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1. Om Bansek  

Bansek  är ett Excelbaserat verktyg för samhällsekonomiska kalkyler inom 

järnvägssystemet. 

1.1. Användningsområde 

Bansek ska användas för att göra samhällsekonomiska kalkyler för åtgärder inom 

järnvägssystemet som berör person- och godstrafik. Åtgärderna kan utgöras av 

infrastrukturförändringar samt förändrade banavgifter. I modellen kan även 

samhällsekonomiska effekter av mindre förändringar av trafikvolym (antal tåg) 

beräknas. För persontrafiken görs beräkningarna baserat på tågtrafiklinjer/Emme-

länkar och för godstrafiken görs beräkningarna baserat på bandelar. 

Modellen kan hantera åtgärder som innebär: 

 Avståndsförändringar  

 Gångtidsförändringar 

 Byte av drivmedelstyp (elektrifiering) 

 (Mindre) förändringar i persontågens turtäthet 

 Infrastrukturförändringar som påverkar beräknat kapacitetsutnyttjande 

 Förändrade banavgifter 

 Förändrat antal godståg på delsträckor 

I modellen kan effekter av förändrat antal godståg på godsprognosens delsträckor till 

följd av möjlighet att framföra längre eller tyngre tåg samt omledningar delvis beräknas.  

Det som kan beräknas är förändrat kapacitetsutnyttjande till följd av förändrat antal 

godståg på delsträckor och samtliga effekter som följer av detta. I nuvarande version kan 

dock inte direkta kostnadsförändringar till följd av en förändrad tågsammansättning 

beräknas. Detta kan dock anges som en externt beräknad effekt. 

Modellen bygger på att beräkning av trafikeffekter (tidtabellstider och förseningar) görs 

med hjälp av de schablonmässiga kapacitetsberäkningar som finns inbyggda i modellen. 

I de fall trafikeffekter istället tas fram med hjälp av tidtabellsanalys eller simulering 

hanteras detta enligt beskrivning i avsnitt 5. 

Modellen baseras på ett prognosscenario för person- respektive godstrafiken och 

förändringar i transportefterfrågan beräknas med hjälp av elasticiteter. 

Persontrafikprognosen baseras på Sampers och godsprognosen på Samgods (via 

sammanställningen i Bangods). Kalkylvärden och metoder är hämtade från nu gällande 

förutsättningar i ASEK, effektkataloger och beräkningshandledningar.  

 

1.2. Kalkylmodellens uppbyggnad 

Excelmodellen består av ett antal flikar. Gula flikar är plats för inmatning av 

åtgärdsspecifika förutsättningar. Röda flikar används i de fall åtgärden föranleder 

förändringar i den matematiska kapacitetsberäkningen. Förutom dessa finns ett antal 
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flikar som används i speciella fall, exempelvis för inmatning av trafikeffekter som 

beräknats utanför modellen (tidtabellsanalys).  

 

Flik Innehåll 

Handledning Kortfattad beskrivning av flikarnas innehåll och funktion 

Kalkylsammanställning Kalkylsammanställning samt redovisning av vissa 

kvantitativa förändringar 

2. Samhällsekonomisk 

analys 

Kalkylresultat enligt SEB-mallen, värden förs över 

automatiskt till denna flik 

1 Beskrivning av åtgärd Här beskrivs och definieras kalkylspecifika förutsättningar 

Tidtabellsanalys Person Här anges förändrade tidtabellstider och förseningar som 

beräknats med tidtabellsanalys 

2 Persontåg effekter länkar Här anges effekter för persontrafiken på järnvägsnätets 

länkar (avstånd och gångtid) 

3 Persontåg övriga effekter Här anges förändrat turtäthet samt nya tågtyper vid tågbyte 

4 Godståg Här anges effekter för godstrafiken per Bangodssträcka 

5 Trafikomflyttningar Här anges andelar trafikomflyttning till/från andra 

färdmedel om annat än defaultsatta värden ska användas 

6 Investering och UH Här anges investeringskostnad samt kostnader för 

reinvestering och underhåll 

7 Kap.ber UA Ändringar av parametervärden för kapacitetsberäkning samt 

ändringar av linjedelsindelning 

8 Kap.ber JA Vid nya/ändrade linjedelar ändras nyckeln mellan sträckor 

(länkar enligt personprognosen) och linjedelar enligt 

kapacitetsberäkningen 

9 Nyckel länk_linjedel Vid nya/ändrade linjedelar ändras nyckeln mellan sträckor 

(länkar enligt personprognosen) och linjedelar enligt 

kapacitetsberäkningen 

10 Linjelänk UA-JA Här kan vid behov förändringar av tidtabellstid per tåglinje 

göras. 

 

Närmare beskrivning av vilken information som ska anges i de ”gulmarkerade” flikarna 

ges i avsnitt 2 nedan. I de ”rödmarkerade” flikarna görs ändringar främst om åtgärden 

innebär förändringar av infrastrukturkapaciteten, d.v.s. då justeringar i kapacitetsarkets 

linjedelsindelning och/eller kapacitetsberäkningar krävs. Hur man går tillväga för att 

göra en sådan ändring beskrivs i avsnitt 3 Infrastrukturkapacitet. 
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Resultatet av beräkningarna sammanställs i tabellform i fliken ”Kalkylsammanställning” 

(markerad med rosa i Excel-filen). I fliken ”SEB” redovisas resultaten i SEB-mallens 

kalkylsammanställning. Värden från kalkylen förs över automatiskt till SEB-mallen.  

