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Upplägg

• 13:00-13:30 Introduktion till Bansek - Lena & Pär

• 13:30-14:10 Genomgång av beräkningsexempel - Therese 

• 14:10 – 14:20 Paus 

• 14:20 – 15:00 Frågestund/diskussion – alla

• Korta frågor under tiden ok

• Övriga frågor kan skickas in i chatten, besvaras/diskuteras under 
frågestund i slutet

• Det första passet (Introduktion till Bansek) kommer spelas in
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Introduktion till Bansek
- Lena och Pär
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Det här är Bansek

• Excelbaserat verktyg som används för 
analyser av infrastrukturåtgärder och 
banavgifter inom järnvägssystemet.

• Ersätter tidigare Accessbaserade Bansek

• Förändringar i transportefterfrågan beräknas 
med hjälp av elasticiteter. 

• Baseras på ett prognosscenario för person-
respektive godstrafiken. 

• Finns i två versioner med olika 
prognosscenarier: Bas och JNB

Nyheter i Bansek

• Trafikeffekter beräknas i verktyget med hjälp 
av matematiska kapacitetsberäkningar och 
effektsamband

• Innehåller effektsamband för 
förseningsberäkningar

• Möjligt att beräkna mindre förändringar i 
persontågens turtäthet

• Geografiskt differentierad beräkning av 
externa effekter och banavgifter
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Användningsområden

• Objektkalkyler järnväg

• Beräkning av godstrafikeffekter i kombination med 

SampersSamkalk

• Beräkning av persontrafikeffekter i kombination med 

Samgods

• Banavgiftsanalyser

• Andra policyanalyser (ex.vis effekter av ny reglering av 

godstågens bromsutrustning)

• Åtgärder i närtid (trimningsåtgärder, underhåll)

Bansek 
Dagens 
tema
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Skillnader Bansek ny version Bansek tidigare version

Kapacitetsberäkning Ja nej

Beräkning av förändrad restid, transporttid och 
förseningstid pga förändrat kapacitetsutnyttjande

Ja Nej

Priselasticitet Ja nej

Turtäthetselasticitet Ja nej

Externa kostnader tåg Geografisk differentiering Genomsnitt

Banavgifter tåg Geografisk differentiering Genomsnitt

Prognosår Valfritt Aktuell basprognos

Typ av drivmedel per länk Ja nej

Fordonskostnader godståg Kostnadsfunktioner (lok och 
vagnar)

Kr/nettotonkm

Beaktar teknisk utveckling vid diskontering Ja Nej

Transportkostnadselasticitet gods Ja per tågtyp Ja genomsnitt

Skillnader jämfört med tidigare version av Bansek (accessversionen)
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Kalkylsammanställning och SEBUTDATA

Nuvärdeberäkning över 

kalkylperioden med hänsyn till

• Trafiktillväxt

• Kalkylränta

• Värderingsförändring

• Teknisk utveckling

• Kalkylperiod

• Byggtid

Diskontering

MODELL

• Antal avgångar persontåg
• Gångtider 
• Förseningar godståg
• Kapacitetsutnyttjande
• Linjedelar och nyckel 
• Drivmedel
• Avstånd
• Banavgifter
• Investeringskostnad och byggtid
• Underhålls- och reinvesteringskostnad
• Kalkylperiod

Indata till modellen

• Prognosindata
• Järnvägsspecifik indata

Kalkylvärden och parametrar ASEK 

Övriga kalkylvärden och parametrar 
”Beräkningshandledning för trafikprognoser”

Projektindata (anges av användaren)

INDATA

Värdering av effekter

Resandevolym
Godsvolym

Beräknas med 
elasticiteter

Förändrad restid, 
transportkostnad 
etc. som uppstår 
av projektindata

Primär effekt

i kalkyl
Förändrad 

transportvolym 

= f(primär effekt)

Kvantifiering av effekter

• Persontrafik och resande 
tåg

• Godstrafik och godsvolym 
tåg

• Överflyttning resenärer 
Överflyttning gods

• Persontrafik och resande 
tåg

• Godstrafik och 
godsvolym tåg

• Överflyttning resenärer 
Överflyttning gods
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Arbetsgång samhällsekonomisk kalkyl Bansek 

3 Medför åtgärden ändringar i  

järnvägsnätet?

