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INLEDNING 
Inom den process som skall hantera tåglägestilldelning finns det be-
hov av att värdera exkludering av tåg (d.v.s. att ett visst tåg inte kan 
framföras i tågplanen). Detta värde bör helst tas upp till dess sam-
hällsekonomiska värde och därmed även inkludera påverkan på 
transportsektorns externa effekter (här avgränsat till emissioner, tra-
fiksäkerhet och infrastrukturslitage). Att värdera exkluderade tåglä-
gen till det samhällsekonomiska värdet är av särskild betydelse för 
godstrafiken, där vi i investeringskalkyler för ny infrastruktur ofta kan 
se att de externa effekterna svarar för ca 50 % av det totala sam-
hällsekonomiska värdet av att kunna framföra fler godståg. För att 
bestämma vilket värde som bör ansättas när ett gods- eller person-
tåg exkluderas finns det anledning att se närmare på: 

· Trafikverkets nuvarande metod för att värdera exkluderade 
tåglägen  

· Hur denna fråga hanteras i samband med samhällsekono-
miska kalkyler för investeringar i ny infrastruktur 

· Hur denna fråga hanteras i Schweiz, Storbritannien och 
Tyskland 

PM:et avslutas med några reflektioner. 

Exkluderade tåglägen är en av de effekter som kan uppkomma när 
tåglägen fördelas i en tidtabell. Andra effekter är enligt Trafikverket: 
1) förlängd transporttid, 2) förlängd transportsträcka, 3) förskjuten 
transporttid och 4) överskridande av ”okränkbar” tidsgräns. Om den 
okränkbara tidsgränsen överskrider en viss procentsats, som varierar 
från prioriteringskategori till prioriteringskategori, räknas tågläget som 
exkluderat. 
(http://www.trafikverket.se/PageFiles/151571/seminarium_prioritering
skriterier%20140505.pdf) 
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VÄRDERING AV EXKLUDERADE 
TÅG I TRAFIKVERKETS PROCESS 
Ett tåg anses exkluderat när dess transporttid förlängts så mycket att 
det anses ha tappat sin nytta. Hur mycket den förlängningen är be-
räknas som en andel av tågets sökta transporttid. Hur stor denna 
andel är varierar mellan olika tågkategorier. I stora drag kan man 
säga att tåg med högt tidsvärde exkluderas vid en mindre transport-
tidsförlängning än de med lågt. 

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 gett upphov till att man exkluderar ett tåg. Det som skiljer den 
gamla versionen från den nya versionen av EKG är vad man definie-
rar som transporttid. I den gamla versionen 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. 

I Sverige har Trafikverket påbörjat ett arbete att värdera kostnaden 
för exkluderade tåg. I en bilaga till den preliminära Järnvägsnätsbe-
skrivningen för 2016 finns följande värden angivna för exkluderade 
tåg. Se tabell 1 på nästa sida. 

Värdena för dessa kilometertal togs fram genom att utgå från stan-
dardiserade värden i kr per km för olika tågkategorier. Dessa tal togs 
fram genom att beräkna den totala exkluderingskostnaden för ett an-
tal olika verkliga tåg i respektive kategori med metod enligt tabell 6.3 
i bilaga 4.2 i JNB för 2013. Denna totala kostnad (som är summan av 
avståndskostnad och transportidskostnad multiplicerat med värden i 
kr per km respektive kr per min) har sedan delats med det verkliga 
avståndet för respektive tåg. Därefter har ett genomsnitt beräknats 
för samtliga tåg som ingår i en kategori. Dessa värden återfinns i ko-
lumn exkluderat tågläge kr/km i tabell 1. 

