källa: KTH. 
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Figur 6.14: Exempel på beräkning av transportkostnad med transportkostnadsmodellen för 
järnväg och lastbil Källa: KTH. 

 

  

Exempel transportkostnad för järnväg och lastbil
Järnväg Lastbil

Avstånd km 500 Avstånd km 500

Antal vagnar 25 Lastbil m 25,25

Andel 4-axliga vagnar 50% Nyttolast ton 40

Tomkörningsandel 30% Tomkörningsandel 20%

Medellast ton 30 Medellast ton 32

Kostnad fjärrdragning Kostnad fjärrdragning

Lok kr/tågkm 38,00 Kr/lastbilskm 13,00

Vagnar kr/vagnkm 2,00

Summa kr/tågkm 88,00

Summa kr/tågkm 3,52

Fjärrdragning 1 760 Fjärrdragning 6 500

Matartransport 1 1 000

Matartransport 2 1 000

Rangering 1 150

Rangering 2 200

Rangering 3 150

Summa 4 260 Summa 6 500

Planering o adm 20% 852 Planering o adm 5% 325

Total kostnad 5 112 Total kostnad 6 825

Kostnad kr/tonkm 0,34 Kostnad kr/tonkm 0,43



71 

 

6.8 Beräkningsexempel 

Exempel på förseningar i Hallsberg vid normal drift 

Förseningarna på ankommande och avgående tåg i Hallsberg vid normal drift framgår av 

figur 6.15 och tabell 6.16. Godståg får avgå före tidtabellstid från utgångsstationen och det 

är relativt vanligt att de också ankommer till slutstationen före tidtabellstiden. De kan t.ex. 

ha en planerad tidtabell med tågmöten och förbigångar som sedan bortfaller av olika 

anledningar, vilket gör att de kommer för tidigt. Som framgår av figuren och tabellen var ca 

33 % av tågen för tidiga när de kom till Hallsberg, 27 % var i tid inom ±5minuter och 40 % var 

mer än 5 minuter försenade. Det innebär att 60 % av tågen ankom för tidigt eller i tid inom 5 

min. 

När det gäller avgående tåg var 57 % för tidiga, 27 % i tid inom ±5min och 16 % var mer än 5 

min försenade när de gick från Hallsberg. Det innebär att 84 % av tågen avgår för tidigt eller i 

tid. De flesta tågen var dock inte så mycket försenade. Den ackumulerade andelen tåg som 

var mindre än 15 min försenade (eller för tidiga) uppgick till 90 %, mindre än 30 minuter 

försenade 95 % och mindre än en timme försenade 98 %. Endast 2 % av tågen var mer än 1h 

försenade. 

Jämför man ankommande och avgående tåg var tågen mer rättidiga när de avgick från 

Hallsbergs rangerbangård än när de ankom. 33 % av tågen kom för tidigt och 57 % gick för 

tidigt en skillnad på 24 %. Andelen tåg som ankom eller avgick i tid inom ±5min var 

densamma, 27 %. Av de avgående tågen var 16 % försenade mer än 5 min jämfört med 40 % 

av de ankommande, en skillnad på 24 %. Det var således en ganska stor förbättring av 

avgångspunktligheten i jämförelse med ankomstpunktligheten. 

Det finns inga orsakskoder på den statistik som bearbetats, varför vi inte vet vad 

förseningarna beror på. I vissa fall kan operatörerna medvetet hålla tågen i väntan på vagnar 

från ett ankommande tåg. Att punktligheten förbättrades när tågen gick genom Hallsbergs 

rangerbangård beror sannolikt på att punktligheten för avgående tåg generellt sett är bättre 

än för ankommande och att det finns vissa marginaler inlagda i rangeringen. Sammantaget 

synes punktligheten för tågen vid avgång från Hallsberg var ganska god under normal drift.  

Statistiken säger dock inte något om andelen vagnar som är försenade, vilket kan skilja sig 

från tågens förseningar. Tågen kan skickas iväg i tid även om inte alla vagnar är med som 

planerat och då kan godset ändå komma fram försent till kunderna. 
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Figur 6.15: Ankomst- och avgångsförseningar för godståg i Hallsbergs rangerbangård. Källa 
bearbetning av data från TFÖR i september-oktober 2008 av Anders Lindfeldt (KTH). 

 

Tabell 6.16: Ankomst- och avgångsförseningar för godståg i Hallsbergs rangerbangård. Källa 
bearbetning av data från TFÖR i september-oktober 2008 av Anders Lindfeldt och Bo-Lennart 
Nelldal (KTH). 

 

  

Ankommande Avgående tåg Skillnad

Antal Andel Ackumul Summa Antal Andel Ackumul Summa Avgående-ankommande

tåg % % tåg % % Andel % Summa

För tidiga tåg

> 2h 11 0,5% 0,5% 7 0,3% 0,3% -0,2%

1-2h 90 4,3% 4,8% 29 1,4% 1,8% -2,9%

30-59 min 133 6,4% 11,2% 32,9% 137 6,7% 8,4% 56,5% 0,3% 23,7% För tidiga

15-29 min 204 9,8% 21,0% 461 22,4% 30,8% 12,6%

6-14 min 248 11,9% 32,9% 529 25,7% 56,5% 13,8%

R.T. inom ±5 min 572 27,4% 60,3% 27,4% 562 27,3% 83,9% 27,3% -0,1% -0,1% I tid

Försenade tåg

6-14 min 269 12,9% 73,2% 144 7,0% 90,9% -5,9%

15-29 min 197 9,4% 82,6% 89 4,3% 95,2% -5,1%

30-59 min 178 8,5% 91,1% 39,7% 62 3,0% 98,2% 16,1% -5,5% -23,6% Försenade

1-2h 119 5,7% 96,8% 29 1,4% 99,6% -4,3%

> 2h 66 3,2% 100,0% 8 0,4% 100,0% -2,8%

Summa 2 087 100,0% 100,0% 2 057 100,0% 100,0%
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Exempel på förseningar i Hallsberg under extrema förhållanden 

Mycket stora störningar uppstod i tågtrafiken under vintrarna 2009/2010 och 2010/2011. 

Det ledde till att Hallsbergs bangård stängdes i två veckor under den första vintern och i en 

vecka under den efterföljande vintern. Även andra bangårdar drabbades av liknande 

problem, men eftersom Hallsberg är den största bangården i Sverige orsakade det störst 

störningar för industrin. Problemen uppstod som en följd av ett extremt kraftigt snöfall i 

kombination med en dålig snöberedskap. 

En bidragande orsak till problemen är att Hallsbergs bangård är försedd med många tekniska 

hjälpmedel såsom målbromsar, vagnförflyttare och uppfällbara stoppbockar, vilket innebär 

att bangården inte kan röjas med normala snöplogar eftersom det finns en risk att 

utrustningen förstörs. På så sätt är en bangård med planväxling och utan dessa anordningar 

enklare att snöröja. 

Kalkyl för bangård i normaldrift 

Ett beräkningsexempel på hur förseningsmodellen kan användas för en situation med 

normal drift framgår av tabell 6.17. Vi har här utgått från förseningsfördelningen på 

avgående tåg från Hallsberg som redovisats ovan. Vi har då en fördelning där 84 % av tågen 

är i tid inom 5 min eller för tidiga. Sedan följer en sjunkande frekvens ju längre förseningarna 

är. Vi har beräknat en genomsnittsförsening som det aritmetiska medelvärdet i varje 

förseningsklass. 

Med utgångspunkt från studien från SSAB (Nelldal 2014) och undersökningen om 

godskundernas värderingar (Lundberg 2006) har antagits att kundförluster uppstår för 1 % 

av godset vid 1-2h försening och 5 % vid mer än 2h försening. Med utgångspunkt från 

tågkostnadsanalysen har antagits att tågkostnaderna ökar med 1 % vid en försening på 1-2h 

och 5 % vid mer än 2h etc. Eftersom det i detta fall inte finns några förseningar som är större 

än 3h registrerade blir det ganska låga värden på dessa variabler. 

Sedan följer produktionsdata för bangården. Dessa är samma för alla förseningsklasser, men 

om man har noggrannare uppgifter kan dessa varieras i modellen. Vi räknar med att det 

avgår 35 tåg per dag med i genomsnitt 25 vagnar per tåg. Medellasten är 30 ton inklusive 

tomvagnar. Det blir 7,3 miljoner ton gods per år som går ut från denna bangård och som i 

olika grad berörs av förseningar och trafikavbrott. Vi har antagit att tågen går i genomsnitt 

300 km till nästa bangård eller till slutdestinationen med en genomsnittshastighet på 70 

km/h. På så sätt kan de totala tågkostnaderna och tontimmarna mm. beräknas för de 

utgående tågen. 

Antalet tågförseningstimmar kan beräknas med utgångspunkt från andelen försenade tåg i 

varje förseningsklass och den genomsnittliga förseningen. Med utgångspunkt från detta kan 

godstidsvärdet och kundförlusterna för försenade tåg beräknas. Vi har, som framgått ovan, 

räknat med ett varuvärde på 7 000 kr/ton och ett godstidsvärde på 1,31 kr/tontimme samt 

ett förseningstidsvärde på 2,62 kr/tontimme. För att inte dubbelräkna godstidsvärdet och 



74 

 

värdet av kundförlusterna har godstidsvärdet för den del som beräknats som kundförluster 

dragits av. Det har mycket liten betydelse och görs således av principiella skäl. Slutligen 

beräknas merkostnaderna för tågproduktionen som en följd av förseningarna. 

Sammantaget blir godstidsvärdena för förseningar små och uppgår till 1,6 Mkr/år. 

Kundförlusterna blir störst och slutar på 17 Mkr/år trots att de bara beräknas på förseningar 

över 1 timme. Det visar på problemet med de låga godstidsvärdena, men också på en 

möjlighet att även beräkna kundförlusterna vid större förseningar. Merkostnaderna för 

operatörerna blir 0,4 Mkr/år. De totala samhällsekonomiska kostnaderna uppgår till 19 

Mkr/år. 

Vid normal drift är således de samhällsekonomiska kostnaderna för förseningar för avgående 

tåg inte särskilt höga. Det är dessutom mindre än för ankommande tåg, å andra sidan vet vi 

inte hur försenade vagnarna är. Kundförlusterna står för den största andelen med 

tyngdpunkten för de större förseningarna över en timme. Godstidsvärdet är störst för 

förseningar under en timme, eftersom dessa är mer frekventa. Detta gäller även 

merkostnaderna för tågproduktionen. 

Kalkyl för bangård vid större trafikavbrott 

Ett beräkningsexempel på hur förseningsmodellen kan användas för en situation med större 

trafikavbrott framgår av tabell 6.18. Den avser trafikavbrottet 2009/2010 som var en följd av 

extremt snöfall i kombination med bristfällig snöberedskap. 

Kalkylen har gjorts med samma modell som den föregående, men vi skiljer här på perioden 

med trafikavbrottet som varade i två veckor (12 produktionsdagar) och resten av året som 

har beräknats som ett genomsnitt utifrån förseningarna i tabell 6.16. 

Resultat blir en mycket stor samhällsekonomisk kostnad för ett så stort avbrott som 

dessutom drabbade hela produktionen. I praktiken lamslogs en mycket stor del av 

vagnslasttrafiken i Sverige. Vi har här räknat med ett varuvärde på 7000 kr/ton och att 75 % 

av godset under denna period drabbades av kundförluster och att merkostnaderna för 

tågproduktionen uppgick till 72 %. Det sistnämnda kanske kan ifrågasättas, eftersom det inte 

gick några tåg. Det ska snarare ses som en ”skuggkostnad” eller en förlorad intäkt för 

operatörerna som inte kunde minska sina kostnader i motsvarande utsträckning. 

Resultatet för trafikavbrottet blir kundförluster på 1 650 Mkr och godstidsvärden för 

förseningar på 139 Mkr netto. I detta fall måste en ganska stor del av godstidsvärdet räknas 

bort, eftersom det i stället beräknats som kundförluster. Merkostnaderna för 

tågproduktionen blir den minsta posten med ca 8 Mkr. Totalt sett uppgår de 

samhällsekonomiska kostnaderna för detta trafikavbrott till 1 800 Mkr. Detta kan jämföras 

med kostnaderna för normal drift som de övriga dagarna detta år uppgick till 19 Mkr. Det 

visar på vikten av att hålla en bangård igång och att det är just de stora förseningarna som 

orsaker de största förlusterna för godstrafiken. 
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Det finns naturligtvis en osäkerhet i denna beräkning, i första hand i antagandet om hur stor 

andel av godset som ska ingå i kundförlusterna. SSAB anger att vid avbrott upp till ett dygn 

påverkas 10 % av godset och vid avbrott över ett eller flera dygn påverkas 75 % av godset. 

Ett liknande men mer generellt samband finns i Lundberg (2006) där 9 % av godskunderna 

anger att en merkostnad uppstår efter en timme, 77 % efter ett dygn och 91 % efter 3 dygn, 

se tabell 5.2. Eftersom det här var frågan om en försening på två veckor är inte antagandet 

om att 75 % av godset skulle påverkas inte orimligt. En känslighetsanalys visar att ett 

antagande om att 50 % av godset skulle påverkas ger en total samhällsekonomisk kostnad på 

1 300 Mkr. 

Varuvärdet är dock något osäkert. 7000 kr/ton är ett viktad varuvärde för vagnslasttrafik och 

avser inrikes transporter. Väger man in även utrikes transporter blir varuvärdet 8000 kr/ton. 

Med detta högre varuvärde blir den totala merkostnaden 2 000 Mkr om 75 % av godset 

påverkas. 

Den största osäkerheten finns således i kundförlusterna. Det skulle därför vara en fördel om 

mer data kunde tas fram för andelen kundförluster i olika branscher beroende på 

förseningens varaktighet. Analysen av SSAB och intervjuer med andra godskunder visar att 

det är möjligt att få fram sådana värden. 
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Tabell 6.17: Modell för att beräkna merkostnader för förseningar på en rangerbangård, 

beräkningsexempel för Hallsberg i normal drift. 