Exempel mötesstation, dubbelspår, 

elektrifiering

4 Genomför ändringar i 

kapacitetsberäkningen

Linjedelsindelning 

Parametervärden

Nyckel länk_linjedel

JA

NEJ

1 Generella förutsättningar

• Val av prognos

• Kalkylperiod

• Byggtid

• Ev. Kalkylspecifik trafiktillväxt

• Ev. Prognoskorrigering

• Ev. Andel överflyttning

2 Projektindata oberoende av 

järnvägsnät

• Avstånd

• Gångtid

• Antal avgångar

• Investeringskostnad

• Underhålls- och reinvesteringskostnad

• (Banavgifter)

• (Tidtabellsanalys)

Kalkylsammanställning 

och SEB
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Persontrafik
• Tidtabellstid minuter per emme-länk och per tåglinje 

• Förseningstid, minuter per tåglinje och station med uppehåll

• Körsträckor, km per tåglinje

• Turintervall per tåglinje 

• Reskostnad per tåglinje(om ändrade priser/banavgifter)

Godstrafik – per bangodssträcka
• Tidtabellstid 

• Förseningstid

• Körsträckor

• Transportkostnad

Modell: Primär effekt i kalkyl
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Persontrafik och resande tåg

• Personkm, JA, UA och diff, per linje och resärende

• Tågkm JA och UA per linje

• Tågtimmar J och UA per linje

• Tågstorlek JA och UA (platser och meter) per linje

• Åktid persontimmar diff per linje och resärende

• Förseningstid persontimmar, JA, UA och diff per linje och resärende

Godstrafik och godsvolym tåg (per bangodssträcka

• Nettotonkm  diff

• Bruttotonkm JA, UA och diff

• Tågkm diff

• Tågtimmar diff

• Tåglängd  (meter) JA och UA

• Transporttid tontimmar diff

• Förseningstid tontimmar diff

Överflyttning resenärer till/från personbil

• Personbilskm

• Överflyttning gods till/från lastbil och/eller fartyg

• tonkm

Modell: Kvantifiering
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Modell: Värdering kronor
Persontrafik tåg
• Biljettintäkter 
• Fordonskostnader JA och UA
• Banavgifter i JA och UA
• Restid
• Reskostnad
• Förseningstid
• Turintervall
• Luftföroreningar och CO2
• Infrastrukturslitage
• Olyckor
• Buller

Överflyttning resenärer till/från personbil
• Drivmedelsskatt
• Luftföroreningar och CO2
• Infrastrukturslitage
• Olyckor
• Buller

Godstrafik tåg
• Transportkostnad
• Banavgifter
• Transporttid
• Förseningstid
• Luftföroreningar och CO2
• Infrastrukturslitage
• Olyckor
• Buller

Överflyttning gods till /från lastbil och/eller fartyg
• Drivmedelsskatt
• Luftföroreningar och CO2
• Infrastrukturslitage
• Olyckor
• Buller
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Kapacitetspåverkande variabler

• Enkel/dubbelspår

• FJB

• Samtidig infart 

• Headway

• Korsande tågvägar

• Gångtider på dimensionerande sträcka

Kapacitetsberäkningar (linjedel)

Genereras INTE i 

modellen dvs kräver indata

Hämtas i modellen från trafikering 

via nyckeln ”Länk-Linjedel”

Antal tåg indelat i kategorier: 
 Snabbtåg
 Övriga persontåg 
 Lokaltåg 
 Godståg
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Tidtabellstid = gångtid + kapacitetstillägg + tidtabellstillägg

• Gångtid = tidsåtgång mellan två punkter beroende av infrastruktur och tågets 

prestanda

• Kapacitetstillägg = f(tågtyp, esp/dsp, kapacitetsutnyttjande, avstånd)

• Tidtabellstillägg = f(tågtyp, avstånd)

• Bansek innehåller inte någon gångtidsberäkningmodell, därför ska förändrad gångtid 

beräknas UTANFÖR modellen och anges som indata

• Kapacitetstillägg och tidtabellstillägg beräknas i modellen

Tidtabellstid
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Förseningstidsvinster i BANSEK
• Persontrafik

- När matematiska kapacitetsberäkningen används i Bansek för att beräkna 

tidsvinster => beräknas automatiskt med hjälp av matematiska samband mellan 

kapacitet och förseningar

- När tidtabellsanalys används för att beräkna tidsvinster => beräknas 

förseningstidsvinsten manuellt genom en analytisk ansats som beskrivs i 

dokument: Tidtabellsanalys vid samhällsekonomisk effektberäkning 

• Godstrafik

- För godstrafiken saknas idag förutsättningar att använda matematiska 

samband motsvarande de som finns för persontrafiken. Därför måste alltid 

förseningstidsvinster härledas genom en analytisk ansats. Riktlinjer för hur 

det  ska göras finns i ovanstående dokument.   