Övriga flikar innehåller indata och beräkningar, och i normalfallet görs inga ändringar i 

dessa flikar. 

 

2. Åtgärdens förutsättningar och effekter 

2.1. Flik 1: Beskrivning av åtgärd 

I denna flik beskrivs åtgärdens förutsättningar och vilka direkta effekter åtgärden 

förväntas ge. Informationen som ska anges är uppdelad i följande 7 punkter.  

1. Beskriv åtgärden och effekter i kalkylen 

2. Korrigering av prognosindata 

3. Byggtid och kalkylperiod 

4. Kalkylspecifika tillväxttal 

5. Om åtgärden innebär förändringar i kapacitetsberäkningens linjedelar 

6. Om åtgärden innebär andra förändringar i kapacitetsberäkningen 

7. Om trafikeffekter beräknats utanför modellen – med 

tidtabellsanalys/simulering 

8. Åtgärder som påverkar drivmedelstyp (exempelvis elektrifiering) 

Nedan finner du en beskrivning av vilken information som ska anges under respektive 

punkt. 

 

 

De uppgifter som anges i denna första tabell länkas inte vidare till andra celler eller 

beräkningar utan är endast avsedd att ge läsare en översiktlig information om åtgärdens 

innehåll. 

1. Beskriv aktuell åtgärd och effekter i kalkylen

Allmän beskrivning av åtgärden

Beräkningsbara effekter Beskriv kortfattat om åtgärden innebär en förändring,

Gångtider

Avstånd

Turtäthet/antal tåg

Kapacitetsutnyttjande

Ändring drivmedel/byte av tågtyp

Banavgifter

Kostnader för DoU

Bromsar godståg (anges flik 4 rad 3 och 4)
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I ”Beräkningshandledning – Trafik- och transportprognoser” avsnitt 7 beskrivs när och 

hur korrigeringar av prognosresultat ska göras. I tabellen ovan anges först om en 

korrigering i den aktuella kalkylen görs samt, i förekommande fall, vilka sträckor som 

berörs. Till höger om tabellen i fliken 1. Beskrivning av åtgärd” finns utrymme för att 

beskriva hur omräkningsfaktorer tagits fram. 

 

Här anges byggtid och kalkylperiod i antal år. År för byggstart beräknas automatiskt. 

 

Om kalkylspecifika tillväxttal ska användas anges dessa här. Om inget anges så används 

generella tillväxttal. 

 
5. Om åtgärden innebär förändringar i kapacitetsberäkningens linjedelar 

 

 

 

Här beskrivs först vilka ändringar som görs i linjedelarna i kapacitetsberäkningen. Det 

kan exempelvis röra sig om att en linjedel som har enkelspår i JA delas upp i två 

linjedelar i UA då det byggs dubbelspår på en del av sträckan. Modellen kan hantera 

situationer med fler linjedelar i UA än i JA. 

2. Korrigering av prognosindata

har korrigering av prognosindata genomförts? 

I så fall; ange sträckor och omräkningsfaktor

3. Byggtid och kalkylperiod 

Byggstart 2023 Beräknas automatiskt

Byggtid 2

Kalkylperiod, år 60

5. Om åtgärden innebär förändringar i kapacitetsberäkningens linjedelar

Beskriv vilka ändringar som görs i linjedelsindelningen. Ändringarna genomförs så som beskrivs i "Handledning"

Åtgärdad linjedel i JA Nya linjedelar i UA med godstrafik

Sträcka Linjedelsnr JA Enkelspår/-

dubbelspår

Avstånd, km Sträcka Linjedelsnr UA Ersätter 

l injedel  i  JA

Enkelspår/-

dubbelspår

Avstånd, 

km

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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I de fall utredningsalternativet innebär utbyggnad av parallella spår, i huvudsak fyrspår, 

anges endast den eller de linjedelar i UA som trafikeras av godståg. 

Anledningen är att dessa uppgifter används för beräkning av förändrade tidspåslag för 

godstrafiken. Detta görs automatiskt i modellen baserat på uppgifterna i tabellen ovan. 

I tabellen ovan, kolumn 1-4, anges först vilka linjedelar som berörs i JA. I kolumn 5-9 

anges motsvarande i UA. Linjedelar och linjedelsnummer hittas exempelvis i fliken 

”Kap.beräkning UA” Observera att det handlar om fler linjedelar i UA än i JA. För 

respektive linjedel i UA anges vilken linjedel som motsvaras/ersätts i JA. Det är viktigt 

att ange vilken linjedel som ersätts i JA. Detta görs i kolumn nr 7; Ersätter linjedel i JA. 

Detta är nödvändigt för att beräkningen av godstrafikeffekterna ska bli korrekta. 

Förändrade avstånd ska även anges i flik 2 Persontåg effekter länkar samt flik 4 Godståg. 

Vidare information om hur förändringarna i linjeindelningen genomförs redovisas i 

avsnitt 3 nedan. 

 
6. Om åtgärden innebär andra förändringar i kapacitetsberäkningen 
 

 
Om åtgärden innebär andra förändringar i kapacitetsberäkningen anges dessa här.  

De uppgifter som anges i denna tabell länkas inte vidare till andra celler eller 

beräkningar utan är endast avsedd att ge läsare en översiktlig information om åtgärdens 

innehåll. 

