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1 INLEDNING 

Under november 2014 till oktober 2015 genomfördes trafikprognoser och en 

samhällsekonomisk kalkyl för Norrbotniabanan av WSP Analys & Strategi på 

uppdrag av Trafikverket.  

En av kalkylens känslighetsanalyser omfattade beräkningar av försenings- 

och avbrottskostnader för såväl persontrafik som godstrafik i respektive 

scenario. 

I Trafikverkets beräkningshandledning saknas idag godkända metoder för att 

beräkna de samhällsekonomiska kostnaderna för förseningar och avbrott 

och hur dessa påverkas av en åtgärd i infrastrukturen. Metoder fick därmed 

utvecklas inom ramen för uppdraget och därmed väcktes frågan om samma 

metoder även skulle kunna användas för andra utrednings- och kalkylobjekt. 

Denna rapport beskriver beräkningsmetodiken som användes för att beräkna 

effekterna av försening och avbrott för såväl persontrafik som godstrafik. 

Jämfört med den dokumentation som redan finns för själva 

Norrbotniabaneanalysen
1
, utgår denna rapport från ett generellt perspektiv 

istället för objektet Norrbotniabanan. 

 SYFTE 1.1

Projektet syftar till att:  

1. Dokumentera och generalisera den metod och de effektsamband som 

utvecklats och tillämpats i det analysarbete som gjorts i analysen NBB. 

Dokumentationen ska göras utifrån ett generellt perspektiv så att 

metoder och effektsamband kan tillämpas i liknande analyser för andra 

objekt om motsvarande förutsättningar som gällt för NBB analysen finns.  

2. Utveckla metoderna i punkt 1 ytterligare.  

Syftet med den här rapporten är att svara på den första av dessa 

frågeställningar utgående från det arbete som utfördes inom ramen för 

Norrbotniabaneprojektet under våren 2015. 

 ORGANISATION 1.2

Uppdraget har utförts av Moa Berglund, Sida Jiang, Fredrik Bärthel 

(projektledare) och Daniel Pettersson, samtliga på WSP Analys & Strategi.  

  

                                                   
1
 Trafikverket  (2015)  Samhällsekonomisk  analys  för  Norrbotniabanan,  

Bilaga 14 Arbets-PM Enkla modeller 
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2 ANALYS OCH VÄRDERING AV 
EFFEKTER PÅ TÅGFÖRSENINGAR 
TILL FÖLJD AV ÅTGÄRDER I 
TRANSPORTSYSTEMET 

Detta kapitel beskriver metodiken som utvecklats för att uppskatta de 

samhällsekonomiska kostnaderna av förseningar i tågtrafiken i ett givet 

system, och mer specifikt hur dessa förändras till följd av en åtgärd i 

infrastrukturen. De samhällsekonomiska kostnaderna utgörs av operativa 

kostnader och tidsvärden för passagerare och gods. Inga externa effekter 

beskrivs här, även om det antagligen vore möjligt att även extrahera vissa 

sådana uppskattningar ur de beräkningar som beskrivs. 

1.1 ÖVERGRIPANDE PROCESSBESKRIVNING SAMT 
DISPOSITION 

I Figur 1 – Figur 3 visas beräkningsprocessen. Här beskrivs varje steg 

mycket sammanfattat. De inledande stegen i Figur 1 är desamma för 

persontåg och godståg. Efter steg C1 skiljer sig metodiken åt för persontåg 

och godståg. Därför beskrivs de avslutande stegen separat för de två 

typerna av tåg och i var sin processbild (Figur 2 och Figur 3). 

I kapitel 2.2 beskrivs sedan de dataunderlag som används för 

beräkningarna, samt de antaganden och effektsamband som tillämpas. 

I kapitel 2.3 beskrivs varje beräkningssteg i Figur 1 – Figur 3 detaljerat, med 

matematiska uttryck där det behövs. Det kapitlet är tänkt som ett 

uppslagsverk där användaren kan hitta exakta instruktioner för varje steg. 

För att få en mer översiktlig bild av vad som händer i varje steg, 

rekommenderas fortsättningen på det här kapitlet (1.1). 

Beskrivningen av metodiken för förseningsanalys avslutas i kapitel 2.4 med 

en diskussion kring metodiken, kvalitets- och metodproblem samt när den är 

tillämpbar. 

2.1.1 Förutsättningar 

Metodiken utgår från att det finns åtminstone två definierade scenarier. I den 

här metodbeskrivningen utgår vi från att det är ett jämförelsealternativ 

(benämnt JA) och ett utredningsalternativ (benämnt UA). I UA antas någon 

åtgärd ha genomförts jämfört med JA, som förändrar förutsättningarna för 

tågtrafiken (exempelvis i form av förändring av infrastruktur, 

trafikeringskostnader eller trafikens omfattning). För båda scenarierna antas 

följande vara definierat och/eller uppskattat: 

 Infrastrukturen, representerad av en uppsättning noder och länkar, 

samt dess koppling till Trafikverkets indelning i bandelar 

 Trafikering, i form av  

 kapacitetsutnyttjande per länk 

 godstågupplägg och persontågslinjer: antal tåg per år samt dess 

rutter (för varje linje och upplägg) 

 mängd och typ av gods på varje godståg 
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 varje godstågs konfiguration (det vill säga typ av vagnar och antal 

vagnar), alternativt den operativa timkostnaden för varje godståg 

 Samkalk ”linje/länk”-tabell per linje för persontrafiken (som 

innehåller data per linje: personkilometer per år och reseärende, 

längd i kilometer, antal avgångar per dag samt typ av tåg)  

 uppskattning från Sampers av antal avstigande resenärer per 

station och linje  

2.1.2 Inledande steg (Figur 1) 

I de första stegen (A1 - A4) beräknas risken för förseningar i de två 

scenarierna. Skillnaden ligger till grund för att uppskatta förändringen till följd 

av åtgärden.  

 Steg A1: Trafikverkets merförseningsstatistik används för att beräkna 

antalet förseningshändelser per bandel under ett år (bandelarna är de 

som motsvarar länkarna i det studerade systemet). 

Förseningshändelserna kategoriseras även på olika orsakskoder som 

finns i statistiken.  

 Steg A2: När antalet förseningshändelser på en bandel divideras med 

antalet tåg (under samma år), erhålls ett värde på risken att ett enskilt 

tåg som trafikerar en viss bandel ska drabbas av en försening just 

där. Kategoriseringen på orsakskoder behålls. 

 Steg A3: De olika orsakskoderna kopplas till tre kategorier – 

infrastrukturrelaterade, trängselrelaterade och övriga. Därmed 

markeras vilka av de beräknade riskerna som kan påverkas på olika 

sätt av åtgärden. 

 Steg A4: De beräknade riskerna gäller givet befintlig infrastruktur och 

trafikering det år som statistiken gäller. Om inga stora förändringar i 

infrastruktur och kapacitetsutnyttjande (trängsel) bedöms ske mellan 

nuläget och JA (eller om nuläge och JA utgör samma år), kan de 

beräknade riskerna användas i JA. För UA görs en bedömning för hur 

åtgärden kommer påverka infrastrukturen och kapacitetsutnyttjandet 

på varje bandel. För de bandelar där påverkan är kännbar, skrivs 

risken för infrastrukturrelaterade och/eller trängselrelaterade 

förseningar upp eller ner (beroende på hur åtgärden påverkar). 

Därefter spelar orsakerna till försening inte längre någon roll, utan 

den sammanlagda risken för försening per bandel beräknas 

(summeras) för dels JA, dels UA. 

Utdata från steg A1-A4 är alltså en uppskattning av risken att ett tåg som 

trafikerar en viss bandel kommer att drabbas av en försening just där. Den 

risken kommer skilja sig mellan de två scenarierna (i alla fall om åtgärden 

bedöms ha kännbar effekt på antingen infrastrukturens standard eller på 

kapacitetsutnyttjande/trängsel på just den bandelen). 

I steg B1-B2 räknas risk per bandel  om till risk per tågresa. I och med att alla 

tågs rutter är kända i båda scenarierna, så kan varje 

godstågupplägg/persontågslinje knytas till en uppsättning bandelar. Därmed 

kan den aggregerade risken beräknas för att ett visst tåg råkar ut för en 

försening någonstans längs sin rutt (steg B1). Men bara för att ett tåg råkar 

ut för en försening någonstans längs vägen, behöver det inte betyda att 

tågen blir sent till ändhållplatsen – en andel av förseningarna kan köras 

ikapp. I steg B2 görs ett antagande om vilken andel av 
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förseningshändelserna under väg som faktiskt resulterar i en 

ankomstförsening.  

Utdata från steg B1-B2 är en beräknad risk för varje persontågslinje och 

godstågupplägg, att tåget ankommer sent till sin ändhållplats, i JA respektive 

UA. 

I definitionen av de olika scenarierna ingår information om hur många 

avgångar per år som sker i varje persontågslinje och godstågupplägg. I steg 

C1 kombineras denna information med de beräknade riskerna för 

ankomstförsening och då erhålls en uppskattning på hur många försenade 

ankomster till ändhållplats som sker per år för varje linje/upplägg. 

Exempelvis: Pendeltåget mellan ort A och ort B ankommer sent till ort B 200 

gånger per år i JA och 182 gånger i UA. 

De fortsatta beräkningarna beskrivs separat för gods- och persontåg. 

 

 

Figur 1 Processbild 1, de inledande stegen är desamma för gods- och persontåg 

2.1.3 Avslutande steg, godståg (Figur 2) 

Från de föregående beräkningsstegen (till och med steg C1) finns alltså, för 

varje godstågupplägg, en uppskattning av antalet försenade ankomster per 

år till ändhållplats. Nästa steg (C2) har som syfte att uppskatta hur många 

förseningstimmar det innebär årligen. Detta görs med hjälp av statistik på 

den genomsnittliga ankomstförseningens längd på olika stationer. Varje 
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godstågupplägg kopplas till en station som får representera dess slutstation. 

Från Trafikverkets ankomstförseningsstatistik extraheras alla sena 

ankomster (minst fem minuter) till den stationen under ett år. Bara godståg 

som har stationen som ändhållplats tas med i genomsnittet. Den 

genomsnittliga ankomstförseningens längd används sen till alla försenade 

godståg som kopplats till den stationen. Antalet försenade ankomster 

multiplicerat med den genomsnittliga förseningens längd, ger det totala 

antalet förseningstimmar. 

Utdata från steg C2 är alltså det årliga antalet förseningstimmar för varje 

godstågupplägg, i respektive scenario. Exempel: Godståget från X till Y med 

vara Z är i JA försenat till Y sammanlagt 95 timmar under ett år. I UA är 

motsvarande siffra 89 förseningstimmar. 

Antalet försenade tåg på ett år för ett visst tågupplägg kan skilja sig mellan 

JA och UA, men längden på den genomsnittliga förseningen per station är 

densamma i de båda scenarierna, eftersom det hittills inte funnits underlag 

för att göra en annan bedömning.  

 

 

Figur 2 Processbild 2a, avslutande steg för godståg 
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I det avslutande steget (steg D) uppskattas konsekvenserna av förseningen i 

respektive scenario, i termer av kostnader:  

 Antalet förseningstågtimmar påverkar de operativa kostnaderna för 

tåget (dock endast de tidsberoende kostnaderna och inte de 

avståndsberoende). Dessa beräknas med hjälp av ASEK-värden och 

information om tågets konfiguration. 

 Vidare uppstår kostnader till följd av att godset ombord på tåget blir 

sent. Om förseningstågtimmarna mulitpliceras med mängden gods 

ombord på tåget, får man antalet förseningstontimmar. Tidsvärden för 

detta finns i ASEK för olika godstyper. 

Utdata från steg D är alltså de årliga kostnaderna för förseningar för varje 

godstågupplägg i dels JA, dels UA.  

2.1.4 Avslutande steg, persontåg (Figur 3) 

Från de föregående beräkningsstegen (till och med steg C1) finns alltså, för 

varje persontåglinje, en uppskattning av antalet försenade ankomster per år 

till ändhållplats. Nästa steg (C2) har som syfte att uppskatta hur många 

förseningstimmar det innebär årligen. Detta görs med hjälp av statistik på 

den genomsnittliga ankomstförseningens längd på olika stationer. Varje 

persontågslinje kopplas till en station som får representera dess slutstation. 

Från Trafikverkets ankomstförseningsstatistik extraheras alla sena 

ankomster till den stationen under ett år. Bara persontåg som har stationen 

som ändhållplats tas med i genomsnittet. Den genomsnittliga 

ankomstförseningens längd används sen till alla försenade persontåg som 

förknippats med den stationen. Antalet försenade ankomster multiplicerat 

med den genomsnittliga förseningens längd, ger det totala antalet 

förseningstimmar. 

Utdata från steg C2 är alltså det årliga antalet förseningstimmar för varje 

persontågslinje, i respektive scenario. Exempel: Snabbtåget från X till Y är i 

JA försenat till Y sammanlagt 57 timmar under ett år. I UA är motsvarande 

siffra 55 förseningstimmar. 

Antalet försenade tåg på ett år för ett visst tågupplägg kan skilja sig mellan 

JA och UA, men längden på den genomsnittliga förseningen per station är 

densamma i de båda scenarierna, eftersom det hittills inte funnits underlag 

för att göra en annan bedömning. 

Liksom för godstågen är det inte bara förseningstågtimmarna som är av 

betydelse, utan även hur många resenärer som finns ombord det försenade 

tåget. Det vill säga att antalet förseningspersontimmar måste beräknas. Men 

i motsats till godstågen, där godset antas stanna ombord på tåget från 

startpunkt till ändhållplats, så stiger resenärer på och av längs med vägen. 

Ytterligare bedömningar behöver alltså göras av hur många resenärer som 

drabbas av förseningen. Detta görs med hjälp av schablonvärden och 

modelluppskattningar (Sampers/Samkalk) av antalet avstigande per station 

och linje. Utdata från steg C3 är alltså det årliga antalet 

förseningspersontimmar för varje persontågslinje, i respektive scenario. 
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Figur 3 Processbild 2b, avslutande steg för persontåg 

I det avslutande steget (steg D) uppskattas konsekvenserna av förseningen i 

respektive scenario, i termer av kostnader:  

 Antalet förseningstågtimmar påverkar de operativa kostnaderna för 

tåget (dock endast de tidsberoende kostnaderna och inte de 

avståndsberoende). Dessa beräknas med hjälp av ASEK-värden, typ 

av tåg och antalet sittplatser på tåget (baseras på antalet resenärer). 

 Antalet förseningspersontimmar multipliceras med 

förseningstidsvärden enligt ASEK. Tidsvärdena varierar för olika typer 

av resenärer (regionala/nationella resor samt arbets-, tjänste- eller 

privatresor). Utifrån sammansättningen över året på varje linje 

används ett viktat medelvärde för tidsvärdet per 

förseningspersontimme. 

Utdata från steg D är alltså de årliga kostnaderna för förseningar för varje 

persontågslinje i dels JA, dels UA. 

 GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 2.2
ANTAGANDEN 

2.2.1 Dataunderlag 

Två statistikunderlag från Trafikverket används som indata i analyserna: 

merförseningsstatistik och punktlighetsstatistik. Dessa beskrivs nedan. 
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2.2.1.1 Merförseningsstatistik 

Enligt JNB 2015
2
 är en merförsening ”Försening jämfört med körplanen i 

första mätpunkten, eller tillkommande försening mellan två mätpunkter som 

följer direkt efter varandra i Trafikverkets system för avvikelser”. En 

merförsening skiljer sig alltså från en tidsavvikelse, som definieras som 

skillnaden mellan tidpunkten då tåget planeras ankomma eller avgå från en 

viss plats, och tiden då tåget verkligen ankommer eller avgår. En 

merförsening vid en viss plats innebär att tidsavvikelsen ökar med mer än 

tre minuter. Ett tåg kan alltså ha en tidsavvikelse på en sträcka utan att ha en 

merförsening. 

När en merförsening lika med eller större än tre minuter uppstår i tågtrafiken 

ska en orsakskod rapporteras i systemet Basun
3
. Statistiken sammanställs 

sedan i databasen Lupp
4
. I Lupp redovisas tågslagen GT (Godståg) och RST 

(Resandetåg) separat. Varje händelse i merförseningsstatistiken finns 

rapporterad med bland annat tågnummer, tåguppdragsnummer
5
, datum och 

tid, plats, bandel, samt orsakskod.  

 Trafikupplägget följer den årliga tågplanen (med brytpunkt andra 

veckan i december).  

 I analysen av merförseningsstatistiken likställs ett tåg med ett 

tåguppdragsnummer.  

 Bandel är ett referenssystem och ett bandelsnummer kan motsvara 

en länk eller en nod.  

 Orsakskoderna kan rapporteras på flera nivåer, där 

huvudkategorierna (nivå 1) är infrastruktur, driftledning, 

järnvägsföretag, följdorsaker, olyckor/tillbud och yttre faktorer. 

Underkategorier finns på ytterligare två nivåer. Kodningen på nivå 1 

och 2 används i analysen.  

Ett visst tåg kan råka ut för flera merförseningar (med samma eller olika 

orsakskoder) under sin färd. Likaså kan en merförsening uppstå, men på 

grund av exempelvis marginaler i tidtabellsläggningen, kan förseningen 

elimineras (köras ikapp) senare under färden. 

I den här analysen är det egentligen risken för att ett tåg blir försenat och att 

den förseningen kvarstår vid tågets ankomst vid station som är av intresse. 

Den risken går inte att utläsa ur merförseningsstatistiken direkt, eftersom 

merförseningarna inte kopplas till ankomstpunktligheten för enskilda tåg. 