- https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-

analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-indata/

15

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-indata/
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Effektsambandet för förseningstid består av två modeller

1. Modell för sannolikheten att ett tåg är försenat

2. Modell för väntevärdet av ett resandetågs antal 

förseningsminuter givet att tåget är försenat 

Förseningstid
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1. Modell för sannolikheten (P) att ett tåg är försenat (Y)

x’b = a1p,g + a2p,g ln(distsum) + a3p,g espandel + a4p,g ln(kapb) + a5p,g stopp

P(Y=1)=
exp(𝑥′𝛽)

1+exp(𝑥′𝛽)

distsum ackumulerat avstånd från start- respektive slutnod 

espandel andel enkelspår ackumulerat över linjens avstånd 

kapb viktat genomsnittligt kapacitetsutnyttjande vid varje nod 

stopp nod där tåget gör uppehåll för resandeutbyte
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• m = b1p,g + b2p,g distsum + b3p,g espandel+ b4p,g stopp

2. Modell för väntevärdet av ett resandetågs antal 

förseningsminuter givet att tåget är försenat 

Det väntade antalet förseningsminuter per tåg vid uppehåll 

(stopp=1) ges alltså av: 

𝑃(𝑌 = 1) ∙ 𝑚

Beräkning görs per tåglinje och station med uppehåll för resandeutbyte. Antal 

förseningsminuter multipliceras med antal avstigande per ärende

Godsprognosen finns i form av Bangods som är en länkbaser sammanställning. 

Innebär att effektsambandet INTE kan tillämpas för godstrafik
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Övrig info
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Överföring av Bansek-resultat till SEB-IT
• Bansek-kalkyl

- När kalkyl är klar är det bara att ”dra” Bansekfilen in i 

SEB-IT enligt anvisningarna i användarhandledningen för 

SEB-IT  
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-

utreda/Planerings--och-analysmetoder/Metod-for-samlad-effektbedomning/

• Bansek-kalkyl+Plankorsningsmodellen

- När kalkyl gjorts med både Bansek och 

plankorsningsmodellen läggs resultaten ihop med 

mall som finns på plankorsningsmodellens 

verktygssida.
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-

analysverktyg/plankorsningsmodellen/

- Sen drar man in mall-filen enligt 

användarhandledningen för SEB-IT  

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Metod-for-samlad-effektbedomning/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/plankorsningsmodellen/
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Hemsidan

• www.trafikverket.se/bansek

• Nu gällande versioner

• Användarhandledning

• Beräkningsexempel

• Avgränsningar

• Arbets-PM

• Granskningsrutin (kommande)

• Kontakt

http://www.trafikverket.se/bansek
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Kommunikationsvägar

• Via hemsidan: 

www.trafikverket.se/bansek

• Via mejl: bansek@trafikverket.se

Informationsvägar

• Hemsidan: www.trafikverket.se/bansek

• RSS-flöde:  Aktuellt - Samhällsekonomiska 

analyser och trafikprognoser inom 

transportområdet 

http://www.trafikverket.se/bansek
mailto:bansek@trafikverket.se
http://www.trafikverket.se/bansek
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Genomgång av beräkningsexempel
- Therése
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• Förändrad linjedelsindelning och kapacitetsutnyttjande

– ger kapacitetstidsvinster samt minskad försening för person

• Minskad försening för godståg

• Objekt: Alvesta-Växjö partiellt dubbelspår Gemla-Räppe (JSY 

1817) från ÅP 2018-2029

Genomgång av beräkningsexempel: 

partiellt dubbelspår
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Genomförandesteg

Bakgrundsinfo om objektet

•Flik 1 beskrivning av åtgärd samt förändring linjedelar för gods

Beskrivning av åtgärd

•flik 7 Kap.ber UA 

•flik 9 Nyckel länk linjedel

Beräkning av kapacitetstidsvinster

•flik 4 Godståg

Förseningstid godstrafik

•flik 6 Investering o UH

Kostnader för investering och underhåll

•Flik Kalkylsammanställning

Kalkylresultat
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• Alvesta-Växjö hör till stråket Kust till kustbanan. Dimensionerande sträcka är 

Alvesta-Gemla. Det partiella dubbelspåret planeras på sträckan Gemla-Räppe.

• Linjedelsindelning och kapacitetsberäkning

– Sträckan Gemla-Räppe ingår på linjedelen L4106 Alvesta-Växjö. Denna ursprungliga 

linjedel måste alltså delas upp i tre linjedelar med den nya dubbelspårssträckan i 

mitten. 