  

6. Om åtgärden innebär andra förändringar i kapacitetsberäkningen:

Beskriv vad som ändras

Förändrad variabel Linjedel JA Beskrivning av förändring

Dsp/enkelspår

FJB

Samtidig infart

Headway

Korsande tågväg

Gångtid dim.sträcka

Övrigt
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7. Om effekterna beräknas utanför modellen – med tidtabellsanalys/simulering 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. Om effekterna beräknas utanför modellen - med tidtabellsanalys/simulering

Persontrafik: 

Persontrafik: Gå till flik "Tidtabellsanalys" och ange effekter per persontågslinje

Avståndsförändring persontåg anges i flik 2 Persontåg effekter länkar

Godstrafik;

ange effekter per sträcka i flik 4 Effekter godståg

Nedan sammanfattas effektberäkningen med hjälp av tidtabellsanalys

Persontåg

Linjenr Sträcka
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2.2. Flik 2: Persontrafikeffekter länkar 

Här anges gångtidsförändringar samt förändrade avstånd på järnvägsnätets länkar.  Här 

anges också eventuell korrigering av prognosresultat per  länk. Aktuell sträcka/sträckor 

söks fram genom att filtrera på någon eller några av följande 

 Nod 

 Bandel 

 Stråknamn 

 Stråknummer 

 

I figuren nedan har filtrering gjorts på stråket ”Citybanan”. 

 

 

Observera att varje rad med sträckan ”Från nod” – ”Till nod” består av en riktning.  

Gångtidsförändringen i minuter anges för respektive sträcka, riktning och tågtyp, se 

figuren nedan. Gångtidsförändringen måste anges för varje riktning. Förändrat avstånd 

anges per sträcka och riktning, minskat avstånd anges med negativt tecken.  

 

 

 

Om den sträcka åtgärden berör endast består av en enda länk skriver du helt enkelt in 

hela förändringen på raderna för denna länk. Många gånger består dock den berörda 

sträckan av flera länkar. Om det är samma mängd tåg och samma mängd resande längs 

hela sträckan kan man helt enkelt välja ut en representativ länk och räkna hela effekten 

där. Alternativet är att göra en fördelning av effekten på de berörda länkarna. Resultatet 

blir då detsamma som med en representativ länk. Om däremot trafik- eller 

transportvolymen förändras längs sträckan bör en fördelning av effekten göras mellan 

länkarna, grundat på var effekterna förväntas inträffa. Om man är osäker på om resande 

och/eller tågvolymen förändras längs sträckan finns en sammanställning av antal tåg 

samt resande- och godsvolymer per länk i fliken ”ENJA” (längst till höger). Där framgår 

om volymerna förändras eller ej mellan delsträckor/länkar. 

Från nod Ti l l  nod Bandel stråk stråknr

Stockholm City 401 Citybanan 22

Stockholm OdenplanStockholm City 409 Citybanan 22

Stockholm OdenplanTomteboda övre 401 Citybanan 22

Stockholm City 401 Citybanan 22

Stockholm City Stockholm Odenplan 409 Citybanan 22

Tomteboda övre Stockholm Odenplan 401 Citybanan 22

Stockholms södra 401 Citybanan 22

Stockholms södra 401 Citybanan 22

Gångtidsdi ff. IR-

tåg (1)

Gångtidsdi ff. 

Snabbtåg (2)

Gångtidsdi ff. 

Snabbtåg 

stambanor (5)

Gångtids i ff. 

Pendel/Reg-tåg 

(15)

Gångtidsdi ff. 

Nattåg (16)

Gångtids idff. 

Dieselmotor-

vagn (17)

 Gångtids i ff. 

Pendeltåg 

storstäder (18)

Avståndsföränd-

ring, km Prognoskorr.-

faktor

1

1

1

1

1
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I vissa fall kan gångtidsförändringen skilja sig åt mellan tåglinjer på samma sträcka med 

samma tågtyp. Det kan exempelvis uppstå om en linje har ett stationsuppehåll på den 

aktuella sträckan men inte övriga linjer. Detta hanteras genom att först ange 

gångtidsförändring per tågtyp enligt ovan. Välj den av gångtidsförändringarna som flest 

linjer får. Gå därefter till flik ”Linjelänk UA-JA”, leta fram de linjer som har en 

avvikande gångtidsskillnad mot den som angivits per tågtyp och skriv in den aktuella 

tidsförändringen manuellt i kolumn R på aktuella länkar.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Flik 3: Persontåg övriga effekter 

I denna flik anges följande per persontågslinje: 

 Förändrat antal dubbelturer 

 Tågbyte i UA 

Tågbyte i UA kan följa av exempelvis hastighetshöjningar. I modellen påverkas endast 

fordonskostnader vid byte av tågtyp, inte storlek på kapacitetspåslag som kan bli en följd 

i verkligheten. Byte av tågtyp ska därför användas med försiktighet. Vid elektrifiering 

styrs effektberäkningen av emissioner inte med tågtyp, istället sker beräkningen direkt 

på länkar och styrs via att man anger om en sträcka är elektrifierad i fliken 

”Kap.beräkning UA”. Om elektrifieringen kommer att påverka tågtyp anges den nya 

tågtypen här, i kolumn K. I fliken ”Handledning” finns samtliga kalkyltågtyper angivna 

med namn, tågtypnummer, antal platser och kostnader.  

frånnod tillnod Tåg Diff KU

Diff 

avstånd Diff kap.til lägg

Diff 

tidtab.til lägg

Diff 

förseningstid 

per tåg Diff gångtid

Göteborgs central Gubbero 2 0 0,00 0 0 0,00000 0,000

Gubbero Liseberg 2 0 0,00 0 0 0,00000 0,000

Liseberg Almedal 2 0 0,00 0 0 0,00000 0,000

Almedal Mölndals nedre 2 0 0,00 0 0 0,00000 0,000

Mölndals nedre Kållered 2 0 0,00 0 0 0,00000 0,000

Kållered Lindome 2 0 0,00 0 0 0,00000 0,000

Flik ”Linjelänk UA-JA”. Här kan vid behov gångtidsförändring 

per tåglinje anges. Obs en rad per riktning, minskad 

gångtid/avstånd anges med negativt tecken. 