Värderingarna baseras på värderingarna enligt prioriteringskriterierna 
i fördelningen av tåglägen. När tågoperatörer och andra aktörer som 
kan begära tåglägen värderar sina tåg ska de ta hänsyn till ett flertal 
faktorer vilka är kritiska för tågens rangordning i tåglägesfördelning-
en. För ett pendeltåg i Stockholmsområdet eller ett Pågatåg i Skåne 
är de kritiska faktorerna: antalet resande och procentuella andelen 
tidskänsliga resenärer. Det betyder att i lågtrafik ska ett regionaltåg i 
dessa regioner hamna i en lägre kategori, men det saknas en enkel 
instruktion för hur tåg ska ”nedvärderas” under dygnet. Incitamenten 
för att nedvärdera tåg är förmodligen obefintliga. Enligt Trafikverket 
(C:\Users\sesh17262\Documents\exkluderade 
tåg\Effektbeskrivning_avgifter_JNB2014_20121005 banavgifter 
tåg.pdf) reduceras inte banavgiften om ett tåg hamnar i en lägre pri-
oriteringsklass. 
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Tabell 1. Marginalkostnad för exkluderat tågläge enligt Järn-
vägsnätbeskrivning 2016 utgåva maj 2014. 

Prioriteringskategori Kod Exkluderat tågläge kr/km 

Gods snabb GS 250 

Gods övernatt GT 216 

Gods nätverk GN 216 

Gods regularitet GR 170 

Gods flexibilitet GF 161 

Gods ospecificerat GO 80 

Storpendel SP 1065 

Regiopendel RP 705 

Regio max RX 456 

Regio standard RS 180 

Regio låg RL 183 

Regio mini RI 66 

Fjärr express FX 369 

Fjärr standard FS 245 

Fjärr låg FL 173 

Fjärr mini FI 57 

Person ospecificerat PO 29 

Tomtransport TT 49 

Ensamt lok EL 42 

Källa:http://www.trafikverket.se/PageFiles/151571/bil_4.2_jnb_2016_
utkast_utdrag_140507.pdf 

 

Den samhällsekonomiska värderingen av ett tågläge är väsentligt 
högre än banavgiften. Den högsta banavgiften betalas av person-
tågsoperatörer i storstadsområdena. Den högsta avgiften är cirka 8 
kr per tågkm och en passageavgift om 260 kr. Om vi räknar med att 
passageavgiften tas ut var 50 km ger det en total banavgift om 13 kr 
per km. Ett godståg som använder samma banavsnitt betalar en 
högre spåravgift beroende på att det väger mer men betalar inte den 
speciella persontågsavgiften. 
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Hantering i investeringsprocessen 
I de samhällsekonomiska kalkyler som görs för trafikverkets räkning 
finns det en metodik att följa och en uppsättning kalkylvärden som 
ska användas. För godstrafik och persontrafik gäller samma övergri-
pande resonemang. Färd- och transportmedelsvalet (tåg, buss, bil, 
lastbil m.m.) bestäms av en mängd olika faktorer som innebär en 
kostnad för resenären/godstransportköparen. Vissa faktorer är mone-
tära (t.ex. biljettpris och transportpris) men andra är ej direkt prissatta 
(t.ex. komfort, punktlighet, flexibilitet, tidsåtgång m.m.) och får esti-
meras genom olika indirekta metoder. Genom att beräkna kostnaden 
för samtliga komponenter som påverkar färdmedelsvalet kan man få 
fram det mått som kallas ”den generaliserade kostnaden”. Ifall det 
vore möjligt att beräkna den generaliserade kostnaden för en 
tågresa/bilresa, samt en godstransport med tåg/lastbil så vore det 
möjligt att fastställa den samhällsekonomiska nytta/kostnad som är 
förknippade med att resenärer och godstransportköpare får möjlighet 
att välja mellan olika färdmedel. Det är betydligt svårare att beräkna 
den generaliserade kostnaden för godstransporter än för personre-
sor, vilket till stor del hänger samman med att logistikkedjorna för 
godstransporter ofta är komplexa och med nära koppling till produkt-
ionen.  

Utöver värderingen av hur den generaliserade kostnaden förändras 
så beaktas det hur transportsektorns externa effekter förändras samt 
hur statsbudgeten påverkas (främst via intäkter från bränsleskatter). 
För godstrafiken brukar man jämföra godståg med lastbil, vilket kan 
ge betydande belopp om godstrafiken på järnväg är elektrifierad. För 
persontrafiken väger de externa effekterna lättare. För både gods- 
och persontrafik är beräkningarna kopplade till antal fordonskilome-
ter, vilket gör dessa poster lättare att hantera i en samhällsekono-
misk kalkyl. 

