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FÖRORD 

Den här rapporten är resultatet av ett samarbete mellan konsulter vid WSP 

Analys & Strategi och forskare vid VTI i Stockholm. I projektets inledning 

definierades problemet och arbetsuppgifterna fördelades mellan de två 

grupperna. Under projektets gång har vi genomfört flera möten och ett 

seminarium. Vi vill speciellt tacka Didier van de Velde (Delft University of 

Technology) för hans insats som opponent under seminariet. Han och övriga 

deltagare i seminariet gav värdefulla synpunkter på ett första utkast till 

slutrapport, vilka resulterade i att rapporten kunde förbättras.  

Anders Bondemark och Staffan Hulten WSP Analys & Strategi har 

gemensamt skrivit alla kapitel i rapporten med undantag för kapitel 7.3.2 som 

är skrivit av Joakim Ahlberg och Roger Pyddoke forskare vid VTI. Matts 

Andersson vid WSP Analys & Strategi är medförfattare till kapitel 3. 

Slutsatserna i kapitel 9 har vunnit på intressanta diskussioner med Roger 

Pyddoke och Matts Andersson. 

 

Staffan Hultén och Anders Bondemark, Stockholm 2017-01-27 

  

http://www.tudelft.nl/
http://www.tudelft.nl/
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SAMMANFATTNING 

Denna rapport analyserar de koordineringskostnader som uppkommer som 

en konsekvens av fördelningen och användningen av tåglägen I Sverige. I 

rapporten ges också förslag till hur det går att minska 

koordineringskostnaderna i dessa processer. Vi studerar tre typer av 

koordineringskostnader: transaktionskostnader, byråkratikostnader och 

rätlinjighetskostnader (på engelska misalignment costs). 

De tre viktigaste faktorerna som orsakar transaktionskostnader vid 

fördelningen och användningen av tåglägen är informationsinhämtning, 

informationsasymmetrier och opportunistiskt beteende. Trafikverket lägger ut 

20-24 miljoner SEK årligen på att förmedla information för att minska 

företagens kostnader för införskaffande av information, organisera och delta i 

förhandlingar om fördelning av tåglägen och reducera 

informationsasymmetrin mellan företagen på marknaden. Trafikverket tar 

också på sig kostnader för att förbättra fördelningen och användningen av 

tåglägen genom att genomföra utredningar och investera i nya 

informationssystem. T.ex. har verket investerat mellan 300000 och en miljon 

SEK på att utveckla ett system för bokningsavgifter. För att kunna använda 

systemet och göra andra förbättringar av kapacitetstilldelningen har 

Trafikverket genomfört ett stort projekt som har kostat tiotals miljoner SEK. 

Tågoperatörerna lägger ned arbetstid motsvarande knappt två miljoner SEK 

per år. Transportstyrelsens kostnader för att hantera tvistprövingsärenden är 

förmodligen lägre än en miljon SEK. Därtill har myndigheten andra kostnader 

hänförbara till dess uppdrag att övervaka att marknaderna för 

järnvägstjänster fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv. I detta 

uppdrag ingår att genomföra eller initiera utredningar om hur fördelningen av 

tåglägen fungerar. Dessa utredningskostnader är, enligt vår bedömning, lika 

stora eller något större än kostnaderna för tvistprövningen. 

Vår slutsats är att koordineringskostnaderna i det svenska administrativa 

systemet för att fördela tåglägen verkar vara ungefär lika stora (1,5-1,9 

procent av banavgifterna) som de transaktionskostnader som tidigare 

forskning och utredningar uppmätt på avreglerade järnvägsmarknader inom 

EU. I tidigare studier har man funnit att transaktionskostnaderna på vertikalt 

separerade järnvägsmarknader uppgår till en, två eller tre procent av 

omsättningen (Merkert et al, 2012, van de Velde et al, 2012 och Andersson 

and Hultén, 2016). En av de viktigaste kostnadsposterna i dessa studier har 

varit de transaktionskostnader som uppkommer när en offentlig beställare 

gör en upphandling i konkurrens. Denna typ av kostnader för beställaren och 

företagen som lämnar anbud uppkommer inte i Trafikverkets administrativa 

process för att fördela tåglägen eftersom verket inte handlar upp tjänsten 

fördelning av tåglägen eller använder en marknadsmekanism (auktioner) för 

att fördela tåglägen. 