 

  

Exempel Hallsberg normalläge

R.T. max Försenade tåg Summa

5 min sent6-14 min 15-29 min 30-59 min 1-2h > 2h

Indata förseningar

Antal dagar totalt 275 275

Sannolikhet för att vara i tid 83,9% 7,0% 4,3% 3,0% 1,4% 0,4% 100,0%

Förseningens varaktighet min 0 10 22 45 90 180 5,0

Förseningens varaktighet h 60 0 0,17 0,37 0,75 1,50 3,00 0,08

Andel av godset som berörs % 0% 0% 0% 0% 1% 5% 0,03%

Påverkan på tågkostnader % 0% 0% 0,5% 1% 5% 6% 0,15%

Indata transporter

Antal tåg/dag st 35 35 35 35 35 35 35

Medelhastighet utgående tåg km/h 70 70 70 70 70 70 70

Antal vagnar/tåg (50% 2-axl) st 25 25 25 25 25 25 25

Medellast/vagn inkl tomv ton 30 30 30 30 30 30 30

Last per tåg ton ton 750 750 750 750 750 750

Antal tåg/år utgående st 275 9 625 9 625 9 625 9 625 9 625 9 625

Antal vagnar/år 240 625 240 625 240 625 240 625 240 625 240 625

Antal ton/år ton 7 218 750 7 218 750 7 218 750 7 218 750 7 218 750 7 218 750

Linjelängd km 300 300 300 300 300 300 300

Transporttid per länk h 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Godstontimmar/år milj tonh 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9

Tågkostnad kr/tågkm

Lok kr/tågkm 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00

Vagnar kr/vagnkm 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Kostnad/tågkm 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00

Kostnad/tåg kr 26 400 26 400 26 400 26 400 26 400 26 400

Varuvärde kr/ton kr/ton 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Godstidsvärde kr/tonh 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31

Förseningstidsvärde kr/tonh 2 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62

Kostnad/år

Kostnad tågproduktion Mkr 213 18 11 8 4 1 254

Kostnad för varor Mkr 42 396 3 537 2 173 1 516 707 202 50 531

Godstidsvärde för avg. tåg Mkr 34 3 2 1 1 0 41

Antal godstontimmar milj tonh 26,0 2,2 1,3 0,9 0,4 0,1 30,9

Godstidsvärde för avg. tåg Mkr 34,0 2,8 1,7 1,2 0,6 0,2 40,5

Merkostnad förseningar

Antal dagar st 275

Antal tåg antal 8 075 674 414 289 135 39 9 625

Sannolikhet  för avgång % 83,9% 7,0% 4,3% 3,0% 1,4% 0,4% 100%

Förseningens varaktighet h 0,00 0,17 0,37 0,75 1,50 3,00 0,08

Antal tågförseningstimmar h 0 112 152 217 202 116 798

Tusen tonförseningstimmar tusen h 0 84 114 162 152 87 599

Godstidsvärde försenade tåg tkr 2,62 0 221 298 426 397 227 1 569

Kundförluster förs tåg tkr 0 0 0 0 7 074 10 106 17 181

Avgår tidsvärde f kundförlust tkr 2,62 0 0 0 0 -4 -11 -15

Merkostnad tågproduktion tkr 0 0 55 76 178 61 370

Summa tkr 0 221 353 502 7 645 10 383 19 104

Summa förseningskostnad

Godstidsvärden Mkr 0,00 0,22 0,30 0,43 0,39 0,22 1,55

Kundförluster Mkr 0,00 0,00 0,00 0,00 7,07 10,11 17,18

Merkostnader tågproduktion Mkr 0,00 0,00 0,05 0,08 0,18 0,06 0,37

Summa Mkr 0,00 0,22 0,35 0,50 7,65 10,38 19,10
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Tabell 6.18: Modell för att beräkna merkostnader för förseningar på en rangerbangård, 

beräkningsexempel för Hallsberg vid trafikavbrottet 2009/2010. 

 

  

Exempel Hallsberg - Trafikavbrott under vintern 2009/2010

Normal Trafik- Summa

drift avbrott

Indata förseningar

Antal dagar totalt 275 263 12 275

Sannolikhet för att vara i tid 95,6% 4,4% 100,0%

Förseningens varaktighet min 5,0

Förseningens varaktighet h 60 0,08 288

Andel av godset som berörs % 0,03% 75%

Påverkan på tågkostnader % 0,15% 72%

Indata transporter

Antal tåg/dag st 35 35 35

Medelhastighet utgående tåg km/h 70 70 70

Antal vagnar/tåg (50% 2-axl) st 25 25 25

Medellast/vagn inkl tomv ton 30 30 30

Last per tåg ton ton 750 750

Antal tåg/år utgående st 275 9 625 9 625

Antal vagnar/år 240 625 240 625

Antal ton/år ton 7 218 750 7 218 750

Linjelängd km 300 300 300

Transporttid per länk h 4,3 4,3 4,3

Godstontimmar/år milj tonh 30,9 30,9

Tågkostnad kr/tågkm

Lok kr/tågkm 38,00 38,00 38,00

Vagnar kr/vagnkm 2,00 2,00 2,00

Kostnad/tågkm 88,00 88,00

Kostnad/tåg kr 26 400 26 400

Varuvärde kr/ton kr/ton 7 000 7 000 7 000

Godstidsvärde kr/tonh 1,31 1,31 1,31

Förseningstidsvärde kr/tonh 2 2,62 2,62

Kostnad/år

Kostnad tågproduktion Mkr 243 11 254

Kostnad för varor Mkr 48 326 2 205 50 531

Godstidsvärde för avg. tåg Mkr 39 2 41

Antal godstontimmar milj tonh 29,6 1,4 30,9

Godstidsvärde för avg. tåg Mkr 38,8 1,8 40,5

Merkostnad förseningar

Antal dagar st 275

Antal tåg antal 9 205 420 9 625

Sannolikhet  för avgång % 95,6% 4,4% 100%

Förseningens varaktighet h 0,08 288 288

Antal tågförseningstimmar h 763 120 960 121 723

Tusen tonförseningstimmar tusen h 573 90 720 91 293

Godstidsvärde försenade tåg tkr 2,62 2 000 316 915 318 915

Kundförluster förs tåg tkr 16 431 1 653 750 1 670 181

Avgår tidsvärde f kundförlust tkr 2,62 -1 -178 265 -178 265

Merkostnad tågproduktion tkr 354 7 983 8 337

Summa tkr 18 784 1 800 384 1 819 168

Summa förseningskostnad

Godstidsvärden Mkr 2,00 138,65 140,65

Kundförluster Mkr 16,43 1 653,75 1 670,18

Merkostnader tågproduktion Mkr 0,35 7,98 8,34

Summa Mkr 18,78 1 800,38 1 819,17
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Kalkyl för omläggning av rangering 

Om en bangård inte kan användas under en längre tid, som var fallet med Hallsberg under 

vintern 2009/2010 kan man tänka sig att trafiken i stället leds över andra bangårdar. Det var 

just vad som gjordes år 2000, då Hallsbergs bangård var stängd för ombyggnad under ett år. 

I detta fall sköttes rangeringen på de i tabell 6.19 redovisade bangårdarna. Volymen var då 

större, uppskattningsvis 350 000 vagnar per år. 

Detta genomfördes med stor framförhållning och god planering, vilket inte är möjligt vid en 

plötslig stängning som vid extremt väder. Det är ändå ett alternativ som finns och som går 

att använda. Problemet vid vintern 2009/2010 var att även andra bangårdar var stängda och 

att snöberedskapen generellt var dålig. Den kalkyl man får göra i detta läge är att beräkna 

kostnaden för att använda fyra bangårdar i stället för en. För detta har rangeringsmodellen 

använts. Resultatet framgår av tabell 6.20. 

Tabell 6.19: Beräkning av kostnaden för att rangera på fyra mindre bangårdar i stället för på 

en större. 

 

Den beräknade totala kostnaden blir 72 Mkr/år för de fyra bangårdarna tillsamman eller 206 

kr/vagn i total driftskostnad. Motsvarande kostnad för att rangera 350 000 vagnar i Hallsberg 

blir 57 Mkr per år eller 162 kr/vagn. Det som inte framgår här är om det blev merkostander 

för att köra tågen andra vägar och om det var några relationer som inte kunde upprätthållas 

eller som tog längre tid att hantera på fyra i stället för på en bangård. Det kan även hända 

att det blev kortare vägar och transporttider när man använder flera bangårdar, eftersom 

man då ibland kommer närmare målpunkten och inte alltid behöver ta omvägen via en 

central bangård. 

Om man tar hänsyn till att den större bangården också har en väsentligt större kapacitet blir 

produktionskostnaden för denna väsentligt lägre om trafiken ökar och denna kapacitet tas i 

anspråk. Vid en volym på 500 000 vagnar per år, som är fullt möjlig i Hallsberg, ökar 

produktionskostnaden marginellt, varvid kostnaden minskar till 116 kr/vagn. Det är 

uppenbart att det finns stordriftsfördelar i bangårdar. 

Bangård Metod Vagnar/år Tåg/dag Vagnar/år Kostnad Kostnad/

mål beräknat Mkr vagn kr

Tomteboda Rangering 100 000 15 103 125 20 192

Västerås Rangering 100 000 14 96 250 20 206

Kil Planväxling 100 000 15 103 125 20 192

Kristinehamn Planväxling 50 000 7 48 125 13 266

Summa Summa 350 000 51 350 625 72 206

Hallsberg Rangering 350 000 51 350 625 57 162
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Det kräver en högre grad av automatisering med mer avancerad teknisk utrustning, vilket i 

sin tur kräver en större investerings- och driftskostnad bl.a. för snöröjning. Detta kanske är 

priset man får betala för att få en låg produktionskostnad. För att avgöra vad som är 

optimalt måste en noggrannare kalkyl göras, där man även tar hänsyn till hur många 

relationer som kan försörjas samt vilka transporttider och vilken kvalitet som kan uppnås 

med olika bangårdsstrukturer. Kalkylen ovan ska mer ses som ett exempel på hur 

modellerna kan användas. 

Kalkyl för nedsatt kapacitet 

Ett fall som man kan tänka sig är att bangården inte kan användas till sin fulla kapacitet 

beroende på att vissa spår måste stängas av på grund av eftersatt underhåll eller urspåring, 

eller att rangerbromsarna inte fungerar som de ska. 

Kalkylen kan göras med samma modell som föregående men med vissa förändringar. Vi 

tänker oss därvid att vi bara kan rangera 30 tåg i stället för 35 per dygn på denna bangård. 

Kostnaderna för dessa blir densamma som i normalläget och vi räknar inte med några 

merförseningar i detta fall. 5 tåg måste växlas på en annan bangård, vilket innebär en ökad 

genomsnittlig körsträcka från 300 till 370 km för tågen. Eftersom alla tågen inte rangeras på 

samma ställe, minskar fyllnadsgraden i tågen till 23 vagnar varvid ytterligare några tåg måste 

köras. 

Kalkylen visar merkostnaden för att köra flera tåg med lägre fyllnadsgrad och förlängd 

gångtid, se tabell 6.20. I detta fall räknar vi inte med några merförseningar som följd av 

denna åtgärd men genom att linjelängden ökar från 300 till 370 km, ökar transporttiden från 

4,3 till 5,3 h. Vi räknar inte med några kundförluster eller merkostnader för tågproduktion 

p.g.a. förseningar under förutsättning att åtgärden är planerad i förväg och inte kommer 

plötsligt. Vi räknar dock med det högre godstidsvärdet på 2,62 kr/tonh för att kompensera 

för eventuellt trafikbortfall som en följd av den längre transporttiden och eventuellt bortfall 

av relationer. Inte heller räknar vi med högre rangeringskostnader, eftersom vi antagit att 

rangering på den andra bangården kan ske på marginalen. 

Resultatet blir en ökad kostnad för tågproduktion med 22 Mkr och ett ökat godstidsvärde på 

4 Mkr, totalt 26 Mkr på årsbasis. 
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Tabell 6.20: Kalkyl för beräkning av kostnaden för att rangera på en bangård med nedsatt 

kapacitet. 

 

  

Exempel nedsatt kapacitet i Hallsberg

Normal Nedsatt produktion Summa Skillnad

produktion Bastrafik Extratåg

Indata förseningar

Antal dagar totalt 275 275 275 275 275

Sannolikhet för att vara i tid 100% 100% 100%

Förlängd gångtid min 0 0 60

Förlängd gångtid h 60 0,00 0,00 1,00

Andel av godset som berörs % 0% 0% 0%

Påverkan på tågkostnader % 0% 0% 0%

Indata transporter

Antal tåg/dag st 35 35 30 8 38

Medelhastighet utgående tåg km/h 70 70 70 70

Antal vagnar/tåg (50% 2-axl) st 25 25 23 23

Medellast/vagn inkl tomv ton 30 30 30 30

Last per tåg ton ton 750 690 694

Antal tåg/år utgående st 275 9 625 8 250 2 200 10 450

Antal vagnar/år 240 625 189 750 50 875 240 625

Antal ton/år ton 7 218 750 5 692 500 1 526 250 7 218 750

Linjelängd km 300 300 300 370

Transporttid per länk h 4,3 4,3 4,3 5,3

Godstontimmar/år milj tonh 30,9 24,4 8,1

Tågkostnad kr/tågkm

Lok kr/tågkm 38,00 38,00 38,00 38,00

Vagnar kr/vagnkm 2,00 2,00 2,00 2,00

Kostnad/tågkm 88,00 84,00 84,25

Kostnad/tåg kr 26 400 25 200 31 173

Varuvärde kr/ton kr/ton 7 000 7 000 7 000 7 000

Godstidsvärde kr/tonh 1,31 1,31 1,31 1,31

Förseningstidsvärde kr/tonh 2 2,62 2,62 2,62

Kostnad/år

Kostnad tågproduktion Mkr 254 208 69 276 22

Kostnad för varor Mkr 50 531 39 848 10 684 50 531

Godstidsvärde för avg. tåg Mkr 41 32 11 43

Antal godstontimmar milj tonh 30,9 24,4 8,1 32,5

Godstidsvärde för avg. tåg Mkr 40,5 32,0 10,6 42,5

Merkostnad förseningar

Antal dagar st 275

Antal tåg antal 9 625 8 250 2 200 10 450

Sannolikhet  för avgång % 100% 100% 100% 200%

Förseningens varaktighet h 0,00 0,00 1,00 1,00

Antal tågförseningstimmar h 0 0 2 200 2 200

Tusen tonförseningstimmar tusen h 0 0 1 526 1 526

Godstidsvärde försenade tåg tkr 2,62 0 0 3 999 3 999 3 999

Kundförluster förs tåg tkr 0 0 0 0 0

Avgår tidsvärde f kundförlust tkr 2,62 0 0 0 0 0

Merkostnad tågproduktion tkr 0 0 0 0 0

Summa tkr 0 0 3 999 3 999 3 999

Summa förseningskostnad

Godstidsvärden Mkr 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00

Kundförluster Mkr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Merkostnader tågproduktion Mkr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summa Mkr 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00

Totalt 26
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Kalkyl för överföring från järnväg till lastbil som följd av bristande kvalitet. 

I detta avsnitt redovisas kalkyler för trafikavbrott dvs. en tillfällig överföring till lastbil och 

trafikbortfall, vilket är en permanent överföring från järnväg till lastbil. Exempel på en 

tillfällig överföring kan vara stängning av en bangård under en begränsad period. Det kan 

t.ex. vara en åtgärd för att lösa ett akut transporproblem. Observera att man för detta fall 

inte ska använda godsförseningsmodellen, eftersom det då blir en dubbelräkning.  

En kalkyl för trafikavbrott framgår av tabell 6.21. I detta fall har vi använt oss av 

transportkostnadsmodellen, men här förenklad genom att vi utgår från resultatet av kalkylen 

i tabell 6.14. Vi räknar här på en vagngrupp med tre vagnar med en medellast på 30 ton som 

överförs till lastbil i fem dagar. Kostnaden blir mellanskillnaden mellan transportkostnaden 

för järnväg och lastbil, i detta fall drygt 5 000 kr/dag eller 25 000 kr för 5 dagar eller en 

vecka. Till detta kan läggas skillnaden mellan de samhällsekonomiska kostnaderna för 

externa effekter mellan järnväg och lastbil. 

En situation som kan uppstå, och som sannolikt redan har uppstått, som en följd av de stora 

kvalitetsproblemen under vintrarna 2009/2010 och 2010/2011 och de därefter följande 

kapacitets- och kvalitetsproblemen, är att kunderna förlorar förtroende för järnvägen som 

transportmedel. Det innebär att vissa kunder kan övergå till att transportera med lastbil eller 

sjöfart i stället och att nya kunder inte kommer att välja järnvägen som alternativ även om 

det skulle vara möjligt och till och med vara mer ekonomiskt än för andra alternativ. Vi ska 

här redovisa ett exempel där vissa volymer i stället går på lastbil, vilket ofta är det mest 

närliggande alternativet till järnväg. 