Men eftersom merförseningsstatisiken är den enda data som är kodad med 

orsak till förseningen, behöver analysen utgå från den ändå.  

Ett tåg som redan är försenat löper större risk att bli ytterligare försenat, 

eftersom det avviker från sin tilldelade kanal. Om alla rapporterade 

merförseningar togs med i analysen riskeras dubbelräkning och därmed 

                                                   
2
Järnvägsnätsbeskrivning 2015: http://www.trafikverket.se/for-dig-i-

branschen/jarnvag/jarnvagsnatsbeskrivningen-jnb/jarnvagsnatsbeskrivning-
2015/  
3
 Basun – Driftledningscentralens gemensamma verktyg för all 

händelserapportering. 
4
 Lupp – Uppföljningssystem för statistik om punktlighet och störningar. 

5
 Ett tåguppdrag kan innehålla flera tågnummer, eftersom ett tåg kan byta 

tågnummer ett eller flera gånger under sin färd från start- till slutpunkt (så 
kallat genomfartståg) 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/jarnvagsnatsbeskrivningen-jnb/jarnvagsnatsbeskrivning-2015/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/jarnvagsnatsbeskrivningen-jnb/jarnvagsnatsbeskrivning-2015/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/jarnvagsnatsbeskrivningen-jnb/jarnvagsnatsbeskrivning-2015/
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överskattning av risken för att ett tåg blir försenat. I bearbetningen av 

merförseningsdata tas därför bara den första rapporterade merförseningen 

med, för varje tåguppdrag och dag. Beställning och bearbetning av rådata 

omfattar följande: 

1. Utdrag ur Lupp av orsakskodad merförseningsstatistik för 

a. En relevant tidsperiod, förslagsvis minst ett år så nära i tiden som 

möjligt 

b. De bandelar som ingår i analysen 

c. med information för varje händelse/rad om datum och tid, 

tåguppdragsnummer, bandel och orsakskod (på nivå 1 och nivå 2)  

2. För varje tåguppdrag och dygn rensas alla merförseningshändelser ut 

som inte är den som rapporterats först på tågets resa 

3. Aggregering av antalet kvarvarande merförseningshändelser under den 

aktuella tidsperioden per bandel och orsakskod (på nivå 2). 

2.2.1.2 Punktlighetsstatistik 

Punktlighet uppskattas i form av tidsavvikelse mellan verklig ankomst till en 

station och tidtabellen. I analysen används tidsavvikelser mot tågplan på mer 

än 5 min (RT +5) för gods- och persontåg. Tidsavvikelser som innebär för 

tidig ankomst tas inte med. I systemet Lupp finns information om punktlighet 

och avvikelse mot tågplan för alla järnvägsstationer där det sker godslastning 

eller/och resutbyte. För varje rad anges  

 Datum och tid då ankomsten är planerad 

 Datum och tid då ankomsten utfördes 

 Tågnummer och tåguppdragsnummer 

 Typ av tåg (godståg eller persontåg) 

 Station 

 Om tåget gör uppehåll på stationen, passerar eller stannar (det vill 

säga att stationen är ändhållplatsen) 

För att koppla ankomstpunktligheten till förseningsrisken per 

linje/tågupplägg, har varje linje/tågupplägg tilldelats en station som får 

representera dess ändhållplats. Ett antal stationer måste därför väljas ut för 

att representera alla linjer/tågupplägg som inkluderats i det studerade 

systemet. Punktlighetsstatistik för dessa stationer beställs ur Lupp. 

Man skulle även kunna tänka sig en mer detaljerad analys där punktligheten 

beräknas och differentieras för alla (eller i alla fall flera) stationer som linjerna 

passerar (och inte bara ändhållplatsen). Det skulle dock kräva mer resurser 

och ytterligare modellutvekling jämfört med de analyser som genomförts 

hittills och som beskrivs här.  

Beställning och bearbetning av rådata omfattar följande: 

1. Utdrag ur Lupp av punktlighetsstatistik för  

a. En relevant tidsperiod, förslagsvis minst ett år så nära i tiden som 

möjligt 

b. De viktigaste slutstationerna i det studerade systemet med 

information om parametrarna i punktlistan ovan 

2. Bortrensning av alla rader som motsvarar en avvikelse som är mindre än 

fem minuter (det vill säga att utförd tidpunkt – planerad tidpunkt ska vara 

>5 minuter för att raden ska tas med) 
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3. Bortrensning av alla rader som inte motsvarar ankomst till slutstation (det 

vill säga att parametern ”Uppehållstyp” ska vara lika med ”Sista” för att 

raden ska tas med) 

4. Baserat på kvarvarande rader: beräkning av den genomsnittliga 

tidsavvikelsens längd under den aktuella tidsperioden, per station och 

uppdelat på godståg respektive persontåg. 

2.2.2 Effektsamband 

Metodiken för att beräkna förseningseffekterna av den analyserade åtgärden 

bygger på ett antal antaganden. Dessa beskrivs och motiveras här.  

Den studerade åtgärdens effekt på kostnaderna för försening i UA jämfört 

med JA uppskattas genom att man antar att risken för försening är olika i de 

två scenarierna. Givet en viss trafikering kommer en förändrad risk resultera i 

ett förändrat antal förseningar och förseningstimmar under en viss tidsperiod 

(här ett år). Konsekvenserna när en försening väl uppstår, i termer av en 

genomsnittlig försenings längd och kostnaderna per förseningstimma, antas 

vara desamma i JA och UA, främst på grund av brist på underlag att göra 

bättre bedömningar.  

2.2.2.1 Antaganden om förändrad förseningsrisk mellan JA och UA 

Åtgärden som studeras antas kunna påverka risken för förseningar genom 

att (1) infrastrukturens standard förändras, och/eller (2) 

kapacitetsutnyttjandet förändras. Om varken (1) eller (2) förändras till följd av 

åtgärden, blir enligt denna metodik även förseningsrisken oförändrad. 

Merförseningsstatistiken som beskrivs i avsnittet Dataunderlag ovan är som 

sagt orsakskodad, vilket innebär att varje förseningshändelse har en 

orsakskod. Alla orsakskoder har enligt metodiken kategoriserats som 

infrastrukturrelaterade och/eller trängselrelaterade, eller övriga, enligt Tabell 

1. Med infrastrukturrelaterad förseningsorsak avses att risken för en 

förseningshändelse med sådan orsak bedöms vara förknippad med 

infrastrukturens standard. Med trängselrelaterad förseningsorsak avses att 

risken för en förseningshändelse med sådan orsak bedöms vara förknippad 

med bandelens kapacitetsutnyttjande. För övriga orsaker (till exempel 

Järnvägsföretag) görs inga antaganden om samband mellan effekt av 

åtgärden och förändrad risk. 
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Tabell 1 Kategorisering av förseningsorsaker som infrastrukturrelaterade och/eller 
trängselrelaterade 

Orsakskodning (nivå 1 – nivå 2) Infrastruktu

r-relaterad 

Trängsel-

relaterad 

Driftledning - Misstänkt fel i körplan/felplanering 
  

Driftledning - Operativa stödsystem 
  

Driftledning - Ordergivning pga. tågföring 
 

x 

Driftledning - Personal 
 

x 

Driftledning - Prioritering 
 

x 

Driftledning - Tågträngsel bangård 
 

x 

Följdorsaker - Omlopp/inväntan 
 

x 

Följdorsaker - Stört av annat tåg 
 

x 

Följdorsaker - Tågföring 
 

x 

Infrastruktur - Banarbete/transport x x 

Infrastruktur - Bangårdsanläggningar x x 

Infrastruktur - Banunderbyggnad x x 

Infrastruktur - Banöverbyggnad x x 

Infrastruktur - Elanläggningar x x 

Infrastruktur - Framkomlighet i spår pga. väder x x 

Infrastruktur - Signalanläggningar x x 

Infrastruktur - Teleanläggningar x x 

Infrastruktur - Övriga anläggningar x x 

Järnvägsföretag - Avvikande sammansättning 
  

Järnvägsföretag - Dragfordon / motorvagn 
  

Järnvägsföretag - Förarpersonal 
  

Järnvägsföretag - Ingen uppgift från JF 
  

Järnvägsföretag - Ombordpersonal 
  

Järnvägsföretag - Prioritering 
  

Järnvägsföretag - Sent från depå 
  

Järnvägsföretag - Stationär personal 
  

Järnvägsföretag - Terminal/Plattform-hantering 
  

Järnvägsföretag - Vagn 
  

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer - Avsyning av 

bana/fordon 

x 
 

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer - Broöppning 
  

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer - Djur 
  

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer - Människa 
  

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer - Naturhändelser 
  

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer - Otjänlig väderlek på 

bangård 

x 
 

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer - Sent till/från utland 

eller annan infrastrukturförvaltare   

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer - Tåg/arbetsrörelse x 
 

 

Det finns i dagsläget inga effektsamband härledda som beskriver hur 

sambandet mellan infrastrukturens standard och risken för förseningar ser ut, 

inte heller mellan trängsel/kapacitetsutnyttjande på en bana och 

förseningsrisken. Sådana samband bör dock finnas. I väntan på att det 

undersöks och eventuella effektsamband tas fram, tillämpas grövre 

schablonmässiga beräkningar: 

 Om kapacitetsutnyttjandet på en bandel förändras med mer än 10 % 

(upp eller ner) i UA jämfört med JA, så har förseningsrisken på den 

bandelen skrivits ned (om kapacitetsutnyttjandet minskar) eller upp 
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(om det ökar) med 25 %. Endast en andel av den totala risken, 

nämligen den del som kopplats till trängsel enligt Tabell 1, räknas om.  

 Exempel: Ett tåg passerar en viss bandel. Risken att tåget ska 

drabbas av en försening är i JA 9,2 %, varav 2,7 % är av orsaker 

som kopplas till trängsel. I UA minskar kapacitetsutnyttjandet med 

15 %, vilket är mer än 10 %. Alltså minskas risken för försening av 

trängselrelaterade orsaker på bandelen med 25 %: 0,25*2,7 % = 

0,7 %. Den totala risken i UA blir då 9,2 % - 0,7 % = 8,5 %. 

 De här siffrorna kan bara motiveras med resonemang kring vad 

som kan bedömas vara stora och små effekter. Om 

kapacitetsutnyttjandet på en bandel ligger högt, kan en sänkning 

få stor effekt på förseningarna, medan om utnyttjandegraden 

redan är låg får sänkningen antagligen liten eller ingen effekt. Man 

kan tänka sig fall där 5 % sänkning bedöms vara betydelsefull och 

andra fall där 30 % antagligen inte förändrar situationen. Samtidigt 

fanns behov av generella samband. Tröskelvärdet 10 % skillnad 

baseras på en genomgång av hur stora effekterna blev på 

högtrafikerade bandelar i Norrbotniabaneanalysen, där 

förändringar på mindre än 10 % var små i förhållande till helheten. 

Effekten 25 % minskning av förseningarna valdes eftersom en 

halvering (50 %) bedömdes drastisk i vissa fall. Om exempelvis en 

bandel får ett minskat kapacitetsutnyttjande från 95 % till 85 % så 

är troligtvis risken för förseningar fortsatt högre än vad en 

halvering skulle innebära. Detta medför å andra sidan att om 

kapacitetsutnyttjandet teoretiskt skulle gå från 90 % till 10 % på en 

bandel, så underskattas troligtvis effekten när 25 % tillämpas. På 

så vis kan man argumentera för att det är en försiktighetsprincip 

som tillämpats, jämfört med övriga schablonberäkningar där 50-

50-samband ofta antagits. Om det stämmer eller ej får fortsatta 

undersökningar utvisa. 

 Om åtgärden innebär nybyggnation eller upprustning av bana, antas 

de infrastrukturrelaterade störningarna minska. Vilka antaganden som 

görs måste bero på den exakta åtgärden och vilken standard befintlig 

infrastruktur har. I fallet med Norrbotniabanan innebär åtgärden 

nybyggnation av bana och den befintliga, parallella banan bedömdes 

ha relativt låg standard. Risken för förseningar med 

infrastrukturrelaterade orsaker antogs därför vara hälften så stor på 

den nya banan som på den befintliga, parallella banan.  

 Exempel: Ett tåg passerar en viss bandel. Risken att tåget ska 

drabbas av en försening är i JA 14 %, varav 2,3 % är av orsaker 

som kopplas till infrastrukturen. På den nya, parallella bandelen 

minskas risken för försening av infrastrukturrelaterade orsaker 

med 50 %: 0,5*2,3 % = 1,2 %. Förutsatt att de parallella 

bandelarna är lika långa, blir den totala risken på den nya 

bandelen i UA då 14 % - 1,2 % = 12,8 %. Om längden på 

bandelarna inte är samma, kan risken skrivas upp eller ner 

proportionellt mot sträckan. 

Dessa schablontal är en första ansats, för att kunna göra en beräkning över 

huvud taget i brist på härledda effektsamband. Om underlag finns för att göra 

bättre antaganden, kan schablontalen bytas ut. 
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2.2.2.2 Antaganden om samband mellan försening under väg och 
ankomstförsening 

Beräkningen av risken för försening bygger på statistik om merförseningar 

längs med tågens färd genom det studerade systemet. Alla merförseningar 

som uppstår längs med ett tågs resa leder dock inte till en försening vid 

godsets destination eller passagerarnas avstigningsorter. Genom att det kan 

finnas marginaler inlagda i tidtabellerna eller genom att det försenade tåget 

prioriteras av trafikledningen, kan förseningar som uppstått under väg ibland 

köras ikapp. Hur ofta detta sker och ifall sambandet ser olika ut för olika 

typer av tåg och olika sträckor, har inte undersökts. Sådana samband bör 

dock kunna härledas ur befintlig statistik. Tills detta har gjorts, antas att 

hälften av alla tåg som drabbas av en merförsening någonstans under väg 

även blir försenade vid sin slutstation, och att den andra hälften lyckas köra 

ikapp sin försening. Ett annat sätt att utrycka samma sak är att för ett visst 

tåg beräknas risken för ankomstförsening vid slutstation vara lika med 50 % 

av risken att en försening uppstår någonstans under tågets färd genom det 

studerade systemet. 

2.2.3 Övriga antaganden 

2.2.3.1 Summering av merförseningsrisk för en hel tåglinje/tågupplägg 

Vi antar att den totala merförseningsrisken för en persontåglinje eller ett 

godstågupplägg är summan av merförseningsrisken för alla bandelar som 

ingår i tågets rutt. Detta är ur en matematisk synvinkel inte korrekt, eftersom 

man då dubbelräknar risken att merförsening inträffar på två eller flera 

bandelar under samma resa, se Figur 4. Men då metoden först utvecklades 

tillämpades den i ett system med få ingående bandelar och skillnaden mot 

en korrekt matematisk risksummering blir då mycket liten (och den totala 

risken blev inte orimligt stor). För större system blir avvikelsen större och 

man riskerar att komma upp i totalrisker över 100 %. Förslagsvis skulle en 

genomsnittlig risk för alla ingående bandelar per linje kunna tillämpas istället. 

Mer avancerade metoder är också tänkbara men kräver i så fall större 

beräkningsresurser. 
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Figur 4 Förenkling av summeringen av förseningsrisk per tåglinje/tågupplägg 

 

Endast bandelar som ingår i det studerade systemet räknas in, även om det 

finns tåglinjer och godstågupplägg som trafikerar flera bandelar före och/eller 

efter dessa under sin hela resa. För bandelar utanför systemet antas 

förseningsrisken inte förändras mellan JA och UA och därmed sätts risken 

för dessa till noll. 

2.2.3.2 Antal drabbade resenärer 

För godståg räcker det att veta att ett tåg blivit försenat under väg och är 

försenat till sin slutstation, eftersom det innebär att allt gods blir försenat (vi 

antar att allt gods ombord på ett tåg fraktas till tågets slutstation). För 

persontåg däremot går resenärer av och på under färden och då har det av 

beydelse var under resan som förseningen inträffar. 

I Figur 5 visas ett exempel på en persontåglinje som kan ingå i analysen. Vi 

antar att tåget blir försenat någonstans inom det studerade systemet (och att 

förseningen inte kan köras ikapp). Hur många resenärer drabbas av 

förseningen?  

För det första antar vi att alla resenärer som ska till slutstationen blir 

försenade: 75 resenärer. Resenärer som stiger av innan tåget når det 

studerade systemet antas inte drabbas. I exemplet är det 35 + 20 + 10 = 65 

resenärer som stiger av inom systemet (men före slutstationen). Av dem 

antar vi att hälften, det vill säga 33 resenärer, blir försenade. Sammanlagt blir 

alltså 75 + 33 = 108 resenärer försenade, om en försening uppstår på den 

aktuella linjen. Det antalet divideras sedan med det totala antalet avstigande 

under hela linjen (inklusive eventuella hållplatser utanför systemet) för att 
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erhålla en kvot som beskriver hur stor andel av resenärerna på en linje som i 

genomsnitt drabbas när en försening uppstår i det studerade systemet. 

 

Figur 5 Exempel på studerad persontåglinje 

 

Om linjen fortsätter efter systemet, det vill säga att slutstationen ligger 

utanför det studerade systemet, antas att alla resenärer som stiger av efter 

den sista stationen i systemet också drabbas av förseningen. I exemplet i 

Figur 6 nedan innebär det att ytterligare 55 resenärer, det vill säga 

108 + 55 = 163 resenärer antas bli försenade.  