I de två uppmärksammade rapporterna av McNulty (2011) och van de Velde 

et al (2012) uppskattades att s.k. misalignment costs (rätlinjighetskostnader) 

var betydligt större än transaktionskostnaderna. I vår empiriska undersökning 

av fördelningen och användningen av tåglägen kom vi till slutsatsen att 

rätlinjighetskostnaderna var väsentligt lägre än vad dessa utredningar kom 

fram till.  
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INLEDNING 

Den årliga fördelningen av tåglägeskapacitet är en av Trafikverkets viktigaste 

uppgifter. Den administrativa processen att fördela tåglägen resulterar också 

i tidskrävande och ekonomiska uppoffringar för alla parter som är 

involverade i processen och är en av de viktigaste arenorna för kontakter 

mellan järnvägssektorns aktörer.    

Den svenska administrativa processen för att fördela kapacitet i det svenska 

järnvägsnätet har tre egenskaper, vilken gör den teoretiskt intressant och 

relevant ur policysynvinkel eftersom flera europeiska järnvägssystem 

konfronteras med liknande utmaningar: 

1. subventionerat utbud,  

2. nätverkseffekter och externaliteter,  

3. konkurrens om tåglägen mellan olika användningsområden och 

mellan offentligt och privat ägda företag etc.  

Denna rapport analyserar de transaktionskostnader som uppkommer som en 

konsekvens av fördelningen och användningen av tåglägen och kommer att 

ge förslag till hur det går att minska de samlade transaktionskostnaderna1 i 

dessa processer. Transaktionskostnadsteori har använts i studier av flera 

avreglerade marknader i Sverige och i EU. Transaktionskostnadsansatsen 

har under de senaste åren fått förnyad uppmärksamhet i studierna av de 

avreglerade järnvägsmarknaderna inom EU efter publiceringen av McNultys 

rapport ”Realising the Potential of GB Rail” från 2011 vilken behandlade 

effektivitetsproblemen i brittiska järnvägssystemet och van de Velde et al’s 

(2012) rapport skriven för CER (Community of European Railways) om de 

ekonomiska effekterna av vertikal separation av järnvägen i ett urval EU-

länder samt Japan och Sydkorea. I dessa två rapporter mättes ekonomiska 

effektivitetsproblem på en aggregerad nivå för hela järnvägssystemet och i 

rapporterna gavs förslag på var någonstans i systemet det uppkom 

effektivitetsproblem orsakade av transaktionskostnader och andra 

kostnadsdrivande förhållanden.  

I båda dessa rapporter fann författarna att fragmentering och bristande 

överensstämmelse mellan övergripande mål och incitament för företagen i 

järnvägssystemet är de viktigaste orsakerna till bristande ekonomisk 

effektivitet i vertikalt separerade järnvägssystem.  I McNulty (2011) söktes 

orsakerna till hinder för ökad effektivitet och i rapporten drogs slutsatsen: “… 

that among the principal barriers are fragmentation of structures and 

interfaces, the ways in which the roles of Government and industry have 

evolved, ineffective and misaligned incentives, a franchising system that 

does not encourage cost reduction sufficiently, management approaches that 

fall short of best-practice in a number of areas that are key cost drivers, and 

a railway culture which is not conducive to the partnership and continuous 

improvement approaches required for effective cost reduction.” Totalt 

uppskattades denna kombination av effekter resultera i 30 till 40 procent 

högre kostnader än vad den brittiska järnvägen skulle kunna prestera. Van 

de Velde et al (2012) hävdar, med referens till i första hand McNulty’s 

rapport, att kostnaderna i olika delar av järnvägssystemet kan minska med 

                                                   
1 Vi kommer i slutet av “Teoretisk föreställningsram” använda begreppet 
koordineringskostnader som ett övergripande begrepp för 
transaktionskostnader, byråkratikostnader och rätlinjighetskostnader. 
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två till 20 procent om det skapas en bättre överensstämmelse mellan 

övergripande mål för järnvägen och de incitament som ges till marknadens 

aktörer. 