Ett exempel på en kalkyl för trafikbortfall framgår av tabell 6.21, den nedre delen. I detta fall 

tänker vi oss att transporten ovan fortsätter att gå på lastbil. Frågan är vilken tidsperiod man 

i så fall ska räkna på, det bör vara en överblickbar period. I denna kalkyl har vi använt oss av 

en period på 10 år vilket är en tänkbar period innan ett nytt jämviktsläge uppstår. Kostnaden 

beräknas då per år, därefter för 10 år, som sedan diskonteras till nuvärde med den i ASEK 

använda kalkylräntan 3,5 %. Slutresultatet blir en merkostnad på 10 Mkr för de aktuella 

transporterna under en 10-årsperiod. Till detta kan läggas skillnaden mellan de 

samhällsekonomiska kostnaderna för externa effekter mellan järnväg och lastbil. 
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Tabell 6.21: Kalkyl för beräkning av kostnaden för trafikavbrott för att tillfälligt överföra 
transporter från järnväg till lastbil och för ett varaktigt trafikbortfall som följd av minskat 
förtroende för järnvägstransporter. 

 

  

Kalkyl för trafikavbrott och trafikbortfall från järnväg till lastbil

Järnväg Lastbil

Transportdata

Avstånd km 500 Avstånd km 500

Antal vagnar 25 Lastbil m 25,25

Andel 4-axliga vagnar 50% Nyttolast ton 40

Tomkörningsandel 30% Tomkörningsandel 20%

Medellast ton 30 Medellast ton 32

Enhetskostnad kr/tonkm 0,34 Kostnad kr/tonkm 0,43

Merkostnad

Skillnad kr/tonkm 0 0,09

Transport ton/dag 120 120

Kostnad SEK 20 448 25 594

Differens SEK 5 146

Trafikavbrott

Antal dagar 5 5

Kostnad SEK 102 240 127 969

Differens SEK 25 729

Trafikbortfall

Dagar/år 275 275

Ton/år 33 000 33 000

Kostnad/år Mkr 5,6 7,0

Differens SEK 1,4

Bortfall antal år 10 10

Kostnad Mkr 14,2

Diskonteringsränta ASEK 3,5%

Diskonteringsfaktor 0,71

Nuvärde Mkr 10,0
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Externa effekter för järnväg och lastbil 

De ovan redovisade kalkylerna bygger på företagsekonomiska modeller vilket innebär att 

skatter och avgifter ingår i beräkningarna, dock inte generell moms som i regel kan dras av. I 

en samhällsekonomisk kalkyl ska inte skatter och avgifter ingå eftersom det är en 

transferering. Skatter och avgifter på transporter i princip ska täcka de samhällsekonomiska 

marginalkostnaderna inklusive externa effekter. Huruvida de gör det har diskuterats mycket 

och blivit föremål för många olika analyser och beräkningar. 

Även om dessa ofta är behäftade med stor osäkerhet kan man kompensera för de icke 

internaliserade effekterna om man vill få jämförbarhet mellan olika kalkyler. Enligt ASEKs 

kalkyler som de tillämpas av Trafikverket täcker inte de nu gällande skatterna och avgifterna 

de samhällsekonomiska kostnaderna för godstrafik vare sig för järnväg eller lastbil vilket 

innebär att de är underinternaliserade. Om man vill ta hänsyn till detta kan man kompensera 

kalkylerna genom att lägga till den del av de samhällsekonomiska kostnaderna som inte 

täcks av skatter och avgifter. En kalkyl som redovisar skillnaderna framgår av tabell 6.22. 

I den över delen redovisas de samhällsekonomiska marginalkostnaderna för lastbil och 

järnväg enligt ASEK 5. Då dessa ibland varierar i olika miljöer och för olika fordon t.ex. för 

buller mellan landsbygd och tätort redovisas ett genomsnitt för typiska fjärrlastbilar och 

vagnslasttåg. Dessa beräknas först som en kostnad per fordonskilometer respektive 

tågkilometer som sedan jämförs med de genomsnittliga skatter och banavgifter betalas för 

respektive fordonskombination. Enligt denna kalkyl så betalar samtliga fordon för lite så att 

det blir ett underskott. 

För lastbil är kalkylen relativt enkel, den samhällsekonomiska kostnaden är 4,16 

kr/fordonskm och de genomsnittliga skatterna är 2,07 vilket ger en underinternalisering på 

2,09 kr/fordonskm. Dessa kan sedan beräknas per tonkilometer vilket i typisk fjärttrafik blir 

0,07 kr/tonkilometer. 

För tåg måste först banavgifterna fördelas per vagnkilometer och sedan per tonkilometer. 

När det gäller vagnslasttrafik är det ett fjärrtåg med matartransporter i varje ände. Vi har här 

antagit att fjärrtransporten svarar för 80% av sträckan och görs med ellok, vilket är regel i 

vagnslasttrafiken, och att matartransporterna till hälften görs med ellok och till hälften med 

diesellok d.v.s. de står för 10% vardera. Vi får då slutligen en kostnad på 0,04 

kr/tonkilometer. I detta fall är lastbilen mer underinternaliserad än järnvägen. 

Om vi lägger på denna kostnad på kalkylen i tabell 6.21 ökar kostnaden med 0,07 

kr/tonkilometer för lastbil och 0,04 kr/tonkilometer för järnväg. Kostnaden för trafikavbrott i 

5 dagar ökar då från ca 26 tkr till ca 35 tkr. Kostnaden för trafikbortfall ökar från 10 Mkr på 

en 10-årsperiod till 13,5 Mkr diskonterat till nuvärde med 3,5% ränta. Det innebär i båda 

fallen en kostandsökning med 35% jämfört med den första kalkylen. Det bör framhållas att 

dessa kalkyler är behäftade med stor osäkerhet och skall mera ses som ett räkneexempel. 
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Tabell 6.22: Kalkyl för beräkning av den samhällsekonomiska kostnaden för fjärrtrafik på 
lastbil och järnvägens vagnslasttrafik samt beräkning av underinternaliseringen. Kalkylen 
avser 2013 i 2010 års prisnivå. Källa för de samhällsekonomiska marginalkostnaderna: Lena 
Wieveg, Trafikverket. 

 

   

Lastbil Järnväg

Kr/fordonskm Lastbil Kr/tågkm Vagnslast

>16 ton genomsnitt fjärr lokal

el el diesel

Olyckor 0,37 Olyckor 0,82 1,26 3,86

Infra inkl drift 0,38 Infra (underhåll+reinvest) 20,77 17,32 12,70

Luftföroreningar 0,82 Emissioner 0,00 0,00 40,89

Koldioxid 1,06 Buller 8,31 9,03 1,83

Buller 1,53 Drift (snöröjning mm) 0,50 0,50 0,50

Summa externa kostnader 4,16 Summa externa kostnader 30,40 28,11 59,78

Antal fordon 1 Antal vagnar 25 10 10

Kostnad/ fordonskm 4,16 Kostnad/ vagnkm 1,22 2,81 5,98

Andel 4-axliga vagnar 50% 50% 50%

Lastvikt ton 40 Lastvikt ton 43 43 43

Tomkörningsandel 20% Tomkörningsandel 30% 30% 30%

Nyttolast ton 32 Nyttolast ton 30 30 30

Skatt i kr/fordonskm 2,07 Banavgifter kr/tågkm 10,0 7,63 13,0

Internalisering -2,09 Internalisering -20,40 -20,48 -46,78

Kr/fdnkm -2,09 Kr/vagnkm -0,82 -2,05 -4,68

Kr/tonkm -0,07 Kr/tonkm -0,03 -0,07 -0,16

Andel av sträckan 80% 10% 10%

Bidrag till genomsnitt -0,022 -0,007 -0,016

Summa genomsnitt -0,07 Summa genomsnitt -0,04
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6.9 Slutsatser och rekommendationer 

För att göra en samhällsekonomisk kalkyl över nyttan av en rangerbangård eller kostnaden 

om den inte fungerar som det är planerat behövs en hel del indata och modeller. I denna 

rapport redovisas några modeller och indata som kan användas för översiktliga bedömningar 

av rangerbangårdar. Vid tillämpning av dessa är det en fördel om man kan få tillgång till 

noggrannare indata och en beskrivning av produktionssystemet i respektive bangård. 

Av de modeller som redovisas här är godsförseningsmodellen och rangeringsmodellen helt 

nya. Godstågkostnadsmodellen och transportkostnadsmodellen har vi använt tidigare och 

för dessa finns också alternativa modeller. 

Godsförseningsmodellen bygger på att förseningarna, eller snarare merförseningarna ut från 

en bangård är kända i form av en förseningsfördelning som kan sträcka sig från för tidiga tåg 

till tåg som är i tid inom 5 minuter och till förseningar från 6 minuter upp till ett antal dagar. 

Godsförseningsmodellen bygger på att vid förseningar på över en timme beräkna 

kundförluster för den andel av godset som innebär utebliven fakturering vid en försening. 

Det bygger på en undersökning av godskundernas värderingar och en specialundersökning 

av intäktsbortfall vid ett stort industriföretag i Sverige som en följd av trafikavbrott. 

Kundundersökningen visade att en timmes försening är en brytpunkt där kunderna börjar få 

en merkostnad för förseningar. Undersökningen av industriförtaget visade att mindre 

förseningar kunde hanteras utan kundförluster. Vid större förseningar blev en viss andel av 

godset föremål för intäktsbortfall, en andel som ökade med förseningens varaktighet. 

Kundförlusten beräknas som: 

Sannolikhet för försening x andel av godset som inte kan faktureras beroende på 

förseningens varaktighet x varuvärdet. 

Detta skulle kunna kallas varuvärdesansatsen till skillnad för kapitalvärdesansatsen som 

används generellt för förseningar i ASEK. Kapitalvärdesansatsen bygger på att man beräknar 

kapitalkostnaden för godset under transporttiden och förseningstiden, där förseningstiden 

har det dubbla godstidsvärdet. Vi föreslår att ASEKs godstidsvärde används för förseningar 

under en timme och också för förseningar över en timme, men då justerat för den andel som 

beräknas orsaka kundförluster. Detta för att det inte ska bli en dubbelräkning. 

Godstidskostnaden beräknas som: 

Andel försenade tåg x förseningens varaktighet x antal transporterade ton/tåg x 

godstidsvärdet 

Därutöver beräknas merkostnaderna för operatörerna vid förseningar större än en timme 

som en följd av förseningar som ett procentuellt påslag på tågkörningskostnaderna på 

avgående tåg från bangården. 

Denna metod skulle kunna användas även för andra samhällsekonomiska analyser än för 

bangårdar, men det skulle vara en fördel om mer data kunde tas fram för andelen 
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kundförluster i olika branscher beroende på förseningens varaktighet. Det är den mest 

osäkra variabeln och också den som har störst betydelse. 

Med rangeringsmodellen kan man beräkna produktionskostnaden för en bangård med olika 

storlek och för växling med lok på en station. Kostnaden delas upp i operativ kostnad som 

betalas av godstågsoperatörerna och infradrift (belysning, snöröjning mm.) som betalas av 

Trafikverket. Härutöver betalar operatörerna en banavgift för rangering av tåg, men detta är 

en transferering och ska inte ingå i en samhällsekonomisk kalkyl. 

Kostnaden för rangering på en bangård är starkt beroende på volymen tåg och vagnar då 

bemanning och rangerlok i stort sett är fasta kostnader som fördelas på vagnarna. Vid små 

volymer kan en liten bangård utan avancerad utrustning ge lägre kostnader per vagn, men 

den har också en begränsad kapacitet. En större bangård har ofta mycket högre kapacitet än 

vad som utnyttjas i dag men ger lägre kostnader vid större volymer. 

En rangerbangård är inget självändamål utan är en del i järnvägens produktionssystem som 

syftar att skapa förbindelser i fler relationer och maximera tågfyllnadsgraden. Så man kan 

inte se en bangård isolerat utan man måste se hela produktionssystemet och dess marknad 

vilket inte varit möjligt i detta arbete och inte heller varit syftet. 

Godstågskostnadsmodellen innehåller en kostnad per lokkilometer och en per 

vagnkilometer för ett typiskt vagnslasttåg. Ett alternativ är att använda ASEKs modell. Med 

transportkostnadsmodellen kan man beräkna kostnaden för hela transportkedjan för 

vagnslasttrafik och för alternativkostnaden för lastbil om godset tillfälligt eller permanent 

överförs till lastbil. 

De parametervärden som vi tagit fram och som vi har använt i beräkningarna detta projekt 

framgår av tabell 6.22. Värdena är avrundade något, eftersom de inte är exakta och kan 

varierara ganska mycket i varje enskilt fall. Dessa värden kan användas om man inte har 

tillgång till noggrannare data. För kalkyler över enskilda objekt rekommenderas dock att 

noggrannare data tas fram. 
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Tabell 6.22: Förslag till enhetskostnader för samhällsekonomiska kalkyler för 

rangerbangårdar. I de fall det går att få fram noggrannare uppgifter för det aktuella fallet 

rekommenderas detta. Dessa värden kan vid behov även användas för andra typer av 

kalkyler. 

 

  

Enhetskostnader för kalkyler för rangerbangårdar
Enhet Förslag till Förklaring

värde

Indata transporter

Antal produktionsdagar per år dagar 275 250 vardagar och 50 lördagar med halv produktion

Medelhastighet utgående tåg km/h 70 Medelhastighet avgående tåg

Antal vagnar/tåg (50% 2-axl) st 25 Medeltal vagnar per tåg

Medellast/vagn inkl tomv ton 30 Medellast per vagn inkl. tomvagnar

Last per tåg ton ton 750 Antal vagnar x medellast

Linjelängd km 300 Antagen linjelängd för avgående tåg

Transporttid per linje h 4,3 Linjelängd/ medelhastighet

Tågkostnad kr/tågkm

Lok kr/tågkm 38,00 Kostnad per lokkm enligt tågkostnadsmodellen

Vagnar kr/vagnkm 2,00 Kostnad per vagnkm enligt tågkostnadsmodellen

Kostnad/tågkm 88,00 Summa kostnad per tågkm beroende på antal vagnar

Godsvärde vagnslasttrafik

Varuvärde kr/ton kr/ton 7 000 Genomsnittigt varuvärde för vagnslasttrafik

Godstidsvärde  ASEK 2010 kr/tonh 1,31 Genomsnittigt godstidsvärde för vagnslasttrafik

Förseningstidsvärde ASEK kr/tonh 2,62 Förseninstidsvärde = 2 x godstidsvärde

Rangeringskostnad

Större bangård kr/vagn 200 Kan hantera 20-75 tåg per dag

Större bangård kr/vagn 150 Långsiktig kostnad med högre kapacitetsutnyttjande

Mindre bagård kr/vagn 150 Kan hantera 10 -20 tåg per dag

Växling med lok på station kr/vagn 180 Kan hantera 1-3 tåg per dag
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7 Prognos för rangeringen 2030 och 2050 

7.1 Förutsättningar 

Med utgångspunkt från tidigare prognoser för det totala transportarbetet med fördelning på 

transportmedel för åren 2030 och 2050 görs några alternativa beräkningar för utvecklingen 

av vagnslasttrafiken som kan ligga till grund för behovet av rangerbangårdarna i framtiden. 

En basprognos (bas) har gjorts som visar utvecklingen med nu kända investeringar i 

järnvägar och utveckling av utbudet. Det ger också en basprognos för utvecklingen av 

järnvägens produkter, dvs. vagnslasttrafik, systemtåg, kombi- och malmtrafik och därmed 

behovet av rangering med utgångspunkt från dagens produktionssystem. 

I ett alternativ som kallas ”containerisering” (con) har basprognosen kombinerats med en 

utvecklad kombitrafik och fler systemtåg. Den ger ett minimibehov av vagnslasttrafik och 

rangering. 