Exkludering av godståg 
Inför arbetet med åtgärdsplaneringen (arbetsfas som ledde fram till 
Nationell investeringsplan för transportsystemet 2011-2021) bestäm-
des att överflyttning mellan väg och järnväg ska värderas genom att 
beräkna:  

· skillnaden i operativ transportkostnad mellan tåg- och last-
bilstransport,  

· tidsvinst/-förlust för godset (kapitalbindningen av varuvärdet),  
· hur statsbudgeten påverkas av ökade/minskade bränsleskat-

ter, och 
· hur samhällets kostnader för utsläpp, trafikolyckor och infra-

strukturslitage förändras (externa effekterna). 
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Dessa beräkningar ska i investeringsprocessen göras så detaljerade 
som möjligt eftersom utfallet är mycket känsligt för antaganden. Nyt-
tan av ett ytterligare godstågläge är till stor del kopplad till den före-
tagsekonomiska jämförelsen mellan tåg och lastbil, men vi vet att 
godstrafiken på järnväg i många relationer har svårt att hävda sig i 
konkurrensen med lastbilstrafiken. Godstågens konkurrenskraft för-
bättras när transportavstånden ökar, när volymen per sändning är 
stor och när avsändare och mottagare har egna industrispår så att 
järnvägsvagnarna kan gå hela vägen utan omlastning till lastbil. Om-
lastningskostnaden väger tungt vid en jämförelse mellan den genera-
liserade kostnaden för lastbil och godståg.  

För att använda sig av värderingsmetodiken från investeringsproces-
sen i tågfördelningsprocessen skulle vi behöva nyckeltal för olika ka-
tegorier av godståg där det bestäms hur det genomsnittliga godstå-
get ser ut och vilken prestanda det kan erbjuda jämfört med motsva-
rande lastbilstransport. Följande uppgifter behövs: 

1) Antal km från start till mål 
2) Typ av varuinnehåll (påverkar tidsvärderingen, som är en li-

ten kalkylpost i sammanhanget) 
3) Genomsnittlig lastbilsstorlek (nettoton per lastbil och fyll-

nadsgrad) 
4) Genomsnittligt antal omlastningar mellan väg och järnväg 
5) Genomsnittlig sträcka för anslutningstransport med lastbil (till 

och från järnvägsterminal) 
6) Genomsnittlig transporttidsskillnad mellan godståg och lastbil 

(inklusive eventuell omrangering) 

Det vore sannolikt möjligt att ta fram genomsnittliga approximativa 
värden för ovanstående punkter men det är inte alls säkert att det 
vore lämpligt.  

Punkt 1 ovan, om transportens längd, skulle kunna hanteras genom 
att beräkna det samhällsekonomiska värdet vid ett byte av trans-
portslag och slå ut detta per kilometer. I tåglägesprocessen känner vi 
transportens längd för det godståg som är i konflikt med annat tåg, 
men inte alltid den totala transportens längd (dörr till dörr). I såväl 
investeringsprocessen som tåglägesfördelningsprocessen behöver vi 
dock hantera situationen att kapacitetsflaskhalsar kan finnas på flera 
platser längs de järnvägar som godståget trafikerar. I investerings-
processen hanteras detta genom att dra ner den genomsnittliga 
transportlängden för att minska risken att man räknar nyttor för ett 
långväga tåg som riskerar att behöva strykas p.g.a. konflikt på annan 
plats. Samma problem behöver hanteras inom tåglägesprocessen. 
Om ett godståg med lång transportlängd är inblandad i en kapaci-
tetskonflikt på tre olika platser i landet blir det fel om detta godståg 
vid varje konflikt kan tillgodoräkna sig hela transportlängden. Om 
transportlängden dras ner är det dock inte säkert att den generali-
serade kostnaden för godståget blir lägre än den generaliserade 
kostnaden för motsvarande lastbilstransporter. 
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Punkt 5 och 6 ovan, om omlastningar och anslutningstransport med 
lastbil, påverkar kraftigt jämförelsen av de generaliserade kostnader-
na mellan godstågs- och lastbilstransporter. 