Både McNulty (2011) och Van de Velde et al (2012) ansåg att sättet att 

fördela bankapacitet är en viktig källa till misshushållning med resurser i 

järnvägssektorn. McNulty (2011) framhöll att tågoperatörer hade begränsade 

eller inga incitament att minska infrastrukturhållarens kostnader, på grund av 

att tågoperatörerna i det brittiska regelsystemet är skyddade från 

förändringar av banavgifter. Van de Velde et al (2012) diskuterade de 

begränsade framgångarna med att använda regelverk för banavgifter för att 

sända signaler om optimala investeringar och optimal bananvändning till 

infrastrukturhållaren och tågoperatörer. Orsakerna till misslyckandet ansågs 

vara att tillgångar i järnvägssystemet har specifika och väldefinierade 

användningsområden (asset specificity) och att infrastrukturhållarna inom EU 

är offentligt ägda och till stor del finanseriade via statsbudgeten. I Sverige 

täcker banavgifterna (1,5 miljarder SEK) knappt 20 procent av kostnaderna 

för underhåll och reinvesteringar. Dessa två egenskaper i de europeiska 

järnvägssystemen gör det omöjligt att utforma banavgifter som samtidigt 

tillhandahåller ickediskriminering, korrekta incitament för en effektiv 

utveckling av järnvägsnätet och ger lämpliga incitament för banans 

användning. I denna rapport kommer vi använda en mer mikroorienterad 

ansats med vars hjälp vi kan identifiera faktorer och processer vilka påverkar 

transaktionskostnaderna i fördelningen av bankapacitet. 

Fördelningen av bankapacitet i Sverige är reglerad i Järnvägslagen (SFS 

2004:519) och Järnvägsförordningen (SFS 2004:526). Reglerna för den 

administrativa urvalsprocessen kan förändras från ett år till ett annat 

antingen som en konsekvens av ny lagstiftning eller av uttolkningar av lagar 

och regelverk gjorda av Transportstyrelsen eller av en förvaltningsdomstol. 

Två myndigheter är inblandade i fördelningen av bankapacitet. Trafikverket 

sköter fördelningen av tåglägen för alla infrastrukturhållares järnvägsnät. 

Transportstyrelsen utvecklar utifrån lagstiftning tolkningar av reglerna för 

fördelningen av tåglägen. Myndigheten genomför också återkommande 

revisioner av infrastrukturhållarnas järnvägsnätsbeskrivningar, studier av 

marknaden för fördelningen av tåglägen, beslutar om tågoperatörers tillstånd 

att köra tåg, och fattar beslut i tvistprövningsärenden som uppkommer efter 

att Trafikverket avslutat den administrativa processen att fördela tåglägen. 

Det här innebär att en viktig del av Transportstyrelsens övervakning av 

fördelningen av tåglägen består i att studera hur Trafikverket sköter sina 

arbetsuppgifter. 
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1 SYFTEN, UNDERSÖKNINGSMETOD 
OCH RAPPORTENS UPPLÄGG  

Rapporten har fem syften. 1) Identifiera orsaker till att det uppkommer 

transaktionskostnader i fördelningen av tåglägen på den svenska 

järnvägsmarknaden. 2) Klassificera och mäta storleken på 

transaktionskostnaderna. 3) Undersöka om transaktionskostnaderna har 

ökat eller minskat under de senaste åren. 4) Diskutera vilka roller som 

ekonomiska incitament och administrativa rutiner har för att hantera 

transaktionskostnader. 5) Studera Trafikverkets roll vad gäller att minska 

transaktionskostnaderna i marknaden för att allokera bankapacitet. 

Vi använder olika typer av fallstudier för att undersöka uppkomsten av 

faktorer som genererar transaktionskostnader och storleken på identifierade 

transaktionskostnader. En fallstudier baseras på ett stort statistiskt material 

medan de andra fallstudierna baseras på intervjuer med aktörer i branschen 

och skriftlig dokumentation från Trafikverket och Transportstyrelsen. 

I nästa kapitel presenteras rapportens teoretiska föreställningsram som 

förklarar de begrepp som vi kommer använda i analysen av de 

transaktionskostnader som uppkommer i fördelningen av tåglägen i Sverige. 

I det följande kapitlet presenteras en övergripande beskrivning av 

marknaden för allokering av bankapacitet och regelsystemet som styr hur 

bankapacitet fördelas på den svenska marknaden. Beskrivningen av 

marknaden redovisar följande aspekter. 1) antalet aktörer på marknaden, 2) 

om det finns segment på marknaden och graden av marknadsmakt i dessa 

segment, 3) huvuddragen i den administrativa selektionsprocessen, och 4) 