Slutligen redovisas ett alternativ som kallas ”kapacitet och avreglering” (kap). Det innebär en 

avsevärd satsning på järnvägen i enlighet med EUs ”white paper” där en större andel av 

godset går på järnväg för att uppfylla de långsiktiga klimatmålen. 

På så sätt erhålls tre alternativa nivåer på behovet av rangering, vilka kan ligga till grund för 

kalkyler över investerings- och underhållsbehov. 

7.2 Metod 

Prognoserna för behovet av rangerbangårdar, dvs. prognoserna för den framtida 

vagnslasttrafiken, är således specialbearbetningar av två prognoser som gjorts för 

Trafikverket för horisontåren 2030 respektive 2050. Inledningsvis redovisas därför den 

grundläggande metodik som användes för att göra dessa prognoser, varefter den metodik 

som används för att beräkna behovet av rangerbangårdar redovisas. Metodiken för de två 

tidigare prognoserna redovisas därvid med avseende på ekonomisk utveckling, trafiksystem 

och teknik, databas samt prognosmodell, medan metoden för beräkningen av 

vagnslasttrafiken redovisas under rubriken ”Prognosmodell för behovet av 

rangerbangårdar”. 

Ekonomisk utveckling 

Den övergripande ekonomiska utvecklingen för horisontåret 2030 erhålls från LU. 

Produktion, import, konsumtion, investeringar och export branschvis erhålls för år 2020 från 

NUTEK.  För år 2030 erhålls dessa variabler genom att anta samma fördelningsutveckling för 

åren 2020-2030 som för åren 2010-2020. För åren 2030-2050 görs en uppskrivning för hela 

försörjningsbalansen, dvs. produktion, import, privat och offentlig konsumtion, investeringar 

och export, med samma absolutnivå som för differensen mellan åren 2029 och 2030, vilket 

ger en successivt lägre tillväxt mätt i procent.  
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Anpassningar till modellens krav på indata genomförs med hjälp av fördelningar enligt 

tidigare prognosunderlag från Tomas Restad samt fördelningsmodeller från 

Långtidsutredningen (LU). Detta gäller särskilt konsumtionen. Varuvärden (kr/ton) erhålls för 

prognosåren med hjälp av specialbearbetningar av tidigare framtagna prognosunderlag.  

Input/outputmatriser, dvs. matriser som visar de varor som produceras och de insatsvaror 

som används i respektive bransch bygger på specialbearbetningar av SCBs 

input/outputstatistik. 

Infrastruktur och trafikering 

För samtliga investeringar i infrastruktur och förändringar av trafikering antas så lång möjligt 

förslagen i Trafikverkets Framtidsplan och förslag från andra officiella dokument. Det bör i 

sammanhanget noteras att nya organisationsformer och transportupplägg för ett visst 

transportmedel eller för stora kunder kan ge betydande förändringar av marknadsandelar. 

På lång sikt har även investeringar i infrastruktur stor betydelse, eftersom alla 

transportmedel genom olika åtgärder kan sänka transporttider, minska transportkostnader, 

förbättra kvaliteten samt genomföra andra åtgärder och därigenom ta marknadsandelar av 

befintliga transporter eller på en växande marknad. Avregleringen av stomnätet, som åren 

2005-2014 medförde ett genombrott för privata järnvägsföretag, kan ge betydande 

förändringar av trafik- och transportarbetets omfattning och struktur. 

Trafiksystem och teknik 

Utvecklingen av trafiksystem och teknik avgör det framtida utbudets egenskaper när det 

gäller kostnad, kvalitet och geografisk täckning. Förutom erfarenheter från tidigare 

prognosarbete har resultat från KTH-projektet ”Effektiva tågsystem för godstransporter” 

utnyttjats. 

Databas 

Transportdata för basåret 2010 erhålls med hjälp av en uppdaterad version av en databas för 

år 2006. Strukturen för databasen är hämtad från f.d. Transportrådets (TPRs) databaser och 

finns bl.a. redovisad i rapporten ”Framtida trafik”. 

Uppdateringen genomförs genom att på varuslagsnivå korrigera transporterade 

godsmängder. Detta medför att strukturen för år 2010 kommer att likna den för år 2006, 

vilket förbättrar förutsättningarna för prognosen. Detta förklaras av den ändrade 

lagerstrukturen. Således minskade företagen sina lager till ett minimum år 2009.  

Under inledningen av år 2010 bevarades den låga lagernivån genom att företagen mötte den 

ökade efterfrågan med förhöjd produktion och ökad import. Under återstoden av år 2010 

producerade och importerade företagen däremot avsevärt mer än behovet och byggde 

därigenom upp en hög lagernivå. Detta fick konsekvenser för transportsektorn. Förutom den 

ökade produktionen som krävde mera transporter ändrades även transportstrukturen 

genom att de ordinarie start- och målpunkterna för flödena flyttades. 
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Ekonomidata för basåret 2010 erhålls med hjälp av en uppdatering från 

nationalräkenskaperna. Strukturen för databasen är hämtad från TPRs databaser.    

Uppdateringen genomförs branschvis och delvis regionalt för hela försörjningsbalansen, dvs. 

produktion, import, privat och offentlig konsumtion, investeringar och export. Även 

befolkning, sysselsättning och varuvärden uppdateras på motsvarande sätt.  

Prognosmodell 

Den modell som används för att få fram effekterna av ekonomi- och övriga 

samhällsutvecklingen är en omformning av den modell som redovisas utförligt bl.a. i TPRs 

rapport ”Transporter i Sverige, del III”. En utvärdering av modellen finns redovisad i 

rapporten ”Översiktlig utvärdering av Transportrådets godstransportprognos”. Modellen har 

vidareutvecklats sedan dessa rapporter skrevs. 

Den grundläggande principen för modellen är att det för en given tidpunkt finns ett samband 

mellan samhällets ekonomiska status och transportflödena. Genom att ta fram en ny 

ekonomisk status kan således nya transportflöden beräknas. Sambandet mellan ekonomin 

och transporterna är dock så komplext att det inte går att redovisa som en enkel funktion. 

Med hjälp av successiva beräkningar via ”bryggor”, dvs. mellanliggande variabler och 

iterativa förfaranden, går det dock att erhålla ett samband.  

Till skillnad från de modeller som använder tidsseriedata, använder denna modell således 

tvärsnittsdata. Man kan förenklat säga att man för ett visst basår tar fram indata och utdata 

och de funktioner som binder samman dessa. Därefter tar man för ett eller flera horisontår 

fram motsvarande indata, applicerar funktionerna och erhåller prognostiserade utdata. För 

framtagna utdata förblir i denna modell fördelningen mellan transportmedlen för en viss 

sektor i en viss relation konstant. Modellen är således efterfrågestyrd, vilket innebär att 

transportmedelsfördelningen inte förändras på grund av ändrade förhållanden avseende 

priser, infrastruktur, trafikering etc. utan endast på grund av att ekonomiska faktorer och 

andra samhällsfaktorer ändras. 

Den modell som används för att få fram effekterna av infrastrukturinvesteringarna och 

andra givna förutsättningar samt ny teknik och nya trafikeringssystem är en utvidgad och 

vidareutvecklad version av en modell som utarbetats på institutionen för trafikplanering på 

KTH av Landborn, Nelldal och Nordberg. Den ursprungliga modellen finns redovisad i 

rapporten ”Lastbil eller järnväg, val av transportlösning för långväga godstransporter i 

Sverige”.  

Med denna modell kan man för olika förändringar av priser, infrastruktur, trafikering etc. 

erhålla en ny fördelning mellan transportmedlen i en viss relation och för ett visst godsslag. 

Det går i och för sig även att genomföra med ovanstående (TPRs) modell, dock inte med 

samma kvalitet, eftersom KTHs modell, till skillnad från TPRs, beräknar sannolikheten för att 

välja ett visst transportmedel utifrån tonkmpris, transporttid, sändningsstorlek och 

transportavstånd. Beräkningarna baseras på kundens faktiska val i en motsvarande situation. 
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Genom att översätta de framtagna prognosalternativens förutsättningar till de i modellen 

ingående variablerna erhålls alternativa utvecklingar av transportmedelsfördelningen. 

Den modell som används för att beräkna effekterna av banavgifter har utvecklats av Bo-

Lennart Nelldal, KTH Järnvägsgrupp och Jakob Wajsman, Banverket. Modellerna kan på ett 

realistiskt sätt spegla konsekvenserna av förändringar av banavgifter i relation till 

farledsavgifter, lastbilsavgifter mm. Man kan utifrån den förändrade kostnadsbilden beräkna 

relativa prisförändringar mellan transportmedlen. För att uppnå detta har man utvecklat 

modeller som kan beräkna effekterna av relativa förändringar av banavgifter på kostnader 

för att köra tåg, efterfrågan på transporter, påverkan på produktionen av godstransporter, 

intäkter av banavgifter samt miljöeffekter som följd av omfördelningar mellan 

transportmedel. 

Det bör i sammanhanget nämnas att det vid Trafikverket också genomförs beräkningar av 

effekter av förändrade banavgifter med hjälp av en förenklad metod. Ett sådant 

förfaringssätt kan dock i ogynnsamma fall få som konsekvens att man gör felaktiga 

bedömningar av enskilda scenarier. Risken finns att ett scenario förkastas trots att det vid en 

beräkning med en annan metod hade visat sig ha en kostnadsstruktur och en kostnadsnivå 

som varit gynnsam. Scenariot hade t.o.m. i slutändan kunnat bli det förslag som bäst svarat 

mot regeringens önskemål.  

Man kan peka på ett antal faktorer som var och en för sig torde vara tillräckliga för att 

ifrågasätta användandet av en förenklad metod för att få fram data. Ett problem är att en 

sådan metod inte ger någon återkoppling till förändringar av produktionen. Om man således 

antar att priset för järnvägens transporter höjs med 10 % och att lastbilen därigenom övertar 

5 % av järnvägens transporter, skulle resultat bli att man erhåller den höjda avgiften för alla 

järnvägsflöden trots att 5 % av flödena har försvunnit. 

Ytterligare en brist är att produktionsdata för järnvägen inte är tillräckligt disaggregerad. 

Detta medför att man inte kan se effekterna av att man t.ex. höjer avgifterna för 

dieseldriften samtidigt som man bibehåller övriga avgifter eller att man förändrar 

avgiftsnivån för dieseldriften i avsevärt större eller mindre omfattning än övriga avgifter. 

Bristen i produktionsdata gör det också svårt att använda en förenklad metod för att 

utvärdera differentierade banavgifter. 

Ett grundläggande problem att den statistik som man använder för beräkningarna med en 

förenklad modell endast finns på bandelsnivå. För att kunna bedöma transportköparnas val 

av transportmedel vid förändrade förutsättningar bör statistiken avse relationer. En 

förenklad metod bygger inte på information utifrån kundernas val av transportmedel. 

Ett i sammanhanget lika stort problem är att man i en förenklad metod ersätter komplexa 

matematiska modeller med elasticitetsberäkningar, vilket är en generalisering som innebär 

att resultaten i vissa fall kan slå väldigt fel. Användningen av elasticiteter ter sig än mer 

tveksam om man beaktar att man istället för relationsdata använder bandelsdata.  



93 

 

En modell som används för att få fram potentialen för lättkombitransporterna har också 

utarbetats av Nelldal och Wajsman. Modellen togs fram i samband med uppbyggnaden av 

SJs lättkombisystem och har använts för att beräkna potentialen för kombitrafik till och från 

samt i en slinga runt Mälardalen. 

Denna modell går ut på att ta fram kombitransporter som kan förväntas vara 

konkurrenskraftiga gentemot lastbilen. Som grund för beräkningarna läggs ett linjenät upp 

med utgångspunkt från de lastbilsflöden som kan vara intressanta för kombisystemet. De 

kombitransporter som kan förväntas vara konkurrenskraftiga erhålls genom att beräkna 

vilket matartransportavstånd systemet kan bära utifrån olika fjärrtransportavstånd mätta 

utmed järnvägssträckans längd. 

Prognosmodell för behovet av rangerbangårdar 

Behovet av rangerbangårdar speglas av storleken på den framtida vagnslasttrafiken. 

Beräkningarna av denna trafik baseras på den prognos för järnvägens transportarbete som 

tagits fram avseende utvecklingen för samtliga transportmedel. Separata prognoser 

genomförs därvid för järnvägens produkter dvs. systemtåg, vagnslast, kombi och malmtrafik. 

Beräkningsgången skiljer sig mellan de tre alternativen. Vissa delar av beräkningsgången är 

dock gemensam. Således beräknas för såväl basalternativet, containeriseringsalternativet 

som kapacitet- och avregleringsalternativet malmtransporternas omfattning utifrån 

tillväxten för sektorn gruvor.   

Systemtågstrafiken beräknas för kapacitet- och avregleringsalternativet utifrån tillväxten i 

respektive sektor (bransch). Varje befintligt systemtågflöde skrivs således upp utifrån godset 

som transporteras. En motsvarande uppskrivning genomförs även för bas- och 

containeriseringsalternativen dock med det tillägget att även kombi- och vagnslastflöden när 

de uppnått en viss nivå eller när transporten företas i en viss relation eller vid en 

kombination av dessa företeelser antas omvandlas till systemtågsflöden.  

Kombitrafiken beräknas för basalternativet utifrån utvecklingen för sektorerna verkstad, 

övrig tillverkning och framför allt sektorn handel som är den sektor där transporterna med 

järnväg nästan uteslutande avser kombiflöden. En sådan uppskrivning blir troligtvis dock för 

låg sett i perspektivet av att containertrafiken kan förväntas expandera internationellt. En av 

förklaringarna till detta är den ökade globaliseringen som resulterat ger en ökad 

internationell handel. En annan förklaring är att näringslivets specialisering förväntas öka, 

varför produkterna i samband med förädlingen måste transporteras vid allt fler tillfällen och 

med allt längre avstånd. Ytterligare en förklaring är att allt fler transportörer och 

transportkunder upptäcker den förenkling av hanteringen av godset som erhålls med att 

använda standardiserade lastbärare som containers.  

Kombitrafiken för containeriseringsalternativet beräknas utifrån den andelen av godset för 

varje sektor som kan förväntas containeriseras år 2030 respektive år 2050. Grundtanken 

bakom kombitransporternas framtida expansion är att en mycket stor andel av godset ska 

kunna containeriseras.  
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Det är dock uppenbart att vissa godsslag är lättare att containerisera än andra och att vissa 

godsslag i det närmaste är omöjliga att containerisera. Skälet till detta kan vara 

transportekonomiskt, vilket innebär att det blir dyrare att transportera i container än i 

järnvägsvagn eller på lastbil, dvs. man tappar i konkurrenskraft gentemot lastbil och/eller 

vagnslast med järnväg vid containeriseringen. Att godset inte går att containerisera kan 

också bero på dess fysiska egenskaper, dvs. att vissa varuslag har särskilda krav som kan vara 

svåra att tillfredsställa vid en containerisering. Huvudskälet är dock att godset är svårt att 

hantera rationellt eller helt enkelt omöjligt att lasta i en container.  

Det är stora skillnader mellan de olika varuslagen när det gäller möjligheten att 

containerisera. Som extrema exempel kan nämnas livsmedel och malm, där livsmedel är 

lättcontaineriserat, medan malm i det närmaste är omöjligt att containerisera. Det bör 

noteras att vissa varuslag, t.ex. kemiska produkter, i vissa fall kan vara såväl svåra som lätta 

att containerisera. 

För motsvarande beräkning av kombitrafiken för kapacitets- och avregleringsalternativet har 

utöver uppskrivningarna i basalternativet antagits att ett lättkombisystem etableras. 