 

Figur 6 Exempel på studerad persontåglinje 

 

Förseningens storlek uppskattas, som beskrivits ovan, av den genomsnittliga 

förseningen vid slutstation. I verkligheten när ett tåg blir försenat, varierar 

tidsavvikelsens storlek ofta från att förseningen uppstår fram till att tåget når 

sin slutstation, se Figur 7. Detta har inte modellerats. Istället antas att 

förseningen uppstår halvvägs in i systemet på det sätt som beskrivits ovan 

och att förseningens storlek sedan är densamma hela vägen till 

slutstationen. 
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Figur 7 Exempel på realistisk försening som varierar i längd längs med tågets färd 
genom systemet (gul prickad linje) och representationen av förseningen som en 
stegfunktion som startar då hälften av passagerarna inom systemgränserna stigit av 
(blå linje) 

 

 

Figur 8 En kombination av Figur 6 och Figur 7 för att illustrera sambandet. En 
försening antas uppstå någonstans längs med tågets färd genom systemet. I 
verkligheten varierar förseningens storlek längs med färden (gul prickad linje) och 
olika resenärer blir olika mycket försenade, beroende på var de stiger av. I modellen 
antar vi att förseningen går från 0 till en genomsnittlig nivå vid en och samma tidpunkt 
och alla resenärer som stiger av efter den tidpunkten blir lika försenade.Tidpunkten 
inträffar när hälften av resenärerna som stiger av före sista stationen i systemet stigit 
av. I exemplet: hälften av (35 + 20 + 10 = 65), det vill säga 33 resenärer. 

 

2.2.3.3 Sampers/Samkalk och ASEK:s kalkylvärden och 
beräkningshandledning (för persontrafik) 

Sampers/Samkalk är Trafikverkets persontrafikprognosverktyg och verktyg 

för samhällsekonomisk analys. Från Sampers/Samkalk vi kan hämta ut 

uppgifter om antal tåg per tåglinje och antal resenärer per årsmedelsdygn 

per tåglinje, fördelat på olika reseärenden. Det finns fyra typer av 

reseärenden: långväga privatresor (resor längre än 10 mil), regionala 

privatresor (resor kortare än 10 mil), långväga/regionala tjänsteresor och 

arbetsresor.  
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Utifrån antal årsmedelsdygnresenärer per tåglinje beräknas antalet sittplatser 

i tåget enligt rekommendationerna i ASEK 5.2 (kapitel 13.5) tillsammans med 

de genomsnittliga beläggningstalen per tågtyp som också anges i ASEK 5.2 

(tabell 13.21). Detta ger de tidsberoende operativa kostnaderna per 

tågtimme för varje tåglinje (att senare multiplicera med antalet 

förseningstimmar). 

Åktidsvärdet skiljer mellan de fyra olika reseärendena enligt ASEK 5.2 (tabell 

7.1 och tabell 7.7). Med hjälp av antal årsmedeldygnsresenärer per 

reseärende kan ett viktat genomsnittligt åktidsvärde per linje beräknas. Det 

genomsnittliga förseningstidsvärdet för en linje beräknas genom att en faktor 

3,5 multipliceras med motsvarande åktidsvärde enligt ASEK 5.2 (tabell 8.1). 

2.2.3.4 Samgods/Bangods och ASEK:s kalkylvärden och 
beräkningshandledning (för godstrafik) 

Samgods och Bangods är Trafikverkets verktyg för godstrafikprognoser. 

Därifrån hämtas uppgifter om antal tåg per år i olika godstågupplägg, och 

mängd och typ av gods på de olika tågen.  

Förseningstidsvärdena i kronor per tontimme varierar för olika typer av gods. 

I ASEK 5.2, kapitel 8.3 anges förseningstidsvärden per varugrupp för två 

olika varugruppsindelningar (tabell 8.4 och 8.5). Det är därför det behöver 

vara känt (eller finnas antaganden om) vilken typ av gods som finns på varje 

försenat tåg, och hur många ton gods det är. 

Den andra kostnadsposten är de operativa tidsberoende kostnaderna per 

tågtimme. Värden för att beräkna timkostnaden för varje tåg finns i ASEK 

5.2, kapitel 14.2. Beroende på vilket underlag som finns tillgängligt gällande 

trafikeringen, kan antingen tabell 14.4 eller tabell 14.5 användas.  

Värdena i tabell 14.4 är genomsnittliga kostnader per timme och 

transporterat nettoton, angivna per tågtyp. För att kunna tillämpa dem 

behöver man endast veta tågtyp och hur många ton gods det är på det 

försenade tåget (det innebär dock att tomtåg inte får någon 

förseningskostnad, eftersom kostnaden baseras på nettotonnage). 

Värdena i ASEK 5.2 tabell 14.5 ska användas tillsammans med formlerna på 

sidan därefter och för att kunna beräkna timkostnaderna för ett helt tåg 

behövs underlag för eller antaganden om antalet vagnar per tåg, om 

vagnarna är 2- eller 4-axliga och hur många som är lastade respektive 

tomma. Väljs denna metod så får även tomtåg en förseningskostnad. 

 BERÄKNINGSSTEG – DETALJBESKRIVNING 2.3

I det här kapitlet beskrivs varje beräkningssteg detaljerat. De effektsamband 

och underlag som tillämpas har beskrivits i de föregående kapitlen. 

2.3.1 Steg A1-A4 – merförseningsrisk per bandel i JA och UA 

Beräkningarna börjar med att ta fram merförseningsrisken per bandel, 

baserat på merförseningsstatistiken och tågplan X. Vi använder tågplan 2013 

- T13 som ett räkneexempel nedan. Merförseningsstatistiken har beskrivits i 

avsnittet Dataunderlag ovan, samt hur man ur den kan beräkna antalet 

(första) merförseningshändelser per bandel och orsakskod under aktuellt år. 

I merförseningsstatistiken finns även bandelar i järnvägssystemet i Danmark 
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(DSB) och Norge (NSB) (ungefär 0.4 % av raderna/merförseningarna). För 

analys inom Sverige rekommenderar vi att de raderna tas bort.  

För att kunna beräkna risken för merförsening per bandel måste vi också 

veta trafikeringen på alla bandelar och den hämtas från tidtabellen
6
 för 

aktuellt år (här 2013). Merförseningsrisken för bandel N beräknas som:  

 

𝑀𝐹𝑅𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑁 =
∑ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 2013𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑁

∑ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑆𝑇 𝑜𝑐ℎ 𝐺𝑇 𝑖 𝑇13𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑁
 

 

Det är också möjligt att beräkna 𝑀𝐹𝑅𝑁 separat för godståg (GT) och 

persontåg (RST). Merförseningsstatistiken innehåller information om typ av 

tåg (om information om tågslag saknas, kan tågslaget identifieras enligt 

tågnummer i motsvarande tågplan, men om både tågsnummer och tågslag 

saknas tas raden bort). Om detta angreppssätt väljs, måste naturligtvis även 

trafikeringen (nämnaren i ekvationen ovan) delas upp på godståg och 

persontåg. 

Motsvarande (första) merförseningsrisk beräknas även separat för varje 

orsakskod k i Tabell 1: 

 

𝑀𝐹𝑅𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑁,   𝑜𝑟𝑠𝑎𝑘𝑠𝑘𝑜𝑑 𝑘 =  

 =  
∑ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 2013𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑁 (𝑜𝑟𝑠𝑎𝑘𝑠𝑘𝑜𝑑 𝑘)

∑ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑆𝑇 𝑜𝑐ℎ 𝐺𝑇 𝑖 𝑇13  𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑁 
 

  

Orsakskoderna k har grupperats till tre kategorier K enligt Tabell 1: 

infrastrukturrelaterade, trängselrelaterade och övriga.  

Merförseningsrisk per bandel N och orsakskod k för aktuellt år (här 2013) är 

underlag för båda JA och UA. Men i UA kan den studerade åtgärden 

exempelvis  minska de trängselrelaterade förseningarna genom att 

kapacitetutnyttjandet minskar, och/eller om nya banor med högre standard 

tillkommer eller befintliga banor får en högre standard kan de 

infrastrukturrelaterade förseningarna minska jämfört med JA. Alltså 

manipuleras de framräknade förseningsriskerna per bandel i UA enligt 

effektsambanden som beskrivits i avsnittet Antaganden om förändrad 

förseningsrisk mellan JA och UA under Effektsamband ovan: 

     

𝑀𝐹𝑅𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑁,   𝑈𝐴 =  

=∑(𝑀𝐹𝑅𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑁,𝑜𝑟𝑠𝑎𝑘𝑠𝑘𝑜𝑑 𝑘 ⋅ 𝑓(𝑘, 𝐾𝑈𝑁 , 𝑆𝑇𝑁)

𝑘

)  

                                                   
6
 Om man har tillgång till andra källor till trafikeringen för aktuellt historiskt år, 

exempelvis Samkalk ”linje-länk”-tabell i kombination med Trafikverkets 
system BIS (och motsvarande för godståg), kan dessa användas istället. Det 
kan exempelvis vara lämpligt om det studerade systemet innehåller många 
bandelar och framtagningen av trafikering per bandel behöver 
automatiseras. 
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där 𝑀𝐹𝑅𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑁,𝑜𝑟𝑠𝑎𝑘𝑠𝑘𝑜𝑑 𝑘 är merförseningsrisken per bandel N och 

orsakskod k år 2013 och ges av ekvationen ovan, och 𝑓(𝑘, 𝐾𝑈𝑁 , 𝑆𝑇𝑁) är de 

effektsamband som beskrivits tidigare. 𝑓(𝑘, 𝐾𝑈𝑁 , 𝑆𝑇𝑁) är alltså en kvot som 

beror på orsakskod k (se Tabell 1) och hur åtgärden antas påverka bandel N: 

 

𝐾𝑈𝑁 =
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑁 𝑖 𝑈𝐴

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑁 𝑖 𝐽𝐴
 

 

𝑆𝑇𝑁 = {
1, 𝑜𝑚 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑁: 𝑠 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑓ö𝑟𝑏ä𝑡𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑖 𝑈𝐴 𝑗𝑓𝑟.𝑚. 𝐽𝐴

0, 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠
 

 

𝑓(𝑘, 𝐾𝑈𝑁 , 𝑆𝑇𝑁) =

{
 

 
0,75, 𝑜𝑚 𝑘 ∈ 𝐾 = 𝑡𝑟ä𝑛𝑔𝑠𝑒𝑙 𝑜𝑐ℎ 𝐾𝑈𝑁 < 0,9
1,25, 𝑜𝑚 𝑘 ∈ 𝐾 = 𝑡𝑟ä𝑛𝑔𝑠𝑒𝑙 𝑜𝑐ℎ 𝐾𝑈𝑁 > 1,1

0,5, 𝑜𝑚 𝑘 ∈ 𝐾 = 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟7 𝑜𝑐ℎ 𝑆𝑇𝑁 = 1
1, 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠

 

I JA behålls de observerade merförseningsriskerna per bandel från år 2013 

(eller annat observerat  år): 

 𝑀𝐹𝑅𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑁,   𝐽𝐴 =  

=∑𝑀𝐹𝑅𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑁,𝑜𝑟𝑠𝑎𝑘𝑠𝑘𝑜𝑑 𝑘
𝑘

  

2.3.2 Steg B1-C1 – antal försenade ankomster per linje/upplägg 
i JA och UA 

Efter att merförseningsrisken per bandel har sammanställts i de olika 

scenarierna, måste merförseningsrisken aggregeras till tåglinjenivå för att 

kunna tillämpas på resultat från Sampers/Samkalk och Samgods/Bangods.  I 

varje tåglinje eller godstågupplägg ingår flera tågavgångar med identisk rutt, 

det vill säga att tågen trafikerar samma uppsättning sammanhängande 

bandelar. Merförseningsrisken per tågavgång summeras över alla bandelar 

N som ingår i rutten R enligt antaganden som beskrivits i avsnittet 

Summering av merförseningsrisk för en hel tåglinje/tågupplägg under Övriga 

antaganden ovan: 

  

𝑀𝐹𝑅𝑡å𝑔𝑎𝑣𝑔å𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑟𝑢𝑡𝑡 𝑅 = ∑ 𝑀𝐹𝑅𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑁
𝑁∈𝑅

 

Vi antar att 50 % av merförseningarna som uppstår under väg körs ikapp 

före slutstationen, se avsnitt Antaganden om samband mellan försening 

under väg och ankomstförsening under Effektsamband ovan. Därför halveras 

den beräknade merförseningsrisken per studerad tågavgång för att erhålla 

ankomstförseningsrisken för ett visst tåg med rutt R: 

                                                   
7
 Vissa orsakskoder k har kodats både som trängselrelaterade och 

infrastrukturrelaterade, se Tabell 1. Om det finns bandelar där både 
kapacitetsutnyttjandet förändras med mer än 10 % och banans standard 
förbättras, så tillämpas båda kvoterna (alltså fk = 0,5*0,75 (vid minskning av 
KU) eller fk = 0,5 * 1,25 (vid ökning av KU)) 
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𝐴𝐹𝑅𝑡å𝑔 𝑟𝑢𝑡𝑡 𝑅 = 0,5 ⋅ 𝑀𝐹𝑅𝑡å𝑔𝑎𝑣𝑔å𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑟𝑢𝑡𝑡 𝑅 

 

I det sista delsteget beräknas antalet försenade tåg under året på varje 

tåglinje/upplägg X och riktning r. Tåget antas trafikera rutten R. 

Den beräknade ankomstförseningsrisken för tåg på rutt R, 𝐴𝐹𝑅𝑡å𝑔 𝑟𝑢𝑡𝑡 𝑅 , 

mulitpliceras med antalet avgångar under året, per riktning r  för linje/upplägg 

X . Olika riktningar i samma tåglinje/upplägg räknas separat på grund av 

olika mängd resenärer/avstigande i olika riktningar på samma tåglinje. För 

godstrafiken varierar ofta mängden gods på tåget beroende på riktningen.  

Varje tågavgång i samma tåglinje/upplägg och riktning antas ha identisk 

merförseningsrisk och antal årsmedelndygnresenärer/godsmängd. Uppgift 

om antal tågavgångar per tåglinje/upplägg och riktning hämtas från ”linje-

länk”-tabellen i Samkalk för persontågen
8
 och Samgods/Bangodsresultat för 

godstågen. Antalet försenade tåg i linje/upplägg X och riktning r beräknas 

som: 

 

𝐴𝐹𝑇𝑋,𝑟 =   𝐴𝐹𝑅𝑡å𝑔 𝑝å 𝑟𝑢𝑡𝑡 𝑅 ⋅ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 (𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 𝑋, 𝑟𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑟) 

 

Antalet försenade tåg (AFT) per upplägg/linje X och riktning r kan skilja sig 

mellan JA och UA, både på grund av att förseningsrisken skiljer sig, men 

även antalet avgångar kan vara olika i JA och UA. 

2.3.3 Steg C2-D  – förseningskostnader för persontåg 

Baserat på punktlighetsstatistiken som beskrivits i kapitlet Dataunderlag 

ovan har genomsnittlig ankomstförseningslängd beräknats för alla 

slutstationer för persontåglinjer och i båda riktningar. Om det finns tåglinjer 

med annan slutstation än någon av dem som ingår i dataunderlaget, får en 

av de inkluderade slutstationerna väljas ut att representera även de linjerna – 

förslagsvis väljs den närmaste stationen. Om linjer fortsätter sin färd utanför 

det studerade systemet, väljs den sista inkluderade stationen som tåget 

passerar som slutstation.  

Beräkning av merförseningsrisk per tåglinje och riktning som beskrivits 

ovanför skiljer mellan JA och UA på grund av effekter av åtgärd(er) och 

eventuellt olika antal persontåg i UA jämfört med JA. Men 

punktlighetsstatistiken (som använts för att beräkna ankomstförsening per 

slutstation) skiljer sig inte mellan JA och UA,  eftersom 

samband/prognosmetod saknas för att justera ankomstpunktligheten i UA 

efter åtgärd(er) samt för att skriva fram ankomstpunktligheten från det 

observerade året (här 2013) till prognosåret.  

Varje tåglinje X och riktning r har alltså kopplats till en station n som 

representerar dess slutstation. Den genomsnittliga ankomstförseningen för 

persontåg (RST) som har station n som  slutstation har erhållits från 

                                                   
8
 I ”linje-länk”-tabellen anges antal dubbelturer per dag. För att räkna om det 

till antal tågavgångar per år antas 320 trafikdagar per år (Lena Wieweg, 
Trafikverket)  
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punktlighetsstatistiken och kallas här 𝐺𝐴𝐹𝑛,𝑅𝑆𝑇  . Beräkningen av antal 

förseningstågtimmar (FTT) för tåglinje X, riktning r följer nedan: 

𝐹𝑇𝑇𝑋,𝑟,𝐽𝐴 = 𝐴𝐹𝑇𝑥,𝑟,𝐽𝐴 ⋅ 𝐺𝐴𝐹𝑛,𝑅𝑆𝑇 

Det vill säga antalet försenade tåg under året på linjen och i aktuell riktning 

mulitplicerat med den genomsnittliga ankomstförseningen för persontåg på 

motsvarande slutstation. 

För UA har vi motsvarande beräkning (observera att endast antalet 

försenade tåg per år (AFT) skiljer sig jämfört med JA): 

𝐹𝑇𝑇𝑋,𝑟,𝑈𝐴 = 𝐴𝐹𝑇𝑥,𝑟,𝑈𝐴 ⋅ 𝐺𝐴𝐹𝑛,𝑅𝑆𝑇 

För att härleda förseningspersontimmar per år i JA och UA, behövs uppgifter 

om  avstigning per station och linjetabeller som resultat från 

Sampers/Samkalk-körning i JA respektive UA. Detta beskrivs i avsnittet Antal 

drabbade resenärer under Övriga antaganden ovan. Från Sampers/Samkalk 

erhålls värden för det totala antalet resenärer per linje, riktning  och avgång: 

𝑟𝑒𝑠𝑋,𝑟  (kan variera mellan JA och UA). 

