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Inledning och syfte 
I detta PM presenteras en genomgång av Trafikverkets effektkost-
nadsgenerator (EKG). Uppdraget genomfördes i samband med WSP 
Analys och Strategis arbete i projektet ” Kapacitetstilldelning och pri-
oriteringar i tågplaneprocessen”, ett arbete som genomförts under 
2014. Syftet med genomgången av EKG är, utöver att kontrollera att 
beräkningarna i sig är korrekta, att besvara två huvudsakliga fråge-
ställningar. Den första frågeställningen är att avgöra om den version 
av EKG som utvecklats under 2014 (den nya eller rekonstruerade) är 
bättre än den version som ligger till grund för de värden som an-
vänds i tilldelningsprocessen idag. Huruvida den nyutvecklade mo-
dellen är bättre avgörs av om: 

1. den innebär en rimligare tillämpning av samhällsekonomi än 
den tidigare versionen. 

2. den är mer transparent än den tidigare versionen. 

3. de antaganden som görs i den nya versionen är mer korrek-
tare än antagandena i den tidigare. 

Den andra frågeställningen är att avgöra om det finns förbättrings-
potential och i så fall identifiera var förbättringspotentialen finns. Med 
andra ord att komma med utvecklingsförslag på den nya versionen. 

PM:et är upplagd som så att det för olika aspekter av EKG presente-
ras vad som förändrats relativt den tidigare versionen, huruvida det 
är en förbättring och varför, samt vad som vore lämpligt att utveckla. 

Versionshantering 

Ett stort problem med tidigare versioner av EKG är att modellen hela 
tiden varit under utveckling och att det därför inte funnits en version 
av EKG som man säkert vetat användes till att räkna fram de värden 
som möter järnvägsföretagen i JNB. Detta har gjort att det i stort sett 
varit omöjligt att avgöra ifall de beräkningar som görs i EKG:n ligger 
till grund för värdena i JNB. Det har inneburit problem även för denna 
granskning, varför arbetet har utgått från flera olika versioner som 
alla uppges leverera samma resultat men på olika sätt och därför 
bedöms fungera som tillfredställande referenser. 

Kategoriindelningen 

Den kategori ett tåg tillhör avgör vilket värde det får och således vil-
ken vikt det har i en tvistlösning. Vilken kategori ett tåg tillhör är där-
för av stor betydelse. Som processen ser ut idag anger den sökande 
själv vilken kategori tåget tillhör enligt olika villkorsfall, eller underka-
tegorier. Dessa underkategorier slås sedan ihop till ett mindre antal 
huvudkategorier. Det är dessa huvudkategorier som sedan avgör 
tågens värde i tvistlösningen, där till exempel kategorin ”Fjärr Ex-
press” har ett högre tidsvärde en ”Regio Låg”. 

Ett problem för närvarande är att man i själva sökandet av tåglägen 
öppnar upp för visst godtycke. Dels i termer av vilken kategori man 
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väljer men också hur man tolkar de parametrar man blir indelad efter. 
Detta är speciellt snårigt för godskategorierna, där den sökande 
måste förhålla sig till mer kvalitativa villkor än i personkategorierna 
där man åtminstone har något kvantitativt att förhålla sig till. 

Själva värderingen går till som så att varje underkategori tilldelas ett 
värde baserat på sitt villkorsfall. Dessa viktas sedan samman enligt 
en fördelning som antas i EKG och på så sätt faller ett värde på hu-
vudkategorin ut. I vissa fall är det stora skillnader mellan huvudkate-
goriers underkategorier.  

Den effekt detta får är att vissa underkategorier, i varierande grad 
baserat på vilken fördelning som antagits inom huvudkategorin, åker 
snålskjuts på andra underkategorier. Det vill säga vissa tåg får ett 
högre värde eftersom de värderas tillsammans med högre värderade 
tåg. På samma sätt får tågen som har höga värderingar lägre värden 
genom sammanvägningen. Hur stor den här effekten är beror dels av 
hur stor variation det är på olika underkategoriers värderingar och 
dels på vilken fördelning av underkategorier man antagit inom hu-
vudkategorin. 

