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INLEDNING 
I detta PM behandlas för- och nackdelar med att skapa enhetlighet i 
tidtabellerna för persontrafik på järnväg. Enhetlighet kan skapas på 
flera olika sätt: 1) styv tidtabell för en enstaka järnvägslinje, t.ex. 
Stockholm-Göteborg, 2) taktfasta koordinerade styva tidtabeller av 
flera järnvägslinjer som möts i en station (Taktfahrplan), 3) täta av-
gångar (closed headways) i flera olika komplementära järnvägslinjer 
och 4) koordinerade anslutningar utan användande av styva tidtabel-
ler inom ett transportslag eller mellan flera transportslag. 

Målet med en styv tidtabell är att erbjuda ett attraktivt järnvägsre-
sande med regelbundna intervall och välplanerade förbindelser. För-
delarna för en region eller ett land med ett järnvägssystem som an-
vänder en styv tidtabell mäts genom att undersöka om de mer attrak-
tiva möjligheterna att resa ger ökade intäkter för operatörerna och 
mer nyttor för resenärerna, med hänsyn taget till eventuella ökade 
kostnader för operatörer och infrastrukturhållare. 

De mest övertygande företags- och samhällsekonomiska argumen-
ten för taktfasta koordinerade styva tidtabeller kommer från Schweiz. 
Systemet med en Taktfahrplan infördes första gången 1982 i 
Schweiz och har därefter gradvis utvecklats stött av Rail 2000 ett 
investerings- och moderniseringsprogram som startade 1996. Detta 
program ökade attraktiviteten i persontrafiken på järnväg genom fler 
tågavgångar, i högtrafik i regel var 30 minut och var 15 minut på lin-
jerna med mest trafik och resenärer, och genom förbättrade över-
gångar mellan tåg och andra transportmedel. Utbudet ökade med 
55,4 procent sedan perioden före reformen och resandet ökade näs-
tan lika mycket med 51,6 procent (Demaris, 2014). I Sverige uppger 
de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) att styva tidtabeller 
ger positiva värden. SL anger t.ex. att styva tidtabeller underlättar för 
resenärer som utför flera ärenden under en kollektivtrafikresa (WSP, 
2011). Enligt Hansson (2009) är nyttan med en taktfast tidtabell väl 
utredd med resandeökningar om mellan 5 och 15 procent. Dessa 
uppskattningar hämtades från Wardman (2004) och en rapport av 
Nelldahl från 2003. Enligt Johansson (2010) värderades en taktfast 
styv tidtabell, med jämna minuttal och samma intervall, på sträckan 
Norrköping till Linköping till 15 minuters tidsvinst jämfört med helt 
slumpmässiga avgångar i en tidtabell. Detta motsvarade 13,6 pro-
cent i minskad generaliserad kostnad för en resenär. Sträckan Norr-
köping till Linköping tar 27 minuter med regiontågen. 

I Sverige används för närvarande: 1) styva tidtabeller i regional per-
sontågstrafik, i viss lokal- och regional busstrafik och i delar av SJ:s 
trafik, 2) täta avgångar i de större städernas lokal- och regionaltrafik, 
och 3) koordinerade anslutningar på nationell nivå genom Samtrafik-
en. I ingen region tillämpas en sammanhållen taktfast koordinerad 
tidtabell som integrerar alla trafikslag: fjärrtåg, lokaltåg, regionaltåg, 
bussar och annan lokal kollektivtrafik. 
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Enligt WSP (2011) införde Östgötatrafiken styva tidtabeller 1995med 
jämna 20 minuters intervall på Östgötapendeln – under några år gick 
tåg med andra tidsintervall beroende på konflikter med SJ:s fjärrtåg. 
De flesta busslinjer är anpassade till regionaltågens styva tidtabell 
(Hansson et al, 2009). Skånetrafiken har fasta minuttal som ut-
gångspunkt för regionaltågen med bussar som ansluter med samma 
omloppstider varje timme. I pendeltågstrafiken tillämpar SL styv tid-
tabell: samma minuttal och samma turtäthet 15 minuter under dagar-
na och 30 minuter på kvällarna. I högtrafik övergår SL:s pendeltåg till 
principen med täta avgångar med en turtäthet om 4 till 11 minuter. I 
busstrafiken tillämpas också styva tidtabeller eller täta avgångar, 
men de är inte koordinerade med pendeltåg och andra regionaltåg. 

