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Konsulter inom samhällsutveckling 
 

WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsut-
veckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisat-
ioner för att bidra till ett samhälle anpassat för samtiden såväl som 
framtiden. Vi förstår de utmaningar som våra uppdragsgivare ställs in-
för, och bistår med kunskap som hjälper dem hantera det komplexa 
förhållandet mellan människor, natur och byggd miljö. 
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1 Bakgrund och syfte 
I Trafikverkets elasticitetskalkyler kring tågresande används restidselasticitet och turelas-
ticitet för att beräkna efterfrågeförändringar vid förändringar i restider och antal turer på 
specifika järnvägssträckor. I ett tidigare genomfört uppdrag vid namn ”Elasticiteter från 
Sampers till elasticitetskalkyler”1, tog WSP fram metodspecifikationer för hur restids- 
och turelasticiteter för tåg kan beräknas ur Sampers. 

Trafikverket har önskat fortsätta arbetet kring elasticiteterna genom att utföra tester där 
elasticiteter räknas fram med de i det tidigare projektet framtagna metoderna. Detta för att 
i nästa skede kunna bedöma huruvida elasticiteterna är lämpliga att använda i Trafikver-
kets elasticitetskalkylmodell för järnvägsanalyser – BANSEK.  

Då BANSEK i huvudsak används för att studera och beräkna resandeeffekter på en en-
skild länk eller linje, så är det elasticiteter baserade på linjeresultat som är det primärt in-
tressanta, snarare än elasticiteter baserade på matrisresultat (OD-nivå). 

I denna första del testas en grundvariant där linjebaserade elasticiteter tas fram med den 
differentiering som idag används i BANSEK.  

  

                                                   
1 Ett delprojekt ur ett ramprojekt vid namn ”Utveckling av planeringsverktyg – Sampers- och 
Samkalk-relaterade förbättringar efter Åtgärdsplaneringen” som avrapporterades i februari 2013. 
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2 Metod 
Utifrån Trafikverkets gällande basprognos för år 2030 har restids- respektive turelasticite-
ter på linjenivå räknats fram med hjälp av resultat ur Samkalks linjeTabell. I linjeTabellen 
redovisas resultat i form av prognostiserat transportarbete per linje, uppdelat på nationellt 
och regionalt resande och per ärende (privat/tjänste). De linjespecifika elasticiteterna an-
vänds därefter som underlag för att beräkna mer aggregerade elasticiteter motsvarande 
den differentieringsnivå som idag används i BANSEK. 

Vad gäller de restidselasticiteter som för närvarande används i BANSEK så redovisas 
dessa i Tabell 1 nedan. Av Tabellen framgår att elasticiteterna är differentierade utifrån 
såväl ärende som reslängd. 

 
Tabell 1 Restidselasticiteter i BANSEK 

 Regionala resor  
(< 10 mil) 

Nationella resor (> 10 mil) 

  K B1 B2 B3 

Tjänste -0,60 0,05323 4101 -×-  6106,4 -×-  9100,4 -×  

Privat -0,25 0,01626 4106 -×-  6102,3 -×-  9100,3 -×  

 

32 321 XBXBXBKet ×+×+×+=  

 

 

Vad gäller turelasticiteter används i dagsläget enbart en enda elasticitet (0,5) oavsett 
reslängd och reseärende. 

I detta uppdrag har nya tågelasticiteter beräknats enligt de nuvarande differentieringarna.  

Två uppsättningar elasticiteter har beräknats för restids- respektive turelasticteterna; en 
baserad på transportarbete och en baserad på antal resor (transportarbete per linje divide-
rat med medelreslängd).  

För att kunna beräkna nya elasticiteterna har förutom basprognosen2 två fullständiga 
Sampers/Samkalk-körningar3 genomförts; en med 10 % kortare restider för samtliga järn-
vägslinjer och en med 10 % fler turer. De nya elasticiterna för restid och turtäthet har se-
dan beräknats enligt följande formler.  