I den nya versionen av EKG har det tillkommit en kategori. Det är 
enligt resonemanget ovan en förbättring, speciellt med tanke på att 
det är relativt stor skillnad mellan den nya kategorin och den kategori 
man bröt ut den ur. Den effekt det får är att de nya kategorierna i 
praktiken består av tidigare underkategorier och blir således värde-
rade efter sitt eget villkorsfall, vilket rimligtvis borde innebära en vär-
dering närmare deras verkliga värde. 

Om man ser till utvecklingsmöjligheter på kort sikt så är en rimlig väg 
att helt sonika använda sig av underkategorierna i tidtabellskonstrukt-
ionen. Värderingen av underkategorierna görs redan i EKG och de 
sökande tittar även i dagsläget på underkategorierna för att finna vil-
ket villkorsfall tågen uppfyller. 

Värdering av persontåg 

I värderingen av persontågen utgår man från de villkor som möter 
den sökande i termer om regionalt resande, hur stor andel som är 
tidskänsliga och om man har krav på hög framfart. Utifrån detta antar 
man en fördelning av resenärer på de resenärskategorier som finns i 
ASEK 5. Därefter fördelas antalet passagerare inom respektive kate-
gori ut enligt den antagna fördelningen. Utifrån antalet passagerare 
inom varje kategori beräknas sedan tidsvärdet för respektive kate-
gori. 

För förändringar i gångtid är denna metod helt korrekt. Det är emel-
lertid så att värderingen stundom används till annat, till exempel som 
utgångspunkt i förskjutning av tåglägen. I dessa fall är värderingen 
av tiden inte en korrekt värdering av att tåget avgår/ankommer på en 
annan tid än det sökta tågläget. Med det är dock intet sagt om att 
tillämpningen inte är ändamålsenlig. 

Ett ytterligare problem är att det inte är helt transparent vad som lig-
ger till grund för fördelningen av de olika resenärskategorierna. Ef-
tersom de villkor som möter de sökande inte är direkt överförbara till 
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resenärskategorierna i ASEK 5 bör man ha någon sorts beskrivning 
om hur översättningen gått till. Ett problem besläktat med detta är 
fördelningen av underkategorierna inom huvudkategorierna. Detta är 
som tidigare nämnt av stor betydelse för resultatet men valet av för-
delning finns inte dokumenterat. Om man väljer att även i fortsätt-
ningen använda sig av huvudkategorier bör man, för att de ska vara 
trovärdiga och transparenta, dokumentera motiven till sammansätt-
ningen av dem. 

En inkonsekvens i EKG som, om åtgärdad, hade bidragit till att för-
ankra modellen i verkligheten är att det maximala antalet resenärer 
inom varje kategori som används för att beräkna fram antalet resenä-
rer i kategorin inte överensstämmer med den beräkning av maximalt 
antal sittplatser inom varje kategori som görs i samband med att 
driftskostnaderna räknas fram. Där den senare faktiskt bygger på 
verkliga tåg som antas tillhöra respektive kategori. Som exempel kan 
nämnas att maximalt antal sittplatser i kategorin ”Fjärr Express” är 
betydligt högre än maximalt antal resenärer. Det får effekten att anta-
let resenärer alltid är lägre än antalet sittplatser. För exempelvis ka-
tegorin ”Fjärr Express” innebär detta implicit att tågen alltid antas 
vara halvfulla. Detta är i sig inte nödvändigtvis ett felaktigt antagande 
men det sker på ett sätt som inte är fullt ut konsistent genom mo-
dellen. Bättre samordning i detta avseende hade gjort värderingen av 
tågen mer korrekt, samt ökat transparensen påtagligt eftersom anta-
let resenärer hade baserats på verkliga tågstorlekar. 