Flik 2. Ange gångtidsförändring per kalkyltågtyp samt avståndsförändring. 

Eventuell korrigering av prognosresultat anges i form av korrigeringsfaktor. 

Obs en rad per riktning, minskad gångtid/avstånd anges med negativt tecken. 
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I kolumnerna ”Diff tågtid minuter t.o.r” samt ”Diff förseningstid tåg” redovisas 
resulterande effekter till följd av de förändringar man har angivit. 
 

Här kan man testa hur förändrat antal tåg på en eller flera persontågslinjer påverkar 

trafikprognosen samhällsekonomiskt. 

2.4. Flik 4: Effekter godståg 

I denna flik anges effekter för godstrafiken. Överst på sidan anges andel godsvagnar med 

gjutjärnsbromsar vid prognosåret i JA och UA. Om ingen förändring sker av andelen 

gjutjärnsbromsar mellan JA och UA så ska andelarna vara 25 % år 2040. Detta ger dock 

möjlighet att beräkna effekter på godstrafikens bullerstörningar vid olika andel 

gjutjärnbromsar. 

 

 

 

Därefter, rad 5 och nedåt, anges effekter för godstrafiken per sträcka. Sträckor kan 

filtreras fram genom Stråk, Stråknr, Bandel eller Sträcka, stationsnamn. Man kan även 

filtrera fram sträckor med avseende på om de är elektrifierade eller ej. 

 

 

 

 

 

 

Per sträcka anges något eller några av följande: 

Linjenr Linjeträckning (tdt-u)

Tågtyp 

kalkyl

Tågtyp 

kapacitet

Tågtyp 

Gångtid Dblt JA Dblt UA

Ange Diff 

Dblt

TÅGBYTE UA: Tågtyp 

kalkyl UA

3001 Kiruna-Riksgränsen  1 Ö X62 1 1

3002 Kiruna-Luleå        1 Ö X62 6 6

3003 Luleå-Haparanda     1 Ö X62 7 7

4001 Holmsund-Vännäs     1 L X62 16 16

4002 Umeå-Lycksele       17 Ö Y31 7 7

4003 Sundsvall-Luleå     1 Ö X62 4 4

4004 Sundsvall-Skellefteå 1 Ö X62 7 7

Andel  gjutjärnsbromsar

2040

JA 25%

UA 25%

Stråk Stråknr Bandel Linjedel E/D JA E/D UA Sträcka, s tationsnamn

Avstånd 

(km)

Stockholm 22 401 L2900 E E Stockholm C-Stockholm Södra 2

Stockholm 22 401 L2901 E E Stockholm Södra-Älvs jö (i ) 5

Stockholm 22 401 L2902 E E Stockholm Södra-Älvs jö (y) 5

Stockholm 22 401 L2800 E E Stockholm S-Tomteboda 5

Västra  Stambanan (Älvs jö)-(Parti l le) 1 410 L2906 E E Flemingsberg-Tumba 7

Västra  Stambanan (Älvs jö)-(Parti l le) 1 410 L2907 E E Tumba-Södertä l je hamn 13

Västra  Stambanan (Älvs jö)-(Parti l le) 1 410 L2903 E E Älvs jö-Flemingsberg (i ) 8

Västra  Stambanan (Älvs jö)-(Parti l le) 1 410 L2904 E E Älvs jö-Flemingsberg (y) 8
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 Gångtidsförändring, minuter  

 Avståndsförändring, km 

 Förändrad förseningstid, minuter 

 Förändring av antal godståg per dygn, exempelvis till följd av omledningar eller 

åtgärder som innebär längre och/eller tyngre godståg 

 Ny genomsnittlig tåglängd i meter, om denna förändras. Detta behövs för 

beräkning av bullerstörningar. I fliken ”Godstågslängd” finns uppgifter om 

nuvarande tåglängder per bandel. 

 Externt beräknad kostnadsförändring, kronor per år och delsträcka 

 

Minskad tid och minskat avstånd anges med negativt tal. 

 

 

 

I fliken redovisas dessutom trafik- och transportvolymer (båda riktningarna) per sträcka 

samt ett antal beräkningsresultat. 

2.5. Flik 5: Trafikomflyttningar 

I fliken anges överflyttningar till/från andra trafikslag.  

Ange andel överflyttade resor till/från personbil per ärende. Om inget anges antas 50 % 

av resandeförändringen med tåg per ärende flyttas till/från personbil. Resterande 50 % 

antas vara försvinnande/nygenererade. 

 

 

 

Ange andel överflyttning av förändrad godsvolym till/från lastbil. Överflyttningen av 

gods är definitionsmässigt 100 % varför andel överflyttning till/från sjöfart beräknas 

som differensen mellan 100 % - andel lastbil. 