Exkludering av persontåg 
Vid en samhällsekonomisk kalkyl för ett investeringsprojekt värderas 
fler/färre persontåg genom att främst studera hur resenärernas resti-
der och hur operatörernas företagsekonomiska netto påverkas. Där-
till läggs effekter för statsbudgeten och förändringen av de externa 
effekterna inom transportsektorn – vilket utgör mindre kalkylposter 
och endast uppkommer om det sker färdmedelsbyten. 

För persontrafik finns det i investeringskalkyler två olika metoder att 
värdera möjligheten att framföra fler/färre persontåg. Idealt har man 
tillgång till prognoskörningar där man kan jämföra ett JA scenario 
med ett UA scenario. Ofta genomför man emellertid elasticitetskalky-
ler där man utifrån en BAS-prognos beräknar förändringar utifrån 
elasticiteter som beskriver hur efterfrågan på tågresor påverkas av 
förändringar i turtäthet och restid. I samband med tilldelningsproces-
sen torde elasticitetsansatsen vara mer relevant.  

Effekter för konsumenterna 
När utbudet av tåg minskar kommer resenärerna att reagera genom 
att göra val som resulterar i något av nedanstående utfall. 

· Byte av transportmedel (bil) 
· Byte av transportmedel (buss)  
· Inväntar nästa avgång  
· Minskat antal resor totalt sett 

Det som driver förändringen och värderingen antas vara den tidsför-
lust som uppkommer i och med att turtätheten minskar. De resenärer 
som använder tågen även efter försämringen drabbas av hela tidsför-
lusten och de som lämnar tågen (för något annat alternativ eller av-
står från att resa) drabbas av halva tidsförlusten. Med detta synsätt 
(elasticitetsansatsen) slipper vi t.ex. att ta ställning till tidsskillnaden 
mellan tåg och alternativt färdmedel eftersom vi håller oss på den 
marknad (tåg) där förändringen sker. 
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För att beräkna den tidsförlust som uppkommer behöver vi studera 
hur väntetiden mellan två efter varandra följande avgångar påverkas. 
För tåg med täta avgångar (t.ex. pendeltåg) kan vi anta1 att den ge-
nomsnittliga väntetiden för en tågresenär är lika med halva tiden mel-
lan två avgångar, med och utan det borttagna tåget. Här sker värde-
ringen med vanliga restidsvärden. Om det berörda tågupplägget har 
en lägre turtäthet, halvtimmestrafik eller sämre, är det mer rimligt att 
utgå från antagandet att resenären kan tidtabellen och planerar sin 
ankomst till stationen. I så fall skulle beräkningen av tidsförlusten 
behöva beräknas med en annan uppsättning kalkylvärden, de turin-
tervallsvärden som används för att värdera att avgångar kanske inte 
stämmer med resenärernas önskemål men att resenären ändå kan 
hitta en alternativ användning av sin väntetid. 

Effekter för producenterna 
Utöver tidsförlusten för resenärerna uppkommer det en effekt för tra-
fikutövaren. En tågavgång inbesparas och biljettintäkter från denna 
tågavgång förloras. Här behöver vi även fundera över vilka tågdrift-
kostnader som operatören slipper undan. Det bör finnas en god möj-
lighet att slippa de kostnader som är förknippade med arbetstid och 
löner samt de avståndsberoende kostnader som är kopplade till sli-
tage. Men om lok och vagnar ingår i fasta omlopp kommer operatö-
ren inte komma ifrån de tidsberoende kostnader som är kopplade till 
kapitalbindning i lok och vagnar.  

En stor andel av de persontåg som framförs i Sverige är dock olön-
samma och subventionerade. Att ställa in ett subventionerat tåg kan 
lätt framstå som något positivt i sig självt, men då behöver vi beakta 
att det sannolikt finns motiv till subventionen som kanske inte av-
speglar sig i den samhällsekonomiska värderingen av tågläget.  

I vissa samhällsekonomiska kalkyler över inställda tåg (t.ex. vid ban-
arbeten) antas att inställda tåg ersätts med buss. Den beräkning som 
då faller ut innebär en jämförelse mellan restiden med tåg respektive 
buss, samt den operativa kostnadsskillnaden mellan 1 tåg och x an-
tal bussar. Ett förenklande antagande kan här vara att alla tågrese-
närer förblir kollektivtrafikresenärer. Därmed behöver man inte ta 
hänsyn till minskade intäkter, externa effekter och statens bränsle-
skatteintäkter. Med denna ansats ”försvinner” problemet med värde-
ringen av subventionerad tågtrafik. 