Beräkningarna har därvid genomförts med hjälp av den ovan beskrivna modellen. 

Kombitransporterna har utöver etableringen av ett lättkombisystem även antagits öka 

beroende på en ökning av antalet av industrispår och andra för kombitrafiken 

kapacitetshöjande åtgärder. Det bör noteras att det för kapacitets- och 

avregleringsalternativet därför kan förväntas genereras strukturförändringar som kommer 

att öka trafiken i vissa relationer och reducera trafiken i andra relationer.  Detta gäller i viss 

utsträckning även för basalternativet. 

7.3 Ekonomisk utveckling 

Sett i ett historiskt perspektiv framträder ett dubbelriktat samband mellan 

samhällsekonomin och transporterna. BNP brukar härvid användas för att spegla 

godstransporterna och privata konsumtionen för att spegla persontrafiken. Genom att 

konsumtionen till stor del är beroende av produktionen kan man betrakta BNP som den 

viktigaste faktorn när det gäller att beskriva transporterna utveckling såväl historiskt som i 

framtiden. BNP bör i detta sammanhang dock betraktas som en sammanvägning av 

utvecklingen för alla andra ekonomiska faktorer, varav många diskuteras nedan.  

Sammanvägningen ger som resultat en BNP-utveckling på i genomsnitt 2,3 % per år fram till 

år 2030. Mellan åren 2030 och 2040 förväntas BNP öka med i genomsnitt 2,1 % per år och 

mellan åren 2040 och 2050 med 1,7 % i genomsnitt per år. Ökningen av BNP mellan åren 

2003 och 2010 uppgick i genomsnitt till 2,1 % per år.  

Utrikeshandeln har en avgörande betydelse för svensk ekonomi. Sveriges internationella 

konkurrensförmåga bestämmer därför till stor del den ekonomiska utvecklingen. Tillgången 

och priset relativt omvärlden på viktiga faktorer har därvid stor vikt. Sådana faktorer är till 

exempel arbetskraft, kapital och råvaror. 
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Tillgången på arbetskraft bestäms av befolkningsstruktur, arbetskraftsdeltagande och 

medelarbetstider. Antalet förvärvsarbetande förväntas minska fram till år 2030. 

Minskningen kommer dock att kompenseras av att en allt större andel av befolkningen i 

arbetsför ålder kommer att arbeta. Medelarbetstiden kommer att sjunka med någon 

tiondels procent per år under hela perioden fram till år 2030. Antalet arbetande timmar per 

sysselsatt kommer att utjämnas mellan könen genom att kvinnornas medelarbetstid 

kommer att öka under hela den aktuella perioden. Sammantaget beräknas dock det totala 

antalet arbetade timmar att minska. Under perioden mellan åren 2030 och 2050 förväntas 

denna utveckling fortgå.  

Den totala produktivitetstillväxten är ett genomsnitt av tillväxten av produktiviteten inom 

olika sektorer. Variationen mellan sektorernas utveckling är stor, vilket kommer att leda till 

strukturomvandlingar. Den totala produktivitetstillväxten förväntas bli ca en procent per år. 

Den privata konsumtionen förväntas växa snabbt under hela perioden, vilket förklaras av en 

ökande disponibel inkomst beroende på ökad sysselsättning stigande reallöner och sänkta 

skatter. Ökningen är snabbare än ökningen för BNP. Detta kompenseras dock av den svaga 

utvecklingen för den offentliga konsumtionen, varför den totala konsumtionen ökar 

långsammare än BNP.  

Viljan att göra en investering i ett projekt bedöms bero på den framtida förväntade 

lönsamheten. Lågkonjunkturen 2009 medförde att investeringarna minskade med 16 %! 

Investeringarna förväntas dock framöver öka avsevärt snabbare än BNP. En mycket stor 

andel av investeringarna avser telekommunikation och en relativt stor andel nyproduktion 

av bostäder i storstäderna. Behoven av investeringarna i övriga näringslivet kommer att 

uppstå genom att såväl ökningen av exporten som den inhemska konsumtionen kommer att 

leda till ett stigande utnyttjande av de befintliga resurserna.  

Exporten beräknas öka mycket kraftigt under hela perioden speciellt för högförädlade varor, 

vilket förklaras av en allt större internationell marknad. Ökningen beräknas också bli relativt 

hög för de traditionella svenska råvarubaserade exportvarorna. Totalt sett blir 

ökningstakten, även sett i internationellt perspektiv, hög. En stor del av ökningen avser 

insatsvaror till investeringar och produktion i andra länder. Exportens utveckling kommer 

inte att gynnas av kronkursen, eftersom den förväntas bli oförändrad.  

Importen beräknas i genomsnitt öka ännu mer än exporten, vilket förklaras av ökade 

insatsvaror till exporten och den ökade inhemska konsumtionen samt de ökade 

investeringarna. En stor del av ökningen avser insatsvaror till telekom- och bilindustrin. 

Priserna på importerade konsumtionsvaror kommer liksom exporten inte att gynnas av 

kronkursens utveckling. Det mycket starka sambandet mellan transportarbete och BNP 

sannolikt kommer att försämras framöver, se figurerna 7.2-7.3. 
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Figur 7.2: Privat konsumtion och godstransportarbete exklusive utrikes sjöfart för 
basalternativet 

 

 

 

Figur 7.3: Försörjningsbalans för åren 1990-2050 
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7.4 Näringslivets utveckling 

Tillväxten av varuproduktionen och dess inriktning är den viktigaste faktorn för 

godstransporterna utveckling. Näringslivets förutsättningar för utveckling har härvid en stor 

betydelse. Dessa förväntas till stor del påverkas av en växande globalisering, ett ökat 

miljömedvetande, en mer kunskapsbaserad produktionsstruktur samt en alltmer 

dominerande tjänstesektor. 

Globaliseringen förändrar näringslivets struktur genom att globala företag försöker att få 

stordriftsfördelar och en rationell företagsstruktur. Detta genomförs genom att olika 

enheter inom företagen specialiseras, varvid handeln mellan dessa enheter, dvs. den 

internationella handeln inom företagen, ökar. Denna verksamhet utökas allt eftersom 

företagen växer och internationaliseras, vilket sker såväl genom intern tillväxt som via 

uppköp eller sammanslagningar av existerande företag. Utvecklingen leder till allt fler 

utländska företag i Sverige och alltfler svenska företag utomlands. Den nationella bindningen 

för företagen kommer därigenom att minska, vilket påverkar lokaliseringen av företagens 

övergripande enheter för forskning och utveckling, koncernledning m.m.  

Globaliseringen förväntas ta ny fart de närmaste åren beroende på ett uppdämt 

konsumtions- och investeringsbehov på global nivå, efter lågkonjunkturerna med bottenåren 

2009 resp. 2012. Det bör noteras att skillnaderna mellan de två lågkonjunkturerna är 

avsevärt större än likheterna. Således var lågkonjunkturen år 2012 inte lika omfattande som 

den var år 2009 samtidigt som nivån på konjunkturen i utgångsläget var avsevärt bättre år 

2008 än år 2011.  

Till skillnad från år 2009 var det år 2012 framför allt krisen i Europa som inverkade negativt 

på utvecklingen i Sverige och det var framför allt industrins produkter som drabbades av 

nedgången, vilket förorsakade såväl en minskad export som en minskad inhemsk 

konsumtion. Skillnaderna återspeglas också i nedgången för transportarbetet. Således 

minskade år 2009 transportarbetet med 14,1 miljarder tonkm, medan motsvarande 

minskning år 2012 endast uppgick till 5,0 miljarder tonkm.  

Genom en kommande övergång till högkonjunktur förväntas många faktorer som dämpat 

efterfrågeutvecklingen avta. En faktor som därvid kommer att förstärka globaliseringen är att 

det har blivit allt större acceptans för att varor och tjänster ska produceras där det är billigast 

samt att investeringar ska göras där de ger den högsta avkastningen, oavsett var på jorden 

detta kan tänkas ske. 

Ett ökat miljömedvetande kommer att medföra att det genereras nya produkter och framför 

allt nya produktionsprocesser, vilket även påverkar marknadsstrukturen och därmed 

transportsektorn på ett antal olika sätt. Miljömedvetandet kommer även att påverka sektorn 

direkt genom valet av transportmedel. Även globaliseringen kommer att påverkas genom att 

miljöproblemen i allt större utsträckning kommer att kräva internationell samverkan. 
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På sektornivå kan konstateras att den ökade miljömedvetenheten och påföljande miljökrav 

framför allt kommer att påverka sektorerna med lågförädlat gods t.ex. energi och gruvor, 

medan sektorer med högförädlat gods t.ex. verkstad endast kommer att påverkas 

marginellt.  Även sektorerna järn/stål och massa/papper kan komma att missgynnas av 

denna utveckling. Eftersom dessa sektorer är betydelsefulla för järnvägen, skulle en sådan 

utveckling vara ogynnsam för järnvägens trafikutveckling.  

Den framtida utvecklingen antas gynna de kunskapsintensiva sektorerna. Detta förklaras 

bl.a. av att lönsamheten för dessa sektorer är bättre än för övriga sektorer samt att svenskt 

näringsliv förväntas kunna hävda sig bäst i den internationella konkurrensen för dessa 

sektorer.  

Tjänstesektorn förväntas därvid öka sin andel av BNP. Sverige följer här med i den 

internationella utvecklingen. Sveriges privata tjänstesektor är i ett internationellt perspektiv 

låg, vilket förklaras av att många tjänster som internationellt produceras i näringslivet, i 

Sverige produceras i hemmen eller på annat sätt. Detta förhållande antas förändras 

samtidigt som en del offentlig tjänsteproduktion förväntas övergå till privat. I Sverige 

förväntas därför den privata tjänstesektorn öka i större omfattning än i många andra länder. 

Konsekvenserna av sektorn gruvor har inte kunnat behandlas fullt ut inom ramen för 

tillgängliga indata till prognosmodellen, eftersom den ekonomiska prognos som låg till grund 

för beräkningarna gjordes innan planerna på att öppna nya gruvor var känd. En del av 

gruvorna är gamla malmbrott som öppnas igen och andra är helt nya fyndigheter.  

Den största nya nu kända fyndigheten är i Pajala kommun. Om de nuvarande ekonomiska 

problemen avseende verksamheten övervinns, kommer det att finnas behov av en helt ny 

järnväg. Man planerar att transportera malmen på malmbanan till Narvik. Samtidigt planerar 

LKAB en kraftig utökning av sin gruvbrytning i Kiruna och Svappavaara, vilket också ställer 

krav på ökad kapacitet på malmbanan, eftersom transportvolymerna på banan kan komma 

att fördubblas. 

I Bergslagen planeras återupptagande av gamla gruvor och nya gruvor i anslutning till dessa 

såsom t.ex. i Grängesberg och i Ludvikaområdet. I Dannemora kommer gruvbrytning att 

återupptas och även där planeras malmen att transporteras på järnväg. Det finns flera andra 

fyndigheter som har ansökt och fått koncession för gruvbrytning. Hur omfattande 

verksamheten blir beror på efterfrågan och lönsamheten.  

Den utvidgade gruvdriften kan komma att leda till att transportarbetet år 2030 ökar med ca 

5 % och år 2050 med ca 4 %. Konsekvenserna av detta kan bli ganska omfattande, eftersom 

transporterna nästan uteslutande går att hänföra till järnvägen och därvid bara vissa 

bandelar. Det bör dock noteras att ökningarna för malmtransporterna redan i de redovisade 

prognosalternativen är stor och förutsätter omfattande ökningar av den befintliga 

gruvdriften. Det är möjligt att denna ökning till viss del ersätts med nya gruvor. Ett sådant 

antagande kombinerat med osäkerheten om den framtida gruvdriftens omfattning i de nya 

gruvorna gör att ökningen förorsakad av de nya gruvorna måste läsas med stor försiktighet.  
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7.5 Basalternativet 

Basalternativet speglar förutom den ekonomiska- och övriga samhällsutvecklingen 

effekterna av Trafikverkets Framtidsplan. Härvid ingår även andra kända framtida 

förändringar av utbudet. De förändringar som presenteras i basalternativets förslag finns 

även med i samtliga övriga förslag.  

Av betydelse för godstrafiken är framför allt att det finns tillräcklig kapacitet. Trafikverkets 

Framtidsplan innehåller till stor del kapacitetsinvesteringar, t.ex. utbyggnad av mer 

dubbelspår. Vidare innehåller planen fler och förbättrade mötesplatser på enkelspårsträckor 

och förbigångsstationer på dubbelspårssträckor. 

En viktig åtgärd i planen är en höjning av tillåten axellast, vilket ibland också innebär en 

högre lastvikt per meter. Dessutom håller lastprofilen på att utvidgas så att vagnar med stor 

volym kan framföras. Kombinationen högre axellast och volym är framför allt viktig för vissa 

varuslag. 

I takt med att vagnparken föråldras och axellasterna höjs, kommer järnvägsföretag och 

vagnägare att investera i nya vagnar och att bygga om gamla, varvid prestanda och kapacitet 

kan höjas. Det pågår en utveckling av effektivare vagnkoncept. Styrningen av vagnarna 

förbättras genom nya IT-system, vilket är viktigt för att få ett effektivt vagnutnyttjande.  

En höjning av banavgifterna med 200 %, sjöfartsavgifterna med 100 %, lastbilsavgifterna 

med 1,6 kr per fordonskm och råoljepriset från 90 till 125 $ per fat ger nästan exakt samma 

procentuella prishöjningar för samtliga transportmedel. De relativa prisskillnaderna blir 

således mycket små och ger endast upphov till ändringar av transportarbetet med ca en 

procent.  

En möjlig konsekvens av höjningarna av avgifterna och drivmedelspriserna skulle dock kunna 

bli att lokaliseringen av produktionen förändras. Om det inte kommer att finnas ett 

prisalternativ som gör produktionen lönsam i en ort kan detta bidra till att man lokaliserar 

produktionen till en annan ort i Sverige eller utomlands. Man kan också lägga ner 

produktionen och köpa produkten från en annan producent i Sverige eller i utlandet. 

Det totala transportarbetet förväntas öka från 95,4 miljarder tonkm år 2010 till 127,8 

miljarder tonkm år 2030 och till 156,1 miljarder tonkm år 2050. Även om inte några 

konjunkturbedömningar ligger till grund för prognosen, kan man utifrån de 

konjunkturbedömningar som finns notera att ökningstakten för transportarbetet med stor 

sannolikhet kommer att vara högre de närmaste åren än under slutet av perioden.  

Resultatet ger en ökningstakt på 1,5 % per år fram till 2030 räknat från år 2010. Den årliga 

ökningstakten mellan åren 2030 och 2050 uppgår till 1,0 %. Tillväxten för vissa tunga 

varuslag stagnerar, vilket ytterligare förstärker skillnaden mellan utvecklingen för det hög- 

respektive lågförädlade godset. 
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Uppgången förklaras av en rad faktorer. En av dessa är den ökade utrikeshandeln. 

Ökningarna ger upphov till stora ökningar av inrikesdelarna av utrikestransporterna. Genom 

att medelsträckan är längre för dessa transporter än för övriga och dess andel ökar, blir 

transportarbetet större.  

En annan faktor som bidrar till ökningen är de utbudsförändringar som resulterar i 

omfördelningar av flöden mellan transportmedlen, framför allt från sjöfart till järnväg och 

lastbil. Överföringarna avser framför allt export- och importflöden. Det bör därvid noteras 

att även när transporterna med järnväg ökar, så leder detta till ökade matarflöden och 

därmed till en ökning av de kortväga lastbilstransporterna.  