Den uppdaterade versionen av EKG innehåller förbättringar i termer 
av persontågsvärdering relativt den tidigare versionen. Den största 
förbättringen är en effekt av den nya kategoriindelning som gjorts. 
Den ökade segmenteringen av kategorierna leder till ökad träffsäker-
het i värderingen av tågen och därigenom minskad snålskjuts av de 
lägre värderade tågen i den gamla kategorin. 

Utöver den ökade segmentering av kategorier har de värden som 
används för värderingen av tågen uppdaterats från rekommendat-
ionerna i ASEK 4 till motsvarande i ASEK 5. Detta är att betrakta 
som en förbättring eftersom ASEK 5 innehåller uppdaterade värden 
baserat på bästa tillgängliga kunskap. Det finns ingen anledning att 
använda sig av gamla värderingar om det finns nyare som anses 
vara bättre. Problemet som uppstått här är att ASEK 4 inte innehöll 
lika många resenärskategorier som ASEK 5 gör. Detta medför att 
steget från det som möter sökanden till det som finns i EKG är större 
i den nya versionen än vad det var tidigare. 

Värdering av godståg 

Värderingen av godsets tidvärde görs på ett något annorlunda sätt 
än persontrafikens. Persontrafikens värdering är i stort bara en 
sammanvägning av olika tidsvärden, alla hämtade direkt från re-
kommendationer i ASEK. Godsets värdering bygger på en indelning i 
tre tidskänslighetsgrupper som består av olika varugrupper. Varje 
varugrupp förekommer i en tidskänslighetsgrupp. Sedan antas att 
tidskänslighetsgruppen är jämnt sammansatt av de ingående varu-
grupperna och ett värde beräknas därefter. 
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Dessa medelvarutidsvärden räknas upp med en faktor för att besk-
riva styrkan i godsets tidskänslighet. Vad som ligger till grund för 
dessa uppräkningsfaktorer är emellertid inte dokumenterat, trots att 
det i vissa fall rör sig om att åttafaldiga tidsvärdet hos godset. Vär-
dena förs sedan över i en annan tabell där godssvärderingen för 
olika underkategorier beräknas som ett medelvärde med hjälp av de 
villkorsfall som finns för varje kategori. Hur denna övergång sker är 
emellertid inte heller dokumenterad men verkar ske genom någon 
sorts kvalitativ bedömning. 

Den tidigare versionen av EKG byggde på samma indelning i tids-
känslighetsgrupper men övergången till kategorivärderingen såg an-
norlunda ut. Då adderade man istället värdet av två framräknade va-
ruvärden beroende på vilka tidskänslighetsgrupper (och deras mag-
nitud) som ansågs ingå i kategorin. Detta värde förkastade man se-
dan och använde sig istället av antagna värden. Dessa värden är 
omöjliga att utifrån modellen säga var de kommer ifrån eller vad de 
betyder mer än att de ligger i samma härad som de beräknade vär-
dena. 

Man kan alltså konstatera att det skett en påtaglig förbättring av 
godsvärderingen vad det gäller transparensen, man kan nu följa be-
räkningarna från den kostnad som presenteras i JNB till varutidsvär-
dena. Dessutom har man uppdaterat varutidsvärdena från gamla 
värden till de värden som ASEK 5 rekommenderar, något som är 
positivt av samma skäl som för personvärderingen. 

Godsvärderingens stora brist är avsaknad av dokumentation rörande 
centrala parametrar. Något som är väldigt viktigt för en kategoris 
värde är vilka tidskänslighetsgrupper som utgör tågets last, och vil-
ken magnitud av tidskänslighet lasten har. Det som ligger till grund 
för värderingen av tidskänslighetsgrupperna är vilka varugrupper 
som ingår i dem. Det finns ingen dokumentation om varför varugrup-
perna tillhör en specifik tidskänslighetsgrupp eller varför de endast 
kan förekomma i en grupp. Det får stor effekt på värdet av enskilda 
tågkategorier om man flyttar vissa varugrupper till andra tidskänslig-
hetsgrupper men trots detta finns det ingen motivering till varför de 
tillhör respektive grupp. 