  

                                                   
1 Här antar vi att resenärerna inte kan tidtabellen och anländer slumpmäss-
igt (uniformt) under väntetiden mellan två tågavgångar.  
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Hur hanteras exkluderade tåglägen på 
andra europeiska järnvägsmarknader? 
För att få en uppfattning om hur det går att hantera exkluderade tåg-
lägen genomfördes en sökning via internet med efterföljande littera-
turstudie. Tre marknader undersöktes: Storbritannien, Tyskland och 
Schweiz. I detta avsnitt ges en beskrivning av hur infrastrukturförval-
tare och reglerande myndigheter hanterar exkluderade tåglägen. 

I Schweiz finns en flerstegsprocess i vilken tåg exkluderas om det 
inte går att finna en samförståndslösning i tågplaneprocessen. I ett 
första steg rangordnas tågen efter vilken typ av trafik de avser. Högst 
värde har persontåg som trafikeras med styva tidtabeller, utifrån ar-
gumentet: ”Regular-timetable passenger services have priority for 
track access… Connections within a defined public transport chain 
may not be broken. ”Om två sådana förfrågningar om tåglägen kom-
mer in ska det tågläge som ger den högsta avkastningen (contribut-
ion margin) få tågläget. Om det uppstår konflikter mellan tåg med 
lägre rang (godståg och lägre rangordnade persontåg) tilldelas tåglä-
gen enligt följande procedur: 

Efter att banan förklarats överbelastad ges i första hand tågläget till 
godståg som av tekniska orsaker främst vagnsbredd (clearance 
gauge), inte kan köra en annan väg. I andra hand ges tågläget till 
godståg, som av geografiska orsaker har större svårigheter än andra 
tåg att köra alternativa vägar. I tredje hand till tåg som framförs fler 
än en gång under ett tidtabellår och beroende på hur ofta de kör. I 
fjärde hand för andra tåg ordnas en två-stegs anbudsprocess i vilken 
vinnaren betalar det näst högsta anbudet plus maximalt 1000 CHF. 
Auktionsförfarandet har i järnvägsbeskrivningen kommit att gälla alla 
fall när två tåg av samma kategori efterfrågar samma tågläge. 
http://www.trasse.ch/doc/de_Network_Statement_BLS_Netz_AG_20
16_141130.pdf 

I Storbritannien försöker NetworkRail ge alla ansökningar om tidta-
bellägen ett tågläge. Om det inte lyckas fördelas tåglägena enligt en 
prioriteringsordning. I första hand ges tåglägen till järnvägsföretag 
som äger tillträdesrättigheter (access rights) för hela tidtabellspe-
rioden och som inkluderar Network trains. I andra hand ges tåglägen 
till järnvägsföretag som äger tillträdesrättigheter (access rights) för 
delar av tidtabellsperioden. I tredje hand till järnvägsföretag som in-
nehar pågående rättigheter (contingent rights) eller har förväntningar 
om rättigheter. I fjärde hand till järnvägsföretag som har lämnat in 
tåglägesansökningar efter sista ordinarie inlämningsdag för ansök-
ningar om tåglägen. Emellertid nekas ibland tågoperatörer en tåglä-
gesrätt enligt en talesperson för Office of Rail Regulation 
(ORR)därför att de inte kan bevisa att deras nya tågförbindelse ger 
”extra benefits to passengers which outweigh any negative effects on 
other operators.”http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-manchester-
12623203 
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Järnvägsföretag har vissa rättigheter att överklaga beslut fattade av 
NetworkRail om fördelningen av tåglägen. Dessa överklaganden be-
handlas av en tidtabellpanel tillsatt av ”the Access Disputes Resolut-
ion Committee”. Tidtabellpanelen är en oberoende institution majori-
teten av medlemmarna väljs av järnvägsföretag och andra är ut-
sedda av NetworkRail. Beslut fattade av tidtabellpanelen kan över-
klagas till ORR – den brittiska myndigheten som övervakar den brit-
tiska järnvägsmarknaden.  