Ytterligare en faktor som påverkar transporternas utveckling är förändringarna av 

varuvärden, vilka förutom förändringar av varuvärdena för enskilda produkter också beror 

på en ändrad produktmix inom respektive sektor. Man kan förenklat säga att det bli en 

större ökning av det högförädlade godset än för det lågförädlade, samtidigt som såväl det 

högförädlade som det lågförädlade godsets varuvärde ökar. Det får till följd att det för varje 

producerad krona kommer att bli allt färre ton att transportera. Konsekvensen av detta blir 

också att lastbilstransporterna får en större andel av ökningen av transporterna. 

Förändringarna ovan påverkar inte bara det totala transportarbetets utveckling, utan ger 

även upphov till andra förändringar. Detta beror på att samtliga ovan redovisade tendenser 

förändrar den befintliga flödesstrukturen. Som exempel kan nämnas inrikesdelarna av 

utrikestransporterna, vilka ofta avser långväga flöden som passerar Skåneregionen till och 

från kontinenten. Omfördelningen mellan transportmedlen ger en ökning av denna trafik. 

Det långväga transportarbetets ökning är i nivå med det totala transportarbetets ökning, 

eftersom det långväga transportarbetet utgör en så stor del av det totala transportarbetet. 

Man kan förvänta att transportarbetet kommer att öka från 87,9 miljarder tonkm år 2010 till 

117 miljarder tonkm år 2030 och till 142,8 miljarder tonkm år 2050. Det långväga 

transportarbetets fördelning på transportmedel förväntas endast ändras marginellt. 

Transportmedelsfördelningen för såväl exporten som importen förväntas i stora drag att 

bibehållas, dock med en smärre förskjutning från sjöfart och järnväg till lastbil.  

Den bild av oföränderlighet som ges av fördelningen mellan transportmedlen för de 

långväga transporterna innebär inte att förändringar uteblir. Man kan således förvänta en 

rad förändringar som kommer att påverka transportstrukturen. Komponenter som påverkas 

är förskjutningar mellan transportmedlen som inte syns i den övergripande fördelningen, 

utrikesandelar, transittrafik, branschsammansättning, regional struktur m.m. Dessa 

förändringar har olika förklaringar.  

Skillnader i ekonomisk utveckling inom olika branscher ger således förändringar av det totala 

transportarbetet, den transporterade godsmängden och branschsammansättningen. 

Trafikeringsförändringar inom ramen för befintlig infrastruktur ger huvudsakligen 
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förändringar av export, import och transitflöden, vilket för vissa transportmedel på ett 

mycket påtagligt sätt ändrar den nuvarande flödesstrukturen. 

Järnvägens transportarbete förväntas öka från 22,3 miljarder tonkm år 2010 till 28,9 

miljarder tonkm år 2030 och till 33,8 miljarder tonkm år 2050, vilket motsvarar en 

ökningstakt på 1,3 % per år för perioden mellan åren 2010 och 2030 och 0,8 % per år för 

perioden mellan åren 2030 och 2050.  

Förskjutningen mellan transportmedlen till järnvägens fördel förklaras huvudsakligen av de 

förbättringar som Trafikverkets Framtidsplan ger upphov till, samtidigt som motsvarande 

förbättringar inte genomförs för lastbilen. Även förbättringar av förutsättningarna för 

järnvägen i övriga Europa bidrar i relativt stor omfattning till järnvägens uppgång.  

En av de förbättringar i Framtidsplanen som investeringarna i infrastrukturen ger upphov till 

är att den största tillåtna axellasten höjs från 22,5 till 25 ton för hela järnvägsnätet inom 

Sverige. Det kan dock bli svårt att dra nytta av den högre axellasten vid utrikes transporter, 

eftersom de flesta länder i Europa endast tillåter en axellast på 22,5 ton och eventuella 

omlastningar vid den svenska gränsen är olönsamma oavsett transportavstånd. 

I förutsättningarna har det därför antagits att utrikestransporterna inte kan dra nytta av 

utbyggnaden, trots att en antagen framtida uppgradering i övriga Europa på samma sätt som 

i Sverige troligtvis kommer att leda till att detta problem löses. 

Uppgraderingen till en högsta tillåten axellast på 25 ton ska ses i perspektivet av att vägnätet 

genomgått en kraftig standardförbättring, vilken skapat möjligheter för lastbilen att öka 

lastvikt och lastvolym. Uppgraderingen till 25 tons lastvikt för järnvägen kan således 

betraktas som en liknande förbättring för järnvägen.  

Utbuds- och infrastrukturförbättringarna förväntas medföra att priset på inrikes 

järnvägstransporter kommer att kunna sänkas med i medeltal 15 % och att 

medelhastigheten kommer att kunna höjas med i medeltal 6 %. Samtidigt förväntas 

lastbilstrafiken kunna behålla samma pris och medelhastighet på sina transporter. 

För utrikestrafiken förväntas på motsvarande sätt priset för järnvägstransporter kunna 

sänkas med i medeltal 3 % och medelhastigheten höjas från 25 till 33 km/h. 

Hastighetsökningen beror inte på högre maxhastighet utan ska i första hand ses som ett 

mått på att kvaliteten förbättras, så att den verkliga transporttiden i större utsträckning 

stämmer överens med den planerade tidtabellen. Även när det gäller utrikestrafiken 

förväntas lastbilen bibehålla samma nivå på såväl pris som medelhastighet för sina 

transporter.  

Av omfördelningen från lastbil till järnväg faller huvuddelen på utrikestransporterna. Det 

innebär för transporterna inom Sverige att inrikesdelen av utrikestransporterna ökar i 

omfattning.  
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Om man bortser från malmtransporterna förväntas järnvägens transportarbete öka något 

snabbare än den transporterade godsmängden, vilket medför att medeltransportsträckan 

ökar. Det förklaras av att branscher med längre transportavstånd förväntas få en 

gynnsammare utveckling än de med kortare transportavstånd samt av att de ofta långväga 

utrikestransporterna förväntas öka något snabbare än inrikestransporterna. 

Om man exkluderar malmen förväntas järnvägens inrikes transportarbete öka från 12,9 

miljarder tonkm år 2010 till 13,3 miljarder tonkm år 2030 och till 14,4 miljarder tonkm år 

2050, medan utrikes transportarbetet förväntas öka från 4,8 till 10,1 respektive 12,6 

miljarder tonkm.  

Ökningstakten för inrikes transporterna förväntas således bli långsammare än för utrikes 

transporterna, där den förhållandevis starka utvecklingen till stor del beror på att nivån i 

utgångsläget är relativt låg i relation till utrikeshandelns totala omfattning, men till största 

delen på en relativt god utveckling för såväl importen som exporten. Även om de branscher 

där järnvägen är relativt stora inte utvecklas lika gynnsamt som vissa andra branscher, 

förväntas den allmänna höga utvecklingstakten för såväl exporten som importen gynna 

järnvägen. 

Importen förväntas öka mer än exporten, vilket medför att den obalans som för närvarande 

råder mellan transporter i nordlig respektive sydlig riktning kommer att minska något. 

Transporterna av tomma vagnar i nordlig riktning kommer således att minska. Fördelningen 

av järnvägens utrikestransporter på länder förväntas bli relativt oförändrad, båda vad gäller 

importen och exporten.  

Järnvägens liksom övriga transportmedels transportarbete förväntas framför allt öka för 

högförädlat gods där järnvägens andel av transporterna är liten. Det förklaras av kraftiga 

produktions- och importökningar inom dessa branscher. Transporter där skogen är 

involverad (skogsbruk, massa/papper, trävaror) får en sämre utveckling. Det gäller speciellt 

transporter av papper där en minskad tidningsproduktion förväntas minska pappersbehovet. 

Malmtransporterna förväntas få en relativt stor ökning, vilken bl.a. är en effekt av en 

expanderande verksamhet i malmfälten. Utvecklingen framgår av figurerna 7.4-7.9.  

Järnvägens produkter dvs. systemtåg, vagnslast, kombi och malmtrafik har i detta alternativ 

relativt oförändrade andelar. Det totala transportarbetet för malmflödena uppgick år 2013 

till 4,7 miljarder tonkm och förväntas år 2030 uppgå till 5,5 och år 2050 till 6,8 miljarder 

tonkm. I prognosunderlaget ingår därvid förutom MTABs malmflöden även MTABs olivin- 

och koltransporter samt Green Cargos malmtransporter. Malmtrafikens andel av järnvägens 

transportarbete förväntas för såväl år 2030 som år 2050 minska med en till två 

procentenheter vid en jämförelse med år 2010 och år 2013.  Resultaten måste dock läsas 

med försiktighet, eftersom situationen för de framtida malmtransporterna är mycket osäker.  
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Om man antar att de nuvarande problemen för fyndigheten i Pajala kommun övervinns 

samtidigt som återupptagande av såväl gamla som nya gruvor i Bergslagen realiseras kan 

nivån på transportarbetet komma att bli högre än den här redovisade. Detta förutsätter 

dock när det gäller Pajala byggandet av en ny järnväg och när det gäller Bergslagen 

återupptagandet av en tidigare järnväg. Även om det inte sker en utvidgning av 

malmbrytningen kan nivån bli högre än den här redovisade, eftersom LKAB planerar en 

utökning av sin gruvbrytning i Kiruna och Svappavaara som överstiger den i det ekonomiska 

prognosunderlaget. Om all potentiell gruvbrytning skulle realiseras kan det komma att leda 

till att transportarbetet år 2030 ökar med ca 5 % och år 2050 med ca 4 %.  

Det totala transportarbetet för kombitransporterna uppgick år 2013 till 4,5 miljarder tonkm 

och förväntas år 2030 uppgå till 7,8 och år 2050 till 9,1 miljarder tonkm. Kombitrafikens 

andel av järnvägens transportarbete förväntas för såväl år 2030 som år 2050 öka med fem 

till sex procentenheter vid en jämförelse med år 2010 och år 2013. En uppdelning på inrikes 

och utrikes kombitrafik är utifrån prognosresultaten svår att få exakta siffror för, men man 

kan dock konstatera att ökningen blir större för utrikes än för inrikes kombi. Nivån för 

kombitrafiken hade blivit något lägre om man istället för att enbart använda sektorn handel 

för uppskrivningen av kombiflödena även använt andra sektorer där det till viss del 

förekommer kombitrafik. 

Kombitrafiken till och från Göteborgs hamn förväntas fortsätta att öka dock inte lika snabbt 

som de senaste åren. Om så vore fallet skulle trafiken till och från hamnen svara för all 

kombitrafik i Sverige. Skytteltrafiken till Göteborgs hamn kommer dock såväl år 2030 som år 

2050 att dominera kombitrafiken i Sverige. 

Det totala transportarbetet för systemtågen uppgick år 2013 till 5,6 miljarder tonkm och 

förväntas år 2030 uppgå till 9,0 och år 2050 till 10,4 miljarder tonkm. Systemtågens andel av 

järnvägens transportarbete förväntas för såväl år 2030 som år 2050 öka med fyra till fem 

procentenheter vid en jämförelse med år 2010 och år 2013. En stor del av ökningen kan 

relateras till att ett antal flöden som för närvarande går med vagnslast år 2030 eller 

eventuellt först år 2050 kommer att transporteras med systemtåg. Övergången från 

vagnslast till systemtåg baseras därvid på varuslag, relation och transporterad godsmängd. 

Det totala transportarbetet för vagnslasttrafiken uppgick år 2013 till 6,3 miljarder tonkm och 

förväntas år 2030 uppgå till 6,6 och år 2050 till 7,5 miljarder tonkm. Vagnslasttrafikens andel 

av järnvägens transportarbete förväntas för såväl år 2030 som år 2050 minska med sju till 

åtta procentenheter vid en jämförelse med år 2010 och år 2013. Minskningen går till stor del 

att relatera till den ovan redovisade övergången från vagnslast till systemtåg. Utvecklingen 

framgår av figurerna 7.10-7.11. 
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Figur 7.4: Utveckling av transportarbetet för godstransporter 1950-2010 med fördelning på 
transportmedel och prognoser för 2030-2050 för basalternativet. 

 

Figur 7.5: Utveckling av transportarbetet för godstransporter 1970-2010 med fördelning på 
transportmedel och prognoser för 2030-2050 för basalternativet. 
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Figur 7.6: Utveckling av transportarbetet för godstransporter 1970-2010 med fördelning på 
transportmedel och prognoser för 2030-2050 för basalternativet. 
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Figur 7.7: Utveckling av järnvägstransporterna 1970-2010 och prognoser för 2030-2050 för 
basalternativet. 
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Figur 7.8: Järnvägens transportarbete fördelad på sektorer år 2010.  

 

 

Figur 7.9: Järnvägens transportarbete fördelad på sektorer år 2050 för basalternativet.  
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Figur 7.10: Järnvägens transportarbete fördelad på produkter för åren 1980-2050 för 
basalternativet.  

 

 

Figur 7.11: Järnvägens transportarbete fördelad på produkter för åren 1980-2050 för 
basalternativet.  
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7.6 Containeriseringsalternativet 

Containeriseringsalternativet är identiskt med basalternativet med undantag för 

fördelningen av järnvägens produkter, dvs. systemtåg, vagnslast, kombi och malmtrafik. 

Genom att denna fördelning kan komma att ändras kan det dock uppstå andra förändringar 

för detta alternativ, vilka till viss del redovisas nedan.  

Av betydelse för en utökad kombitrafik med hjälp av containerisering och en utvidgad 

systemtågstrafik är bl.a. att det finns tillräcklig kapacitet. Trafikverkets Framtidsplan 

innehåller till stor del kapacitetsinvesteringar, t.ex. utbyggnad av mer dubbelspår. Vidare 

innehåller planen fler och förbättrade mötesplatser på enkelspårsträckor och 

förbigångsstationer på dubbelspårssträckor. Det är viktigt att notera att dessa 

förutsättningar är identiska i bas- och containeriseringsalternativet och ligger således inte till 

grund för överföringarna av vagnslasttrafiken till systemtåg och kombi. 

Det totala transportarbetet blir detsamma som i basalternativet. En faktor som bidrar till 

ökningen är liksom i basalternativet utbudsförändringar som resulterar i omfördelningar av 

flöden mellan transportmedlen, framför allt från sjöfart till järnväg och lastbil. Förändringar i 

fördelning av järnvägens produkter kan därvid medföra att detta alternativs fördelning 

kommer att bli något annorlunda än basalternativets fördelning.  Även flödesstrukturen kan 

komma att skilja sig åt mellan de två alternativen. Som exempel kan nämnas inrikesdelarna 

av utrikestransporterna.   

Järnvägens transportarbete blir också detsamma som i basalternativet. Om man exkluderar 

malmen förväntas järnvägens inrikes transportarbete liksom för basalternativet öka från 

12,9 miljarder tonkm år 2010 till 13,3 miljarder tonkm år 2030 och till 14,4 miljarder tonkm 

år 2050, medan utrikes transportarbetet förväntas öka från 4,8 till 10,1 respektive 12,6 

miljarder tonkm.  

Importen förväntas öka mer än exporten, vilket medför att den obalans som för närvarande 

råder mellan transporter i nordlig respektive sydlig riktning kommer att minska något. 

Transporterna av tomma vagnar i nordlig riktning förväntas således minska. Detta 

förhållande kan dock komma att förändras något beroende på containeriseringen. Detta 

alternativ skulle således kunna ge upphov till en försämring av balansen mellan export- och 

importflödena.  