Ange Ange Ange Ange Ange Ange

Gångtidsför-

ändring, min

Avståndsför-

ändring, km

Förändrad 

förseningstid, 

minuter

Förändring antal 

godståg/dygn

Ny genomsnittlig 

tåglängd, meter

Externt beräknad 

kostnadsförändring, 

totalt kronor

Överflyttning resor ti l l/från personbi l Nat tj Nat pr Nat arb Reg tj Reg pr Reg arb

Ange andel  överflyttning resor från personbi l 50% 50% 50% 50% 50% 50%
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Därefter väljs fordonstyp; Genomsnitt eller Kalkylspec.  för lastbil respektive sjöfart. 

 

 

Om kalkylspecial anges ska andelar med respektive fordonstyp anges i listorna nedan. 

Andelarna ska summera till 100 % per trafikslag. 

 

 

2.6. Flik 6: Investering och UH 

I denna flik anges investeringskostnader i UA och JA fördelat per år under byggtiden. 

Indatatabellen redovisas nedan. 

 

 
 
 
 

Överflyttning gods Lastbi l Sjöfart

Andel ; ange andel  överl fyttning ti l l /från lastbi l 50% 50%

Berörda fordonstyper (väl j i  l i s ta) Genomsnitt Genomsnitt

Lastbilar:

Andel  tonkm 

genomsnitt Ka lkylspec.

Lorry l ight LGV, < 3,5 ton 101 0%

Lorry medium <16 ton 102 1%

Lorry medium < 24 ton 103 4%

Lorry HGV < 40 ton 104 20%

Lorry HGV < 60 ton 105 75%

Fartyg

Andel  tonkm 

genomsnitt Ka lkylspec.

Conta iner vessel  5 300 dwt 301 32%

Container vessel  16 000 dwt 302 1%

Container vessel  27 200 dwt 303 0%

Container vessel  100 000 dwt 304 0%

Other vessel  1 000 dwt 305 11%

Other vessel  2 500 dwt 306 7%

Other vessel  3 500 dwt 307 5%

Other vessel  5 000 dwt 308 8%

Other vessel  10 000 dwt 309 9%

Other vessel  20 000 dwt 310 8%

Other vessel  40 000 dwt 311 3%

Other vessel  80 000 dwt 312 1%

Other vessel  100 000 dwt 313 1%

Other vessel  250 000 dwt 314 0%

Ro/ro vessel  3 600 dwt 315 14%

Ro/ro vessel  6 300 dwt 316 0%

Ro/ro vessel  10 000 dwt 317 1%
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Byggtid, antal år: 2 2023 2024

Ange kostnad per år under byggtiden

Investeringskostnader UA MSEK 2023 2024
0 0

SUMMA 0 0 0

Investeringskostnader JA MSEK 2023 2024

SUMMA 0 0 0

Investeringskostnad UA-JA 0 0 0

Inkl skattefaktor 0 0 0

Förs över från flik 1 tabell 3: Byggtid och kalkylperiod 

Förs över till flik Diskontering 
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När det gäller kostnader för underhåll och reinvesteringar finns tre möjligheter att ange 

dessa beroende på vilken typ av information som finns tillgänglig. 

 

Alternativ 1:  

Om information om genomsnittlig årlig kostnadsförändring finns tillgänglig anges detta 

belopp exkl. skattefaktor  

Alternativ 2: 

Om underlag finns för årliga kostnader under kalkylperioden för underhåll, 

reinvestering och drift anges dessa för respektive år, JA och UA. 

Alternativ 3: 

Om inget underlag finns kan beräkning med schablonvärden göras 

Nedan visas utseende på respektive alternativ i modellen 

 

Alternativ 1 Årlig kostnadsförändring 

 

 

Alternativ 2 Detaljerade årliga kostnadsberäkningar 

Ange underhållskostnader per scenario (JA och UA) och år i följande tabeller.  

 

Genomsnittlig årlig kostnadsförändring, MSEK:

Inkl skattefaktor 0

Ange kostnadsförändring exkl. 

skattefaktor 
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JA UNDERHÅLL KOSTNADSPOST 2018 2019 2020 2021

SUMMA JA UNDERHÅLL 0 0 0 0

UA UNDERHÅLL KOSTNADSPOST 2018 2019 2020 2021

SUMMA UA UNDERHÅLL 0 0 0 0

Ange årlig underhållskostnad per kostnadspost 

under kalkylperioden, exkl. byggtiden 
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Ange reinvesteringskostnader per scenario (JA och UA) och år i följande tabeller.  

 

 

 

 

Alternativ 3 Schablonvärden 

Underhållskostnader 

För beräkning av underhållskostnader enligt alternativ 3 Schablonvärden så anges antal 

enheter per infrastrukturkategori i JA och UA. 

 

 

JA REINVESTERING KOSTNADSPOST 2018 2019 2020 2021

SUMMA JA REINVESTERING 0 0 0 0

UA REINVESTERING KOSTNADSPOST 2018 2019 2020 2021

SUMMA UA REINVESTERING 0 0 0 0

Ange reinvesteringskostnad per kostnadspost för de 

år dessa planeras att genomföras. 
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Reinvesteringar 