Problemställning 
Syftet med detta PM är att först ta reda på vilka för- och nackdelar 
det finns med styva tidtabeller och taktfasta koordinerade styva tidta-
beller och därefter diskutera om det är möjligt att företagsekonomiskt 
eller samhällsekonomiskt kvantifiera dessa för- och nackdelar. 

Metod 
Bedömningarna i detta PM utgår från de för- och nackdelar som finns 
angivna i texter om styva tidtabeller och andra typer av enhetliga tid-
tabeller. 
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FÖR- OCH NACKDELAR MED 
ENHETLIGA TIDTABELLER 
En styv tidtabell innebär att avgångarna på en linje sker med jämna 
tidsintervall. Wardman et al (2004) identifierar tre kategorier av styva 
tidtabeller: 

1. Fasta minuttal med ojämna intervall (exempelvis 00,20) 

2. Jämna intervall (exempelvis 08,38) 

3. Enkla att komma ihåg (05,35) – fasta minuttal, jämna intervall 
och delbara med 5 

Hansson et al (2009) lägger till ytterligare en distinktion och det är 
integrerade (taktfasta) styva tidtabeller. En så kallad, integrerad takt-
fast tidtabell består av ett nätverk av knutpunkter(nav) och förbindel-
ser (länkar) där varje förbindelse har regelbunden tidtabell som är 
anpassad så att väntetiden mellan anslutningarna minimeras(WSP, 
2011). 

Nyttorna av att använda styva tidtabeller ökar om de är koordinerade 
men det kommer till priset av att även kostnaderna eller nackdelarna 
ökar. 

Enligt WSP (2011) finns det stora fördelar för resenärerna med styv 
tidtabell. Den är lätt att komma ihåg och det blir lättare att genomföra 
länkade resor om tidtabellerna är koordinerade. Givet att kollektivtra-
fiken byggs upp kring styva tidtabeller får resenären dessutom till-
gång till ett helt kollektivtrafiksystem. 

Clever (1997) framhåller att taktfasta koordinerade styva tidtabeller 
kan göra olönsamma järnvägslinjer lönsamma genom att de vinner 
resenärer som använder övriga delar av nätverket. 

Lüthi et al (2007), menar att ett optimerat system för byten mellan tåg 
och transportslag ger hög tillgänglighet och genomsnittligt kortare 
restider för resenärerna. Men de koordinerade styva tidtabellerna 
medför att många tåg ankommer och avgår från hårt belastade stat-
ioner under korta tidsperioder. Det medför att antalet potentiella kon-
flikter ökar och att enskilda störningar kan få stor påverkan på hela 
järnvägssystemet. 
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Johnson et al (2006)fann att fördelen med taktfasta koordinerade 
tidtabeller berodde på sex kännetecken hos denna typ av tidtabell: 

1. Metodologin tillhandahåller en samstämmig tidtabell över ett 
nätverk 

2. Den artikulerar en väldefinierad hierarki av tjänster 

3. De tidtabellsmässiga kopplingarna för en resa är optimerade 

4. Kombinationen av systematisk planering och regelbundenhet 
ger den bästa användningen av kapaciteten (Schweiz har 
världens högsta turtäthet i järnvägstrafiken följt av Japan 
(Demaris, 2014)) 

5. Ett upprepat mönster är enkelt att marknadsföra och att me-
moreras av resenärerna 

6. Utbudet i en riktning är spegelbilden av utbudet i den andra 
riktningen 

De första tre kännetecknen ger det strukturella ramverket. Det fjärde 
kännetecknet handlar om utnyttjandet av bankapaciteten. Det femte 
kännetecknet handlar om att det är enklare för resenärer att minnas 
att tåg går på vissa klockslag under alla tider jämfört med att infor-
mera sig via en tidtabell om hur tågen går vid olika tidpunkter under 
dagen. Det sjätte kännetecknet handlar om att förbindelserna i de två 
riktningarna är spegelbilder av varandra. Om det inte är fallet kan det 
ge negativa effekter för hela systemet eftersom resenärer bedömer 
ett tvåvägs system utifrån hur tågen går i båda riktningarna. 