egenskaper i marknaden som kan orsaka i lägre eller högre 

transaktionskostnader. Beskrivningen av systemet för att fördela och 

använda bankapacitet är uppdelat i tre delar. Den första delen beskriver hur 

lagstiftning, projekt och återkommande regleringsprocesser påverkar 

systemet för att fördela bankapacitet. Den andra delen beskriver processen 

för att utveckla en ny tidtabell och den tredje delen behandlar förändringar i 

fördelningen av tåglägen som inträffar när tidtabellen används. Efter dessa 

beskrivande delar följer ett kapitel om hur transaktionskostnadsteori och 

begrepp utvecklade i denna teori kan användas för att studera det svenska 

systemet för att fördela och använda bankapacitet. Därefter kommer ett 

kapitel med empiriska fall indelade enligt de tre processer som nämndes 

ovan: 1) förändringar i reglerna för urvalsprocessen, 2) processen att 

utveckla en ny tidtabell och 3) när tidtabellen används. Efter fallstudierna 

kommer ett kapitel som analyserar fallen. Rapporten avslutas med ett kapitel 

med slutsatser och ett kapitel med förslag till hur Trafikverket kan hantera 

transaktionskostnader i fördelningen av tåglägen i framtiden. 
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2 TEORETISK 
FÖRESTÄLLNINGSRAM 

Transaktionskostnadsteori utgår från att det finns alternativa sätt att styra 

ekonomisk verksamhet (marknader, hybrider mellan marknad och hierarki, 

privata företag, regleringar och statlig byråkrati) vilka skiljer sig åt på flera 

olika sätt. Marknaden stödjer autonomi för de inblandade aktörerna genom 

att kombinera starka incitament med liten administrativ kontroll och lösande 

av konflikter med hjälp av lagar och rättslig prövning. Den privata hierarkin 

stödjer samarbete inom organisationen genom att kombinera svaga 

incitament med omfattande administrativ kontroll och lösande av konflikter 

inom organisationen. Hybrida kontraktsformer ligger mellan marknad och 

hierarki i dessa tre avseenden (incitament, administrativ kontroll och 

konfliktlösning). Regleringar handlar om att staten eller överstatliga 

organisationer använder lagstiftning och regler för att begränsa 

marknadsdominerande företags möjligheter att använda sin marknadsmakt. 

Regleringar används i regel antingen för att kontrollera ett naturligt monopol 

eller för att utjämna en situation med informationsasymmetri på en marknad. 

Den statliga byråkratin är jämfört med den privata hierarkin en mindre flexibel 

struktur med avseende på organisationens mission. Den statliga byråkratin 

styrs också med mer regler och regleringar än den privata hierarkin 

(Williamson, 1999). 

Transaktionskostnader uppkommer egentligen enbart på en marknad, men i 

t.ex. fallet med vertikalt integrerade monopol uppkommer kostnader för att 

uppnå samma resultat inom organisationen. Logiken är att det inte är 

kostnadsfritt att vare sig använda marknaden eller driva ett företag för att 

koordinera ekonomisk verksamhet. 

Forskningen om transaktionskostnader kan delas in i två olika ansatser i 

studiet av avreglerade marknader. I den första 

transaktionskostnadsansatsen är postulatet att marknadstransaktioner 

resulterar i kostnader. Denna ansats utvecklades av Coase (1937) med 

syftet att ta fram en teoretisk modell som skulle förutsäga när en viss aktivitet 

borde utföras inom ett företag och när den borde flyttas till ett annat företag 

och införskaffas via en marknadstransaktion. I denna analys delade Coase in 

transaktionskostnaderna i tre huvudsakliga kategorier2: 

1. Sök och informationskostnader som består av kostnader för att ta 

reda på om en efterfrågad vara eller tjänst finns tillgänglig på 

marknaden, vem som säljer till lägst pris, etc. 

2. Förhandlingskostnader som är kostnader för att komma fram till 

överenskommelser med företag på marknaden, inklusive 

kontraktskostnader. 

3. Kostnader för att övervaka och genomdriva att den andra parten i en 

transaktion håller givna överenskommelser. I förlängningen kan även 

tillkomma kostnader för rättsliga åtgärder. 

I den andra transaktionskostnadsansatsen (Williamson, 1975 och 1981) 

används begreppet transaktionskostnader för att förklara olika slags 

ekonomiskt beteende som uppkommer på oligopolmarknader eller på andra 

marknader där företag har uthålliga konkurrensfördelar. Enligt Williamson 

                                                   
2 Vårt sätt att presentera Coases teori utgår från Nilsson (2017). 
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orsakar följande faktorer transaktionskostnader: 1) hur ofta transaktionerna 

genomförs, 2) specialiserade tillgångar (asset specificity), 3) osäkerhet, 4) 

begränsad rationalitet hos aktörerna på marknaden, och 5) opportunistiskt 

beteende.  