Den andra mycket centrala parametern är den magnitudparameter (i 
EKG:n kallad ”stryka”) som tidskänslighetsgruppernas genomsnittliga 
varutidsvärde multipliceras med. Parametern kan anta värdet fyra, 
sex eller åtta och inget tidsvärde används utan att multipliceras med 
den. Vad ”styrkan” ska spegla framgår dock inte. Inte heller motive-
ras varför fyra, sex och åtta antas kunna representera ”styrkan”. Ef-
tersom det inte framgår vad parametern ska spegla är det heller inte 
möjligt att bedöma om det är en rimlig tillämpning av samhällseko-
nomi. Det förekommer en skrivning i EKG som skulle kunna betyda 
att man gjort ett medvetet avsteg från samhällsekonomisk metodik 
för att man anser sig ha stöd för det i järnvägsförordningen. 

Vad man däremot kan konstatera är att det i samhällsekonomiska 
kalkyler är ett problem att det är svårt att mäta värdet av gods. Hade 
man endast använt sig av varutidsvärdena hade värdet i de flesta fall 
blivit så lågt att godset inte hade haft någon chans att konkurrera 
med persontrafiken. Det kan således anses vara rimligt att räkna upp 
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godsets värde med en faktor av andra skäl. Även om det inte är rätt i 
strikt samhällsekonomisk mening innebär det inte att det inte är 
ändamålsenligt. 

Förskjutning av tågläge 

Ett grundantagande i EKG är att de sökande har fullständig informat-
ion om vad marknaden efterfrågar och att de sökande därför ansöker 
om det tågläge som på bästa sätt passar efterfrågan. Varje avsteg 
från den ansökta tiden anses således vara en försämring för sam-
hället. Vad priset för denna försämring är vet man dock inte. 

I den gamla versionen av EKG antas förskjutningskostnaden vara 
densamma som åktidsvärdet för tåget. Att tåget går en minut senare 
och ankommer en minut senare antogs alltså vara detsamma som att 
tåget gick vid sin ursprungliga tid men ankom en minut senare.  

I den nya versionen av EKG antas att förskjutningskostnaden är 
lägre än åktidsvärdet, närmare bestämt 75 procent av det. Motivet till 
detta är att det är intuitivt riktigt att kostnaden är mindre än åktidsvär-
det men större än noll. Eftersom man inte vet hur värdet av förskjut-
ningen förhåller sig till åktidsvärdet är det svårt att avgöra om det nya 
värdet ligger närmre det samhällsekonomiskt korrekta värdet än den 
tidigare värderingen. 

Med bakgrund mot detta är det svårt att avgöra om detta är en för-
bättring eller inte. Vad man däremot kan konstatera är att ett lägre 
värde än åktidsvärdet verkar vara intuitivt riktigt. Utan dokumentation 
kring valet av 75 procent är det dock svårt att säga om det är rimligt. 
En fördel med att välja ett värde som är större än 50 procent är att 
det nya värdet inte avviker alltför mycket från det gamla. Samtidigt 
hade man, om man hade velat vara mer på den säkra sidan, kunnat 
välja ett värde närmare åktidsvärdet, då risken att man hamnar 
längre ifrån det sanna värdet än tidigare hade varit ännu lägre.  

Nyckeln till att förstå resonemanget ovan är att göra skillnad på om 
den nya modellen räknar fram ett värde nära det sanna, och okända, 
värdet eller ett värde närmare det sanna värdet än det tidigare. 

Associationer 
Associationer fungerar i stora drag som så att den sökande anger 
mellan vilka tåg det finns en association, hur tung associationen är 
och hur lång tid som minst krävs för att associationen ska hålla, dvs. 
att godset, resenärerna eller fordonet ska hinna med sin anslutning. 
Kostnaden för associationen faller ut när tågens ankomst- eller av-
gångstid flyttas så mycket att tiden som finns tillgänglig för associat-
ionen understiger den minsta tiden som krävs för den.  