I Maxwell (1999) listas en lång rad fördelar med taktfasta koordine-
rade styva tidtabeller enligt förebild från Schweiz Taktfahrplan, som 
binder samman alla typer av kollektivtrafik. 

1) De maximerar antalet anslutningsmöjligheter 

2) Systemet utgår från efterfrågan på persontrafik på järnväg 

3) Inkluderar alla transportslag 

4) Hastighet är inte ett mål i sig. Hastighetsförbättringar görs 
enbart när de kan ge bättre övergångar mellan tåg och mel-
lan transportslag 

5) Det koordinerade transportnätet är lätt att kommunicera och 
marknadsföra för operatören 

6) De koordinerade styva tidtabellerna är lätta att förstå och 
minnas för resenären 

7) De förenklar systemplanering och tidtabelläggning för opera-
tören (och för infrastrukturhållaren i Sverige) 
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8) Förenklar ingenjörsarbetet hos operatören(och för infrastruk-
turhållaren i Sverige)genom att nätverket bryts ned i moduler. 
Alla komponenter i systemet dimensioneras enligt ett stan-
dardiserat mönster för tågavgångar som gäller för alla timmar 
med eventuella tillägg för extratåg i högtrafik. Den upprepade 
styva tidtabellen kan utifrån behov kompletteras med andra 
tåg – högtrafiktåg, intercitytåg, TGV och godståg 

9) Systemet kan gradvis byggas ut genom att nya noder och 
länkar fogas till systemet 

Mot alla dessa fördelar med styva tidtabeller och taktfast koordine-
rade styva tidtabeller kan ställas en rad nackdelar och kostnader. 

Om få personer reser varje dag minskar värdet av en styv tidtabell. 
På linjer med en stor andel resenärer som reser sällan är fördelarna 
med daglig regelbundenhet inte lika tydliga som i den regionala kol-
lektivtrafiken där vardagsresandet dominerar. Ju mer koncentrerat till 
högtrafik som resandet är desto mindre fördelaktigt är det med styva 
tidtabeller och taktfasta koordinerade styva tidtabeller. Önskemål om 
att trafikera enligt styv tidtabell låser upp tåglägen som eventuellt kan 
ha ett större värde för annan typ av tågtrafik. Med styva tidtabeller 
kan vissa stationer få långsammare tåg eller färre tågstopp.  

Clever (1997) nämner tre nackdelar med taktfast koordinerade styva 
tidtabeller. 1) de förutsätter ett relativt likartat resande under dagen. 
Behoven under högtrafik blir styrande för utbudet under lågtrafik som 
kan ge upphov till överkapacitet under dessa timmar. 2) I t.ex. Frank-
furt bytte 70 procent av resenärerna inte tåg, för dessa resenärer är 
systemet irrelevant och kan ge tidsförluster när tåget gör uppehåll vid 
noder för att medge byten. 3) De taktfasta koordinerade styva tidta-
bellerna koncentrerar trafiken i noderna till bestämda klockslag vilket 
gör att en nod under långa stunder riskerar att inte alls vara trafike-
rad. 

En fördel som kan vara en nackdel är att genomförandet av hastig-
hetsförbättringar görs enbart när de kan ge bättre övergångar mellan 
tåg och mellan transportslag. Det här betyder att man inte utnyttjar 
möjligheter till tidsvinster om de inte kan samordnas med anslutande 
kollektivtrafik. 

Fördelarna med styva tidtabeller ökar inte bara av att de koordineras 
med styva tidtabeller som används av andra tåg och andra kollektiva 
transportmedel. Även täta avgångar i kompletterande kollektiva 
transportsystem ökar nyttan av styva tidtabeller. Gränsen för när tid-
tabellsinformation blir viktig brukar dras vid 10 minuter. Det betyder 
att om tåg eller bussaravgår med täta avgångar om var 10:e minut 
eller tätare är det rimligt att anta att resenärerna anländer slump-
mässigt till stationen (WSP, 2011). 
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Maxwell (1999) nämner tre fördelar på systemnivå med denna typ av 
kollektivtrafik. Det skapas multipla möjligheter till byten, tidtabellen 
kan variera för varje rutt över dagen utan att koordineras med andra 
rutter och eftersom resenärerna upplever väntetiderna som accep-
tabla kan varje kollektivtrafiklinje gradvis utvecklas utan att koordi-
nera planering med annan kollektivtrafik. 