Andelen av resenärerna på en linje och riktning, 𝑞𝑋,𝑟, som drabbas av 

förseningen beräknas med hjälp av avstigningstalen så som beskrivits 

tidigare (se avsnitt Antal drabbade resenärer under Övriga antaganden 

ovan). Även den kvoten är troligen olika för JA och UA. 

Förseningspersontimmar per linje och riktning (FPT) för JA beräknas enligt 

formeln: 

𝐹𝑃𝑇𝑋,𝑟,𝐽𝐴 =  

  = 𝐹𝑇𝑇𝑋,𝑟,𝐽𝐴 ⋅ 𝑟𝑒𝑠𝑋,𝑟,𝐽𝐴 ⋅ 𝑞𝑋,𝑟,𝐽𝐴  

Om vi ersätter JA med UA i formeln ovan kan erhålls motsvarande 

förseningspersontimmar för UA.  

Som konsekvenser vid försening beräknas förseningskostnader i två 

kategorier för persontåg: 

 Operativa (tidsberoende) kostnader för förseningstiden 

 Förseningstidsvärde för resenärer 

2.3.3.1 Operativa (tidsberoende) kostnader för förseningstiden 

De operativa kostnaderna för förseningstiden baseras på antalet 

förseningstågtimmar. Enligt ASEK 5.2, kapitel 13.5, följer beräkningen en 4-

stegsprocess (beräkningarna genomförs för varje linje X för sig): 

1.  𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑡å𝑔 =    
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑟 å𝑟

𝑇å𝑔𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟
 enligt Sampers-

/Samkalk-resultat 

2. 𝑆𝑖𝑡𝑡𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑝𝑒𝑟 𝑡å𝑔 =   
𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑡å𝑔

𝐵𝑒𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑
 (beläggningsgrader 

hämtas från tabell 13.21 i ASEK 5.2) 

3. 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑡å𝑔𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡 =  𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑡å𝑔 + (𝑆𝑖𝑡𝑡𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 −

𝑠𝑖𝑡𝑡𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑡å𝑔) ∙ 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑘𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡  

med värden per tågtyp (snabbtåg, regionaltåg, pendeltåg, etc.) enligt 

tabell 13.18 i ASEK 5.2.  

Om sittplatsbehovet är mindre än minsta tågstorlek används minsta 

tågstorlek och kostnaden består då av kostnaden per minut för minsta 

tågstorlek.  
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4. 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑡𝑖𝑑𝑠𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒) 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑋,𝑟,𝐽𝐴 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑈𝐴 =

 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑡å𝑔𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑋,𝐽𝐴 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑈𝐴 ⋅ 𝐹𝑇𝑇𝑋,𝑟,𝐽𝐴 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑈𝐴 ⋅ 60  

2.3.3.2 Förseningstidsvärde för resenärer 

Åktidsvärdet för resenärerna beror på reseärende: långväga privatresa, 

regional privatresa, långväga/regional tjänsteresa och  långväga/kortväga 

arbetsresa, enligt Tabell 2. För varje linje X beräknas de olika andelarna pi 

för respektive reseärende i sett till personkilometer. Uppgifter hämtas från 

Samkalk ”linje-länk”-tabell. Med dessa andelar beräknas ett viktat genomsnitt 

av åktidsvärdet för varje linje. Vi tar resenärernas förseningskostnad (RFK) 

för linje X, riktning r i JA som räkneexempel: 

 

𝑅𝐹𝐾𝑋,𝑟,𝐽𝐴 = 𝐹𝑃𝑇𝑋,𝑟,𝐽𝐴 ⋅∑𝑝𝑖,𝑋,𝐽𝐴
𝑖

⋅ Å𝑘𝑡𝑖𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑖 ⋅ 3,5 

Åktidsvärdena för normal restid multipliceras alltså med faktorn 3,5 vid 

försening, enligt ASEK 5.2 kapitel 8.1.  

 

Tabell 2 Åktidsvärde (normal restid) för alla reseärenden för prognosår 2030, 
sammanställda från tabell 7.1 och 7.7 i ASEK 5.2 

Reseärende Kr/persontimme 

Tjänsteresa (långväga/regional) 353 

Privat resa, långväga 104 

Privat resa, regional 76 

Arbetsresa 99 

 

2.3.4 Steg C2-D Förseningskostnader för godståg 

Baserat på punktlighetsstatistiken som beskrivits i kapitlet Dataunderlag 

ovan har genomsnittlig ankomstförseningslängd beräknats för alla 

slutstationer för godstågupplägg och i båda riktningar. Om det finns 

tågupplägg med annan slutstation än någon av dem som ingår i 

dataunderlaget, får en av de inkluderade slutstationerna väljas ut att 

representera även de uppläggen – förslagsvis väljs den närmaste stationen. 

Om godståg fortsätter sin färd utanför det studerade systemet, väljs den sista 

inkluderade stationen som tåget passerar som slutstation.  

Beräkning av merförseningsrisk per tågupplägg och riktning som beskrivits 

ovanför skiljer mellan JA och UA på grund av effekter av åtgärd(er) och 

eventuellt olika antal godståg i UA jämfört med JA. Men 

punktlighetsstatistiken (som använts för att beräkna ankomstförsening per 

slutstation) skiljer sig inte mellan JA och UA,  eftersom 

samband/prognosmetod saknas för att justera ankomstpunktligheten i UA 

efter åtgärd(er) samt för att skriva fram ankomstpunktligheten från det 

observerade året (här 2013) till prognosåret.  

Varje tågupplägg X och riktning r har alltså kopplats till en station n som 

representerar dess slutstation. Den genomsnittliga ankomstförseningen för 

godståg (GT) som har station n som  slutstation har erhållits från 
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punktlighetsstatistiken och kallas här 𝐺𝐴𝐹𝑛,𝐺𝑇 . Beräkningen av antal 

förseningstågtimmar (FTT) för tågupplägg X, riktning r följer nedan: 

𝐹𝑇𝑇𝑋,𝑟,𝐽𝐴 = 𝐴𝐹𝑇𝑥,𝑟,𝐽𝐴 ⋅ 𝐺𝐴𝐹𝑛,𝐺𝑇 

Det vill säga antalet försenade tåg under året i upplägget och i aktuell 

riktning mulitplicerat med den genomsnittliga ankomstförseningen för 

godståg på motsvarande slutstation. 

För UA har vi motsvarande beräkning (observera att endast antalet 

försenade tåg per år (AFT) skiljer sig jämfört med JA): 

𝐹𝑇𝑇𝑋,𝑟,𝑈𝐴 = 𝐴𝐹𝑇𝑥,𝑟,𝑈𝐴 ⋅ 𝐺𝐴𝐹𝑛,𝐺𝑇 

För att härleda förseningstontimmar per år i JA och UA,  behövs uppgifter om 

godsmängd ombord på varje godståg. Genomsnittliga godsmängder per tåg 

för varje upplägg X och riktning r, 𝑣𝑋,𝑟 , hämtas från Samgods/Bangods-

resultat (eller motsvarande). Förseningstontimmar (FtonT) per linje X och 

riktning r för JA räknas enligt formeln: 

𝐹𝑡𝑜𝑛𝑇𝑋,𝑟,𝐽𝐴 =  

  = 𝐹𝑇𝑇𝑋,𝑟,𝐽𝐴 ⋅ 𝑣𝑥,𝑟,𝐽𝐴  

och motsvarande för UA. 

Som konsekvenser vid försening beräknas förseningskostnader i två 

kategorier för godståg: 

 Operativa (tidsberoende) kostnader för förseningstiden 

 Förseningstidsvärde för godset 

2.3.4.1 Operativa (tidsberoende) kostnader för förseningstiden 

De operativa kostnaderna för förseningstiden baseras på antalet 

förseningstågtimmar. Underlag för beräkning av de operativa tidsberoende 

kostnaderna per tågtimme beskrivs i avsnitt Samgods/Bangods och ASEK:s 

kalkylvärden och beräkningshandledning (för godstrafik) under Övriga 

antaganden ovan. För ett godstågupplägg X, riktning r fås 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑡𝑖𝑑𝑠𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒) 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑋,𝑟,𝐽𝐴 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑈𝐴

=  𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑡å𝑔𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 ⋅ 𝐹𝑇𝑇𝑋,𝑟,𝐽𝐴 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑈𝐴 

2.3.4.2 Förseningstidsvärde för gods 

Förseningstidsvärdet för gods ska representera kostnader som uppstår till 

följd av att godset är fast i ett försenat tåg istället för att vara framme på 

slutstationen. Förseningstidsvärdena anges i ASEK 5.2 kapitel 8.3 per 

varugrupp och räknas per tontimme. Förseningstidsvärdet för vara av typ c 

benämns 𝑉𝑇𝑇𝑉𝑐. Beräkningen av förseningstidsvärdet för godset baseras på 

antalet förseningstontimmar (FtonT) för JA respektive UA. 

Vi tar godsets förseningskostnad (GFK) för upplägg X, riktning r, med vara c 

ombord, i JA som räkneexempel: 

 

𝐺𝐹𝐾𝑋,𝑟,𝐽𝐴 = 𝐹𝑡𝑜𝑛𝑇𝑋,𝑟,𝐽𝐴 ⋅ 𝑉𝑇𝑇𝑉𝑐 
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 DISKUSSION 2.4

Metodiken innhåller många uppskattningar och schablonberäkningar för att 

uppskatta samband som i verkligheten är komplexa. Detta i brist på 

framtagna effektsamband. Till det kommer aspekten att valideringsdata 

saknas, vilket gör det svårt att säga hur väl beräkningarna fångar verkliga 

effekter. I det här kapitlet diskuteras några av problemområdena. Dessutom 

diskuteras när metodiken är tillämpbar. 

2.4.1 Bortfallsredovisning 

I merförseningsstatistiken är endast merförseningar på tre minuter eller mer 

rapporterade. I punktlighetsstatistiken har måttet RT+5 valts, det vill säga att 

ett tåg räknas som försenat om det ankommer till stationen fem minuter eller 

mer efter den planerade ankomsten. Tåg som ankommer med än mindre 

försening är inte medräknade.  

Eftersom den exakta tidsavvikelsen finns inlagd i punktlighetsstatistiken, 

skulle man teoretiskt kunna använda vilket punktlighetsmått som helst. I 

merförseningsstatistiken däremot rapporteras inte merförseningar mindre än 

tre minuter in. 

2.4.2 Statistik för historiskt år används för prognosår 

Både merförseningsstatistiken och punktlighetsstatistiken hämtas från Lupp 

för ett historiskt år.  

Merförseningsstatistiken jämförs med trafikeringen för samma år för att 

beräkna merförseningsrisk. De beräknade riskerna justeras inte på något 

sätt utan tillämpas som de är i JA (även om JA är i ett prognosår). De 

tillämpas på den trafikering som antas för aktuellt år i JA, men själva risken 

antas vara samma som det historiska året, oavsett på vilket år de tillämpas. 

Punktlighetsstatistiken, som används för att beräkna genomsnittlig 

ankomstförsening för olika stationer, justeras inte heller innan den tillämpas i 

JA, oavsett år. Det betyder att vi antar att den genomsnittliga förseningens 

längd för ett försenat tåg är densamma som det historiska året, för alla år. 

Anledningen till denna tillämpning är att vi inte har underlag för att göra 

någon annan bedömning. Om man exempelvis skulle anta att olika aktörer i 

järnvägssystemet blir bättre på att undvika och hantera störningar generellt 

till ett prognosår jämfört med nuläget, så skulle man kunna skriva ned 

riskerna med något antagande och/eller minska de genomsnittliga 

ankomstförseningarna med någon andel. Eller, om man å andra sidan tror att 

situationen kommer förvärras, kan motsatta antaganden göras. 

Ett mindre utvecklingssteg skulle kunna vara att analysera hur 

kapacitetsutnyttjandet på de studerade bandelarna kommer förändras från 

det historiska året fram till det år som gäller i JA (om det inte är samma år). 

De beräknade riskerna som kopplats till trängsel skulle då kunna 

manipuleras på samma sätt som enligt metodiken görs mellan JA och UA, 

fast då redan mellan historiskt år och prognosår/JA.  

2.4.3 Summering av risk från bandel till hel resa 

Vi tillämpar en enkel summering av merförseningsrisken för enskilda 

bandelskomponenter till risken längs med en hel rutt. Ett problem med den 

metoden är att särskilt för långa tåglinjer/transportupplägg, där det ingår 
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många bandelar, blir den sammanlagda risken överskattad och man kan få 

en summerad risk på mer än 100 %. Det finns två aspekter av detta – det 

ena beskrivs i kapitel Summering av merförseningsrisk för en hel 

tåglinje/tågupplägg under Övriga antaganden, se exempelvis Figur 4: att 

risken för att merförsening uppstår på flera bandelar under samma resa 

dubbelräknas, vilket blir ett märkbart problem då många bandelar ingår i 

resan. Den andra aspekten är att det är svårt att summera riskerna på ett 

korrekt statistiskt sätt, på grund av att beräkningen av stegvis sannolikhet i 

flera led bygger på att alla ingående bandelar ska vara oberoende av 

varandra vad gäller förekomst av merförsening. Det kan dock inte 

förutsättas, om till exempel merförseningar orsakas av tågfel där alla 

bandelar under tågets färd drabbas på liknande sätt.  

2.4.4 Effektsamband för risk för merförsening och 
ankomstförsening 

Som metodiken ser ut nu så används merförseningsstatistiken för att härleda 

risker för försening per bandel med olika orsaker. Rapporteringen av 

merförseningar kan förbättras (bland annat med avseende på vilka 

orsakskoder som används och rapporteras) och statistikens kvalitet har inte 

undersökts för syftet att använda den till den här typen av analyser. 

Beräkningen av merförseningsrisk baseras på den första rapporterade 

merförseningen per tåguppdrag och datum. Det tillvägagångssättet är ett 

försök att undvika att överskatta risken för försening någonstans under färd. 

Om alla merförseningar hade tagits med, skulle många av de 

merförseningarna gälla tåg som redan är försenade sedan tidigare under 

färden. Detta har beskrivits ovan, liksom att vi sedan antar att hälften av alla 

(första) merförseningar kan köras ikapp under väg. Det är inte säkert att det 

här angreppssättet är det bästa för att uppskatta den verkliga risken för 

försening för ett enskilt tåg. Det ideala hade varit om man hade kunnat 

härleda alla merförseningar, ifall de körs ikapp eller växer (och hur mycket) 

samt hur försenat tåget blir till sin slutstation, under ett enskilt tågs resa. Det 

kan hända att det är möjligt att göra det på ett bättre sätt baserat på den 

statistik som finns, med rätt typ av utdrag och databehandling. Detta har inte 

utretts inom det här uppdraget. 

2.4.5 Ytterligare förseningskostnader 

Såväl merförseningsstatistiken och punktlighetsstatistiken bygger på 

gällande tågplan för aktuellt år och i den ingår även tidtabellstillägg, det vill 

säga extra marginaler som lagts in vid design av tidtabellen, med syfte att 

minska små förseningar och dess spridning i systemet. Vi räknar endast på 

vad avvikelser från tidtabellen i form av försening kostar för resenärer och 

transportköpare, och inte på vad marginalerna kostar i form av längre res- 

och transporttider.  

Likaså har troligtvis operatörer extra resurser inplanerade i form av personal, 

tid och transportutrustning, eftersom de vet att förseningar uppstår med viss 

frekvens. Det kan leda till att resenärer och gods inte blir försenade, trots att 

störningar uppstår under väg. Detta kostar naturligtvis pengar för 

operatörerna, vilket i sin tur driver transportkostnader/ biljettpris för 

kunder/resenärer. De kostnaderna kommer inte med i beräkningarna, utan 

endast kostnader som uppstår när ett tåg väl blir försenat. 
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Vad gäller operativa kostnader under försening, så antas de här utgöras av 

samma tidsberoende kostnader (avståndsberoende kostnader tas inte med) 

som under ordinarie restid, enligt ASEKs rekommendationer. Man skulle 

kunna argumentera för att dessa kostnader borde bli högre när insatserna 

inte är planerade, eftersom kanske extra personal behöver tas in, 

övertidsersättning betalas ut eller att lok och vagnar egentligen skulle behöva 

användas till något annat under den tiden. Å andra sidan är inte alla 

kostnader som enligt ASEK räknas som tidsberoende egentligen strikt 

tidsbereoende, utan är fasta kostnader som slagits ut på genomsnittlig årlig 

transporttid. Det kan konstateras att värderingen av operativ förseningstid är 

en komplicerad fråga och det kan finnas behov av att utforska ytterligare hur 

den ska hanteras ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Slutligen så har godstidsvärdena för försening (så kallade VTTV – Value of 

Transport Time Variation) fått kritik för att inte tillräckligt bra fånga de 

kostnader som kan uppstå av att gods är fast på ett försenat tåg och inte kan 

användas, säljas eller hanteras vidare som planerat på ankomstorten. 

Forskning pågår för att kunna ta fram en ny uppsättning VTTV som bättre 

beskriver detta. 