För fordonsomlopp är kostnaden för att bryta associationer kapital-
kostnaden för att köpa in ett extra tåg av den typ som antas behövas 
för att klara fordonsomloppet. För gods och resandetåg består kost-
naden för associationerna av tre komponenter: hur många resenärer 
eller hur mycket gods som finns i associationen, ett genomsnittligt 
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bytestidsvärde/varutidsvärde och en antagen bytestid som är samma 
för alla associationer inom respektive kategori.  

Det bytestidsvärde som ligger till grund för personassociationerna är 
ett medelvärde av bytestidsvärdet för alla kategorier. Man antar alltså 
att det i alla associationer är samma mix av resenärer och att alla 
tågkategorier är lika vanligt förekommande. Antagandet här är att det 
är den bästa gissning man kan göra. 

För godset har man istället tagit ett medelvärde av de kategorier som 
man antar ingår i associationer. Man har alltså konstruerat ett medel-
värde som man tror ska spegla värdet i associationerna bättre än ett 
medelvärde för alla tågtyper. 

Bytestiden som associationskostnaden bygger på är samma för alla 
typer av associationer i varje kategori. Den är framräknad genom en 
antagen fördelning som bygger på vilken turtäthet anslutningarna 
förväntas ha. Bytestiden är densamma som det genomsnittliga turin-
tervallet, man förväntas alltså missa tåget med oändligt liten margi-
nal. Den fördelning man valt resulterar i att persontågsassociations-
kostnaderna baseras på en bytestid på 86 minuter. För godset är 
motsvarande bytestid 768 minuter. 

Mängden gods eller resenärer i associationen anger den sökande 
när denne söker enligt olika kategorier. Utifrån dessa kategorier häm-
tas sedan värden på hur mycket gods och hur många resenärer som 
berörs av associationen.  

I den gamla versionen av EKG gick det inte att se vad som låg 
bakom hur kostnaden för associationerna beräknades. I vissa fall 
fanns det inte ens en beräkning för att räkna ut kostnaden. Istället 
verkar det som att värdet var antaget. Vad man däremot kan konsta-
tera är att det är väldigt stor skillnad på kostnaderna för att bryta as-
sociationerna i den nya relativt den gamla EKG. Kostnaden för att 
bryta gods- och persontågsassociationer är betydligt högre och kost-
naden för fordonsomloppen betydligt lägre. 

Att kostnaden för fordonsomloppen är lägre är klart rimligt då de i 
den nya EKG faktiskt baseras på en beräkning av vad kostnaden bör 
vara, dvs. kostnaden för att köpa in ett nytt tåg. Huruvida de nya 
kostnaderna för person och gods är rimliga är svårare att avgöra. 
Man kan misstänka att kostnaden för associationer är i det högsta 
laget som en effekt av att bytestiden är densamma för alla kategorier. 
I den gamla EKG var bytestiden drygt hälften av vad den är i den 
nya. Vad den baserades på framgår dock inte varför det är svårt att 
avgöra om den ena är rimligare än den andra. 

Vad som däremot är rimligt att anta är att bytestiden som uppstår till 
följd av att en association spricker i viss mån beror av var man är. 
Om en association spricker i Malmö så är chansen större att det 
kommer ett nytt tåg snart, än om den spricker i Kil, helt enkelt för att 
resenärerna eller godset har fler resealternativ i Malmö. Att scha-
blonmässigt basera associationstiden på antalet avgående tåg där 
associationen sker torde således vara en förbättring mot idag. Hur 
väl detta kan komma att fungera beror också på hur de sökande an-
vänder sig av associationer.  
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Vad gäller det tidsvärde som används i personberäkningen finns det 
även här utrymme för en del förbättringar. Så även i godsets fall, 
men nyttan av förbättringen torde vara lägre eftersom man där ändå 
gör ett antagande om vilka tåg som berörs av associationer. I per-
sontrafiken är det medelvärdet för alla kategorier som används, trots 
att man känner till vilka tågkategorier som ingår i associationen. 

Eftersom man känner de ingående tågkategorierna känner man 
också delvis resenärssammansättningen i associationen. Genom att 
använda sig av den informationen hade man kunnat räkna fram ett 
bättre bytestidsvärde för associationen.  