Eftersom täta avgångar i stort sett ger samma nyttor för resenärerna 
som styva tidtabeller finns det fyra olika modeller för att uppnå förde-
larna med taktfasta transportslagsövergripande tidtabeller. Se de fyra 
fetmarkerade rutorna i tabell 1. 

 

Tabell 1. Grad av koordination i ett kollektivtrafiksystem 

 Grad av integration 

Låg Hög Hög och flexibel 

En järnvägslinje Ingen regelbundenhet i 
tågens avgångar 

Styv tidtabell Täta avgångar 

Flera järnvägslinjer Koordinerade bytespunk-
ter för järnvägstrafik 

Taktfasta koordinerade 
styva tidtabeller i all järn-
vägstrafik 

Täta avgångar i all 
järnvägstrafik 

Flera transportslag Koordinerade bytespunk-
ter för anslutande kollek-
tivtrafik 

Taktfasta koordinerade 
styva tidtabeller i anslu-
tande kollektivtrafik 

Täta avgångar i anslu-
tande kollektivtrafik 

Tre studier av effekten av styva tidtabeller 
Det finns få utredningar och forskningsrapporter om effekten av styva 
tidtabeller. I en rapport från Trivector från 2009 (Hansson et al, 2009) 
ges en översiktlig genomgång av de studier och rapporter om styva 
tidtabeller. De identifierade två studier som mätt effekterna av en styv 
tidtabell – Wardman et al (2004) som fann att en styv tidtabell gav en 
resandeökning om 12 procent och Nelldahl m.fl. i en studie som skat-
tade resandeökningen av styva tidtabeller till mellan 5 och 15 procent 
beroende på om det handlade om lokalt, regionalt eller interregionalt 
resande.  

I en artikel av Wardman et al (2004) undersökte forskargruppen i en 
stated preferences undersökning (SP) värderingen av turtäthet och 
styva tidtabeller. Undersökningen genomfördes på tåg från York till 
London och från Leeds till Birmingham, d.v.s. med restider på cirka 
två timmar mellan ändstationerna. När man i undersökningen gick 
från två tåg till fyra tåg per timme gav det en tidsvinstvärdering om 
mellan 12 och 24 minuter för affärsresenärer och 5 och 14 minuter 
för fritidsresor. Men en tidtabell med två avgångar på jämn timme 
och halvtimme fick en högre tidsvärdering än de flesta tidtabeller 
med 4 fyra avgångar.  
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Tidsvinstvärderingen av att gå från ett tåg till två tåg varierade från 8 
till 17 minuter för affärsresenärer och 7 och 13 minuter för fritidsre-
sor. När styva tidtabeller jämfördes med varierande avgångar värde-
rades det till cirka 10 minuter för 4 avgångar per timme (ett högsta 
värde om 26 minuter och ett lägsta värde om 3,5 minuter) och cirka 5 
minuter för två avgångar per timme (ett högsta värde om 26,5 minu-
ter och ett lägsta värde om 0,3 minuter). När Wardman et al (2004) 
försökte använda sina koefficienter för styv tidtabell för att mäta ef-
fekter på efterfrågan lyckades de inte få ett signifikant resultat. ”The 
situation on London flows is not straightforward, since these are the 
largest flows and also tend to have clockfaced and memorable de-
partures. Analysis was therefore conducted on Non London flows. 
This obtained a coefficient for CI which was not far removed from 
significant (t=1.8) and which marginally improved the fit. It estimated 
that a perfect clockfaced timetable would increase demand by 
around 12% compared to an essentially random set of departures.” I 
Wardman et al (2004) fann man tidsvärden om 42,7 pence för affärs-
resenärer och 9 pence per minut för fritidsresenärer. 