 

                                                   
2 Basprognosen för 2030 som gällde från 140401 

3 Nationell modell + samtliga 5 regionala modeller 

reslängdX =
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Formel för beräkning av restidselasticitet:  
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Formel för beräkning av turtäthet: 
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3 Resultat 

3.1 Restidselasticiteter med avseende på antal resor 

Nationella resor 
För att beräkna restidselasticiteter baserat på antal resor har antalet resor per linje härletts 
utifrån transportarbete och medelreslängd för respektive linje. 

Innan de slutgiltiga elasticitetsfunktionerna togs fram plockades extrempunkter som an-
sågs avvika alltför mycket från övriga mätpunkter bort från resultatet då dessa ansågs 
kunna påverka elasticitetsberäkningarna på ett orimligt sätt. I Tabell 2 listas de mätpunk-
ter/linjeelasticiteter som exkluderades från elasticitetsberäkningen för nationella tjänstere-
sor och i Tabell 3 redovisas motsvarande mätpunkter/linjeelasticiteter för privatresor. I 
Figur 1 redovisas punktdiagrammet för alla framräknade linjeelasticiteter för nationella 
tjänsteresor och i Figur 2 återfinns motsvarande diagram för nationella privatresor. 

 
Tabell 2: Linjer som exkluderats ur beräkningarna av restidselasticiteter för nationella tjänsteresor 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1:  Beräknade linjeelasticiteter baserat på antal resor som funktion av reslängd, Nationella 

tjänsteresor 

 

Linje Sträcka Nationell  
medelreslängd 

Restidselasticitet 

9301 Ystad-Köpenhamn 93,9 -24,896 
10501 Helsingborg-Lomma-Malmö 9,7 -9,989 
9203 Växjö-Hässleholm 49,5 10,001 
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Tabell 3: Linjer som exkluderats ur beräkningarna av restidselasticiteter för nationella privatresor 

Linje Sträcka Nationell medel-
reslängd 

Restidselasticitet 

9301 Ystad-Köpenhamn      93,9 -43,841 
9203 Växjö-Hässleholm     49,5 10,001 

 

 
Figur 2:  Beräknade linjeelasticiteter baserat på antal resor som funktion av reslängd, Nationella 

privatresor 

 

Nya restidselasticiteter m a p antal resor, Nationella resor 
Baserat på sambandet mellan medelreslängd och linjeelasticiteterna i Figur 1 och Figur 2 
kan nya elasticiteter härledas enligt den formelstruktur som nuvarande restidselasticiteter 
har, dvs  

32 321 XBXBXBKet ×+×+×+=  

reslängdX =  

I Tabell 4 redovisas värdena för beräkning av nya restidselasticiteter m h a ovanstående 
formel.  
 

Tabell 4: Nya restidselasticiteter för nationella tjänste – och privatresor (m a p antal resor) 

 
Nationella resor (> 10 mil) 

 K B1 B2 B3 

Tjänste -2,3545 0,0075 -2 *10-5 7 * 10-9 

Privat -0,9299 0,0088 -5*10-5 8*10-8 



 

Analys & Strategi 11 

 

Regionala resor 
De regionala restidselasticiterna med avseende på antal resor har  i  princip beräknats  på 
samma sätt som de nationella. De har beräknats uppdelat på tre resandesegment: tjänste-
resor,  arbetsresor  samt övriga resor.  För  att  få  fram en restidselasticitet  för  de regionala 
privatresorna har elasticiteterna för arbetsresor och övriga resor viktats ihop till en elasti-
citet med avseende på förändrat antal resor per linje. 

Innan restidselasticiteter för de regionala resorna räknades fram togs även här alla ex-
trempunkter bort för respektive segment. Notera att det för de regionala övrigt-resorna 
inte framkom några extrempunkter. 