Exkluderat tåg 
Ett tåg exkluderas när dess transporttid förlängts så mycket att det 
anses ha tappat sin nytta. Hur mycket den förlängningen är beräknas 
som en andel av tågets sökta transporttid (hur man definierar detta är 
det som skiljer den tidigare och den nya versionen av EKG:n). Hur 
stor denna andel är varierar mellan olika tågkategorier. I stora drag 
kan man säga att tåg med högt tidsvärde exkluderas vid en mindre 
transporttidsförlängning än de med lågt. Detta är ett rimligt anta-
gande då tidskänsliga resenärer eller gods sannolikt överger lång-
samma avgångar tidigare än icke-tidskänsliga. 

I både den gamla och den nya EKG:n beräknas kostnaden för att 
exkludera ett tåg som tågets transporttid multiplicerat med de opera-
tiva kostnaderna adderat med åktidsvärdet, gånger den förlängning 
som givit upphov till att man exkluderar ett tåg. Huruvida detta är 
samhällsekonomiskt korrekt torde vara enkelt att svara på: nej. Det 
värde som nu används säger ingenting om nyttoförändringen av att 
exkludera ett tåg. Huruvida det skett en förbättring av EKG:n är inte 
lika enkelt. 

Det som skiljer den gamla och den nya EKG:n åt är vad man definie-
rar som transporttid. I den gamla EKG definierades det som den 
sökta tiden inklusive uppehåll och kvalitetspåslag. I den nya definie-
ras det som den snabbaste teoretiska tiden på sträckan, utan uppe-
håll och andra tåg. 

Om man i den gamla versionen var tvungen att utesluta ett av två tåg 
i samma kategori och som trafikerade samma sträcka, skulle det tåg 
som tog längst tid, t.ex. på grund av ett extra stopp vara dyrast att 
utesluta. I den nya versionen är det ingen skillnad mellan tågen och 
tidskillnaden till följd av stoppet blir därför inte orsaken till att något av 
tågen utesluts. Det som ligger till grund för denna förändring är att 
man har antagit att om två tåg i samma kategori trafikerar delvis 
samma sträcka så är det det tåg som åker längst som har den 
största nyttan. I verkligheten är det inte säkert att det är så men på 
grund av begränsningar i modellen blir det så. 

Förändringen är således en förbättring i termer av konsistens inom 
modellen. I termer av samhällsekonomisk korrekthet kan man inte 
säga något om detta förbättrar eller ej, eftersom modellen i detta steg 
inte kan ta hänsyn till tillgänglighetseffekten av tåguppehåll. Den 
enklaste och största förbättringen av exkludering av tågläge inom 
ramarna för den modell man arbetar med idag vore att ytterligare 
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segmentera kategorierna så att man i större utsträckning kan skilja 
tågen med hög sammanlagd resenärs- eller godsvärdering från de 
med lägre. Detta då chansen att två tåg tillhör samma kategori mins-
kar och därav chansen att de har samma värde.  
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Sammanfattande kommentarer 
I detta avsnitt sammanfattas jämförelsen av den gamla och den nya 
(eller rekonstruerade) effektkostnadsgeneratorn (EKG:n). Detta görs 
utifrån de villkor som presenterades i inledningen och med utgångs-
punkt i den genomgång som gjorts. Villkoren är: 

1. Om den nya versionen av EKG:n innebär en rimligare till-
lämpning av samhällsekonomi än den tidigare. 

2. Om den nya är mer transparent än den tidigare versionen. 

3. Om de antaganden som görs i den nya versionen är mer kor-
rekta än antagandena i den tidigare. 

Avsnittet avslutas med en kortare diskussion och med förbättrings-
förslag som kan på kort sikt kan genomföras inom ramen för den nu-
varande modellen. 