I Tyskland tilldelas tåglägen ifall av att flera olika tåg vill ha ett tåg-
läge enligt följande prioriteringsregler. 1) tåg som körs enligt styva 
tidtabeller eller är integrerade i nätverk, 2) tåg som passerar nations-
gränser, och 3) godstrafik. Inom kategorierna ges tåg som ska gå 
vissa speciella dagar företräde framför tåg som avser en speciell ef-
terfrågan. Om ingen lösning kan fås utifrån reglerna ovan ges priori-
tet till det tåg som betalar den högre banavgiften (”Priority is given to 
the application generating the higher charge.”) Ifall av att även denna 
bedömning inte är utslagsgivande fördelas tågläget efter ett auktions-
förfarande där det företag som är villigt att betala mest för tågläget 
(detta belopp måste vara högre än den ordinarie banavgiften). Anbu-
den lämnas till den tyska federala nätverksmyndigheten (Eisenbahn-
Bundesamt). http://www.db-netz.de/file/6680872/data/snb_2015.pdf 
Om en infrastrukturhållare avser att avslå en tåglägesansökan måste 
den informera den tyska federala nätverksmyndigheten som därefter 
inom högst tio dagar bedömer avsla-
get.http://www.bundesnetzagentur.de/EN/Areas/Rail/Companies/Rail
ways/Railways-node.html 
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IDENTIFIERADE PROBLEM 
Det finns flera problem att hantera när exkluderade tåg värderas. Det 
första är att ett tågläge inte har ett unikt värde. Det andra är att ju 
längre ett tåg framförs desto högre värde får det.  

Ett tågläge har i dagens järnvägssystem inte ett unikt värde som gäl-
ler för alla aktörer och alla situationer. Spännvidden i värderingen för 
t.ex. en Storpendel i Stockholm går från 13 kr i banavgift per km till 
ett samhällsekonomiskt värde vid ett exkluderat tåg om 1065 kr per 
km. Detta skapar speciella problem i värderingen av exkluderade tåg. 
Vi har identifierat åtminstone fyra olika värden på ett tågläge. 

1. Ett tågläges värde är det pris som ett järnvägsföretag betalar till 

Trafikverket för tågläget. 

2. Ett tågläges värde är företagets värdering av tågläget som in-

satsvara i produktionen av järnvägstrafik. (det företagsekonomiska 

värdet) 

3. Trafikverkets värdering av tågläget med hjälp av en samhällseko-

nomisk kalkyl. 

 

Figur 1. Värderinga v ett tågläge för ett regionaltåg i ett stor-
stadsområde per km 

 

 

 

 

 

 
 
Förenklat är priset på tågläget lägre än företagets värdering av tåglä-
get som är lägre än det samhällsekonomiska värdet som kan vara 
lägre eller högre än kostnaden för att tillhandahålla ett tågläge. Dis-
krepansen mellan priset på tågläget och det företagsekonomiska 
värdet av tågläget gör att järnvägsföretag kan förväntas bete sig op-
portunistiskt för att vinna så många tåglägen som möjligt – d.v.s. pla-
cera tåg i en så hög prioriteringskategori som möjligt för att få bästa 
möjliga tågläge. 

  

Banavgiften 

Företagsekonomiskt värde 

Tåglägets samhällsekonomiska värde 
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Det här skapar ett tolkningsutrymme i värderingen av ett exkluderat 
tågläge. Ska Trafikverket använda operatörens egenvärdering eller 
ska verket justera tåglägenas värden beroende på när tågen går om 
operatören har angivit ett ”felaktigt” värde. Vi menar att värderingen 
av exkluderade tåg, t.ex. regionaltåg, i framtiden skulle kunna base-
ras på när tåget går och hur många som reser med tåget enligt en 
schablon. 

Ett tåg med lång färdsträcka kan om det är inblandat i kapacitetskon-
flikter på flera olika platser tillgodoräkna sig hela färdsträckan i alla 
konflikterna. Det här kan skapa ett problem om summan av värdet av 
alla de tåg som påverkas blir större än vinsten av att tåget inte exklu-
deras. 

 

 