I diagrammen nedan kan man se spridningen på elasticiterna för de tre olika segmenten. 
Värt att notera är att det för arbetsresor tycks finnas ett samband mellan restidselasticite-
ter och reslängd (se Figur 4) 

 
Tabell 5: Linjer som exkluderats ur beräkningarna av restidselasticiteter för regionala tjänsteresor 

Linje Sträcka Regional medel-
reslängd 

Restidselasticitet 

5601 Sala-Uppsala         49,2 -6,513 

 

 
Figur 3:  Beräknade linjeelasticiteter baserat på antal resor som funktion av reslängd, regionala 

tjänsteresor 

 
Tabell 6: Linjer som exkluderats ur beräkningarna av restidselasticiteter för regionala arbetsresor 

Linje Sträcka Regional medel-
reslängd 

Restidelasticitet 

5601 Sala-Uppsala         49,2 -4,371 
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Figur 4:  Beräknade linjeelasticiteter baserat på antal resor som funktion av reslängd, regionala 

arbetsresor 

 

 
Figur 5:  Beräknade linjeelasticiteter baserat på antal resor som funktion av reslängd, regionala 

övrigt-resor 
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Nya restidselasticiteter m a p antal resor, Regionala resor 
De nya restidselasticiteterna för regionala resor baserat på antalet resor redovisas i Ta-
bell 7 nedan. 
 

Tabell 7: Nya restidselasticiteter för regionala tjänste – och privatresor (m a p antal resor) 

 

  

 
Regionala resor (< 10 mil) 

Tjänste -1,087 

Privat -0,921 
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3.2 Restidselasticiteter med avseende på transportarbete 
Restidselasticiteterna med avseende på transportarbete har beräknats på motsvarande sätt 
som restidselasticiteterna med avseende på antal resor. Precis som då har extrempunkter 
plockats bort innan de slutliga elasticiteterna har beräknats.  

Nationella resor 
I Tabell 8 och Tabell 9 redovisas vilka extrempunkter som exkluderats vid beräkningarna 
av restidselasticiteter med avseende på transportarbete medan Figur 6 och Figur 7 inne-
håller restidselasticitet/reslängds-diagrammen för Nationella Tjänste- och Privatresor. 
 

Tabell 8: Linjer som exkluderats ur beräkningarna av restidselasticiteter för nationella tjänsteresor 
 

 

 

 

 

Figur 6:  Beräknade linjeelasticiteter baserat på transportarbete som funktion av reslängd, nat-
ionella tjänsteresor 

 
Tabell 9: Linjer som exkluderats ur beräkningarna av restidselasticiteter för nationella privatresor 

Linje Sträcka Nationell medel-
reslängd 

Restidselasticitet 

9301 Ystad-Köpenhamn      93,9 -20,274 
10501 Helsingborg-Lomma-Malmö 9,7 -6,499 

5701 Sthlm-Västerås-Göteb 208,2 -1,697 
6005 Stockholm-Uddevalla  246,3 0,769 
6001 Stockholm-Göteborg   455,1 1,829 

 

Linje Sträcka Nationell medel-
reslängd 

Restidselasticitet 

9301 Ystad-Köpenhamn      93,9 -24,896 
10501 Helsingborg-Lomma-Malmö 9,7 -16,409 
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Figur 7: Beräknade linjeelasticiteter baserat på transportarbete som funktion av reslängd, nat-

ionella privatresor 

 

Nya restidselasticiteter m a p transportarbete, Nationella resor 
I Tabell 10 redovisas de beräknade restidselasticiteterna för nationella resor med avse-
ende på transportarbete. Som framgår av Tabell 10 är dessa tämligen snarlika restidselas-
ticiteterna som beräknats med avseende på antal resor, vilka finns redovisade i Tabell 4.  