Enligt Nickerson och Silverman (2003) kommer transaktionskostnaderna på 

marknader med begränsad konkurrens gradvis att försvinna som en 

konsekvens av att två grundläggande krafter – urval och anpassning – verkar 

på företag på alla marknader. Antingen anpassar sig ett företag till 

förutsättningarna som gäller på en marknad genom en förbättrad styrning av 

sina transaktioner, eller så går företaget under som en konsekvens av att det 

har en mindre effektiv styrning av verksamheten än de mest effektiva 

företagen i branschen. De mindre lyckosamma företagen blir genom denna 

process bortvalda ur populationen (Nickerson och Silverman, 2003). 

McNulty (2011) och van de Velde et al (2012) uppmärksammade speciellt 

problemen med misalignment costs3 (vi kommer i fortsättningen kalla dessa 

kostnader för rätlinjighetskostnader). Problemet med bristande rätlinjighet 

(misalignment) har sitt ursprung i Williamsons hypotes om en effektiv 

överensstämmelse (alignment) av transaktioner och styrstrukturer. Om det 

finns en bristande rätlinjighet antas att styrstrukturen inte är anpassad till de 

aktiviteter den avses koordinera. Rätlinjighetskostnader kan uppstå på flera 

olika sätt och i olika situationer på avreglerade marknader. De kan uppstå 

som en konsekvens av att ömsesidigt beroende aktiviteter inte är anpassade 

till varandra, t.ex. att tidshorisonten för en investering är kortare än ett vunnet 

kontrakt i en upphandling. Ett annat exempel är att de kan orsakas av rent-

seeking (intäkter skapade av statens agerande på reglerade marknader) och 

opportunistiskt beteende (Milgrom and Roberts, 1988). Van de Velde et al 

(2012) föreslår att: “The misalignment issues have important technical 

components and the pivotal point with all these issues is that costs and 

benefits of various actions can fall apart and that one actor bears the costs 

whilst the other one gains all or at least a noteworthy share of the benefits.” 

På systemnivå betyder detta enligt Nash el al (2014) att: “… the main factor 

leading to higher costs in vertically separated railways is not increased 

transactions cost but the effect of misalignment of incentives; players have 

an incentive to optimize their own costs rather than the costs of the system 

as a whole.” 

På marknaden för att fördela bankapacitet i Sverige finns det två 

förhållanden som är av betydelse för storleken på transaktionskostnaderna. 

Dessa förhållanden ger kostnadseffekter som går utöver både kostnaden för 

att använda marknadsmekanismen och kostnader orsakade av mänskligt 

beteende på fåtalsmarknader. De två förhållandena är: 1) de statliga 

byråkratiernas starka ställning och 2) den höga subventionsgraden. De 

statliga byråkratiernas påverkan på marknaden är det förhållande som är av 

störst betydelse från en transaktionskostnadssynvinkel. Byråkratierna deltar 

på flera olika plan i marknadsprocessen. De statliga byråkratierna försöker 

t.ex. utjämna informationsasymmetrier i marknaden, de reglerar marknaden, 

bestämmer om storleken på banavgifterna, de organiserar och kontrollerar 

urvalsprocessen på den pseudomarknad som existerar istället för en 

                                                   
3 Misalignment ger i direkt översättning till svenska ”bristande rätlinjighet”. 
Alignment dvs rätlinjighet refererar till hur två olika saker följs åt, t.ex. 
hjulparet på en bil. 
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marknad där betalningsvilja är det avgörande kriteriet, och de företräder 

järnvägssektorn i förhållande till det politiska systemet.  