2.4.6 Tidig ankomst 

Man kan argumentera för att tidig ankomst av gods- och persontåg i vissa fall 

också kan orsaka samhällsekonomiska kostnader. Sådana kostnader är inte 

inkluderade i beräkningarna och analysen är uppbyggd för att uppskatta och 

värdera endast förseningar av gods- och persontåg. Inte heller risken för och 

omfattningen av tidiga ankomster uppskattas. Om även tidig ankomst skulle 

inkluderas i analysen behöver utveckling av analysen ske i följande steg: 

 Beräkning av risk för tidig ankomst (befintlig metodik utgår från 

merförseningsstatisik som inte omfattar tåg som ligger före sin kanal) 

 Beräkning av de tidiga ankomsternas omfattning (antal minuter före 

tidtabellslagd ankomst) 

 Effektsamband för hur åtgärder antas påverka förekomsten och 

omfattningen av tidiga ankomster 

 Värdering av den samhällsekonomiska kostnaden per tidsenhet för 

tidig ankomst. 

2.4.7 Trängsel- och infrastrukturrelaterade förseningsorsaker 

De olika orsakskoderna (se Tabell 1) har kategoriserats som trängsel- 

och/eller infrastrukturrelaterade (eller ingetdera/övriga). Kategoriseringen är 

en erfarenhetsbaserad expertbedömning och har inte belagts statistiskt – 

detta skulle behöva göras och kategoriseringen kan då behöva göras om. 

Vissa koder har kategoriserats som både trängsel- och 

infrastrukturrelaterade. Som metodiken ser ut nu så tillämpas båda 

effektsambanden på risken för merförseningar med de koderna, om man tror 

att åtgärden ger effekter både på infrastrukturen och kapacitetsutnyttjandet 

på den aktuella bandelen. Det vill säga att i UA skrivs risken ned en gång på 

grund av att infrastrukturen förbättras, och en gång till för att 

kapacitetsutnyttjandet minskar. I de fall där metodiken har tillämpats hittills 

har åtgärden dock inneburit nybyggnation av bana, vilket innebär att man för 

de nya bandelarna endast har infrastruktureffekter (eftersom det inte finns 
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något kapacitetsutnyttjande i JA att jämföra med), likaså antas inga 

infrastrukturförändringar på befintliga bandelar. Det innebär att hittills har 

endast (högst) ett effektsamband tillämpats per bandel. Men man kan tänka 

sig framtida analyser där man behöver göra en avvägning ifall det är en god 

idé att tillämpa båda effektsamband på samma bandel, eller om man ska 

försöka hitta en annan lösning. 

2.4.8 För vilka åtgärder kan metodiken användas? 

Metodiken, i sin nuvarande form, utgår från grundtanken att man med en 

åtgärd kan påverka risken att förseningar uppstår under tågens resor. 

Påverkan kan ske på två sätt: genom att standarden på infrastrukturen 

förbättras och/eller genom att kapacitetsutnyttjandet minskar eller ökar. Alltså 

krävs det att åtgärden påverkar minst en av de två faktorerna för att 

metodiken ska ge något utslag. Det innebär att metodiken kan användas till 

alla åtgärder som förändrar infrastrukturens standard (eller innebär 

nybyggnation av järnväg) eller trafikeringen. 

Ovan beskrivna effektsamband mellan infrastrukturförbättringar och risken 

för försening har antagits gälla för nybyggnation av en bana, som jämförts 

med en bana i relativt dåligt skick. I andra åtgärder kanske den nya banan 

jämförs med en bana med mer jämförbar standard, eller så gäller åtgärden 

standardhöjning av en befintlig bana. Då kan effektsambandet behöva ses 

över eller göras om. 

Metodiken har tidigare tillämpats såväl på ett avgränsat geografiskt system, 

som på hela Sverige. Utöver vissa problem som beskrivits ovan (och som 

kan hanteras på olika sätt) så ställer metodiken inga krav på den geografiska 

omfattningen av analysen. Vid större analyser kan vissa steg i beräkningarna 

behöva automatiseras istället för att genomföras manuellt. 

2.4.9 Förbättringspotential, sammanfattning 

Som beskrivits ovan finns många osäkerheter i metodiken, och olika problem 

har diskuterats. Här sammanfattas de tydligaste förbättringspotentialerna: 

1. Uppskattning av genomsnittlig försening vid slutstation: Värden 

skulle kunna förändras i UA jämfört med JA, med ett effektsamband.  

2. Värdering av konsekvenserna: Kostnaderna för tågförseningar fångas, 

åtminstone för godstrafiken, antagligen inte särskilt väl av endast extra 

tidsberoende operativa kostnader enligt ordinarie taxa, samt det dubbla 

godstidsvärdet.  

3. Vilka merförseningar under vägen som leder till försening vid 

slutstation: I metodiken antas 50 %. Detta skulle dock behöva 

undersökas. 

4. Samband mellan kapacitetsutnyttjande på bana och risk för 

merförsening: Det förutsätts finnas ett samband mellan högt 

kapacitetsutnyttjande på en bana och risken för merförsening. Detta 

samband bör undersökas. 

5. Samband mellan banans standard och risken för merförsening: Det 

förutsätts finnas ett samband mellan infrastrukturens standard (ålder, 

underhåll, teknisk utrustning, med mera) på en bana och risken för 

merförsening. Detta samband bör undersökas.  

6. Summering av risk: Aggregeringen av merförseningsrisk per bandel till 

hela tågets resa är i nuläget inte matematiskt korrekt och leder till 
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överskattning vid långa resor/transporter. En alternativ metod bör tas 

fram.  

  



 
32 | 10224269  • Metoder för försening och avbrott på järnväg 

3 ANALYS OCH VÄRDERING AV 
EFFEKTER PÅ AVBROTT I 
TÅGTRAFIKEN TILL FÖLJD AV 
ÅTGÄRDER I 
TRANSPORTSYSTEMET 

Detta kapitel beskriver metodiken som utvecklats för att uppskatta de 

samhällsekonomiska kostnaderna av avbrott i tågtrafiken i ett givet system, 

och mer specifikt hur dessa kan beräknas för ett givet scenario. En åtgärd i 

infrastrukturen leder till ett alternativt scenario. Om samma metodik tillämpas 

i det alternativa scenariot kan de samhällsekonomiska effekterna av 

åtgärden uppksattas. De samhällsekonomiska kostnaderna utgörs av 

operativa kostnader och förseningstidsvärden för passagerare och gods. 

Inga externa effekter beskrivs här, även om det antagligen vore möjligt att 

även extrahera vissa sådana uppskattningar ur de beräkningar som beskrivs. 

 TIDIGARE UTREDNINGAR 3.1

Tidigare studier inom området tyder på att det har varit svårt att uppskatta 

kostnaderna för avbrott och inkludera dem i samhällsekonomiska kalkyler (se 

exempelvis VTI, 2013). 

En genomgång av avbrott för hela Sveriges järnvägsnät för 2000-2013 har 

gjorts år 2013 (Nelldal 2013). 

Under 2008 gjordes beräkningar
9
 där man utgick från ett tre dagars avbrott 

vartannat år där godsvolymerna antogs lagras och transporteras med lastbil 

och passagerarna transporteras med buss.  

 ÖVERGRIPANDE PROCESSBESKRIVNING SAMT 3.2
DISPOSITION 

Utgångspunkten i analysen är vilka valmöjligheter som står till buds vid 

avbrott – hur hanteras ett avbrott i järnvägstrafiken troligtvis av olika aktörer, 

beroende på var avbrottet sker? Givet plats för avbrottet och avbrottets längd 

– vilka aktörer drabbas och vilka effekter ger deras respektive 

handlingsplaner i termer av extra resursutnyttjande? 

Frågeställningarna för persontågstrafiken handlar om hur många bussar som 

behöver sättas in för att ersätta inställda tåg och vilka sträckor dessa 

trafikerar.  

De frågeställningar företag som köper godstransporter ställer sig är: 

1. Hur långt kan ett avbrott vara för att det skall skapa logistiska problem?  

2. Vilka alternativ ställs till förfogande vid avbrott? Det kan innebära något 

av eller en kombination av följande: 

a. Kan tågtrafiken ledas om vi alternativa sträckningar (ja/nej)? 

                                                   
9
 Se referenslista: PM: Delutredning avseende kostnader för överflyttning till 

andra transportsätt eller lagerhållning/uteblivna resmöjligheter, vid totalt 

kapacitetsbortfall på Stambanan norr om Hällnäs. 
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b. Kan varorna ligga kvar vid ursprungsorten och istället transporteras 

när avbrottet är över (ja/nej)? 

c. Kan godset transporteras med lastbil till närmaste terminal som inte 

påverkas av avbrottet för omlastning till vidare ordinarie transport till 

mottagaren (ja/nej)?  

d. Om inte (a) – (c): Kan godset transporteras direkt till kund med lastbil 

(ja/nej)?  

3. Vilka effekter får uteblivna eller kraftigt försenade leveranser för 

mottagaren: i termer av störd produktion, utebliven fakturering och i det 

långa loppet för avsändande företags relationer med sina kunder? Man 

har i ett flertal studier
10

  under de senaste åren utrett om och i så fall hur 

näringslivets kostnader för utebliven försäljning,  produktionsstopp och 

förlorad goodwill, till följd av avbrott i logistikkedjan, skall beräknas och 

inkluderas i samhällsekonomiska kalkyler. Detta diskuteras vidare i 

kapitel 3.5.5 Indirekta kostnader. Dessa effekter har hittills inte 

implementerats i någon kalkyl på grund av de teoretiska oklarheterna 

kring vad som får inkluderas i en kalkyl och ej.  

Det skall även poängteras att oberoende av om företaget lägger varorna i 

lager för senare transport, leder om trafiken eller väljer annat transportssätt 

kvarstår delar av eller hela transportkostnaden för den ordinarie transporten 

under en övergångsfas. Denna kostnad inkluderas, liksom tillkommande 

kostnader för att köra in en eventuell transportskuld.  

Arbetsprocessen för beräkning av avbrottskostnader för godstrafik beskrivs i 

nedanstående processchema.  

Metodiken utgår från statistik över avbrott i Sverige som KTH (Nelldal, B.L., 

2013) tagit fram, vilken kan behöva kompletteras med data för fler år eller för 

specifika stråk beroende på vilken analys som ska göras. Med det som bas 

kan sannolikheten för avbrott beräknas som en funktion av antal 

bankilometer, vilket i sin tur omvandlas till sannolikheten för avbrott per 

delsträcka som ingår i analysen.   

I nästa steg används en förteckning över vilka tågupplägg som trafikerar 

berört stråk
11

. Beroende på bransch, varuslag, godsmängd och sträckning 

(avsändarort – rutt – destination) varierar antagen handlingsplan vid avbrott. 

Det medför att varje flöde bör hanterats separat och utgående från dess 

specifika egenskaper. Om det finns information om exempelvis 

reservkapacitet i tågupplägget kan det underlätta delar av beräkningarna.  

De olika handlingsplanerna resulterar i extra trafikarbete (med tåg eller 

lastbil) och/eller i extra lager-
12

 och omlastningskostnader. 

Den genomsnittliga årliga extra resursåtgången på grund av avbrott 

beräknas slutligen genom att multiplicera effekterna av avbrott i varje enskilt 

fall med sannolikheten för avbrott på respektive delsträcka.  

Dessa beräkningar görs för JA eller basscenariot. Hur motsvarande 

beräkningar görs för ett UA beror mycket på hur UA är definierat. Då 

                                                   
10

 Se till exempel Göteborgs Universitet med flera (2013) 
11

 För beskrivning av information om tågupplägg som antas vara tillgänglig 
för analysen, se kapitel 3.3.3 nedan  
12

 De tillkommande lagerkostnaderna har i den enda analys som gjorts hittills 
satts till noll då det antagits att lagerutrymme finns fritt tillgängligt vid 
transportens utgångspunkt. 
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metoden exempelvis tillämpas på ett objekt där JA innebär en enkelspårig 

järnväg medan det i UA tillkommer en parallell sträckning, kan man resonera 

för att sannolikheten för samtidigt avbrott på båda sträckningarna är 

obefintlig, vilket innebär att alla avbrottskostnader i JA omvandlas till 

förseningskostnader i UA då tåg antas ledas om via den parallella 

sträckningen vid ett avbrott. Men vid analys av ett annat objekt kan helt 

andra antaganden behöva göras. Den här rapporten kommer alltså fokusera 

på hur avbrottskostnader kan beräknas i ett definierat scenario, oavsett om 

detta scenario är ett JA eller UA. 

 

Figur 9 Processbild över beräkningarna 

 

 GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 3.3
ANTAGANDEN 

3.3.1 Vad är ett avbrott? 

Begreppet avbrott definieras som ett tillfälle då trafik inte kan bedrivas på en 

viss linje under en tidsrymd på mer än ett dygn. Ett avbrott kan bero på fel på 

infrastrukturen, oväder, urspårning eller andra händelser som innebär att tåg 

inte kan framföras. 

3.3.2 Avbrottstatistik 

Avbrottsanalysen utgår i nuläget från statistik för avbrott sammanställd av 

Nelldal, B.L. (2013). För Norrbotniabaneanalysen kompletterades den 

statistiken med data för Stambanan genom övre Norrland för 2014-2015.  
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Det finns ingen offentlig statistik kring avbrott och i likhet med Nelldal, B.L. 

(2013) kan vi konstatera att de bästa källorna för att analysera avbrott på det 

svenska järnvägsnätet (förutom KTH:s sammanställning) är Svenska 

Järnvägsklubbens tidning TÅG kombinerat med intervjuer med berörda 

aktörer.   

Med denna data som bas beräknas sannolikheten för avbrott som en 

funktion av antal bankilometer, vilket i sin tur omvandlas till sannolikheten för 

avbrott per delsträcka i det analyserade stråket, se exempel nedan.   

Nelldal, B.T. (2013) anger att det under perioden 2000 – 2013 skett 32 

avbrott på det svenska järnvägsnätet. Det innebär att per bankm (huvudlinje) 

är att sannolikheten att det sker ett avbrott på en huvudlinje är 0,00023 per 

bankilometer och år, se Tabell 3.  

Det är ett genomsnitt för Sverige som kan användas om det studerade 

stråket bedöms vara representativt för situationen i Sverige som helhet. I 

fallet med Norrbotniabanan är det studerade stråket dock Stambanan genom 

övre Norrland mellan Boden och Vännäs, som drabbats av fler avbrott än 

den genomsnittliga svenska banan. Statistiken bröts därför ned till den 

specifika banan vilket gav en sannolikhet för avbrott motsvarande 0,00094 

bankilometer och per år, vilket baserades på förutom KTH:s 

sammanställning en komplettering för avbrott som skett under 2013-2015.  

 

Tabell 3 Avbrottsstatistik för Sverige som helhet och exempel på ett specialstuderat 
stråk 

Avbrottsstatistik, all trafikerad järnväg i Sverige 

Längd, elektrifierad bana 10 882 km 

Antal avbrott, 2000-2013 32 

Medellängd, avbrott 4,58 dygn = 110 timmar 

Risk för avbrott per ban-km och år 0,00023 

Avbrottsstatistik, Stambanan genom övre Norrland mellan Boden-Vännäs 

Längd, elektrifierad bana 284 km 

Antal avbrott, 2000-2015 4 

Medellängd, avbrott 2,63 dygn = 63 timmar 

Risk för avbrott per ban-km och år 0,00094 

 

Om det är en längre sträcka som studeras, har det större betydelse var på 

sträckan avbrottet sker, då vissa tåglinjer/tågupplägg kanske bara trafikerar 

delar av sträckan. Sträckan kan då delas upp i ett antal delsträckor, och den 

totala risken för avbrott kan delas upp mellan delsträckorna baserat på antal 

bankilometer. Ett exempel med fyra delsträckor och en årlig risk för avbrott 

på hela sträckan på 4/15 = 0,27 ges i Figur 10. 
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Figur 10 Exempel på uppdelning av avbrottsrisk på delsträckor, givet att den årliga 
risken för avbrott på hela sträckan är 4/15 = 0,27 

 

3.3.3 Tåglinjer och tågupplägg 

Analysen förutsätter att en förteckning över godstågupplägg och 

persontåglinjer finns tillgänglig. Förteckningen behöver innehålla information 

för varje godstågupplägg/persontågslinje om 

 Varugrupp (för godståg) 

 Årlig transporterad godsmängd/antal passagerare 

 Tågkonfiguration (vagnvikt, antal vagnar, typ av persontåg) 

 Antal tågavgångar per år 

 Transporttid och –sträcka med järnväg 

 Start- och målpunkt för transporten 

Sådan information bör vara tillgänglig om analysmetod enligt WSP (2015) 

tillämpats för godstrafiken, respektive om en Sampersanalys för 

passagerartrafiken gjorts. Om inte, får kompletterande uppskattningar eller 

antaganden göras. För att kunna göra mer välgrundade antaganden om 

handlingsalternativ gällande godstrafiken vid avbrott, är det viktigt att ha en 

uppfattning om slutgiltig destination för godset, det vill säga inklusive en 

eventuell vidaretransport efter själva tågtransportens slut. 

Endast de godstågupplägg/persontågslinjer som direkt skulle beröras av ett 

avbrott på någon av delsträckorna i systemet tas med i analysen. 

3.3.4 Möjliga handlingsalternativ vid avbrott och dess 
konsekvenser 

Olika aktörers handlingsalternativ vid avbrott har för varje enskilt 

godstågupplägg bedömts som ett eller en kombination av följande möjliga 

alternativ. Beskrivningarna nedan kompletteras av flödesschemat i Figur 11. 

Vid avbrott försvinner inte operatörernas alla ursprungliga kostnader utan de 

fasta kostnaderna (de tidsberoende operativa kostnaderna) antas kvarstå 

(de motsvarar exempelvis lön, vagn- och lokhyra). 