 
Tabell 10: Nya restidselasticiteter för nationella tjänste – och privatresor (m a p transportarbete) 

 
Nationella resor (> 10 mil) 

 K B1 B2 B3 

Tjänste -2,2307 0,0044 -3 *10-6 -2 * 10-8 

Privat -0,6343 0,0001 -3*10-6 2*10-9 

 
32 321 XBXBXBKet ×+×+×+=  

 

 

  

reslängdX =
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Regionala resor 
Tabell 11 och Tabell 12 innehåller de extrempunkter som exkluderats vid beräkningarna 
av restidselasticiteter för regionala resor med avseende på transportarbete medan Figur 8, 
Figur 9 och Figur 10 innehåller restidselasticitet/reslängds-diagrammen för Regionala 
Tjänste-, Övrigt- och Arbetsresor. 
 

Tabell 11: Linjer som exkluderats ur beräkningarna av restidselasticiteter för regionala tjänsteresor 

Linje Sträcka Regional medel-
reslängd 

Restidselasticitet 

5601 Sala-Uppsala         49,2 -7,294 

 

 
Figur 8:  Beräknade linjeelasticiteter baserat på transportarbete som funktion av reslängd, reg-

ionala tjänsteresor 

 
Tabell 12: Linjer som exkluderats ur beräkningarna av restidselasticiteter för regionala övrigt-resor 

Linje Sträcka Regional medel-
reslängd 

Restidselasticitet 

5601 Sala-Uppsala         49,2 -5,051 
4109 Umeå-Lycksele        58,1 -3,314 
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Figur 9:  Beräknade linjeelasticiteter baserat på transportarbete som funktion av reslängd, reg-

ionala övrigt-resor 

 

 
Figur 10: Beräknade linjeelasticiteter baserat på transportarbete som funktion av reslängd, region-

ala arbetsresor  

Precis som vid beräkningarna av restidselasticiteter med avseende på antal resor indikerar 
Figur 10 att det tycks finnas ett samband mellan reslängd och storleken på arbetsresors 
restidselasticitet. 
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Nya restidselasticiteter m a p transportarbete, Regionala resor 
I Tabell 13 redovisas de beräknade restidselasticiteterna med avseende på transportarbete 
för regionala resor.  

 
Tabell 13: Nya restidselasticiteter för regionala tjänste – och privatresor (m a p transportarbete) 

 Regionala resor (< 10 mil) 

Tjänste -1,519 

Privat -1,386 

 
De regionala restidselasticiteterna med avseende på transportarbete är något högre än 
motsvarande elasticiteter beräknade utifrån antalet resor (se Tabell 7). Det innebär att kor-
tare restider inte bara ger upphov till fler resor utan att det också görs längre resor.  
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3.3 Turelasticiteter 
I dagsläget används elasticiteten 0,5 för alla förändringar avseende antal turer, oavsett 
reslängd, ärende eller situation i utgångsläget. Inom ramen för detta projekt har två ture-
lasticiteter beräknats, en baserad på antalet resor och en baserad på transportarbete. Till-
vägagångsättet vid framräkning av de nya turelasticiteterna har varit detsamma som för 
restidselasticiteterna. En samperskörning genomfördes där antalet turer utökats med 10 % 
på varje tåglinje. Resultat i form av transportarbete, medelreslängd och beräknat antal 
resor från den körningen jämförs sedan med motsvarande från Basprognosen för att be-
räkna linjespecifika turelasticiteter för respektive reslängd (Nationellt/Regionalt) och 
ärende. För att sedan få fram en siffra som utgör en enda samlad turelasticitet har de linje-
specifika elasticiteterna för respektive differentiering viktats ihop med förändrat antal 
resor/transportarbete per linje. Nedan redovisas resultaten för de två elasticiteterna. 