1. Innehåller modellen en rimligare tillämpning av samhällseko-
nomi? I vissa fall innehåller den rekonstruerade EKG:n en 
klart rimligare tillämpning av samhällsekonomi. Det främsta 
framsteget är här uppgraderingen till tidsvärden enligt ASEK 
5. Det finns inte tillräckligt goda skäl till att inte använda sig 
av dem. På grund av svårigheter i versionshanteringen, som 
tidigare nämnts, är det dessutom svårt att i vissa fall avgöra 
vad det var för tidsvärden som användes tidigare. Det finns 
indikationer på att det tidigare rådde inkonsekvens, något 
som nu är avhjälpt.  

I vissa delar har man medvetet avvikit från samhällsekono-
miska kalkylvärden för att man anser sig ha stöd för det. I 
godsets fall verkar man anse sig ha stöd i järnvägsförord-
ningen och i fallet med förskjutning utgår man från intuition. I 
det första fallet fanns avsteget med även i den tidigare vers-
ionen men det har nu blivit större. Eftersom avsteget redan i 
ursprungsläget inte motiverades på samhällsekonomisk 
grund är det tveksamt om det ytterligare avstegets korrekthet 
ska bedömas utifrån detta. Det blir snarare fråga om 
huruvida det är mer i linje med lagstiftningen.  

Vad gäller förskjutningen kan man konstatera att sättet man 
gjorde detta på innan var felaktigt. Vad som är svårare att 
säga är om det nya sättet är mer korrekt än det gamla, base-
rat på annat än vad intuitionen säger. Eftersom man inte ut-
gått från värderingen av förändringen i avgångs- och an-
komsttid, då detta inte redovisas i ASEK, blir det omöjligt att 
säga om det blivit samhällsekonomiskt mer korrekt. Föränd-
ringen är därför att betrakta som att den inte påverkar hur 
rimliga de samhällsekonomiska antagandena är. Med det är 
det dock inte sagt att förändringen inte är intuitivt riktig. Vad 
man däremot kan säga är att om antagandet var att förskjut-
ningsvärdet borde vara lägre än åktidsvärdet men större än 
noll hade man kunnat vidta ännu större försiktighet i ned-
skrivningen av åktidsvärdet för att minska risken att man 
hamnar längre ifrån förskjutningsvärdet än det tidigare vär-
det. 
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Ett övergripande problem med de samhällsekonomiska an-
tagandena i EKG:n är att de i många fall försöker hantera 
problem som man inte har en etablerad metod för att han-
tera, till exempel exkludering av tågläge. Likväl har EKG:n 
blivit den plattform där detta hanteras. Vad man kan säga om 
den nya EKG:n relativt den gamla är att det i vissa fall har 
blivit bättre och att det i andra fall inte går att avgöra om det 
blivit bättre eller sämre. Vad man däremot kan säga är att 
modellen antagligen blivit mer ändamålsenligt. 

2. Har modellen blivit mer transparent? Ja, absolut. Det är här 
de stora vinsterna med den nya EKG:n kontra dem gamla 
står att finna. Det faktum att det tidigare inte fanns någon en-
skild modell där man kunde följa beräkningarna var en an-
senlig brist. I den nya EKG:n kan man följa den prislapp som 
räknas fram för de olika effekterna hela vägen ner till varu-
tidsvärden och restidsvärden. 

Dessa förbättringar är en förutsättning för att kunna granska 
modellens antaganden och avgöra huruvida de är rimliga. 
Det är också en förutsättning för att kunna bedriva ett syste-
matiskt förbättringsarbete och komma till rätta med de brister 
som fortfarande finns kvar i modellen och granska de anta-
ganden som gjorts. 

3. Huruvida de antaganden som görs i den nya modellen är 
korrektare än i den gamla är något som är nära samman-
kopplat med om den är samhällsekonomiskt korrektare. I 
EKG:n gör man vissa förenklande antaganden för att man 
inte känner det samhällsekonomiska värdet av någon aspekt 
eller för att man anser att det kända samhällsekonomiska 
värdet inte är tillfredställande. Utifrån aspekten att dessa an-
taganden kanske inte bidrar till den samhällsekonomiska kor-
rektheten men bidrar till en ökad ändamålsenlighet kan man 
absolut påstå att antagandena som görs i den nya versionen 
av EKG:n är korrektare.  