• Numreringen av de nya linjedelarna är valfri så länge som de nya 

linjedelsnumren inte är upptagna någon annanstans i kapacitetsberäkningen.

Bakgrundsinfo om objektet

Ursprunglig linjedel Spår
Avstånd

, km
Nya linjedelar spår

Avstånd

, km

Alvesta-Växjö L4106 esp 17,4
Alvesta-

Gemla
L4106 esp 7,4

Gemla-Räppe L4110 dsp 5,8

Räppe-Växjö L4111 esp 4,3
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L4106

L4110 L4111
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Genomförandesteg

Bakgrundsinfo om objektet

•Flik 1 beskrivning av åtgärd samt förändring linjedelar för gods

Beskrivning av åtgärd

•flik 7 Kap.ber UA 

•flik 9 Nyckel länk linjedel

Beräkning av kapacitetstidsvinster

•flik 4 Godståg

Förseningstid godstrafik

•Flik 6 Investering o UH

Kostnader för investering och underhåll

•flik Kalkylsammanställning

Kalkylresultat
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Flik 1 Beskrivning av åtgärd (1/4)

Beskriv relevanta delar i flik 1.
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Flik 1 Beskrivning av åtgärd (2/4)

Beskriv relevanta delar i flik 1.

Minimikrav redovisningsmässigt:

• Datum för kalkyl

• Objektnamn

Minimikrav beräkningstekniskt: 

• Byggtid

• Förändring av linjedelar i UA 

(nya linjedelar i UA och deras 

motsvarighet i JA) för 

beräkning av godstrafikeffekter
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Flik 1 Beskrivning av åtgärd (3/4)

Viktigt att ange 

information i tabell 

3 och 5 eftersom de 

används i 

beräkningen. 

Avstånden kan t.ex. 

hittas i flik Linjelänk
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Flik 1 Beskrivning av åtgärd (4/4)

Ej aktuellt i detta fallet
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Genomförandesteg

Bakgrundsinfo om objektet

•Flik 1 beskrivning av åtgärd samt förändring linjedelar för gods

Beskrivning av åtgärd

•flik 7 Kap.ber UA 

•flik 9 Nyckel länk linjedel

Beräkning av kapacitetstidsvinster

•flik 4 Godståg

Förseningstid godstrafik

•Flik 6 Investering o UH

Kostnader för investering och underhåll

•flik Kalkylsammanställning

Kalkylresultat
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Nästa steg: 

genomföra 

förändringarna i 

flik 7 kapacitets-

beräkning UA

Flik 7 Kap.ber UA (1/5)
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• Leta fram den aktuella linjedelen L4106 och infoga två 

nya rader under denna. 

Flik 7 Kap.ber UA (2/5)
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• Ange den nya linjedelsinformation vad gäller linjedelsnummer, linjeindelning och dim sträcka

• Data i kolumnerna Tågläge och Elektrifierad sätts till samma värden som den ursprungliga 

linjedelen

• Data i kolumn Dsp/esp uppdateras med aktuell information

• Data i kolumn ”Dim Emme-länk” återkommer vi till nedan.

Flik 7 Kap.ber UA (3/5)

Kopiera ej 

in formeln
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• I kolumnerna I-U anges parametervärden för kapacitetsberäkning. Dessa tas 

fram i samråd med erforderlig kompetens (Plek). 

• Var uppmärksam på var man kan kopiera ner formler från raden ovan och var 

det inte bör göras (ej om formeln refererar till Kap.ber JA)

Flik 7 Kap.ber UA (4/5)

Kopiera ej 
in formeln
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Flik 9 Nyckel länk_linjedel (1/2)

Nästa steg: 

uppdatera 

linjedelsnumren 

i nyckeln mellan 

länk och linjedel
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• Leta fram linjedel L4106 och ändra linjedelsnummer i 

UA.

Flik 9 Nyckel länk_linjedel (2/2)

Före

Efter
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• Flik 9: Hämta EMME-länk per delsträcka i kolumn R. Varje länk finns i båda riktningarna, 

vilken som väljs spelar ingen roll. 

• Flik 7: Denna info läggs in i kolumn E (Emme-länk persontåg).  Informationen används till att 

beräkna antal persontåg per linjedel. 

Flik 9 Nyckel länk_linjedel & Flik 7 Kap.ber UA
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• Nästa steg: kopiera ner beräkningsformler, kolumn V-AU, från raden 

med den ursprungliga linjedelen, L4106, till de nya linjedelarna. 