Formel för beräkning av turtäthet: 
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Turelasticiteter baserat på antalet resor 
Precis som för restidselasticiteterna plockades ett antal extrempunkter som ansågs avvika 
alltför mycket från övriga mätpunkter bort, innan turelasticiteter med avseende på antal 
resor beräknades. I Tabell 14–Tabell 17 redovisas de linjer/extrempunkter som har plock-
ats bort för respektive resandesegment. 

I Figur 11-Figur 15 redovisas turelasticitet-/reslängds-diagrammen för respektive resan-
desegment. Ur figurerna kan utläsas ett flertal mätpunkter/linjer med negativ elasticitet, 
vilket visar på en resandeminskning på de aktuella linjerna trots att antalet turer utökats 
hos samtliga linjer. Den effekten kan inte anses vara rimlig då en ökning i antal turer på 
en linje borde medföra ett ökat resande. Att det ändå uppstår resandeminskningar på vissa 
linjer beror sannolikt på att ruttvalet i Sampers/Emme är känsligt för förändringar i antalet 
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turer och gör så att vissa linjer tar resande från andra fastän att antalet turer utökats rela-
tivt sett lika mycket.  

Samtidigt kan det tänkas att en del linjer får ett högre resande när samtliga linjer har fått 
ett utökat antal turer jämfört med om enbart den enskilda linjens turtäthet utökas. Detta då 
vissa linjer kan vara beroende av matartrafik som i detta fall även den har utökats. 

Därmed är det svårt att dra slutsatser kring huruvida turelasticiteterna som beräknats inom 
ramen för detta projekt under- eller överskattar resandeförändringar om antalet turer för-
ändras på en enskild linje. 

Ovanstående visar på en problematik som skulle kunna analyseras genom tester där elas-
ticiteter för enskilda linjer beräknas utifrån prognosresultat där enbart de enskilda linjer-
nas turtäthet har förändrats. 
 

Tabell 14: Linjer som exkluderats ur beräkningarna av turelasticiteter för nationella tjänsteresor 

Linje Sträcka Nationell medel-
reslängd 

Turelasticitet 

9301 Ystad-Köpenhamn      93,9 -10,000 
5802 Uppsala-Eskilstuna   70,2 -3,261 

 

 
Figur 11:  Beräknade linjeelasticiteter baserat på antal resor som funktion av reslängd, nationella 

tjänsteresor 

 
Tabell 15: Linjer som exkluderats ur beräkningarna av turelasticiteter för nationella privatresor 

Linje Sträcka Nationell medel-
reslängd 

Turelasticitet 

9301 Ystad-Köpenhamn      93,9 -10,000 
6001 Stockholm-Göteborg   455,1 -2,539 
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Figur 12:  Beräknade linjeelasticiteter baserat på antal resor som funktion av reslängd, nationella 

privatresor 

 
Tabell 16: Linjer som exkluderats ur beräkningarna av turelasticiteter för regionala tjänsteresor 

Linje Sträcka Regional medel-
reslängd 

Turelasticitet 

5601 Sala-Uppsala         49,2 4,688 

 

 
Figur 13:  Beräknade linjeelasticiteter baserat på antal resor som funktion av reslängd, regionala 

tjänsteresor 
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Figur 14:  Beräknade linjeelasticiteter baserat på antal resor som funktion av reslängd, regionala 

övrigt-resor 

 
Tabell 17: Linjer som exkluderats ur beräkningarna av turelasticiteter för regionala arbetsresor 

Linje Sträcka Regional medel-
reslängd 

Turelasticitet 

5601 Sala-Uppsala         49,2 3,639 

 

 
Figur 15:  Beräknade linjeelasticiteter baserat på antal resor som funktion av reslängd, regionala 

arbetsresor 
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Ny turelasticitet m a p antal resor 
Den sammanvägda turelasticiteten baserat på antal resor finns redovisad i Tabell 18.  Om 
resultaten studeras uppdelat på regionala/nationella resor kan det konstateras att turelasti-
citeten för regionala resor är marginellt högre än det sammanvägda värdet och följaktli-
gen är motsvarande siffra för nationella resor något lägre.  
 