Handlingsplan för persontrafiken beskrivs i ett eget avsnitt. 
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3.3.4.1 Omledning av godståg 

Det första alternativet för en transportköpare och en transportoperatör vid ett 

avbrott är omledning av tågen via en alternativ rutt. Konsekvenserna blir 

längre omloppstid för transportresurserna liksom att lastkapaciteten per tåg 

kan bli lägre om den alternativa rutten går via en bana av sämre standard. 

Vidare behöver hänsyn tas till att antalet tågsätt som finns till förfogande för 

tågtrafiken är begränsat.  

Huruvida omledning är ett möjligt (och rimligt) alternativ behöver bedömas 

från fall till fall (både sett till vilket system som analyseras och mellan de olika 

godståguppläggen som studeras).  

Om det överhuvudtaget existerar en alternativ rutt som godset kan ledas om 

via, måste ett antal eventuella begränsningar tas i beaktande: 

 Kapacitetsbegränsningar i infrastrukturen 

 Kapacitetsbegränsningar sett till tillgängliga transportresurser och drift 

av dessa 

 Andra driftsbegränsningar i infrastrukturen, exempelvis elektrifierad 

linje, bärighet, etc. 

Infrastrukturens egenskaper kan sökas i exempelvis 

Järnvägsnätsbeskrivningen
13

. Övriga bedömningar görs baserat på 

expertbedömningar i det specifika fallet, vilka då behöver motiveras och 

anges med källa. 

När detta har tagits i beaktande beräknas  

 Möjlig kapacitet i det nya (tillfälliga) omloppet 

 Tillkommande tågkilometer och tågtimmar  för att frakta gods i det nya 

omloppet, samt tillkommande nettotontimmar för godset under 

transport 

 Eventuell kvarstående transportskuld av gods som inte kommer med 

3.3.4.2 Lagring av gods vid utgångspunkt 

Om omledning inte är möjligt eller inte kan tillämpas på hela 

transportvolymen, innebär det andra alternativet att lägga produkterna i lager 

vid utgångspunkten tills avbrottet är avhjälpt. Detta innebär att 

transportbehovet skjuts på framtiden och därmed måste 

transportkapacitetsförlusten tas ikapp senare.  

Effekterna beräknas enligt följande antaganden: 

 Godset lagras i väntan på transport vilket gör att det tar längre tid 

innan det är framme hos mottagaren, vilket leder till 

förseningskostnader 

 Vi antar att det finns extra lagringskapacitet vid utgångspunkten och 

att det inte blir någon extrakostnad för att förvara godset där tills 

avbrottet är avhjälpt och det kan skickas iväg 

                                                   
13

 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-
branschen/jarnvag/jarnvagsnatsbeskrivningen-jnb/, se exempelvis bilaga 3.4 
(Banstandarddata) 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/jarnvagsnatsbeskrivningen-jnb/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/jarnvagsnatsbeskrivningen-jnb/
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 Järnvägs- och terminalbolagens ordinarie tidsberoende 

driftskostnader kvarstår (detta är alltså ingen merkostnad på grund av 

avbrottet utan innebär endast att de tillkommande kostnaderna inte 

ersätter några befintliga kostnader). Dock kan eventuella 

sträckberoende driftskostnader sparas in. 

 Transporterna måste tas ikapp när avbrottet är avhjälpt vilket görs 

dels genom utnyttjande av eventuell extrakapacitet (skillnaden mellan 

ordinarie last och maxlast) i ordinarie tågsätt som trafikerar respektive 

upplägg, dels genom att ytterligare tågsätt sätts in för upplägget fram 

tills dess att allt försenat gods är transporterat. 

3.3.4.3 Omlastning av gods vid annan punkt 

Det tredje alternativet är att transportera godset med lastbil till närmaste 

terminal ”efter” avbrottet för omlastning till vidare ordinarie transport. 

Antagandet görs då att tillräcklig kapacitet i form av tillgängliga lastbilar och 

omlastningsmöjligheter finns för detta handlingsalternativ. 

De kostnader som då tillkommer är ökningar av de operativa kostnaderna för 

lastbilstransportdelen, men det blir också en minskning av operativa 

sträckkostnader för järnvägstransporten vilket blir en insparad kostnad. 

Ordinarie operativa tidskostnader för järnvägstransporterna kvarstår. 

Omlastningskostnader mellan lastbil och järnväg i den tillfälliga terminalen 

tillkommer. 

3.3.4.4 Lastbilstransport 

Det fjärde alternativet är direkttransport med lastbil från avsändare hela 

vägen till mottagare. Kostnader för lastbilstransport tillkommer då liknande 

omlastningsalternativet och på samma sätt utgår de operativa 

sträckkostnaderna för järnvägstransporten. Det är aktuellt primärt för mer 

kortväga vagnslastflöden.   



  

  

 

Figur 11 Flödesschema förval av handlingsplan och beräkning av kostnader som konsekvens  



  

  

 

3.3.4.5 Ersättning av persontåg med buss 

Ett avbrott längs studerat stråk medför att tågtrafiken ställs in och ersätts 

med bussar. Det blir ett nätverk av bussar som försörjer alla berörda orter. 

Extrakostnaderna är de operativa kostnaderna för busstransporten samt 

förseningstidsvärden för passagerarna. 

3.3.5 Val av handlingsplan för olika godstågsupplägg 

I en tidigare tillämpning av den här metoden gjordes bland annat följande 

antaganden för handlingsplaner vid avbrott, baserat på vilken varugrupp 

(indelat enligt STAN12
14

) som transporteras. Antagandena behöver dock 

justeras beroende på de geografiska förutsättningarna i det studerade 

stråket och de särskilda förutsättningarna för just de företag som står för 

transporterna: 

 Varugrupp 2: Rundvirke antas läggas på lager vid timmerterminalerna 

(det vill säga utgångspunkten för järnvägstransporten) för att sedan 

successivt transporteras till produktionsenheterna när transporterna 

väl är igång igen.   

 Varugrupp 4: Intermodala livsmedelstransporter innebär att 

lastbäraren lyfts ombord på ett tåg för den långväga transporten. Ett 

avbrott antas medföra att enheterna körs med lastbil till närmaste 

kombiterminal efter avbrottet istället.   

 Varugrupp 7: Omfattar malmtransporter, vilka fungerar som ett 

löpande band mellan gruva och produktionsenhet. Vid avbrott ställs 

trafiken in och produkterna läggs i lager. Det finns inplanerat i 

logistikuppläggen att avbrott sker, inte bara beroende på fel på 

infrastrukturen utan även på grund av avbrott i brytnings- och/eller 

anrikningsprocesserna. Att lägga över transporterna på landsväg är 

ofta av kapacitets- och kostnadsskäl inte ett alternativ. 

 Och så vidare.  

3.3.6 Beräkning av handlingsplanernas konsekvenser 

3.3.6.1 Godstrafik 

Handlingsplanerna som beskrivs ovan får olika konsekvenser, mätt i  

 tillkommande tågkilometer och tågtimmar (vilket driver operativa 

kostnader för tillkommande lastbils- och tågtransporter) samt 

tillkommande tontimmar i transport vilket driver förseningskostnader 

relaterade till att godset anländer till mottagaren senare än beräknat 

 tillkommande omlastningskostnader om alternativ terminal ska nyttjas 

 om ordinare tågavgångar ställs in, sparas tågkilometer med ordinare 

transport in (vilket driver de sträckberoende operativa kostnaderna för 

tågtransporten – de tidsberoende kostnaderna som drivs av 

tågtimmar antas dock kvarstå)  

                                                   
14

 STAN12 är en aggregering till 12 varugrupper av Samgodsmodellens 31 
varugrupper 
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Det antas inte tillkomma extra kostnader för lager utöver godsets tidsvärde 

utan vi utgår från att det finns plats i befintliga lager att utnyttja. 

I de fall handlingsplanen medför att allt eller delar av godset lagras vid 

utgångspunkten, kommer en ”transportskuld” kvarstå efter avbrottet, som 

successivt kan köras ikapp. 

Kostnader som indirekt berör transportköparna, som exempelvis kostnader 

för produktionsstopp samt utebliven försäljning och förlorad goodwill, 

inkluderas inte. Detta diskuteras i avsnitt 3.5.5.  

1. Direkta konsekvenser för operativa transportkostnader och tidskostnader 

 Omledning: extra fordon/ton-km och fordon/ton-timmar med tåg samt 

eventuella kostnader för att godset anländer för sent 

 Lagring vid utgångspunkt: längre tid för godset att komma fram till 

mottagaren, ordinarie operativa tidskostnader kvarstår och krav på 

lämpliga lagerfaciliteter vid ordinarie lastningsterminal, i övrigt samma 

fordon/ton-timmar och fordon/ton-km för att förflytta godset när 

avbrottet är avhjälpt 

 Omlastning vid annan punkt: extra fordon/ton-timmar och fordon/ton-

km med lastbil, omlastningskostnader. De operativa tidskostnaderna 

för tåg kvarstår men en del av de sträckberoende kostnaderna  utgår 

jämfört med ordinarie upplägg 

 Lastbilstransport:  extra fordon/ton-timmar och fordon/ton-km med 

lastbil, inbesparade fordon/ton-km med tåg, de operativa 

tidskostnaderna för tåg kvarstår 

2. Konsekvenser i form av transportskuld, om handlingplanen innebär 

lagring vid utgångspunkt: 

 Ett avbrott innebär för transportköparen en transportkapacitetsförlust. 

Även om varorna kortsiktigt läggs på lager måste 

transportkapacitetsförlusten transporteras in  

 Utgångspunkten är att denna transportkapacitet finns att utnyttja i 

befintliga tågset, eventuellt med extra vagnar, om dessa inte lastas 

maximalt tungt med avseende på banbegränsningar vid ordinarie 

drift. Om tågseten inte har tillräcklig extra kapacitet så antas det att 

extra omlopp körs eller att extra tågset används tills dess att 

transportskulden är avhjälpt. 

3.3.6.2 Persontrafik 

Då persontågen som berörs av avbrottet ställs in och ersätts med bussar, 

tillkommer operativa kostnader för busstransporten (som kvantifieras via 

tillkommande fordonstimmar och fordonskilometer) samt tidsvärdet av 

resenärernas längre restid (persontimmar). Däremot försvinner det operativa 

sträckkostnader för tåg längs den sträcka som bussarna istället trafikerar. De 

tidsberoende operativa kostnaderna kvarstår dock då vi som i godsfallet 

betraktar dessa som fasta. 
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3.3.7 Förändring mellan JA och UA 

Beräkningarna som beskrivs här genomförs för ett givet scenario. Mellan ett 

JA och ett UA kommer vissa av scenarioförutsättningarna förändras. Det 

kommer exempelvis påverka 

 Sannolikheten för avbrott 

 Vilka tåglinjer och tågupplägg som trafikerar olika delar 

 Vilka handlingsplaner som antas för olika aktörer 

 Vilka effekter olika handlingsplaner får 

det vill säga alla förutsättningar för analysen. Vi beskriver därför 

beräkningarna för ett givet scenario, oavsett om det är ett JA eller ett UA, 

och beräkningarna får sedan göras i flera uppsättningar, utifrån de olika 

antaganden som görs i scenarierna som ska jämföras. 

 BERÄKNINGSSTEG – DETALJBESKRIVNING 3.4

3.4.1 Godstrafik 

För tydlighets skull utgår vi från slutresultatet, det vill säga den årliga 

genomsnittliga merkostnaden till följd av avbrott på det studerade stråket. 

Totalkostnaden kan beskrivas med uttrycket 

∑(𝐴𝑅𝑁 ⋅∑(𝑇𝐹𝑋,𝑁 ⋅ 𝑇𝐸𝐾𝑋)

𝑋

)

𝑁

 

där 𝐴𝑅𝑁 är den årliga avbrottsrisken på delsträcka N, X är index för alla 

godstågupplägg som trafikerar stråket, 

𝑇𝐹𝑋,𝑁 = {
1, 𝑜𝑚 𝑢𝑝𝑝𝑙ä𝑔𝑔 𝑋 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 𝑁

0, 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠
 

och 𝑇𝐸𝐾𝑋 är den totala extrakostnaden vid avbrott för upplägg X. 

Den totala extrakostnaden för ett upplägg beror på vilken handlingsplan som 

antas för det upplägget. De möjliga alternativen är ett eller flera av följande: 

 Omledning 

 Lagring vid utgångspunkt 

 Omlastning vid alternativ terminal 

 Direkt lastbilstransport 

 Om ordinare tågtransport ställs in ska de sträckberoende operativa 

kostnaderna dras bort från extrakostnaderna  

Den totala extrakostnaden vid avbrott för upplägg X kan då skrivas som 

𝑇𝐸𝐾𝑋 = 𝐸𝐾𝑂𝑋 +𝐸𝐾𝐿𝑋 +𝐸𝐾𝑇𝑋 +𝐸𝐾𝐿𝑏𝑋 

där 𝐸𝐾𝑂𝑋 är extrakostnaden för omledning av tåg, 𝐸𝐾𝐿𝑋 är extrakostnaden 

för lagring vid utgångspunkten samt ikappkörning av transportskulden, 𝐸𝐾𝑇𝑋 

är extrakostnaden för omlastning vid alternativ terminal och 𝐸𝐾𝐿𝑏𝑋 är 

extrakostnaden för direkttransport med lastbil. Beroende på handlingsplan, 

kommer ett antal (de flesta) av termerna vara noll. 

Nedan beskrivs beräkningen för var och en av termerna. Handlingsplanen för 

varje upplägg antas vara fastställd enligt Figur 11. Likaså antas information 

om rutt (och därmed transporttid och sträcka), ordinarie tågantal och 
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godsmängd vara given från underlaget. I underlagsmaterialet antas 

godsmängd och tågantal vara angiven på årsbasis. Dessa storheter behöver 

därför skalas med en faktor 𝑝𝐴𝐿 = 
𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 (𝑑𝑦𝑔𝑛)

365
. 

Därmed räknas ordinarie godsmängd som skulle fraktats med upplägg X 

under tiden avbrottet påverkar upplägget ut som 

𝑣𝑋,𝑜𝑟𝑑 = 𝑣𝑋,å𝑟 ∙ 𝑝𝐴𝐿 

där 𝑣𝑋,å𝑟  är allt gods som fraktas med upplägg X per år. Detta då olika 

upplägg är olika ”glesa” när det gäller antalet tåg per tidsenhet och det blir 

väldigt osäkert att bedöma hur stor del av avbrottstiden i praktiken berör ett 

visst upplägg. Genomsnittlig avbrottstid i dygn per år beräknas enligt 

exempelvis Tabell 3 ovan. 

3.4.1.1  Beräkning av extra kostnader för omledning 

Om handlingsplanen för upplägg X omfattar omledning av tåg, ska termen  

𝐸𝐾𝑂𝑋 vara >0. Som beskrivits ovan omfattar termen kostnader för extra 

sträck- och tidsberoende operativa kostnader för tågtransporten, samt 

förseningstidskostnader. Det som behöver beräknas i detta steg är alltså 

tillkommande tågkilometer, tågtimmar och nettotontimmar till följd av 

omledningen. 

De tillkommande tågkilometrarna beräknas som 

Δ𝑇Å𝐺𝐾𝑀 = 𝑛𝑋,𝑂𝐿 ∙ 𝑎𝑣𝑠𝑡𝑋,𝑂𝐿 − 𝑛𝑋,𝑂𝑅𝐷 ∙ 𝑎𝑣𝑠𝑡𝑋,𝑂𝑅𝐷 

där 𝑛𝑋,𝑂𝐿 är antalet tåg som används i omledningen, 𝑛𝑋,𝑂𝐿 är antalet tåg som 

skulle trafikerat upplägg X under avbrottet, 𝑎𝑣𝑠𝑡𝑋,𝑂𝐿 är transportavståndet på 

den nya, tillfälliga rutten och  𝑎𝑣𝑠𝑡 𝑋,𝑂𝑅𝐷 är det ordinarie transportavståndet 

enkel väg
15

. Avstånden mäts exempelvis i Trafikverkets system BIS – 

Baninformation.  

Antalet berörda tåg beräknas som 

𝑛𝑋,𝑂𝑅𝐷 = 𝑝𝐴𝐿 ∙ 𝑛𝑋,å𝑟 

där 𝑛𝑋,å𝑟 är totalt antal tåg som trafikerar upplägget per år. Antalet tåg som 

kommer användas till omledningen kommer variera från upplägg till upplägg 

men om ingen detaljinformation om uppläggets specifika förutsättningar finns 

så används följande uppskattning 

𝑛𝑋,𝑂𝐿 =
𝑡𝑋,𝑂𝑅𝐷
𝑡𝑋,𝑂𝐿

∙ 𝑛𝑋,𝑂𝑅𝐷 

där 𝑡𝑋,𝑂𝑅𝐷 är uppläggets ordinarie ledtid och 𝑡𝑋,𝑂𝐿 är ledtiden för 

omledningen. Detta justerar antalet vändor som hinns med på grund av den 

längre omledningssträckan då ett fixt antal tågset används. 

Förutom att ett färre antal omlopp hinns med finns det även en ytterligare 

begränsning transportkapacitet hos omledningsalternativet och det är om det 

finns en lägre bärighet hos någon eller flera av omledningens delsträckor.  

Den totala mängden gods som omledningen kan hantera blir då 

𝑣𝑋,𝑂𝐿 = 𝑛𝑋,𝑂𝐿 ∙ 𝑇𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛𝐾𝑎𝑝𝑋 

                                                   
15

 Eftersom returtransporter antas hanteras som separata upplägg. 