För beräkning av reinvesteringskostnader enligt alternativ 3 anges 

reinvesteringstidpunkt i JA. För kostnader i UA beräknas reinvesteringstidpunkt 

automatiskt med hjälp av livslängder i indata. Kostnaderna beräknas med hjälp av antal 

enheter som anges under ”Underhållskostnader” ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhållskostnad per år Enhet Schablonvärde 

kronor per år

Antal  enheter 

JA

Antal  enheter 

UA

Enkelspår överbyggnad Löpmeter 138

Enkelspår Signal Löpmeter 24

Enkelspår Elkraft Löpmeter 26

Dubbelspår överbyggnad Löpmeter 275

Dubbelspår Signal Löpmeter 47

Dubbelspår Elkraft Löpmeter 52

Växlar växlar 1:9 Växel 90 000

Växlar växlar 1:15 Växel 40 000

Växlar växlar 1:18,5 Växel 20 000

Signal  vägskydd A Korsning 110 142

Signal  vägskydd B Korsning 110 142

Signal  vägskydd CD Korsning 71 592

Signal  vägskydd K, KS Korsning 35 245

Elkraft Omformare Omformare 110 142

Bul lerskydd Bul lerskärn Löpmeter 15

Års lönekostnad tågklarerare årsarbetskraft 690 000

Års lönekostnad bg-personal årsarbetskraft 560 000

Reinvesteringskostnadper tillfälle Enhet  Schablonvärde 

kronor per re-

investering

Livs längd år Reinvesterings

tidpunkt JA

Reinvesterings

tidpunkt UA

Enkelspår överbyggnad Löpmeter 6 350 30 2055

Enkelspår Signal Löpmeter 2 562 30 2055

Enkelspår Elkraft Löpmeter 4 902 40 2065

Dubbelspår överbyggnad Löpmeter 12 700 30 2055

Dubbelspår Signal Löpmeter 5 124 30 2055

Dubbelspår Elkraft Löpmeter 9 803 40 2065

Växlar växlar 1:9 Växel 3 787 600 45 2070

Växlar växlar 1:15 Växel 4 177 500 45 2070

Växlar växlar 1:18,5 Växel 5 013 000 45 2070

Signal  vägskydd A Korsning 3 342 000 30 2055

Signal  vägskydd B Korsning 3 342 000 30 2055

Signal  vägskydd CD Korsning 1 949 500 30 2055

Signal  vägskydd K, KS Korsning 27 850 30 2055

Elkraft Omformare Omformare 55 700 000 40 2065

Bul lerskydd Bul lerskärn Löpmeter 19 495 40 2065

Ange antal enheter i JA och UA  

Ange reinvesteringstidpunkt i JA 
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3. Infrastrukturkapacitet 

Nedan beskrivs hur förändringar i infrastrukturens kapacitet hanteras i modellen. 

Förändringar av infrastrukturens kapacitet kan utgöras av något av följande: 

 Förändringar i kapacitetsberäkningens parametrar 

 Förändringar i kapacitetsberäkningens linjeindelning  

 

Vid förändringar i kapacitetsberäkningens linjeindelning ingår även förändringar i 

kapacitetsberäkningens parametrar. 

Förändringar av trafikvolymen (turtäthet för persontågslinjer och/eller antal godståg 

per bangodsgodssträcka) påverkar storleken på det beräknade kapacitetsutnyttjandet i 

UA. Detta beräknas automatiskt i modellen. Det som avses i detta avsnitt är då själva 

beräkningsförutsättningarna enligt ovan ska förändras.  

3.1. Förändring i kapacitetsberäkningens parametrar 

Förändringar i kapacitetsberäkningens parametervärden kan bestå av någon eller några 

av följande:  

 Dubbelspår/Enkelspår 

 Fjärrblockering (FJB) 

 Samtidig infart 

 Headway 

 Korsande tågväg 

 Gångtid dimensionerande sträcka per tågkategori (s=snabbtåg, Ö=övriga 

persontåg, l=lokaltåg, g=godståg) 

 

Förändringar på berörda linjedelar görs i fliken ”Kap.beräkning UA”. Förändrade 

parametervärden tas fram i samråd med kapacitetsanalytiker. I figuren nedan visas 

utseendet i kapacitetsberäkningen för de första fem ovan nämnda parametrarna. I 

modellen återfinns dessa i kolumn G-T, en rad per linjedel. 

 

 

 

Dsp/esp Fjb

Fjb 

översatt

Samtidig 

infart

Samtidig 

infart 

översatt HW Snabb HW Övrig HW Lokal HW Gods

#Korsande 

tågvägar gångtid s gångtid ö gångtid l gångtid g

Enkelspår ERTMS 0 j/n 1 5 4 4 5 19,5 7 11,5

Enkelspår ERTMS 0 j/n 1 5 4 4 5 23 8 12

Enkelspår ERTMS 0 j/n 1 5 4 4 5 57 6 17

Enkelspår ERTMS 0 j/n 1 5 4 4 5 10 7 9

Enkelspår ERTMS 0 j/n 1 5 4 4 5 13 9 10

Enkelspår ERTMS 0 j/n 1 5 4 4 5 21 17

Enkelspår ERTMS 0 j/n 1 5 4 4 5 12
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3.2. Åtgärd som innebär en förändring i beräknad kapacitet och 
linjedelsindelning. 

En förändring i kapacitetsberäkningens indelning av järnvägsnätet i linjedelar kan 

exempelvis uppstå till följd av att dubbelspår byggs på en del av sträckan av den 

ursprungliga linjedelen. Tekniskt hanteras detta på följande sätt: 

 

 

 Lägg till nya linjedelar genom att infoga rader i fliken (antal beroende på nya 

linjedelar) och kopiera beräkningarna från den ursprungliga linjedelen (kopiera 

hela raden). 

 Ge ny nya linjedelarna ett unikt linjenummer. 

 Se över parametervärden enligt ovan. Observera att detta behöver göras även för 

den ursprungliga linjedelen. 

 Ange också tåglägesavgift och E (elektrifierad) eller D (ej elektrifierad) 

Tågläge hög = H 

Tågläge mellan = M 

Tågläge låg = 0 

För att veta vilken tåglägesavgift som ska gälla på nya linjedelar så använd 

samma som den eller de linjedelar som ersätts. 