Tabell 18: Ny turelasticitet (m a p antal resor) 

Turelasticitet baserat på Antal resor 

0,326 
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Turelasticiteter baserat på transportarbete 
Turelasticiteterna med avseende på transportarbete har beräknats på motsvarande sätt 
som turelasticiteterna med avseende på antal resor.  

I Tabell 19-Tabell 22 redovisas mätpunkter/linjer som exkluderats från respektive resan-
desegments elasticitetsberäkningar medan Figur 16-Figur 20 innehåller de aktuella ture-
lasticitets-/reslängds-diagrammen. Även här kan ett flertal linjer/mätpunkter med negativa 
elasticiteter noteras. Orsaken är, som tidigare nämnts, att minskningar i resandet (trans-
portarbetet) kan uppstå i och med att turtätheten har ändrats på samtliga linjer samtidigt, 
vilket beror på ruttvalet i Sampers/Emme. Om antalet turer förändrades på en linje i taget 
skulle dessa effekter säkerligen inte uppstå. Ökat antal turer hos matartrafiken, som det 
handlar om i detta fall, kan dock som tidigare nämnts göra att vissa linjer samtidigt får för 
höga elasticiteter i förhållande till om enbart den ”egna” linjens turtäthet utökas.   

Av den anledningen är det svårt att dra slutsatser kring huruvida turelasticiteterna som 
beräknats inom ramen för detta projekt under- eller överskattar de resandeförändringar 
som uppstår på en enskild linje om bara den linjens turtäthet förändras. 
 

Tabell 19: Linjer som exkluderats ur beräkningarna av turelasticiteter för nationella tjänsteresor 

Linje Sträcka Nationell medel-
reslängd 

Turelasticitet 

9301 Ystad-Köpenhamn      93,9 -10,000 

 

 
Figur 16:  Beräknade linjeelasticiteter baserat på transportarbete som funktion av reslängd, nat-

ionella tjänsteresor 
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Tabell 20: Linjer som exkluderats ur beräkningarna av turelasticiteter för nationella privatresor 

Linje Sträcka Nationell medel-
reslängd 

Turelasticitet 

9301 Ystad-Köpenhamn      93,9 -10,000 
6001 Stockholm-Göteborg   455,1 -2,561 

 

 

 
Figur 17:  Beräknade linjeelasticiteter baserat på transportarbete som funktion av reslängd, nat-

ionella privatresor 

 

 
Tabell 21: Linjer som exkluderats ur beräkningarna av turelasticiteter för regionala tjänsteresor 

Linje Sträcka Regional medel- 
reslängd 

Turelasticitet 

5601 Sala-Uppsala         49,2 5,141 
4107 Luleå-Haparanda      40,5 2,770 
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Figur 18:  Beräknade linjeelasticiteter baserat på transportarbete som funktion av reslängd, reg-

ionala tjänsteresor 

 

 
Figur 19:  Beräknade linjeelasticiteter baserat på transportarbete som funktion av reslängd, reg-

ionala övrigt-resor 

 
Tabell 22: Linjer som exkluderats ur beräkningarna av turelasticiteter från regionala arbetsresor  

Linje Sträcka Regional medel-
reslängd- 

Turelasticitet 

5601 Sala-Uppsala         49,2 4,060 
4107 Luleå-Haparanda      40,5 2,529 
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Figur 20:  Beräknade linjeelasticiteter baserat på transportarbete som funktion av reslängd, reg-

ionala arbetsresor 

 

Ny turelasticitet m a p transportarbete 
I Tabell 23 redovisas den sammanvägda turelasticiteten baserat på transportarbete. 
 