Järnvägens produkter dvs. systemtåg, vagnslast, kombi och malmtrafik har i detta alternativ 

relativt oförändrade andelar. Det totala transportarbetet för malmflödena uppgick år 2013 

till 4,7 miljarder tonkm och förväntas år 2030 uppgå till 5,5 och år 2050 till 6,8 miljarder 

tonkm. I prognosunderlaget ingår därvid förutom MTABs malmflöden även MTABs olivin- 

och koltransporter samt Green Cargos malmtransporter. Malmtrafikens andel av järnvägens 

transportarbete förväntas för såväl år 2030 som år 2050 minska med en till två 

procentenheter vid en jämförelse med år 2010 och år 2013.  Resultaten måste dock läsas 

med försiktighet, eftersom situationen för de framtida malmtransporterna är osäker.  
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Det totala transportarbetet för kombitransporterna uppgick år 2013 till 4,5 miljarder tonkm 

och förväntas år 2030 uppgå till 9,3 och år 2050 till 12,1 miljarder tonkm. Kombitrafikens 

andel av järnvägens transportarbete förväntas år 2030 öka med elva och år 2050 med 

femton procentenheter vid en jämförelse med år 2013. En uppdelning på inrikes och utrikes 

kombitrafik är utifrån prognosresultaten svår att få exakta siffror för, men man kan dock 

konstatera att ökningen blir större för utrikes än för inrikes kombi.  

Ökningen av kombitrafiken i detta alternativ bör relateras till det rådande synsättet på 

kombi. Man kan därvid peka på kombitransporternas styrka, vilken är att hanteringen av 

standardiserade containers och andra lastbärare är relativt praktisk oavsett vilka 

transportmedel som är involverade. Detta förklaras av att man för att få överföringen mellan 

transportmedlen hanterbar genomför transporterna med hjälp av lösa lastbärare, 

huvudsakligen containers, som transporteras på vagnar som alltid är specialutformade för 

sådana transporter och att omlastning mellan transportmedlen vanligtvis sker i särskilda 

terminaler. Samtidigt som användningen av terminaler är en styrka är det också en svaghet, 

vilket förklaras av att antalet terminaler är begränsat och att de som finns har höga 

driftkostnader samt att nya terminaler kräver stora investeringar. Ytterligare svagheter är att 

omloppen för containers är relativt komplexa och att utnyttjandet av volym och vikt är dålig.  

Det finns således en rad svårigheter i samband med kombitransporter, men man kan dock 

konstatera att de tillvaratar de positiva egenskaperna från varje transportmedel. Om 

kombinationen utgörs av järnväg och lastbil utnyttjas lastbilens flexibilitet vid 

matartransporterna och järnvägens stordrifts- och miljöfördelar vid huvudtransporten. Det 

bör också noteras att de negativa effekter som erhålls på grund av omlastningar (lyft) får 

mindre betydelse ju längre transportavståndet är.  

Merkostnaden blir således marginell vid långväga transporter till och från kontinenten. För 

långväga internationella transporter är således kombitransporterna i dess nuvarande form 

ett slagkraftigt alternativ. Vid kortväga inrikes flöden krävs dock ett system av den 

karaktären som föreslås i kapacitets- och avregleringsalternativet dvs. ett mer småskaligt 

system som inte är beroende av stora terminaler, dyra lyft och stora volymer.  

Sjöfarten är det transportmedel som varit drivande när det gäller containeriseringen, vilket 

förklaras av den smidiga hanteringen av containers på fartygen och vid på- och avlastning i 

hamnen. De kan staplas på och ställas bredvid varandra på ett relativt enkelt sätt. För att 

utnyttja fördelarna med containers fullt ut bör man även containerisera godset till och från 

hamnarna med landtransportmedlen. För lastbilen som transporterar en stor andel av det 

högförädlade godset och allt gods med det allra högsta varuvärdet har containertransporter 

varit mer ”naturliga”. För järnvägen, som vanligtvis transporterar mer lågförädlat gods och 

massgods, har däremot containertransporter inte varit lika naturliga.  

För såväl lastbil som järnväg har, som framgått ovan, det stora gemensamma problemet 

med kombitransporter med containers varit kostnaden för lyften i relation till 

undervägskostnaderna. Järnvägen har dock trots detta under senare år i allt större 
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omfattning använt containers. Detta har medfört att verksamheten i hamnarna i vissa fall 

t.o.m. har kunnat bedrivas mer rationellt än om motsvarande transporter hade genomförts 

med lastbilar.  

En bidragande orsak till detta är de fr.o.m. år 1998 etablerade järnvägsskyttlarna till och från 

hamnen i Göteborg, för vilka utvecklingen framöver översiktligt redovisats för de två tidigare 

alternativen. En skyttel avser för denna trafik en direkttransport med kombitåg mellan 

Göteborg och en annan ort. Matartransporter finns således bara i ena änden och tågen 

rangeras inte samt avgår vanligtvis på bestämda tider. Detta system ger en mycket rationell 

hantering och har medfört stora ökningar av trafiken. Ökningarna går därvid att relatera till 

såväl överföringar från vagnslasttrafiken och lastbilen som nygenererade flöden. Framöver 

förväntas dock inte transporterna från och till hamnen öka lika snabbt som de senaste åren. 

Skytteltrafiken till Göteborgs hamn kommer dock såväl år 2030 som år 2050 att dominera 

kombitrafiken i Sverige.  

Det totala transportarbetet för systemtågen uppgick år 2013 till 5,6 miljarder tonkm och 

förväntas år 2030 uppgå till 9,0 och år 2050 till 10,4 miljarder tonkm. Systemtågens andel av 

järnvägens transportarbete förväntas för såväl år 2030 som år 2050 öka med fyra till fem 

procentenheter vid en jämförelse med år 2010 och år 2013. En stor del av ökningen kan 

relateras till att ett antal flöden som för närvarande går med vagnslast, men som år 2030 

eller först år 2050 kommer att transporteras med systemtåg. Övergången från vagnslast till 

systemtåg baseras därvid bl.a. på varuslag och relation. Den nästan helt utslagsgivande 

variabeln är dock transporterad godsmängd. 

Det totala transportarbetet för vagnslasttrafiken uppgick år 2013 till 6,3 miljarder tonkm och 

förväntas år 2030 uppgå till 5,1 och år 2050 till 4,4 miljarder tonkm. Vagnslasttrafikens andel 

av järnvägens transportarbete förväntas år 2030 minska med tolv och år 2050 med sjutton 

procentenheter vid en jämförelse med år 2013. Minskningen går till stor del att relatera till 

den ovan redovisade övergången från vagnslast till kombi och systemtåg.  

De förväntade nedgången beror också på omstrukturering av industrin, nedläggning av 

industrispår, minskning av järnvägens matartransporter, utbyggnad av vägnätet och 

effektivare lastbilar dvs. en fortsättning på den historiska och pågående utvecklingen.  

Det bör noteras att minskningen av vagnslasttrafiken i detta alternativ är så stor att det kan 

resultera i svårigheter att upprätthålla trafiken. Detta kan även få stora följder för övrig 

järnvägstrafik, varvid förutsättningarna för investeringar och underhåll av infrastrukturen 

ändras. Som yttersta konsekvens riskeras möjligheterna att upprätthålla annan trafik än de 

allra största flödena och ett mindre antal kombiflöden.  

Det bör i sammanhanget noteras att det i prognoserna tagits hänsyn till effekterna av 

godskorridorer och en i framtiden helt avreglerad järnvägsmarknad i större delen av Europa. 

Effekterna av dessa förändringar finns dock inte redovisade renodlat. Det går därför inte att 

se hur dessa förändringar påverkar eller påverkas av containeriseringen. Utvecklingen för 

containeriseringsalternativet framgår av figurerna 7.12-7.15.  
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Figur 7.12: Järnvägens transportarbete fördelad på produkter för åren 1980-2050 för 
containeriseringsalternativet.  

 

 

Figur 7.13: Järnvägens transportarbete fördelad på produkter för åren 1980-2050 för 
containeriseringsalternativet.  
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Figur 7.14: Järnvägens transportarbete fördelad på produkter för år 2013.  

 

 

 

Figur 7.15: Järnvägens transportarbete fördelad på produkter för år 2050 för 
containeriseringsalternativet.  
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7.7 Kapacitets- och avregleringsalternativet 

I kapacitets- och avregleringsalternativet ingår ett brett register av åtgärder som syftar till 

att åstadkomma ett transportsystem med lägre energiförbrukning och mindre utsläpp 

genom en ökad andel transporter med järnväg och sjöfart. De föreslagna åtgärderna går 

endast att genomföra på lång sikt, vilket bl.a. beror på att de avtal som träffas mellan 

operatörer och transportköpare i de flesta fall är långsiktiga samtidigt som de ofta är 

integrerade i företagets egen logistik. Det är således mycket svårt att genomföra 

förändringar som omgående leder till överföringar av gods från lastbil till järnväg. Man kan 

däremot genom en successiv process uppnå förändringar, eftersom det inte finns några 

hinder i form av varuslag och relationer för att uppnå förändringarna.  

Som en sidoeffekt till överföringen av gods från lastbil till järnväg kommer även för vissa 

varuslag och i vissa relationer gods från utrikes sjöfart att överföras till järnväg. Det blir också 

ett utbyte av gods mellan lastbil och utrikes sjöfart. För inrikes sjöfart blir det däremot 

varken överföringar till eller från järnväg och lastbil, vilket beror på att de varuslag som 

transporteras med inrikes sjöfart endast marginellt konkurrerar med järnväg eller lastbil i de 

relationer där åtgärderna förorsakar förändringar.  

Flertalet av de föreslagna åtgärderna är svåra att genomföra, medan vissa torde vara enkla 

att åstadkomma. En del av åtgärderna består av att man ger förutsättningar för marknaden 

att utvecklas åt ett önskvärt håll. Dessa kostar vanligtvis ingenting, medan kostnaden för 

många av de andra åtgärderna är hög. Detta gäller såväl för investeringar som för drift. 

Fullt ut avreglerad järnvägsmarknad inom EU  

En i praktiken avreglerad järnvägsmarknad i större delen av Europa skulle framför allt skapa 

bättre förutsättningar för utrikestransporterna från Sverige. Det skulle också innebära en 

större mångfald av järnvägsföretag och därmed ökad konkurrens med bättre service och 

lägre priser. Erfarenheterna visar att när nya företag etableras så sätter det också en press 

på de gamla nationella bolagen som också blir effektivare.  

De stora lastbilsflödena på våra vägar består både av stora kunders transporter, men också 

av många små kunders transporter. De nya järnvägsföretagen kommer att kunna tillgodose 

de mindre företagens flöden. Etablerandet av nya järnvägsföretag kommer också att kunna 

leda till att nya produkter introduceras såsom en utvecklad linjetrafik med konkurrerande 

internationella och nationella linjer samt en inrikes småskalig kombitrafik. 

Etableringen av nya järnvägsföretag kan stimuleras genom olika former av etableringsbidrag. 

Byråkratin skulle kunna minskas genom att man förenklar företagens administration och 

genom att utbildning av lokförare och administratörer möjliggörs i större omfattning än i 

dagsläget. Möjligheten att hyra lok under en kortare tid skulle också kunna förbättra 

situationen för nyetablerade järnvägsföretag. 
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Förbättrade villkor för utrikestransporterna 

Ett förbättrat samarbete mellan järnvägsföretagen och ett införande av internationella 

godskorridorer skulle minska väntetiderna vid gränspassager och ge en bättre kvalitet.  

Medelhastigheten för internationella godstransporter antas kunna öka från dagens 25 till 70 

km/h, dvs. samma nivå som för framtidens inrikestransporter. Den ökade medelhastigheten 

beror således inte på högre maxhastighet utan att på att järnvägsföretagen kan kontrollera 

flödet hela vägen och köra utan onödiga stopp. 

Ökningen av medelhastigheten skulle leda till att transporttiderna till södra Europa i många 

fall skulle minska med flera dygn. Det bör dock noteras att överföringen från utrikes 

lastbilstrafiken påverkas mindre än från utrikes sjöfarten av dessa förändringar, eftersom 

minskningen av transporttiderna framför allt påverkar flödena till och från södra Europa, där 

lastbilens andel av transporterna är liten och därmed överföringspotentialen låg.  

Harmoniserade banavgifter i Europa skulle i kombination med andra åtgärder kunna leda till 

prissänkningar på 20 %. I Tyskland, som är involverat i de flesta flöden oavsett start- och 

målpunkt, är banavgifterna mycket höga. Sänkta priser och framför allt snabbare transporter 

skulle på ett relativt dramatiskt sätt förbättra konkurrenssituationen gentemot övriga 

transportmedel. Troligtvis skulle dock den relativa prisförändringen bli för liten för att på ett 

avgörande sätt påverka transporterna till och från den nordligare delen av Europa. 

Ett annat sätt att öka efterfrågan på järnvägstransporter är olika former av lastbilsavgifter 

eller vägavgifter, vilka förekommer i flera länder i Europa t.ex. Tyskland, Österrike och 

Schweiz. Dessa har olika bakgrund, ibland enbart finansiella men ibland också av miljöskäl. 

Med tanke på klimatfrågan skulle de behövas ett enhetligt europeiskt system med relativt 

höga avgifter för koldioxidutsläpp. Utsläppsrätter för industrins transporter är en annan 

möjlighet, men där är inte styreffekterna lika kända. 

Förbättrade prestanda 

       -  Höjning av högsta tillåtna axellasten till 25-30 ton 

För närvarande uppgår den tillåtna axellasten för huvuddelen av nätet till 22,5 ton. I Sverige 

pågår en utbyggnad av vissa banor för 25 tons axellast, vilket innebär en minskning av 

transportkostnaderna med ca 10 %. En utbyggnad till 25 ton på hela järnvägsnätet skulle 

innebära en avsevärd förbättrad konkurrenssituation för järnvägen En höjning till 30 ton 

skulle medföra att transportkostnaden skulle minska med ca 20 %, varvid konkurrensen 

gentemot övriga transportmedel skulle förbättras ytterligare. Det kan påpekas att det i USA 

tillämpas en axellast på 35 ton. Tekniskt är således mycket höga axellaster möjliga. 

På kort sikt kan man inte att dra nytta av den högre lastvikten vid utrikes transporter, 

eftersom de flesta länder i Europa endast tillåter en axellast på 22,5 ton och eventuella 

omlastningar vid den svenska gränsen är olönsamma oavsett transportavstånd. En framtida 

uppgradering i prioriterade godskorridorer på kontinenten kan dock lösa detta problem.  
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Uppgraderingen till en högsta tillåten axellast på 30 ton ska ses i perspektivet av att vägnätet 

genomgått en kraftig standardförbättring, och att bruttovikt kunnat höjas genom att högre 

axellaster tillåtits. Uppgraderingen till 30 tons axellast för järnvägen kan således betraktas 

som en liknande förbättring för järnvägen.  

             -  Utvidgning av största tillåtna lastprofilen  

En höjning av den största tillåtna lastprofilen till lastprofil C skulle innebära att såväl bredden 

som höjden på järnvägsvagnarna kan utökas samtidigt som de avskurna hörnen på vagnarna 

kan tas bort. Den ökade lastvolymen skulle medföra att transportkostnaden för framför allt 

det högförädlade godset skulle minska, varvid konkurrenssituationen gentemot lastbilen 

skulle förbättras. Högre axellaster och större lastprofil kräver förutom åtgärder i 

infrastrukturen också att det finns vagnar som kan utnyttja dessa prestanda. Om man vet att 

förändringar av axellast och lastprofil kommer att genomföras kan man ta hänsyn till detta 

vid förnyelse av vagnparken och vid ombyggnad av gamla vagnar. 

             -  kapacitetshöjande åtgärder  

En höjning av kapaciteten leder inte i sig till någon överföring av gods från lastbil till järnväg. 