Här är antagandena kring godsets uppräkningsfaktorer spe-
ciellt intressanta att dokumentera för att man ska förstå vad 
de ämnar spegla. Detta är viktigt av transparensskäl men 
också för att kunna undvika dubbelräkning i senare steg av 
beräkningarna.  

Det görs dock en del centrala antaganden rörande fördelning 
av resenärer, godssammansättning och underkategorier i de 
olika huvudkategorierna. Dessa fördelningar är det som i nu-
läget har enskilt störst påverkan på värdet av olika effekter 
eftersom dessa finns med i nästan alla kostnader i EKG:n. 
Det är möjligt att antagandena är korrekta men eftersom det 
saknas dokumentation rörande om varför just dessa värden 
har antagits är det svårt att fullt ut avgöra om de är rimliga. 

I stort sett kan man dock konstatera att det skett en stor för-
bättring gällande huruvida antagandena är korrekta, just för 
att de i betydligt större utsträckning än tidigare är transpa-
renta. I den gamla modellen fanns det betydligt fler icke-
dokumenterade antaganden där man varken kunde se syftet 
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med, eller bakgrunden till, antagandena. Det finns dock nya 
antaganden i den nya versionen av EKG:n som inte är do-
kumenterade. Det är av yttersta vikt att det görs just för att 
man ska kunna ta ställning till huruvida de är rimliga i väntan 
på att man kommer till rätta med de problem som låg till 
grund för antagandena till att börja med. 

 

Det är tveklöst så att EKG:n på det stora hela blivit bättre, därmed 
inte sagt att den är helt korrekt. Den fråga man ska ställa sig är 
kanske snarare om EKG:s största förtjänst är att den är ”rätt”, eller att 
den skapar en transparent plattform för konfliktlösning på järnvägen 
till dess att man fått den kunskap som krävs för att man ska kunna 
göra rätt? 

Det finns emellertid vissa saker man kan göra på kort sikt som skulle 
göra EKG:n avsevärt bättre. Den främsta av dessa är att använda sig 
av de underkategorier man har istället för att slå ihop dem till huvud-
kategorier. Som det är nu värderar man underkategorierna men an-
vänder dem inte till annat än att bygga huvudkategorier. Det finns 
inget skäl till att använda en värdering som sämre speglar värdet av 
ett tåg om man har tillgång till något som gör det bättre. Eftersom de 
sökande redan idag definierar sina tåg utifrån underkategorierna 
skulle detta inte innebära något extra arbete för någon. Ökad tydlig-
het från de sökande skulle dessutom öka Trafikverkets möjligheter 
att ta ställning till om fel tågkategori är angiven i ansökan. 

En fortsatt utveckling av kategorierna med hjälp av den information 
man inhämtat i samband med att man beräknat driftskostnaderna 
vore också önskvärd. Där har man med hjälp av verkliga tågstorlekar 
räknat fram hur många sittplatser det finns i varje kategori. I dagslä-
get är man inte konsekvent i hur många sittplatser man har när man 
beräknar driftskostnader och hur många resenärer som är den övre 
gränsen när man beräknar åktidsvärdena, för vissa tågkategorier 
skulle detta ha stor betydelse. 

Att ta fram ett värde för förskjutning vore också en stor vinst för 
EKG:s korrekthet. Under antagandet om att man i tidtabellsläggning-
en främst använder sig av EKG:s värden för förlängningar och för-
skjutningar är det av största vikt att dessa är korrekta. Förlängning-
arna är redan idag tillfredställande varför fokus bör ligga på att få till 
stånd en korrekt värdering av förskjutning. 

Utöver dessa förbättringar finns det en rad saker att se över och ut-
veckla. Det är dock i ovanstående avseenden man enklast skulle 
uppnå störst förbättringar. Man kan sammanfatta det hela med att ja, 
EKG:n har blivit bättre, och ja, den kan förbättras ytterligare. 

 