 
44 | 10224269  • Metoder för försening och avbrott på järnväg 

där 𝑇𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛𝐾𝑎𝑝𝑋 betecknar tågsättets maximala tillåtna kapacitet för gods 

och med 𝑛𝑋,𝑂𝐿 som ovan. För att få fram den maximala tillåtna kapaciteten 

gör vi följande beräkning 

𝑇𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛𝐾𝑎𝑝𝑋 = 𝑉𝑉𝑏𝑒𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒 −𝑉𝑉𝑡𝑜𝑚 

där 𝑉𝑉𝑏𝑒𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒 är omledningssträckans begränsande delsträcka med 

avseende på maximal, givet det/de lok som används, vagnvikt (exempelvis 

1100 ton) och 𝑉𝑉𝑡𝑜𝑚 är tågsättets totala vagnvikt utan gods. 

Detta kan innebära att omledningen inte kommer kunna hantera hela den 

påverkade godsmängden och att en del kommer behöva hanteras på något 

annat sätt enligt flödesschemat i figur 11. Kvarstående transportbehov 

beräknas som 

𝑣𝑋,𝑟𝑒𝑠𝑡 = 𝑣𝑋,𝑂𝑅𝐷 − 𝑣𝑋,𝑂𝐿 

De tillkommande tågtimmarna beräknas enligt följande 

Δ𝑇Å𝐺𝑇𝐼𝑀 = 𝑛𝑋,𝑂𝐿 ⋅ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑𝑋,𝑂𝐿 − 𝑛𝑋,𝑂𝑅𝐷 ∙ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑𝑋,𝑂𝑅𝐷 

med 𝑛𝑋,𝑂𝐿 som ovan, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑 𝑋,𝑂𝐿 är transporttiden för den nya tillfälliga 

rutten enkel väg och där 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑𝑋,𝑂𝑅𝐷  är den ordinarie transporttiden. 

Den totala extrakostnaden, 𝐸𝐾𝑂𝑋 , jämfört med ordinarie upplägg för 

omledning av upplägg X beräknas som 

𝐸𝐾𝑂𝑋 = 𝑂𝑆𝑂𝑋 + 𝑂𝑇𝑂𝑋 + 𝐹𝐾𝑂𝑋 

Där 𝑂𝑆𝑂𝑥 är de operativa sträckkostnaderna för omledning av upplägg X, 

𝑂𝑇𝑂𝑥 är operativa tidskostnader för omledning av upplägg X och 𝐹𝐾𝑂𝑥 är 

förseningskostnaden som uppstår till följd av att godset är hos mottagaren 

senare vid omledning av upplägg X. 

De operativa sträckkostnaderna för omledning av upplägg X beräknas som 

𝑂𝑆𝑂𝑥 = ∆𝑇Å𝐺𝐾𝑀 ⋅  𝑇Å𝐺𝐾𝑀𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑,𝑡å𝑔𝑡𝑦𝑝 

där 𝑇Å𝐺𝐾𝑀𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑,𝑡å𝑔𝑡𝑦𝑝 är en schablonkostnad
16

 per tågkilometer för 

uppläggets tågtyp, det vill säga systemtåg, vagnslast och så vidare. 

De operativa tidskostnaderna för omledning av upplägg X beräknas som 

𝑂𝑇𝑂𝑥 = ∆𝑇Å𝐺𝑇𝐼𝑀 ⋅  𝑇Å𝐺𝑇𝐼𝑀𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑,𝑡å𝑔𝑡𝑦𝑝 

där 𝑇Å𝐺𝑇𝐼𝑀𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑,𝑡å𝑔𝑡𝑦𝑝  är en schablonkostnad
16

 per tågtimmar för 

uppläggets tågtyp. 

På samma sätt som för en försening uppstår för ett avbrott 

förseningskostnader på grund av att godset befinner sig i transport istället för 

hos mottagaren. 

𝐹𝐾𝑂𝑋 = ∆𝑇𝑂𝑁𝑇𝐼𝑀 ⋅ 𝑉𝑇𝑇𝑉𝑣𝑎𝑟𝑢𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 

där 𝑉𝑇𝑇𝑉𝑣𝑎𝑟𝑢𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 är godsets förseningstidsvärde (tidsvärdet multiplicerat 

med två)
17

 beroende på varugrupp och ∆𝑇𝑂𝑁𝑇𝐼𝑀 är skillnaden i tontimmar 

och beräknas enligt 

∆𝑇𝑂𝑁𝑇𝐼𝑀 = 𝑣𝑂𝐿 ∙ (𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑋,𝑂𝐿 − 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑋,𝑂𝑅𝐷) 
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 Trafikverket, 2016a Tabell 14.8 och 14.9 
17

 Trafikverket, 2016c Tabell 7.13 
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där 𝑣𝑂𝐿 är godsmängden som berörs av avbrottet. 

3.4.1.2 Beräkning av extra kostnader för lager plus inkörning 

Tanken med denna lösning är att använda outnyttjad kapacitet i dels de 

befintliga tågomloppen samt eventuellt omloppsfrekvensen för de befintliga 

tågseten. Det innebär att samma upplägg används men att det blir en 

kostnad för lagerhållning tills dess att avbrottet är avhjälpt och godset 

återigen kan fraktas och kostnader relaterade till godsets försenade 

ankomst. Vi får då en extrakostnad för alternativet lagerhållning plus 

inkörning för upplägg X, 𝐸𝐾𝐿𝑋 , som beräknas enligt 

𝐸𝐾𝐿𝑋 = 𝑂𝑇𝐿𝑋 +∑𝐹𝐺𝑛 ∙ 𝑡𝑛 ∙ (𝐿𝐴𝐺𝐸𝑅𝐾𝑂𝑆𝑇𝑁𝐴𝐷 + 𝑉𝑇𝑇𝑉𝑣𝑎𝑟𝑢𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝)

𝑘

𝑛=1

 

där 𝐹𝐺𝑛 är mängden av det försenade godset som kan skickas med 

nästföljande tåg nummer n och där n går från 1 till k. Den övre gränsen k är 

antalet efterföljande tåg det tar innan allt försenat gods har skickats iväg. 

Variablen 𝑡𝑛 betecknar den extra tid som godset blir liggande i lager innan 

det kan kan skickas med efterföljande tåg nummer n. Denna tidsvariabel 

samt antalet tåg det tar innan transportskulden är inkörd varierar väldigt 

mycket från upplägg till upplägg, därför föreslås följande metod: 

1. Finns det exakt information om hur upplägget löser den här typen av 

inkörningar skall denna användas i första hand. 

2. Finns information om möjligheten att använda fler vagnar per tågsätt, 

eventuell outnyttjad lastkapacitet per omlopp och/eller om det går att 

köra turerna tätare skall detta utnyttjas för att beräkna extratiden det tar 

för att frakta varje delmängd av det försenade godset. 

3. Om detaljinformation saknas så får en uppskattning av lämplig åtgärd 

och resulterande extratid göras. I den kalkyl som hittills gjorts gjordes 

antagandet att det går att köra turerna tätare så att tågen går med 

samma frekvens per kalenderdag som de gör med tågdag
18

 fram tills 

dess att transportskulden är inkörd. 

Det har antagits att det finns extra lagerkapacitet hos producent alternativt 

vid ordinarie tågterminal och att lagerkostnaden är noll. Detta då exakta 

lagerförhållanden för varje upplägg och varugrupp inte har undersökts i 

någon tillämpning hittills. 

Förutom kostnader relaterade till förseningen så har vi sedan tidigare antagit 

att de ordinarie tidskostnaderna, 𝑂𝑇𝐿𝑋, under tiden för avbrottet kvarstår och 

inte kan avräknas mot någon annan tidskostnad. Detta är ett antagande med 

utgångspunkt i att det inte finns en alternativ användning för berörda tågset 

som kan bära tidskostnaden istället. När sedan avbrottet är avhjälpt och 

upplägget ska köra in transportskulden så tillkommer ytterligare en 

tidskostnad för att frakta det försenade godset utöver tidskostnaden under 

avbrottet.  Därmed dyker ordinarie tidskostnad upp som en extrakostnad i 

vår uträkning. 
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 Trafikverket räknar med 250 tågdagar per år 
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3.4.1.3 Beräkning av extra kostnader för omlastning till annan terminal 

Denna alternativlösning innebär att godset transporteras med lastbil till en 

terminal belägen så att den är opåverkad av avbrottet. Vi antar att det finns 

en tillräcklig mängd lastbilar tillgänglig för att kunna ta en hel tåglast i ett 

omlopp. Som diskuterats tidigare antar vi att de järnvägsrelaterade operativa 

tidskostnaderna för ordinarie upplägg är fasta och därmed kvarstår oavsett 

om de fysiska tågen får en kortare körtid och antalet tågtimmar minskar. Vi 

börjar med att fastställa storheterna som kommer skilja sig jämfört med 

ordinarie transportupplägg. I och med att godset kommer forslas en längre 

sträcka med lastbil kommer det bli en ökning i fordonstimmar och 

fordonskilometer för detta trafikslag och av samma anledning blir det en 

minskning av tågtimmar och tågkilometer för järnväg. Om lastbilstransporten 

gör att det blir en längre transporttid tillkommer även en förseningskostnad 

baserad på godsets förseningstidsvärde. Vi börjar med att se hur skillnaden 

blir för lastbilstransporten på följande sätt 

∆𝐹𝑂𝑅𝐷𝑂𝑁𝑆𝐾𝑀𝑇,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙 = 𝑛𝑋,𝑇 ∙ (𝑎𝑣𝑠𝑡𝑇,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙 − 𝑎𝑣𝑠𝑡𝑂𝑅𝐷,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙) 

där ∆𝐹𝑂𝑅𝐷𝑂𝑁𝑆𝐾𝑀𝑇,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙  är skillnaden i fordonskilometer för 

lastbilstransporten, 𝑛𝑋,𝑂𝑅𝐷 är antalet lastbilar som krävs för att transportera 

mängden gods som normalt transporteras med upplägg X under en 

tidsperiod motsvarande avbrottets längd och 𝑎𝑣𝑠𝑡𝑇,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙  och 𝑎𝑣𝑠𝑡𝑂𝑅𝐷,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙  är 

sträckan godset transporteras med lastbil för omlastning respektive i 

ordinarie upplägg, multiplicerat med två
19

. Antalet lastbilar som krävs fås från 

𝑛𝑋,𝑇 =
𝑣𝑋,𝑂𝑅𝐷
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙

 

där 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙 är mängden gods per lastbil enligt ASEK:s schablonvärde för tung 

lastbil
20

. 

På samma sätt får vi skillnaden i fordonstimmar för lastbilsdelen som 

∆𝐹𝑂𝑅𝐷𝑂𝑁𝑆𝑇𝐼𝑀𝑇,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙 = 𝑛𝑋,𝑂𝑅𝐷 ∙ (𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑇,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙 − 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑂𝑅𝐷,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙) 

med 𝑛𝑋,𝑇 som ovan och 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑇,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙  och 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑂𝑅𝐷,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙 är ledtiderna för 

omlastning respektive ordinarie alternativ. Avstånd och ledtid räknas för ett 

helt omlopp, det vill säga dubbla sträckan mellan leverantör och kund plus 

avlastning och pålastning. 

För järnvägsdelen får vi helt analogt 

∆𝑇Å𝐺𝐾𝑀𝑇,𝑗ä𝑟𝑛𝑣ä𝑔 = 𝑛𝑋,𝑂𝑅𝐷 ∙ (𝑎𝑣𝑠𝑡𝑇,𝑗ä𝑟𝑛𝑣ä𝑔 − 𝑎𝑣𝑠𝑡𝑂𝑅𝐷,𝑗ä𝑟𝑛𝑣ä𝑔) 

med beteckningar som ovan, och 

∆𝑇Å𝐺𝑇𝐼𝑀𝑇,𝑗ä𝑟𝑛𝑣ä𝑔 = 𝑛𝑋,𝑂𝑅𝐷 ∙ (𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑇,𝑗ä𝑟𝑛𝑣ä𝑔 − 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑂𝑅𝐷,𝑗ä𝑟𝑛𝑣ä𝑔) 

Totalt sett får vi nu följande extrakostnad för alternativet att omlasta vid 

annan terminal 

𝐸𝐾𝑇𝑋 = 𝑂𝑆𝑇𝑋 + 𝑂𝑇𝑇𝑋 + 𝐹𝐾𝑇𝑋 + 𝑂𝐾𝑋 

där 𝑂𝑆𝑇𝑋  är de operativa sträckkostnaderna, 𝑂𝑇𝑇𝑋  är de operativa 

tidskostnaderna, 𝐹𝐾𝑇𝑋 är förseningskostnaderna och 𝑂𝐾𝑋 är de extra 

omlastningskostnaderna. Dessa räknas ut som ovan med 
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 Lastbilen antas gå tom tillbaka. 
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 Trafikverket, 2016a Tabell 14.6 
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𝑂𝑆𝑇𝑋 = 𝐹𝑂𝑅𝐷𝑂𝑁𝑆𝐾𝑀𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙 ∙ ∆𝐹𝑂𝑅𝐷𝑂𝑁𝑆𝐾𝑀𝑇,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙

+ 𝑇Å𝐺𝐾𝑀𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑,𝑡å𝑔𝑡𝑦𝑝 ∙ ∆𝑇Å𝐺𝐾𝑀𝑇,𝑗ä𝑟𝑛𝑣ä𝑔  

där 𝐹𝑂𝑅𝐷𝑂𝑁𝑆𝐾𝑀𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙  och 𝐹𝑂𝑅𝐷𝑂𝑁𝑆𝐾𝑀𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑,𝑡å𝑔𝑡𝑦𝑝 är 

schablonkostnader per fordonskilometer för respektive trafikslag. Analogt fås 

för tidskostnaderna 

𝑂𝑇𝑇𝑋 = 𝐹𝑂𝑅𝐷𝑂𝑁𝑆𝑇𝐼𝑀𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙 ∙ ∆𝐹𝑂𝑅𝐷𝑂𝑁𝑆𝑇𝐼𝑀𝑇,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙

+ 𝑇Å𝐺𝑇𝐼𝑀𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑,𝑡å𝑔𝑡𝑦𝑝 ∙ max {0, ∆𝑇Å𝐺𝑇𝐼𝑀𝑇,𝑗ä𝑟𝑛𝑣ä𝑔} 

men då vi har antagit att de ordinarie tidsberoende kostnaderna för järnväg 

är fasta och därmed aldrig kan ge ett negativt bidrag så blir det en skillnad 

för sista termen jämfört med sträckkostnaderna. 

När det gäller förseningskostnaderna så kan vi dock tillgodoräkna de 

nettotontimmar som eventuellt försvinner från järnvägstransporten då denna 

är frikopplad från den operativa driften av upplägget och är ett resultat av att 

varan inte finns på plats när den skulle varit det. Vi får därmed följande 

beräkning 

𝐹𝐾𝑇𝑋 = 𝑉𝑇𝑇𝑉𝑣𝑎𝑟𝑢𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 ∙ ∆𝑇𝑂𝑁𝑇𝐼𝑀 

med 𝑉𝑇𝑇𝑉𝑣𝑎𝑟𝑢𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 som ovan och där 

∆𝑇𝑂𝑁𝑇𝐼𝑀

=
𝑣𝑋,𝑂𝑅𝐷 ∙ (𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑇,𝑗ä𝑟𝑛𝑣ä𝑔 − 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑂𝑅𝐷,𝑗ä𝑟𝑛𝑣ä𝑔 + 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑇,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙 − 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑂𝑅𝐷,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙)

2
 

Omlastningskostnaderna ges av 

𝑂𝐾𝑋 = 𝑣𝑋,𝑂𝑅𝐷 ∙ 𝐾𝑜𝑚𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙  

med 𝑣𝑋,𝑂𝑅𝐷 som ovan och där 𝐾𝑜𝑚𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙  är omlastningskostnaden per 

ton
21

. 

3.4.1.4 Beräkning av extra kostnader för direkt lastbilstransport 

Den sista alternativlösningen är att lasta godset på lastbilar och köra dessa 

hela vägen till slutkunden. Detta kommer ge en skillnad i fordonstimmar och 

fordonskilometer för både lastbil och järnväg på följande vis 

 

∆𝐹𝑂𝑅𝐷𝑂𝑁𝑆𝐾𝑀𝐿𝑏,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙 = 𝑛𝑋,𝐿𝑏 ∙ (𝑎𝑣𝑠𝑡𝐿𝑏,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙 − 𝑎𝑣𝑠𝑡𝑂𝑅𝐷,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙) 

där ∆𝐹𝑂𝑅𝐷𝑂𝑁𝑆𝐾𝑀𝐿𝑏,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙  är skillnaden i fordonskilometer för 

lastbilstransporten, 𝑛𝑋,𝐿𝑏 är antalet lastbilar som transporterar det berörda 

godset per avbrott och 𝑎𝑣𝑠𝑡𝐿𝑏,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙  och 𝑎𝑣𝑠𝑡𝑂𝑅𝐷,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙  är sträckan som körs 

med lastbil direkt respektive i ordinarie upplägg. Antalet lastbilar beräknas på 

samma sätt som för omlastningsfallet. 