I Johansson (2010) presenteras resultat som ger en något an-
norlunda bild än Wardman et al (2004). Johansson (2010) under-
sökte värderingen av frekvens och styv tidtabell på Östgötatrafikens 
regionaltåg på sträckan Linköping till Norrköping, en resa som tar 27 
minuter. Enligt denna studie värderades en styv tidtabell med av-
gångar på jämna minuttal till 15 minuters tidsvinst jämfört med 
slumpmässiga avgångar. 11,2 minuter av denna tidsvinst berodde på 
avgångar på samma minuttal och 3,8 minuter på avgångstider på 
jämna minuttal.  En ökad frekvens från 3 till 4 tåg i timmen värdera-
des till 9 minuters restid. Johansson (2010) utgår från att det är pri-
vatpersoner som reser med en tidsvärdering av restid om 1 krona i 
minuten – baserad på ASEK4 uppräknad med KPI. Värderingen av 
styv tidtabell är således 15 kronor per person med avgångar på 
jämna minuttal och 11,2 kronor för avgångar på samma minuttal. 

Om vi jämför resultaten av dessa två studier finner vi vad gäller ökad 
frekvens att Johansson (2010) kommer fram till en högre värdering (9 
minuters restidsvinst när vi går från tre till fyra avgångar) än Ward-
man et al (2004) som kommer fram till från 7-30 minuters restidsvinst 
om vi går från en till två avgångar per timme och 5-23 minuters res-
tidsvinst om vi går från två till fyra avgångar per timme. 

 

Tabell 2. Uppgiven restidsvinst i relation till ökad turtäthet 

 Wardman från 1 till två 
tåg per timme  

Wardman från två till 
fyra tåg per timme 

Johansson från tre till 
fyra tåg per timme 

Fritidsresor 7-22 minuter 5-13 minuter  

Privatresor till arbete   9 minuter 

Tjänsteresor 8,5-30 minuter 12-23 minuter  
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Av tabell 2 kan vi räkna ut värderingen av en ökad turtäthet, där tur-
tätheten mäts som minskade genomsnittliga väntetiden. Hos Ward-
man et al (2004) värderas en ökad frekvens från ett till två tåg i tim-
men till mellan 50 och 150 procent av den reducerade genomsnittliga 
väntetiden (15 minuter reducerad genomsnittlig väntetid) för fritidsre-
senärer och 60 och 200 procent för affärsresenärer. En ökad turtät-
het från två till fyra tåg per timme (7,5 minuter reducerad genomsnitt-
lig väntetid) värderas enligt Wardman et al (2004) till mellan 70 och 
170 procent av den reducerade genomsnittliga väntetiden för fritids-
resenärer och 160 och 300 procent för affärsresenärer. I Johanssons 
exempel värderas den reducerade genomsnittliga väntetiden till 360 
procent, nio minuter restidsvärdering och 2,5 minuter kortare genom-
snittlig väntetid.  

Värderingen i restidsvinst av styv tidtabell i Johansson (2010) är jäm-
förbara med resultaten i Wardman et al (2004). En styv tidtabell med 
tre eller fyra avgångar per timme hos Johansson (2010) värderas till 
15 minuter av arbetsresande. Hos Wardman et al (2004) värderas en 
styv tidtabell med fyra avgångar per timme till 13,5 minuter för fritids-
resenärer och 26 minuter för affärsresenärer. För att ta reda på den 
relativa värderingen av en styv tidtabell jämfört med ökad turtäthet 
har vi undersökt relationen mellan dessa värderingar i de två studier-
na. I tabell 3 redovisas dessa resultat. I Wardman et al (2004) har vi 
valt att jämföra styva tidtabeller på jämna klockslag med helt slump-
mässiga avgångar som varierar över dagen med värderingen av att 
öka frekvensen med en styv tidtabell med avgångstider på jämna 
klockslag. 

 

Tabell 3. Jämförelse av värderingen av styv tidtabell med 
jämna klockslag satt i förhållande till värderingen av ökad 
turtäthet i Wardman et al (2004) och Johansson (2010) 

 Wardman styv tidtabell för 
två avgångar per timme 
jämfört med från ett till två 
tåg per timme  

Wardman styv tidtabell för 
fyra avgångar per timme 
jämfört med från två till fyra 
tåg per timme  

Johansson styv tidta-
bell jämfört med från 
tre till fyra tåg per 
timme  

Fritidsresor 18 min/22 min=0,81 13,5 min/5 min=2,7  

Resor till arbete   15 min/9 min=1,67 

Tjänsteresor 26,5 min/30 min=0,88 26 min/12 min=2,16  
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Av tabell 3 framgår att i Wardman et al (2004) är det viktigare att öka 
frekvensen när det går få tåg och att tillhandahålla en styv tidtabell 
när det går många tåg. Johanssons (2010) resultat ger en högre rela-
tiv värdering för styv tidtabell jämfört med när det går få tåg men 
lägre när det går många tåg i Wardman et al (2004).  