 

 

 

 Gå till fliken ”Nyckel länk_linjedel” och leta upp den ursprungliga linjedelen. 

 Ändra linjedelsnummer i UA, kolumn M, N, O och P, på aktuella länkar. 

 

 Gå tillbaka till fliken ”Kap.beräkning UA”.  

Steg 1: Lägg till de nya linjedelarna i kapacitetsberäkningen för UA. Detta görs i fliken 

”Kap.beräkning UA”. 

Steg 2: Ändra linjedelsnummer i UA för aktuella länkar. Detta görs i flik ”Nyckel 

länk_linjedel” 

Steg 3: Gå tillbaka till ”Kap.beräkning UA” och slutför 
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 Kontrollera att antal persontåg (enkelturer per dygn) på de aktuella nya 

linjedelarna är korrekta. Detta görs i kolumn AL-AN. 

 I kolumn AO och AP anges antal godståg på de nya linjerna. Normalt är det 

samma antal godståg som på den ursprungliga linjedelen. 

 Kontrollera att det finns beräkningar av kapacitetsutnyttjande för de nya 

linjedelarna. 

3.3. Åtgärd som innebär förändringar av linjedelar i både JA och UA 

I de fall det görs åtgärder utanför dimensionerande sträckor kan detta effektberäknas 

genom att dela in en linjedel enligt kapacitetsberäkningen i flera linjedelar i både JA och 

UA. Ett exempel på en sådan åtgärd är mötesstationer utanför dimensionerande 

sträckor. I avsnitt 9 Beräkningsexempel visas ett sådant fall. I övrigt är 

beräkningsgången såsom beskrivs i avsnitt 3.2 ovan med skillnad att förändringen görs i 

både JA och UA. 

 

3.4. Externt beräknad kapacitetsförändring 

I de fall kapacitetsförändringen har beräknats utanför modellen kan detta hanteras 

genom att helt enkelt ange det externt beräknade kapacitetsutnyttjandet i fliken ”8 

Kap.beräkning UA”.  På så sätt beräknas förändrade tidtabellstider samt förseningar i 

modellen.  

 

4. Förändrade banavgifter 

Modellen kan även användas för att beräkna effekter av förändrade banavgifter. De 

banavgiftsanalyser som görs i samband med den årliga Järnvägsnätsbeskrivningen 

(JNB) görs normalt i den prisnivå som aktuell JNB avser. Här görs dock samtliga 

beräkningar i prisnivå enligt aktuell ASEK. För närvarande är denna 2014. Det betyder 

att beräkningarna måste justeras i efterhand om resultaten ska redovisas i annan 

prisnivå än den aktuella. 

Analyser av specifika avgiftsförändringar och/eller förändrad utformning av avgifterna 

genomförs normalt sett av en begränsad skara användare. I denna generella 

användarhandledning lämnas därför ingen ytterligare information om detta. 

5. Trafikeffekter beräknade med 
tidtabellsanalys eller simulering 

I de fall trafikeffekter (förändrad tidtabellstid och förändrade förseningar) har beräknats 

utanför modellen hanteras detta på följande sätt: 

 Ingen förändring görs i fliken ”Kap.beräkning UA” 
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 Förändrad tidtabellstid förs in på aktuella sträckor som ”Gångtidsförändring, 

minuter” för person- respektive godståg i flik ”2 Persontrafikeffekter länkar” och 

”4 Effekter godståg”.  

 Förändrad förseningstid godståg förs in i fliken ”4 Effekter  godståg”, kolumn 

”Förändrad förseningstid, minuter” 

 Förändrad förseningstid för persontåg: 

Flik ”Linjelänk UA_KAP” 

I kolumn BE med rubrik ”förs_stopp” finns modellberäknade 

förseningsminuter per station med tåguppehåll. Eftersom inga förändringar 

gjorts i kapacitetsberäkningen är dessa initialt identiska med JA. För in de 

externt beräknade förseningsminuterna i UA vid aktuella stationsuppehåll. 

Observera att detta ska göras för varje berörd linje och i båda riktningarna. 

I kolumn BH med rubriken ”Tågförs. Totalt” finns modellberäknade 

förseningsminuter vid varje tåglinjes ändstation. För in tågets 

förseningsminuter vid ändstationerna i UA. Observera båda riktningarna. 

Om resultatet av de externt beräknade förseningarna finns i form av förändrat 

antal förseningsminuter måste dessa först omvandlas till förseningstid i UA. 

6. Resultatredovisning 

I fliken ”Kalkylsammanställning” redovisas nuvärdet av effekterna för hela 

kalkylperioden uppdelat på persontrafikföretag, godskunder, budgeteffekter samt 

externa effekter. I kalkylsammanställningen redovisas också värden för respektive 

kalkylpost för prognosåret respektive öppningsåret. I fliken finner du också 

kompletterande tabeller där effekter för prognosåret redovisas. Även 

kalkylförutsättningar som använts i beräkningarna redovisas. 