Skillnaden i fordonstimmar för lastbilsdelen fås som 

∆𝐹𝑂𝑅𝐷𝑂𝑁𝑆𝑇𝐼𝑀𝐿𝑏,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙 = 𝑛𝑋,𝐿𝑏 ∙ (𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝐿𝑏,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙 − 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑂𝑅𝐷,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙) 

med 𝑛𝑋,𝐿𝑏 som ovan och 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝐿𝑏,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙  och 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑂𝑅𝐷,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙  är ledtiderna för 

direkt lastbilstransport respektive i ordinarie alternativ. Avstånd och ledtid 

räknas för ett helt omlopp, det vill säga dubbla sträckan mellan leverantör 

och kund plus avlastning och pålastning. 
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För järnvägsdelen får vi ett specialfall då avståndet och tiden med direkt 

lastbilstransport gör att dessa blir noll och skillnaderna då blir 

∆𝑇Å𝐺𝐾𝑀𝐿𝑏,𝑗ä𝑟𝑛𝑣ä𝑔 = 𝑛𝑋,𝑂𝑅𝐷 ∙ (−𝑎𝑣𝑠𝑡𝑂𝑅𝐷,𝑗ä𝑟𝑛𝑣ä𝑔) 

med beteckningar som ovan, och 

∆𝑇Å𝐺𝑇𝐼𝑀𝐿𝑏,𝑗ä𝑟𝑛𝑣ä𝑔 = 𝑛𝑋,𝑂𝑅𝐷 ∙ (−𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑂𝑅𝐷,𝑗ä𝑟𝑛𝑣ä𝑔) 

Då denna storhet (∆𝑇Å𝐺𝑇𝐼𝑀𝐿𝑏,𝑗ä𝑟𝑛𝑣ä𝑔) alltid är negativ kommer den inte att 

påverka någon av kostnadsberäkningarna då vi redan antagit att alla 

tidskostnader för tågdelen kvarstår och därmed inte kan räknas av från 

övriga extra tidskostnader. 

Totalt sett får vi nu följande extrakostnad för alternativet direkt 

lastbilstransport 

𝐸𝐾𝐿𝑏𝑋 = 𝑂𝑆𝐿𝑏𝑋 +𝑂𝑇𝐿𝑏𝑋 + 𝐹𝐾𝐿𝑏𝑋 

där 𝑂𝑆𝐿𝑏𝑋 är de operativa sträckkostnaderna, 𝑂𝑇𝐿𝑏𝑋 är de operativa 

tidskostnaderna och 𝐹𝐾𝐿𝑏𝑋 är förseningskostnaderna. Dessa räknas ut som 

ovan med 

𝑂𝑆𝐿𝑏𝑋 = 𝐹𝑂𝑅𝐷𝑂𝑁𝑆𝐾𝑀𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙 ∙ ∆𝐹𝑂𝑅𝐷𝑂𝑁𝑆𝐾𝑀𝐿𝑏,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙

+ 𝑇Å𝐺𝐾𝑀𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑,𝑡å𝑔𝑡𝑦𝑝 ∙ ∆𝑇Å𝐺𝐾𝑀𝐿𝑏,𝑗ä𝑟𝑛𝑣ä𝑔 

där 𝐹𝑂𝑅𝐷𝑂𝑁𝑆𝐾𝑀𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙  och 𝑇Å𝐺𝐾𝑀𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑,𝑡å𝑔𝑡𝑦𝑝 är schablonkostnader 

per nettotonkilometer för respektive transportslag. Analogt fås för 

tidskostnaderna 

𝑂𝑇𝐿𝑏𝑋 = 𝐹𝑂𝑅𝐷𝑂𝑁𝑆𝑇𝐼𝑀𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙 ∙ ∆𝐹𝑂𝑅𝐷𝑂𝑁𝑆𝑇𝐼𝑀𝐿𝑏,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙  

då vi har antagit att de ordinarie tidsberoende kostnaderna för järnväg är 

fasta och därmed försvinner från extrakostnaderna. 

När det gäller förseningskostnaderna så kan vi dock tillgodoräkna de 

nettotontimmar som försvinner från järnvägstransporten då denna är 

frikopplad från den operativa driften av upplägget och är ett resultat av att 

varan inte finns på plats när den skulle varit det. Dessa beräknar vi för de 

olika trafikslagen enligt 

∆𝑇𝑂𝑁𝑇𝐼𝑀𝐿𝑏,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙 =
𝑣𝑋,𝑂𝑅𝐷 ∙ (𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝐿𝑏,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙 − 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑂𝑅𝐷,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙)

2
 

med beteckningar som ovan och 

∆𝑇𝑂𝑁𝑇𝐼𝑀𝐿𝑏,𝑗ä𝑟𝑛𝑣ä𝑔 = 𝑣𝑋,𝑂𝑅𝐷 ∙ (−𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑂𝑅𝐷,𝑗ä𝑟𝑛𝑣ä𝑔) 

även denna med beteckningar som ovan. 

Vi får därmed följande beräkning 

𝐹𝐾𝐿𝑏𝑋 = 𝑉𝑇𝑇𝑉𝑣𝑎𝑟𝑢𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 ∙ (∆𝑇𝑂𝑁𝑇𝐼𝑀𝑇,𝑗ä𝑟𝑛𝑣ä𝑔 + ∆𝑇𝑂𝑁𝑇𝐼𝑀𝑇,𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙) 

med 𝑉𝑇𝑇𝑉𝑣𝑎𝑟𝑢𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 som ovan. 

3.4.2 Persontågstrafik 

Vid avbrott i persontågstrafiken antas att alla berörda resenärer kommer åka 

buss från/till sina slutdestinationer till/från närmaste punkt som inte berörs av 

avbrottet. Det har vidare antagits att det effektivaste sättet är att skicka 

direktbussar till de destinationer med av- och påstigningstal höga nog att 

kunna fylla minst en buss samt låta ytterligare ett antal bussar besöka alla 

stationer tåget var tänkt att passera så att alla passagerare når sina 
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slutdestinationer och alla väntande resenärer blir upplockade. Den totala 

kostnaden på grund av avbrott blir per år för persontågstrafiken 

𝑇𝐾𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑡å𝑔 = (𝐴𝑅𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛 ∙∑𝐸𝐾𝐵𝑋
𝑋

) − 𝑂𝑆𝑇𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛 

där 𝐴𝑅𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛 är avbrottsrisken för den totala sträckan, 𝐸𝐾𝐵𝑋 är den extra 

kostnaden för att skicka resenärer med buss längs rutt X och 𝑂𝑆𝑇𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛 är 

ordinarie operativa sträckkostnader för tåg, tur och retur, längs de stationer 

som bussarna istället trafikerar på grund av avbrottet. 

3.4.2.1 Beräkning av extra kostnader för busstransport vid avbrott 

Vi ställer upp följande samband för de extra kostnader som uppstår på grund 

av behovet att transportera passagerare med buss vid avbrott från Umeå 

längs rutt X 

𝐸𝐾𝐵𝑥 = 𝑂𝑆𝐵𝑋 + 𝑂𝑇𝐵𝑋 + 𝐹𝐾𝐵𝑋  

där 𝑂𝑆𝐵𝑋 är de operativa sträckkostnaderna, 𝑂𝑇𝐵𝑋  är de operativa 

tidskostnaderna och 𝐹𝐾𝐵𝑋  är förseningskostnaderna. 

För de operativa sträckkostnaderna får vi 

𝑂𝑆𝐵𝑋 = 𝑛𝑋 ∙ 𝑎𝑣𝑠𝑡𝑋 ∙ 𝐾𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑠𝑘𝑚 

där 𝑛𝑋 är antalet turer längs rutt X per avbrott, 𝑎𝑣𝑠𝑡𝑋 är längden av rutt X 

enkel väg och 𝐾𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑠𝑘𝑚 är operativa kostnader för en buss per 

fordonskilometer. 

Antalet turer längs rutt X per avbrott beräknas enligt 

𝑛𝑋 = 𝐵𝑢𝑠𝑠𝑋 ∙ 𝑡𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡 ∙ 2 

där 𝐵𝑢𝑠𝑠𝑋 är antalet bussar som behöver köra rutt X per dag för att alla 

passagerare ska komma till sin destination, 𝑡𝑎𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡 är medellängden på ett 

avbrott i dagar och faktorn 2 kommer från att vi antar att lika många tåg och 

passagerare berörs i båda riktningar och alla bussar därmed kör varje rutt tur 

och retur. 

För de operativa tidskostnaderna får vi 

𝑂𝑇𝐵𝑋 = 𝑛𝑥 ∙ 𝑡𝑋 ∙ 𝐾𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑚 

där 𝑡𝑋 är restiden för rutt X, 𝐾𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑚 är kostnaden för en buss per 

fordonstimme och med 𝑛𝑋 som ovan. 

Vi antar att alla resenärer längs en rutt ska till slutdestinationen som 

approximation när vi gör beräkningarna för förseningskostnaderna. Dessa 

räknar vi som 

𝐹𝐾𝐵𝑋 = 𝑟𝑒𝑠𝑋 ∙ 𝑡𝑋 ∙ (𝑎𝑡𝑗ä𝑛𝑠𝑡 ∙ 𝑣𝑡𝑗ä𝑛𝑠𝑡 + 𝑎𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡 ∙ 𝑣𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡) 

där 𝑟𝑒𝑠𝑥  är antalet resenärer som åker rutt X per avbrott, 𝑎𝑡𝑗ä𝑛𝑠𝑡 och 𝑎𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡 är 

andelen av resenärerna som är på tjänsteresa respektive privatresa och på 

samma sätt är 𝑣𝑡𝑗ä𝑛𝑠𝑡 och 𝑣𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡 tidsvärdena för respektive restyp.  

 DISKUSSION 3.5

Metoden som beskrivs ovan är ett första angreppssätt som bygger på en rad 

förenklade antaganden och schablonberäkningar. Samtidigt finns inga 
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vedertagna metoder eller effektsamband framtagna sedan tidigare. Om 

angreppssättet anses användbart, kan flera delar i beskriven metod 

vidareutvecklas. I det här kapitlet diskuteras några idéer för det. 

3.5.1 Införa fartygstransport som en alternativ handlingsplan 

Hittills har extrainsatta fartygstransporter inte använts som en alternativ 

handlingsplan i någon kalkyl. I vissa fall skulle det dock kunna bli aktuellt 

med sjötransport istället för ordinarie tågtransport. Då behöver tillkommande 

kostnader för detta beräknas, förslagvis på motsvarande sätt som för 

lastbilstransporter fast anpassat till sjöfarten. Hamnkostnader bör då även 

tillkomma, samt någon typ av positioneringskostnad för fartyget.  

3.5.2 Extrakostnader för tillfälliga lager 

Då handlingsplanen för avbrottet innebär att varor lagras vid utgångspunkten 

tills dess att avbrottet är avhjälpt, antas i metoden ovan att det finns tillräcklig 

tillgång till lagerplats hos avsändaren. I själva verket kan man tänka sig att 

det medför extrakostnader att utnyttja sådana utrymmen. Metoden kan 

vidareutvecklas genom att en sådan kostnadspost inkluderas. Då behöver 

effektsamband utvecklas utifrån att man undersökt i vilken utsträckning 

extralager behöver hyras och enligt vilken princip kostander för detta ska 

beräknas.  

3.5.3 Extra tågsätt, vagnar och omlopp 

Det har antagits att det finns en möjlighet att låta befintliga tågsätt köra med 

ökad omloppsfrekvens utan extra kostnad jämfört med ordinarie drift, det vill 

säga tågkilometer och tågtimmar är oförändrade, samt att tågsätten är 

tillgängliga för att utföra dessa transporter. Detta behöver inte nödvändigtvis 

vara fallet då dessa tågsätt kan vara inbokade på andra upplägg eller bara 

kan stå till tjänst för en extra kostnad. På samma sätt har det antagits att 

ytterligare tågsätt och/eller vagnar finns tillgängliga utan extrakostnader och 

även i dessa fall kan det vara så att detta antagande är en förenkling jämfört 

med verkligheten. Det har dessutom antagits att dessa ökningar av omlopp 

eller extraanvändningar av tågsätt/vagnar inte orsakar några störningar eller 

förseningar i övriga upplägg. 

3.5.4 Lastbilstransporter och omlastningar 

För de fall där delar av, eller hela, transporten löses med hjälp av lastbilar 

har det gjorts ett par teoretiska antaganden som i det praktiska fallet kan 

vara svåra att uppfylla. 

1. Det finns en tillräcklig mängd lastbilar som har möjlighet att ta det 

aktuella godset tillgängliga utan extra framkörningstid. 

2. Lastbilarna orsakar inga extra kostnader utöver normala driftskostnader. 

3. Det finns omlastningskapacitet vid de berörda terminalerna som dels 

klarar att hantera att godset ankommer med lastbil istället för järnväg och 

dels är tillräckligt stor för att klara att omlastningen utan att störa 

ordinarie lastaktivitet. Det sista kanske främst är en förenkling som 

behöver undersökas för de upplägg där lösningen blir ”omlastning vid 

annan terminal”. 

Det finns möjlighet att utöka beräkningsmodellen så att den tar med en tänkt 

framkörningstid men då det inte undersökts tidigare i någon tillämpning exakt 
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vilken startpunkt lastbilarna skulle ha för respektive upplägg så uteslöts 

denna faktor ur den nuvarande modellen. 

3.5.5 Indirekta kostnader 

Att längre avbrott förekommer med viss frekvens på järnvägen antas 

generera extra samhällsekonomiska kostnader jämfört med en situation där 

avbrotten är färre och/eller kortare. Detta är både  

 direkta kostnader, som uppstår som en följd av varje enskilt avbrott 

och  

 indirekta kostnader, som existerar löpande som en funktion av risken 

för avbrott eller som uppstår som en följdeffekt av de direkta 

effekterna 

Kalkylmetoden som beskrivs ovan inkluderar endast vissa av dessa direkta 

och indirekta kostnader, med fokus på de direkta. Många hävdar att det är de 

indirekta kostnaderna som står för en mycket stor andel av de negativa 

effekterna av avbrott på järnvägen, även om man ännu inte lyckats 

kvantifiera dessa effekter samhällsekonomiskt.  

Enligt ASEK-metodiken för samhällsekonomiska kalkyler inom 

transportsektorn är det endast kostnader för extra resursutnyttjande som ska 

inkluderas. I fallet med en ökad eller minskad risk för avbrott av olika längd 

på järnvägen, består de extra kostnaderna av följande poster: 

1. Direkta kostnader: Extra utnyttjande av transportresurser 

(ersättningstransport) för att transportera varor och resenärer trots 

avbrottet, samt externa effekter till följd av detta, plus ökad 

kapitalbindning i godset. Hit kan även kostnader för exempelvis stört 

omlopp av tomvagnar med mera räknas 

2. Indirekta kostnader av första ordningen: Negativa effekter till följd av att 

gods inte finns på plats hos mottagaren vid planerad tidpunkt, så som 

produktionsstörningar, missad vidaretransport eller att varan inte går att 

sälja 

3. Indirekta kostnader av andra ordningen: Extra marginaler i transport- 

och/eller produktionssystemet till följd av en hög avbrottsrisk, så som 

större säkerhetslager, förlängda ordinarie leverans- och restider/slack i 

tidtabeller, tillgång till extra transportmaterial som bara används i nödfall 

och att företag och resenärer till följd av hög avbrottsrisk väljer andra, 

mer tillförlitliga transportlösningar, än vad som är den mest effektiva sett 

till andra faktorer så som pris och tid  

4. Indirekta kostnader av tredje ordningen: Följdeffekter så som att företag 

förlorar kunder på grund av dålig leveranssäkerhet och därmed måste 

skära ned på eller avsluta sin verksamhet, eller att företag flyttar sin 

verksamhet till annan plats med säkrare transportmöjligheter. Den 

samhällsekonomiska kostnaden är att arbetstagarna på den numera 

nerlagda produktionsanläggningen inte hittar ett arbete där de är lika 

produktiva eller att de inte hittar ett arbete alls. Detta blir en nationell 

effekt ifall verksamheten läggs ned eller flyttar utomlands. Om 

verksamheten skulle flytta till en annan ort inom Sverige blir effekten 

istället regionalekonomisk. 

Punkt 1 ovan inkluderas till stor del i presenterad metod genom att den extra 

resursåtgången modelleras relativt noggrant (de externa effekterna 
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modelleras inte här men kan uppskattas utifrån resultaten som metoden ger). 

Däremot tas inte följdförseningar i transportupplägget med i modelleringen. 

Dock används ordinare driftskostnader även för oplanerade insatser, vilket 

kan ifrågasättas. Den extra kapitalbindingen i godset modelleras med 

förseningstidsvärdet VTTV, som dock även inkluderar fler faktorer (se 

nedan). 

Punkt 2 inkluderas principiellt genom förseningstidsvärdet VTTV (för 

godstrafiken
22

) som är tänkt att motsvara kostnader för att godset inte är på 

plats hos mottagaren i tid. Det är dock mycket tveksamt om de 

förseningstidsvärden som idag används enligt Trafikverket (2016c) 

återspeglar de faktiska kostnaderna på ett rättvisande sätt (se exempelvis 

WSP (2012), Vierth (2010) eller Göteborgs Universitet med flera (2013)). 

Enligt ASEK:s nuvarande rekommendationer är detta förseningstidsvärde 

lika med det ordinarie tidsvärdet multiplicerat med faktorn två, i brist på bättre 

information. 

Punkt 3 skulle även det teoretiskt kunna inkluderas i VTTV, men är heller 

inget som modelleras explicit.  

Punkt 4 är inte inkluderad och det bedöms vara mycket svårt, eller omöjligt, 

att uppskatta det marginella tillskottet av någon enskild åtgärd på dessa 

effekter. Desutom är det en effekt som uppstår utanför transportsektorn. I 

ASEK studerar man i första hand effekter som uppstår inom transportsektorn 

och det krävs mycket speciella förutsättningar för att ta med effekter utanför 

transportsektorn (se Trafikverket 2016d). 

Sammanfattningsvis kan man alltså argumentera för att det kan finnas stora 

negativa effekter av avbrott på järnvägen som inte inkluderas i metoden med 

nuvarande samhällsekonomiska värderingar. 

 

  

                                                   
22

 För resenärer finns ett motsvarande förseningstidsvärde 
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