Tabell 23: Ny turelasticitet (m a p transportarbete) 

Turelasticitet baserat på transportarbete 

0,300 

 

Turelasticiteten baserat på transportarbete är tämligen lik den som beräknats baserat på 
antal resor. Det verkar med andra ord inte uppstå någon tydlig påverkan på reslängden av 
att antalet turer förändras.  
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4 Sammanfattning och slutsatser 
De framräknade elasticiteterna i den här rapporten har beräknats genom att restiden re-
spektive antalet turer förändrats för alla järnvägslinjer i trafiksystemet och de reseföränd-
ringar som då har uppkommit på de olika linjerna har sedan använts för att beräkna de 
olika elasticiteterna.  

Restidselasticiteter - kommentar 
I Tabell 24 och Tabell 25 redovisas de framräknade restidselasticiteterna med avseende 
på antal resor respektive transportarbete. 

 
Tabell 24: Sammanställning beräknade restidselasticiteter baserat på antal resor 

Restidselasticiteter baserade på antal resor 

 Regionala 
resor 

Nationella resor (>10 mil) 

  K B1 B2 B3 

Tjänste -1,087 -2,3545 0,0075 -2 *10-5 7 * 10-9 

Privat -0,921 -0,9299 0,0088 -5*10-5 8*10-8 

 
Tabell 25: Sammanställning beräknade restidselasticiteter baserat på transportarbete 

Restidselasticiteter baserade på transportarbete 

 Regionala 
resor 

Nationella resor (>10 mil) 

  K B1 B2 B3 

Tjänste -1,519 -2,2307 0,0044 -3 *10-6 -2 * 10-8 

Privat -1,386 -0,6343 0,0001 -3*10-6 2*10-9 

 

För nationella resor gäller nedanstående formel för värdena i Tabell 24 och Tabell 25 
32 321 XBXBXBKet ×+×+×+= , där  

 

 

Som noterats tidigare är de regionala restidselasticiteterna med avseende på transportar-
bete högre än motsvarande elasticiteter baserade på antal resor. När restiden minskar med 
10 % ökar det regionala transportarbetet med 13%-15% och antalet resor enbart med 
10 %. Restidsförändringar gör med andra ord att man gör längre regionala resor. 

reslängdX =
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För de nationella resorna är dock restidselasticiteterna tämligen lika. 

De framräknade elasticiteter som redovisats ovan skiljer sig en del mot de elasticiteter 
som används idag (se Tabell 1). Då källan till de restidselasticiteter som används i 
BANSEK idag är osäker, är det svårt att dra några exakta slutsatser kring varför de skiljer 
sig från de som räknats fram inom ramen för detta projekt. Dock skulle det vara intressant 
att genomföra stickprovskontroller för att se om de framräknade restidselasticiteterna för 
enskilda linjer förändras i hög grad av att enbart respektive enskild linjes restid förändras 
istället för att som i detta projekt justera alla linjers restider samtidigt. Det krävs dock sä-
kerligen att det görs ett betydande antal sådana stickprovskontroller för att kunna dra 
några konkreta slutsatser kring huruvida eventuella skillnader kan säkerställas. 

Restidselastcitets-/resavståndsdiagrammen för regionala arbetsresor indikerar att det finns 
ett samband mellan elasticitet och reslängd. En differentiering av den aktuella elasticite-
ten med avseende på avstånd skulle därför kunna vara att föredra framför den nuvarande 
som enbart utgörs av ett värde oavsett avstånd. Dessutom är elasticiteten för regionala 
arbetsresor hopslagen med övrigt-resornas till en enda elasticitet. 

Turelasticiteter - kommentar 
Tabell  26  innehåller  de  framräknade  turelasticiteterna  med  avseende  på  antal  resor  re-
spektive transportarbete. 
 

Tabell 26: Beräknad turelasticitet baserat på antal resor respektive transportarbete 

Turelasticitet baserat på 

Antal resor 0,326 

Transportarbete 0,300 

 

Som framgår i Tabell 26 ligger turelasticiteten kring 0,3 oavsett om man baserar beräk-
ningen på antal resor eller på transportarbete. 

