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Inledning  
Denna PM redovisar övergripande de marknadseffekter som kan uppstå av 

kapacitetsbegränsningar och förändrade avgifter för tågtrafiken. 

Kapacitetssituationen 
Avregleringen av persontrafik förväntas öka efterfrågan på tåglägen mellan 

storstadsområdena på de mest attraktiva tiderna. Med fler aktörer på banan och en 

positiv utveckling av järnvägens marknadsandelar inom transportsektorn, kommer 

kapacitetssituationen att bli än mer ansträngd. I förebyggande syfte upprättar 

Banverket trångsektorsplaner i de områden och under de tider som 

trafikintensiteten är hög och där kapacitetsbegränsningar identifierats.  

I Göteborgsområdet har förplanerade tåglägeskanaler konstruerats för tågplan 2011 

i syfte att uppnå ett effektivt kapacitetsutnyttjande. Förutbestämda tidsintervall 

mellan tågen utgör grunden för trångsektorsplanens utformning. Tågföljden på 

linjen kan variera beroende på, dels infrastrukturens egenskaper, dels på 

blandningen mellan långsamma och snabba tåg. 

Kapacitetsanalysen i Trångsektorsplan Göteborg visar att ett tågläge var femte 

minut kan trafikera i anslutning till Göteborgs C, vilket ger en teoretisk kapacitet på 

12 tåglägen per timme. En förenklad uppdelning mellan anslutande banor är att tåg 

från Västra stambanan, Norge/Vänerbanan och Bohusbanan delar på 12 tåglägen 

samt att Västkustbanan och Kust till kustbanan delar på 12 tåglägen. Den blandade 

trafiken och korsande tågvägar innebär dock att den levererbara kapaciteten 

begränsas till 8 tåglägen per timme. 

Vid framtagandet av rapporten Kapacitetssituationen 2009 identifierade Banverket 

följande begränsningar i tid och rum för ett vardagsmedeldygn: 

Sträcka Trångsektorer 

(klockan) 

Anmärkning 

Göteborg - Alingsås  07:00 - 09:00 

16:00 - 20:00 

  

Göteborg - Velanda 17:00 - 20:00 Periodvis även kl. 07:00-09:00 och 

kl. 15:00-18:00. 

Olskroken - Kville 09:30 - 11:30 

21:00 - 22.00 

Periodvis även kl. 07:00-09:00 och 

kl. 15:00-18:00. 

Kville - Skandiahamnen 09:30 - 11:30   

Göteborg - Kungsbacka 06:00 - 09:00 

15:00 - 19:00 

  

Tabell 1. Tidssatta trångsektorer i Göteborgsområdet. 

Till detta skall läggas att arbeten på banan utförs företrädesvis nattetid för att 

minimera påverkan för tågtrafikens framkomlighet.  
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Avgiftssystem 
Produktionen av dagens tågtrafik påverkas kostnadsmässigt av de avgifter som 

infrastrukturförvaltarna tar ut. Hamnbanan i Göteborg har två förvaltare, dels 

Banverket, dels Göteborgs hamn.  

Banverkets prissättning 

Banverket har i dagsläget ett avgiftssystem där varje tåg debiteras en tåglägesavgift. 

Övriga avgifter är drivmotorström, uppställning, uppvärmning av fordon, tillgång till 

bromsprovsanläggning i Göteborg Skandiahamnen och ett belopp per ankommande 

fordonssätt till rangerbangård. Därutöver finns avgift per timme för handläggning av 

specialtransporter och i förekommande fall självkostnad för eventuella åtgärder i 

infrastrukturen.  

Inför Järnvägsnätsbeskrivning 2011 har Banverket aviserat en höjning av avgifter. 

Dels inför man en högnivå på tåglägesavgiften i triangeln Stockholm  Göteborg  

Malmö. Dessutom inför man passageavgifter på vardagar mellan kl. 07-09 och kl. 

16-18 för varje enskilt tåg i anslutning till Göteborgsområdet.  

De sträckor som berörs är: 

 Göteborg C  Almedalen 

 Göteborg C  Floda 

 Göteborg Marieholm  Kville 

 Olskroken  Kville 

 Göteborg Marieholm  Olskroken 

För tåg från Stockholm till Göteborgs hamn som går via Sävenäs rangerbangård 

innebär det två passageavgifter, dels Floda  Sävenäs, dels Olskroken  Kville.  

Inom Banverkets projekt Strategi tågbildning pågår en diskussion om att upphandla 

verksamhetsutövare för bangårdarna på Skandiahamnen, Kville och Sävenäs. Detta 

innebär att Banverket kan komma att ta ut avgifter som motsvarar Banverkets 

självkostnad för tågbildningstjänster. 

Vid intressekonflikter mellan de som ansöker om tåglägen där banan riskerar bli 

förklarad överbelastad avser Banverket införa ett auktionsförfarande där den som 

lämnar högst bud erhåller tågläget. 

Göteborgs hamns prissättning 

Göteborgs hamn tar ut avgifter enligt självkostnadsprincipen. En månadsavgift tas ut 

vars storlek bestäms av antal vagnrörelser i förhållande till prognostiserade antalet 

vagnrörelser för hela året. Avstämning sker i februari året därpå mot faktiska 

kostnader. Dessutom tar hamnen ut en bokningsavgift för kapacitetstilldelad 

infrastruktur. 
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Marknadseffekt 
Trafikökningar av containertrafiken med dagens kapacitetsbegränsningar är möjlig 

utanför de tider som anges i tabell 1 ovan. På tider i nära anslutning till dessa tider 

är utökningen begränsad till enstaka tåglägen. För infrastrukturförvaltarna är det 

viktigt att utföra ett kostnadseffektivt underhåll och uppgradering av anläggningen 

vilket påverkar tillgängligheten för järnvägstrafik. Effekterna av en avreglerad 

persontrafik är dock svåra att bedöma men det finns ett visst tryck på en ökad 

konkurrens vilket kommer påverka utrymmet för godstrafik på banan.   

Ökade avgifter har två syften, dels att få kostnadstäckning för drift och underhåll, 

dels som styrmedel för att erhålla ett effektivt kapacitetsutnyttjande. Avgifter som 

styrmedel har störst inverkan på transportmarknadens utveckling. De 

järnvägsföretag som fraktar gods kommer sannolikt försöka undvika att hamna i ett 

auktionsförfarande. För att de ska kunna lämna ett bud krävs redan i förväg en 

relativt hög vinstmarginal eller att transportköparen är beredd att betala 

mellanskillnader. Även passageavgifter kan tänkas undvikas, även om beloppen i sig 

är låga för det enskilda tågsättet så blir det betydande för ett större trafiksystem 

med flera passager. 

Av ovanstående skäl kan man dra slutsatsen att de kapitalstarka järnvägföretagen 

kommer trafikera under de mest attraktiva tiderna på dygnet. Belastningen på 

järnvägsnätet kommer öka med fler aktörer under de mest dimensionerande tiderna 

och nya trångsektorer kommer uppstå pga.  

De tider som det finns utrymme för en trafikökning av containertrafiken är 

företrädesvis kl. 22.00 06.00 och några timmar mitt på dagen, kl. 11.30 15.00. Hur 

detta kan påverkas av förändringar i avgiftssystemet, avreglering av persontrafiken 

och att kapacitetsförstärkande infrastrukturåtgärder färdigställs kräver en djupare 

analys. 

 