Figur 20: Kalkylsammanställning 
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Kalkylsammanställning, miljoner kronor Prognosåret Öppningsår Nuvärde

Investeringskostnad 0,0

Kostnader för underhåll 0,0

Kostnad för reinvestering 0,0

Effekter för persontrafikföretag

Biljettintäkter 0,00 0,00 0,0

Fordonskostnader kollektivtrafik 0,00 0,00 0,0

Omkostnader 0,00 0,00 0,0

Moms på biljettintäkter 0,00 0,00 0,0

Banavgifter 0,00 0,00 0,0

Budgeteffekter 

Drivmedelsskatt 0,00 0,00 0,0

Moms på biljettintäkter 0,00 0,00 0,0

Banavgifter 0,00 0,00 0,0

Effekter för resenärer

Reskostnader 0,0

Åktid 0,00 0,00 0,0

Turintervall 0,00 0,00 0,0

Förseningstid 0,00 0,00 0,0

Effekter för godskunder

Transportkostnader exkl banavgifter 0,00 0,00 0,0

Banavgifter 0,00 0,00 0,00

Transporttid 0,00 0,00 0,00

Förseningstid 0,00 0,00 0,00

Externa effekter

 Luftföroreningar o klimatgaser 0,00 0,00 0,0

Trafikolyckor 0,00 0,00 0,0

Infrastruktur 0,00 0,00 0,0

Buller 0,00 0,00 0,0

SUMMA effekter 0,00 0,00 0,00

Nettoresultat 0

Nettonuvärdeskvot -

Effekter, förändring UA-JA. OBSERVERA att negativa tal innebär en minskning, positiva tal innebär en ökning

Tågresenärer SUMMA Nat tj Nat pr Nat arb Reg tj Reg pr Reg arb

Åktid, timmar 0 0 0 0 0 0 0

Förseningstid, timmar 0 0 0 0 0 0 0

Resor 0 0 0 0 0 0 0

Personkilometer 0 0 0 0 0 0 0

Personkm långväga 0

Personkm regionala 0

Åktid, kronor 0 0 0 0 0 0 0

Åktid långväga 0

Åktid regionala 0

Förseningstid, kronor 0 0 0 0 0 0 0

Turintervall, kronor 0 0 0 0 0 0 0
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Godskunder/godstransportföretag SUMMA

Tågkilometer 0

Transporttid, tågtimmar 0

Förseningstid, tågtimmar 0

Transporttid, tontimmar 0

Förseningstid, tontimmar 0

Ton 0

Nettotonkilometer 0

Bruttotonkilometer 0

Liter diesel 0

Fordonskostnad inkl banavgift, kronor 0

Banavgift, kr 0

Transporttid, kronor 0

Förseningstid, kronor 0

Persontrafikföretag, järnväg

Biljettintäkter, kronor 0

Fordonskostnader exkl banavgifter, kronor 0

Banavgifter, kronor 0

Omkostnader, kronor 0

Liter diesel järnväg 0

Trafikomflyttningar andra trafikslag

Personbil, fordonskm 0

Lastbil, tonkilometer 0

Fartyg, tonkilometer 0

Externa effekter

 Luftföroreningar o klimatgaser; persontåg 0,00 0

 Luftföroreningar o klimatgaser; personbil 0,00 0

 Luftföroreningar o klimatgaser; godståg 0,00 0

 Luftföroreningar o klimatgaser; väg o sjö 0,00 0

Trafikolyckor; persontåg 0,00 0

Trafikolyckor; personbil 0,00 0

Trafikolyckor; godståg 0,00 0

Trafikolyckor; väg och sjö 0,00 0

Infrastruktur; persontåg 0,00 0

Infrastruktur; personbil 0,00 0

Infrastruktur; godståg 0,00 0

Infrastruktur; väg och sjö 0,00 0

Buller; persontåg 0,00 0

Buller; personbil 0,00 0

Buller; godståg 0,00 0

Buller; väg och sjö 0,00 0

SUMMA 0,00 0

Budgeteffekter

Banavgifter persontåg 0

Banavgifter godståg 0

Drivmedelsskatt personbil 0

Drivmedelsskatt lastbil 0

SUMMA 0
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7. Förseningsberäkningar 

I modellen beräknas förseningsförändringar för persontrafiken med hjälp av de 

effektsamband som beskrivs i ”Beräkningshandledning Trafik- och transportprognoser” 

bilaga 3. För godstrafiken kan inte effektsambanden användas eftersom godsprognosen 

inte är presenterad på ett sätt som möjliggör dessa beräkningar. Förändrade förseningar 

för godstrafiken beräknas externt enligt gällande riktlinjer och anges som indata i flik 4. 

Effekter godståg. 

I fliken ”Kalkylsammanställning” redovisas förändrad förseningstid i timmar och 

miljoner kronor för prognosåret. Dessutom redovisas genomsnittlig förseningstid per 

tågtyp och resärende för JA och UA. De senare uppgifterna är avsedda för 

effektbeskrivningar och rimlighetsbedömningar. 

8. Samlad effektbedömning 

I fliken ”2. Samhällsekonomisk analys”  finns kalkylsammanställningen såsom den 

presenteras i den Samlade effektbedömningen. Beräkningsbara effekter förs över 

automatiskt till SEB:s kalkylsammanställning. 

 

Emissioner prognosår 2040 (UA-JA) Enhet Persontåg Godståg Personbil lastbil Fartyg SUMMA

CO2-ekvivalenter 1000 ton/år 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Luft - NOX Kväveoxider ton/år 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Luft -  PM2,5 ton/år 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Luft - PM10 ton/år 0,000 0,000 0,000

Emissioner trafikstart UA-JA) Enhet Persontåg Godståg Personbil lastbil Fartyg SUMMA

CO2-ekvivalenter 1000 ton/år 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Luft - NOX Kväveoxider ton/år 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Luft -  PM2,5 ton/år 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Luft - PM10 ton/år 0,000 0,000 0,000