Den snabbt ökande efterfrågan på både gods- och persontrafik innebär däremot att det är 

svårt att få tåglägen för nya tåg och att kvaliteten blir dålig när banorna ligger på 

kapacitetsgränsen. Även om godstransporter huvudsakligen genomförs nattetid och 

persontransporter dagtid uppstår kapacitetsproblem, då godstågen alltmer också kör på 

dagen. I dag är det kapacitetsproblem i storstadsområdena och t.ex. på Ostkustbanan. 

Förbättrade och förlängda mötesspår vid enkelspårsträckor, förbigångsstationer vid 

dubbelspårsträckor och utbyggnad till dubbelspår på hårt belastade länkar skulle minska 

stoppen i trafiken och höja medelhastigheten för inrikestrafiken. Åtgärderna skulle utvidga 

marknaden man når övernatt, vilket skulle förbättra konkurrensen gentemot lastbilen.  

Möjlighet finns också att köra längre tåg. Ett normalt godståg är 750 m och väger 1600 ton, 

men det är tekniskt möjligt att köra godståg som är avsevärt längre och tyngre. Det kräver 

dock längre mötes- och bangårdspår. Om man t.ex. kör dubbelt så långa tåg kan man köra 

hälften så många tåg eller öka kapaciteten och köra dubbelt så mycket gods. I 

sammanhanget kan noteras att man i USA kör tåg som är 2-3 km långa. 

Utveckling av kombitrafik - införande av ett lättkombisystem 

Ett lättkombisystem kan byggas upp med tåg som går i slingor längs olika linjer där av- och 

pålastning sker under vägen. På vissa ställen skulle man kunna byta vagnar mellan olika 

slingor för att därigenom täcka in en stor marknad med framför allt kortväga relationer. 

Systemet är huvudsakligen tänkt att attrahera högförädlat gods och täcka 40 orter. Förutom 

flöden mellan dessa orter skulle man också kunna generera matarflöden till den traditionella 

kombitrafiken och eventuellt även till vagnslasttrafiken. För den traditionella kombitrafiken 

skulle införandet av ett lättkombisystem innebära att terminalerna skulle kunna 

koncentreras till färre orter.  
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Utökning av antalet industrispår och möjligheter att utnyttja dessa  

En utökning av antalet industrispår skulle medföra att antalet trafikerade orter skulle öka. 

Utöver att man skulle kunna tillföra ett relativt stort antal orter som tidigare trafikerats, 

skulle man även kunna tillföra ett antal orter där det är möjligt att med rimliga investeringar 

få tillgång till järnväg. De orter som skulle kunna tillkomma där det för närvarande saknas 

järnväg, är de där lastbilsflödena till och från orten är mycket stora. Sammantaget innebär 

detta att det skulle bli en relativt stor ökning av antalet orter samtidigt som strukturen för 

orterna skulle ändras. Utvecklingen av industrispåren och antalet orter som trafikeras med 

järnväg innebär att konkurrenssituationen med lastbilen skulle förbättras avsevärt.  

För att förbättra förutsättningarna för industrispår skulle man kunna etablera ett 

samrådsförfarande såväl vid byggande och rivning som vid trafikeringsbeskrivningar för 

industrispår. Vidare skulle man kunna anpassa de linjeföringstekniska kraven till trafiken på 

industrispåren. För byggande och underhåll av industrispår skulle man kunna tillämpa 

samma modell för järnvägstrafiken som för vägtrafiken. En tillämpning av vägtrafikmodellen 

för järnvägen skulle ge konkurrensneutralitet gentemot vägtrafiken och leda till lägre 

kostnader för transportkunderna. Vagnslasttrafiken som ofta är effektivare än direkt lastbil 

och kombi kan därvid förväntas öka. I förlängningen leder detta till att näringslivets 

transportkostnad blir lägre och att konkurrensen mellan transportmedlen skulle öka och 

järnvägen få en större marknadsandel. 

Det bör i sammanhanget framhållas att inga åtgärder har förutsatt några försämringar för 

lastbilstrafiken i form av högre bränslepriser eller kilometerskatter eller liknande utan att de 

enbart avser förbättringar av järnvägen. Det skulle givetvis vara möjligt att järnvägens 

godstransporter skulle kunna öka ännu mer om någon form av miljöavgifter skulle införas. 

vilket genomförts i vissa länder och diskuteras i Sverige.  

Det totala transportarbetet blir detsamma som i basalternativet   

Järnvägens transportarbete skulle om de föreslagna åtgärderna genomfördes uppgå till 40,3 

miljarder tonkm år 2030 och 58,2 miljarder tonkm år 2050, vilket är 11,4 respektive 24,4 

miljarder tonkm mer än i basalternativet. Utrikes sjöfartens transportarbete skulle uppgå till 

29,2 miljarder tonkm år 2030 och 32,1 miljarder tonkm år 2050, vilket kan jämföras med 

basalternativets nivåer på 31,8 respektive 37,8 miljarder tonkm. Långväga lastbilens 

transportarbete skulle uppgå till 37,7 miljarder tonkm år 2030 och 41,0 miljarder tonkm är 

2050, vilket kan jämföras med basalternativets nivå på 46,5 respektive 58,7 miljarder tonkm.  

De föreslagna åtgärderna skulle ge upphov till ny omfattande trafikering samt relativa 

förbättringar för järnvägen vad gäller priser och framför allt tider. För inrikestrafiken blir det 

huvudsakligen en överföring från lastbilen. Förändringarna skulle påverka lastbilsflödena 

mellan svenska orter i ett flertal för lastbilen trafikstarka relationer där det tidigare inte 

fanns någon konkurrens från järnvägen.  
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Förbättringarna för järnvägens inrikestrafik förklaras bl.a. av att antalet trafikerade orter 

utökas till en mycket hög nivå. Det utökade antalet orter medför att nästan en miljard tonkm 

överförs från lastbil till järnväg år 2030. Det har härvid antagits att nästan allt överfört gods 

avser inrikestrafik, vilket givetvis är en förenkling.  

Inrikes järnvägstrafiken skulle också förbättras av det nya lättkombisystemet genom att 

åstadkomma en avsevärt bättre tillgänglighet till järnvägsnätet. Detta medför att i 

storleksordningen två miljarder tonkm skulle överföras från lastbil till järnväg år 2030. Allt 

överfört gods avser inrikestrafik, vilket förklaras av att trafiken nästan uteslutande förväntas 

gå mellan de 40 orter i Sverige som ingår i systemet. Utökningen av antalet trafikerade orter 

och införandet av lättkombi samt de övriga föreslagna åtgärderna ger tillsammans en 

prissänkning för järnvägen på i medeltal 35 % samt ökningar av medelhastigheten med 40 %. 

Detta skulle leda till att inrikestrafiken med järnväg tar avsevärda marknadsandelar från 

lastbilen.  

De föreslagna åtgärderna för utrikestrafiken medför att priset för järnvägstransporter 

kommer att kunna sänkas med i medeltal 20 % och medelhastigheten höjas från 25 till 70 

km/h. Detta skulle resultera i en mycket omfattande överföring från såväl lastbil som sjöfart.  

De positiva samhällsekonomiska effekterna av överföringen av gods från lastbil är minskade 

transportkostnader för kunderna samt mindre trängsel och olyckor på vägarna. Samtidigt 

innebär vissa av åtgärderna ökade kostnader för investeringar och underhåll i järnvägsnätet 

och i vissa fall också etableringskostnader. Minskad lastbilstrafik innebär också minskade 

kostnader för vägunderhåll och på sikt även minskade investeringar i vägnätet. 

Även sjöfarten minskar något, vilket också ger positiva miljöeffekter, eftersom 

järnvägstrafiken som huvudsakligen är eldriven (94 %) ger mindre utsläpp än vid 

fartygstransport. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv motsvaras dock nyttorna av minskad 

sjöfart med ökad trafik med tågfärjor i utrikes trafik. Investeringar i industrispår och 

terminaler motsvaras av kostnaderna för investeringar i terminaler för lastbilstrafik. 

Utvecklingen framgår av figurerna 7.16-7.18.  

Järnvägens produkter dvs. systemtåg, vagnslast, kombi och malmtrafik har i detta alternativ 

liksom i basalternativet relativt oförändrade andelar. Den totala nivån ökar dock dramatiskt. 

Ökningen går att relatera till det ovan beskrivna stora antalet åtgärder, vilka sammantaget 

bör betraktas som en bruttolista. Ett mer realistiskt synsätt för detta alternativ är att välja 

ett mindre antal av de föreslagna åtgärderna och utifrån dessa beräkna ett transportarbete 

och en viss fördelning på produkter, sektorer mm. samt en reviderad flödesstruktur. I 

redovisningen nedan antas dock att samtliga föreslagna åtgärder genomförs. 

Det totala transportarbetet för malmflödena uppgick år 2013 till 4,7 miljarder tonkm och 

förväntas år 2030 uppgå till 5,5 och år 2050 till 6,8 miljarder tonkm. Nivåerna för 

prognosåren är således identiska med de som redovisades för basalternativet. Liksom för 

basalternativet ingår i detta alternativ förutom MTABs malmflöden även MTABs olivin- och 

koltransporter samt Green Cargos malmtransporter.  
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Malmtrafikens andel av järnvägens transportarbete förväntas för såväl år 2030 som år 2050 

minska med åtta till nio procentenheter vid en jämförelse med år 2010 och år 2013. Det bör i 

sammanhanget noteras att sannolikheten att de möjliga förändringarna av den framtida 

malmtrafiken som redovisas för basalternativet är större med detta alternativ. Utöver dessa 

förändringar kan det i detta alternativ även bli förskjutningar mellan godsflödena i västlig 

resp. östlig riktning förorsakade av längre tåg med högre totalvikter och andra 

kapacitetshöjande åtgärder.  

Det totala transportarbetet för kombitransporterna uppgick år 2013 till 4,5 miljarder tonkm 

och förväntas år 2030 uppgå till 10,0 och år 2050 till 12,2 miljarder tonkm. I detta ingår 

införandet av ett lättkombisystem med 40 orter och möjligheter att från detta system 

generera matarflöden till den traditionella kombi- och vagnslasttrafiken. Vid jämförelser 

med åren 2010 och 2013 förväntas kombitrafikens andel av järnvägens transportarbete år 

2030 öka med tre till fyra procentenheter för att år 2050 falla tillbaka till samma nivå som år 

2013. Ökningen fram till 2030 går framför allt att relatera till införandet av 

lättkombisystemet. En uppdelning på inrikes och utrikes kombitrafik är utifrån 

prognosresultaten svår att genomföra, men man kan dock konstatera att införandet av 

lättkombisystemet gör att ökningen blir större för inrikes än för utrikes kombi. Trots 

införandet av ett lättkombisystem förväntas skytteltrafiken till Göteborgs hamn att fortsätta 

dominera kombitrafiken i Sverige såväl år 2030 som år 2050.  

Det totala transportarbetet för systemtågen uppgick år 2013 till 5,6 miljarder tonkm och 

förväntas år 2030 uppgå till 13,4 och år 2050 till 20,0 miljarder tonkm. Systemtågens andel 

av järnvägens transportarbete förväntas för såväl år 2030 som år 2050 öka med sex till sju 

procentenheter vid en jämförelse med år 2010 och år 2013. Andelen hade åren 2030 och 

2050 blivit avsevärt större om den överföring av vagnslasttrafik med stora flöden till 

systemtåg som genomförts för de två övriga alternativen även genomförts för detta 

alternativ.  

Det totala transportarbetet för vagnslasttrafiken uppgick år 2013 till 6,3 miljarder tonkm och 

förväntas år 2030 uppgå till 11,5 och år 2050 till 19,3 miljarder tonkm. Genom det stora 

antalet vidtagna åtgärder för att förbättra villkoren för järnvägen kombinerat med att det 

inte blir någon överföring av vagnslasttrafik till systemtåg eller kombitrafik blir nivån 

troligtvis orealistiskt hög. Vagnslasttrafikens andel av järnvägens transportarbete förväntas 

år 2030 minska med två procentenheter vid en jämförelse med år 2013 för att år 2050 öka 

med fem procentenheter vid en jämförelse med 2030. Utvecklingen framgår av figurerna 

7.19-7.20. 

En sammanställning för alla prognosalternativ redovisas i tabellerna 7.21-7.22. 
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Figur 7.16: Utveckling av transportarbetet för godstransporter 1950-2010 med fördelning på 
transportmedel och prognoser för 2030-2050 för kapacitets- och avregleringsalternativet. 

 

 

Figur 7.17: Utveckling av transportarbetet för godstransporter 1950-2010 med fördelning på 
transportmedel och prognoser för 2030-2050 för kapacitets- och avregleringsalternativet. 
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Figur 7.18: Utveckling av transportarbetet för godstransporter 1950-2010 med fördelning på 
transportmedel och prognoser för 2030-2050 för kapacitets- och avregleringsalternativet. 
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Figur 7.19 Järnvägens transportarbete fördelad på produkter för åren 1980-2050 för 
kapacitets- och avregleringsalternativet.  

 

Figur 7.20: Järnvägens transportarbete fördelad på produkter för åren 1980-2050 för 
kapacitets- och avregleringsalternativet.  
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Tabell 7.21: Totala transportarbetet fördelat på transportmedel för åren 1990, 2010, 2013, 
2030 och 2050.  

 

 

Tabell 7.22: Järnvägens transportarbete fördelad på produkter för åren 1990, 2010, 2013, 
2030 och 2050.  

 

  

Tonkilometer Bas Cont Kap

miljarder 1990 2010 2013 2030 2050 2030 2050 2030 2050

Långväga

Järnväg 18,8 22,5 21,1 28,9 33,8 28,9 33,8 40,3 58,2

Inrikes sjöfart 8,3 7,8 6,7 9,8 11,5 9,8 11,5 9,8 11,5

Utrikes sjöfart 19,3 26,6 26,1 31,8 37,8 31,8 37,8 29,2 32,1

Lastbil 21,2 32,2 30,8 46,5 59,7 46,5 59,7 37,7 41,0

Summa 67,6 89,1 84,7 117,0 142,8 117,0 142,8 117,0 142,8

Kortväga

Lastbil 8,0 7,5 6,4 10,8 13,3 10,8 13,3 10,8 13,3

Totalt 75,6 96,6 91,1 127,8 156,1 127,8 156,1 127,8 156,1

Andel av långväga

Järnväg 28% 25% 25% 25% 24% 25% 24% 34% 41%

Inrikes sjöfart 12% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Utrikes sjöfart 29% 30% 31% 27% 26% 27% 26% 25% 22%

Lastbil 31% 36% 36% 40% 42% 40% 42% 32% 29%

Summa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Järnvägstransporter

Tonkilometer Bas Cont Kap

miljarder 1990 2010 2013 2030 2050 2030 2050 2030 2050

Järnväg

Vagnslast 9,8 6,7 6,3 6,6 7,5 5,1 4,4 11,5 19,3

Systemtåg 3,3 6,2 5,6 9,0 10,4 9,0 10,4 13,4 20,0

Kombi 2,4 5,0 4,5 7,8 9,1 9,3 12,1 10,0 12,2

Malm 3,2 4,6 4,8 5,5 6,8 5,5 6,8 5,5 6,8

Totalt 18,8 22,5 21,1 28,9 33,8 28,9 33,8 40,3 58,2

Andel av järnväg

Vagnslast 52% 30% 30% 23% 22% 18% 13% 28% 33%

Systemtåg 18% 27% 26% 31% 31% 31% 31% 33% 34%

Kombi 13% 22% 21% 27% 27% 32% 36% 25% 21%

Malm 17% 21% 22% 19% 20% 19% 20% 14% 12%

Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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