Flik 7 Kap.ber UA (1/3)

Före

Efter
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• Nästa steg: Antal godståg i kolumn AP och AQ sätts manuellt till 

samma värden som den ursprungliga linjedelen.  

Flik 7 Kap.ber UA (2/3)

Skriv över 
formeln
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• Kapacitetsberäkningsfliken klar

Flik 7 Kap.ber UA (3/3)
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Genomförandesteg

Bakgrundsinfo om objektet

•Flik 1 beskrivning av åtgärd samt förändring linjedelar för gods

Beskrivning av åtgärd

•flik 7 Kap.ber UA 

•flik 9 Nyckel länk linjedel

Beräkning av kapacitetstidsvinster

•flik 4 Godståg

Förseningstid godstrafik

•Flik 6 Investering o UH

Kostnader för investering och underhåll

•flik Kalkylsammanställning

Kalkylresultat
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• Beräkning av 

förändrad 

förseningstid för 

godstrafik

Flik 4 Godståg (1/3)
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• Med stegen ovan beräknas effekter för godstrafiken automatiskt. 

• Men om en fördelning av kapacitetstidsvinsten på transporttid respektive 

förseningstid bedöms relevant måste förändrad förseningstid anges manuellt. 

Då sker även en automatisk nedräkning av kapacitetstidsvinsten. 

• Total tidsvinst finns i kolumn AV. Om det bedöms sannolikt kan en del av denna 

anges som minskad förseningstid, se riktlinjer.

Flik 4 Godståg (2/3)
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• I det här fallet bedömdes det som troligt och minskad förseningstid uppskattades till 

0,5 minuter per tåg. Detta läggs in i kolumn M.

Flik 4 Godståg (3/3)
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Genomförandesteg

Bakgrundsinfo om objektet

•Flik 1 beskrivning av åtgärd samt förändring linjedelar för gods

Beskrivning av åtgärd

•flik 7 Kap.ber UA 

•flik 9 Nyckel länk linjedel

Beräkning av kapacitetstidsvinster

•flik 4 Godståg

Förseningstid godstrafik

•flik 6 Investering o UH

Kostnader för investering och underhåll

•flik Kalkylsammanställning

Kalkylresultat
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• Kostnader för 

investering och 

underhåll

Flik 6 Investering o UH (1/4)
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Flik 6 Investering 

o UH (2/4)

• Ursprunglig investeringskostnad 

prisnivå 2014: 286,8 mn kr

• Uppräknad med index till 

prisnivå 2017: 309,3 mn kr

• Fördelning över byggtid enligt 

ASEK

• Läggs in under kolumn C-E
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Flik 6 Investering 

o UH (3/4)

• Tre alternativa sätt att beräkna kostnader för underhåll och 

reinvesteringar 

1. Genomsnittlig årlig kostnadsförändring (faktor)

2. Årliga kostnader

3. Schablonvärden

• I denna kalkyl har schablonmetoden använts

• Uppgifter om antal och typer har hämtats från den ursprungliga kalkylen.
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Flik 6 Investering 

o UH (3/4)
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Genomförandesteg

Bakgrundsinfo om objektet

•Flik 1 beskrivning av åtgärd samt förändring linjedelar för gods

Beskrivning av åtgärd

•flik 7 Kap.ber UA 

•flik 9 Nyckel länk linjedel

Beräkning av kapacitetstidsvinster

•flik 4 Godståg

Förseningstid godstrafik

•Flik 6 Investering o UH

Kostnader för investering och underhåll

•flik Kalkylsammanställning

Kalkylresultat
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• Resultattabeller

Flik Kalkylsammanställning (1/2)
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Flik Kalkylsammanställning (2/2)
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Klart!
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• Förändrat kapacitetsutnyttjande (matematiska kap.ber.metoden)

– flik 1,7,9 (för kapacitetstidsvinster) 

– flik 2 om gångtidsvinster person finns

– flik 4 om gångtidsvinster samt förseningstidsvinster gods finns 

• Förändrad tidtabellstid (tidtabellsanalys/simulering) 

– Flik 1 och flik Tidtabellsanalys för beskrivning

– Flik 2 för förändrad tidtabellstid och ev. avståndsförändring person eller flik

10 linjelänk UA-JA

– Flik Linjelänk UA_kap om förändrad förseningstid person

– Flik 4 för förändrad tidtabellstid och om förändrad förseningstid gods

Lathund: Vilka flikar är aktuella för olika 

beräkningar
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Paus 10 min
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Frågestund / diskussion
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Tack för visat intresse!

Mejla gärna in 
synpunkter/förbättringsförslag 

till bansek@trafikverket.se