Det  är  ett  lägre värde än den siffra  som används i  dagsläget  (0,5).  Det  är  svårt  att  säga 
huruvida den nya elasticiteten är mer korrekt än den gamla då det inte finns några säkra 
källor på hur den gamla elasticiteten är framtagen. Dessutom finns det osäkerheter kring 
hur de framräknade turelasticiteterna i detta projekt påverkas av att antalet turer har juste-
rats för samtliga linjer.  

Som konstaterats i avsnittet om turelasticiteter finns det i beräkningarna ett flertal mät-
punkter/linjer med negativ elasticitet, vilket visar på en resandeminskning på de aktuella 
linjerna trots att antalet turer utökats hos samtliga linjer. Den effekten kan inte anses vara 
rimlig då en ökning i antal turer på en linje borde medföra ett ökat resande. Att det ändå 
uppstår resandeminskningar på vissa linjer beror sannolikt på att ruttvalet i Sam-
pers/Emme är känsligt för förändringar i antalet turer och gör så att vissa linjer tar resande 
från andra fastän att antalet turer utökats relativt sett lika mycket.  
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Samtidigt kan det tänkas att en del linjer får ett högre resande när samtliga linjer har fått 
ett utökat antal turer jämfört med om enbart den enskilda linjens turtäthet utökas. Detta då 
vissa linjer kan vara beroende av matartrafik som i detta fall även den har utökats. 

Därmed är det svårt att dra slutsatser kring huruvida turelasticiteterna som beräknats inom 
ramen för detta projekt under- eller överskattar resandeförändringar om antalet turer för-
ändras på en enskild linje. 

Ovanstående visar på en problematik som skulle kunna analyseras genom tester där elas-
ticiteter för enskilda linjer beräknas utifrån prognosresultat där enbart de enskilda linjer-
nas turtäthet har förändrats. 

Slutsatser och rekommendationer 
WSP:s rekommendation är att elasticiteterna som beräknats inom ramen för detta projekt 
sannolikt bör utredas vidare för att säkerställa huruvida de kan/bör ersätta de som för när-
varande används i BANSEK. Denna förhållandevis enkla utredning ger ingen komplett 
bild av vad som faktiskt kan förmodas ske med järnvägsresandet när restid eller turtäthet 
förändras på en enskild linje/stråk, vilket vanligtvis är fallet vid analyser i BANSEK. Som 
kommentarerna ovan indikerar så påverkas sannolikt ruttval och därmed resandemängder 
per linje/stråk av huruvida det är en eller många linjers restider/turtätheter som förändras 
samtidigt. I ett nästa steg bör man därför möjligen undersöka hur stora förändringarna blir 
om man ändrar en linje i taget. 

Å andra sidan är de elasticiteter som används i BANSEK idag föråldrade och dessutom 
saknas det tydlig källa till dem. Kanske kan man därför argumentera för att dessa nybe-
räknade elasticiteter är mer ”lämpliga” att använda i BANSEK.  I och med att de är fram-
tagna baserat på prognoskörningar från Sampers så skulle man i viss mån kunna argu-
mentera för att effektkalkyler baserade på dem blir mer konsistenta gentemot kalkyler 
baserade på fullständiga prognosmodellkörningar med Sampers. 

De elasticiteter som idag används av Trafikverket enligt BVH 706, är relativt generella 
till sin natur och kan i vissa sammanhang och tillämpningar uppfattas som alltför ”grova” 
för att anses vara helt tillämpbara. Därför skulle det kunna vara intressant att ta fram mer 
differentierade elasticiteter, som bättre lämpar sig för användning vid exempelvis elastici-
tetskalkyler  etc.  Det  skulle  ju  dock  kräva  att  BANSEK görs  om,  och  det  är  i  dagsläget  
inget som WSP vet huruvida Trafikverket är intresserade av. 
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