I en WSP rapport från 2011 försökte författarna räkna ut effekterna 
av avsteg från en styv tidtabell genom att värdera dem som restids-
vinster och restidsförluster. I rapporten antogs ett avsteg från styv 
tidtabell ha ett värde motsvarande det vid en försening. Genom att 
utgå från tidigare forskning och utredningar gjordes antaganden om 
när resenärer infinner sig på stationen i förhållande till tågets av-
gångstid. Om ett tåg gick en minut tidigare än en styv tidtabell blev 
det hypotetiska resultatet att det blev en kollektiv restidsvinst om 
cirka en halv minut per passagerare. Ökade tidigareläggningen för-
vändes snabbt denna restidsvinst till stora kollektiva restidsförluster 
beroende att allt fler resenärer missade tåget. I fallet med en sen av-
gång ökade restidsförlusten linjärt eftersom man antog att ingen re-
senär infann sig just efter att ett tåg hade avgått. Den hypotetiska 
restidsförlusten till följd av avsteg från en styv tidtabell i denna rap-
port blir genomgående lägre än tidsvinsterna med en styv tidtabell i 
Johansson (2010). Vid en turtäthet om tre tåg i timmen som i Jo-
hansson (2010) blir den genomsnittliga tidsförlusten knappt 10 minu-
ter vid en senareläggning om 10 minuter eftersom en del resenärer 
kommer mer än tio minuter före den utsatta avgångstiden. Tidsförlus-
ten blir större vid för tidiga avgångar om den tidiga avgången sker 
mellan fyra och tio minuter före tidtabell. Enligt detta exempel är ett 
tåg som går tio minuter för tidigt lika med ett tåg som går tio minuter 
för sent. Det bör också tilläggas att ett avsteg från en styv tidtabell på 
detta sätt förmodligen får en avklingande effekt över tiden vad gäller 
restidsförluster eftersom resenärer rimligen borde notera avsteget 
och ändra sitt beteende efter en viss tid. 

I WSP (2011) görs tidskostnadsvärderingar av värdet av en styv tid-
tabell som är mycket högre per minut än i Johanssons uppsats. I 
WSP (2011) orsakar ett avsteg från en styv tidtabell en försenings-
kostnad om 2,89 kr per passagerare och minut på ett regionaltåg och 
6,64 kr per passagerare och minut på fjärrtåg beroende på en stor 
andel affärsresenärer. Den här skillnaden i kostnad beror på sätten 
att härleda det samhällsekonomiska värdet för en styv tidtabell, i ena 
fallet jämfört med en icke-styv tidtabell och i det andra fallet som mi-
nutvisa avsteg från en styv tidtabell som resulterar i att resenärer blir 
försenade. Båda två studierna utgår från de kalkylvärden som fanns i 
ASEK4 från 2008, men eftersom förseningskostnaden är mycket 
högre än restidskostnaden blir kostnaden per minut mycket högre i 
WSP (2011). De olika sätten att se på värdet av en styv tidtabell gör 
det svårt att jämföra WSP:s beräkningar med kalkylerna i Johansson 
(2010).  
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Slutsatser 
Beroende på att det både saknas en omfattande forskning och ett 
stort antal utredningar om värdet av styva tidtabeller och att resulta-
ten och värderingar i de få studier som är gjorda inte kommer fram till 
snarlika resultat anser vi att det vore olämpligt att tilldela tåglägen i 
en styv tidtabell ett högre samhällsekonomiskt värde i jämförelse 
med alla andra kategorier av tåg. Det bör också påpekas att studier-
na av Johansson (2010) och Wardman et al (2004) baseras på anta-
ganden som inte överensstämmer med hur tåglägen planeras för 
persontåg i den svenska regionaltågstrafiken. Vad man kan göra ba-
serat på dagens kunskaper och erfarenheter är att införa en tumregel 
som säger att om två tåg som tillhör samma prioriteringskategori ef-
terfrågar samma tågläge ska ett tåg som är integrerat i ett system 
med styva tidtabeller ges företräde framför ett tåg som inte ingår i ett 
system med styva tidtabeller. 
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