Statliga byråkratiers komplexa natur och storlek betyder att de är svåra att 

ersätta. Enligt Williamson (1999) är det en fundamental egenskap hos den 

statliga byråkratin i USA att den är integrerad del av maktfördelningen i det 

amerikanska politiska systemet. “To condemn the attributes of public 

bureaucracies that are the foreseeable outcome of, say, the division of 

powers and yet to insist that the division of powers must be preserved is 

unacceptable.” Williamson anför att trots att en del effekter av offentlig 

byråkratisk verksamhet är svårförutsägbara, bör de ingå i den ekonomiska 

kalkylen efter att de har blivit avslöjade. Särintressens förmåga att dra fördel 

av regleringar bör t.ex. anses vara en förutsägbar regelbundenhet. “It is 

elementary that foreseeable consequences of all kinds, wanted and 

unwanted alike, should be factored into the decision of whether and how to 

regulate.” (Williamson, 1999). Den mycket höga subventionsgraden som 

driver upp efterfrågan är den andra egenskapen i marknaden för fördelning 

av tåglägen, vilken gör att transaktionskostnaderna kan bli högre än om 

tåglägena prissattes enligt de samhällsekonomiska eller företagsekonomiska 

marginalkostnaderna. Genom att öka efterfrågan på tåglägen orsakar 

subventionerna både transaktionskostnader hos tågoperatörerna och andra 

aktörer som deltar i fördelningsprocessen och byråkratikostnader hos de 

statliga myndigheterna. 

2.1 EN MODELL FÖR ATT TOLKA 
KOORDINERINGSKOSTNADERNA I 
FÖRDELNINGEN AV TÅGLÄGEN 

Kostnaderna som undersöks i den här rapporten kan delas in i 

transaktionskostnader (Tc), statliga byråkratiskostnader (Bc), och 

rätlinjighetskostnader (MAc). Summan av dessa tre kostnader är 

koordineringskostnaden. Vi följer en mikroorienterad (bottom-up) ansats på 

så sätt att vi beräknar dessa kostnader genom att noggrant undersöka de 

komponenter som orsakar kostnaderna. De olika komponenterna är:  

Tc = informationskostnader + förhandlingskostnader + kostnader orsakade 

av osäkerhet + kostnader orsakade av informationsasymmetri + kostnader 

orsakade av specialiserade tillgångar  

Bc = koordinering + planering + lösande av konflikter + reglering+ 

övervakning + spridning av information  

MAc = rent-seeking + opportunism + investeringshorisonten är längre än 

kontraktsperioden 

Den viktigaste determinanten för dessa kostnader är graden av 

marknadsinitiativ (DMI). Med utgångspunkt från variablerna kan vi formulera 

följande strukturella ekvation i vilken kostnaderna ovan är en funktion av 

graden av marknadsinitiativ. 
𝜕𝐵𝑐

𝜕𝐷𝑀𝐼
< 0 eftersom kostnaden för att driva ett 

statligt monopol per definition består av byråkratikostnader och 

koordineringskostnaderna i en marknad med hög grad av marknadsinitiativ 

är per definition transaktionskostnader. Både transaktionskostnaderna och 

byråkratikostnaderna ändrar karaktär när graden av marknadsinitiativ ökar 

på den tidigare statliga monopolmarknaden. För byråkratikostnaderna 
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innebär det att dessa förändras från att handla om intern koordinering, 

planering och intern konfliktlösning till att handla om reglering, övervakning 

och informationsspridning till marknadsaktörerna på den avreglerade 

marknaden.  
𝜕𝑇𝑐

𝜕𝐷𝑀𝐼
> 0 om DMI < oligopol och  

𝜕𝑇𝑐

𝜕𝐷𝑀𝐼
< 0 om DMI > oligopol. I 

ett vertikalt integrerat monopol finns det per definition inga Tc. I ett oligopol 

når Tc en höjdpunkt beroende på att utöver de transaktionskostnader som 

finns på alla marknader uppkommer även för fåtalsmarknaden specifika 

transaktionskostnader som begränsad rationalitet, specialiserade tillgångar, 

informationsasymmetri och opportunism. Relationen 
𝜕𝑀𝐴𝑐

𝜕𝐷𝑀𝐼
 förändras också 

när graden av marknadsinitiativ varierar. Rätlinjighetskostnaderna (MAc) är 

låga i ett monopol och när det finns många företag på en marknad med få 

regleringar. Detta beror på att inom monopolföretaget finns det en ledning 

som styr verksamheten och på en marknad som inte styrs av statliga 

byråkratier och där det finns många konkurrerande företag finns det litet 

utrymme för opportunism och rent-seeking. MAc är högre på marknader med 

en oligopolistisk marknadsstruktur beroende på möjligheten att tillskansa sig 

intäkter från kännedom om politiska beslut och möjligheter att påverka 

myndigheter genom lobbying. Relationen mellan de tre kostnadstyperna och 

graden av marknadsinitiativ kan formuleras som i figuren nedan. 

 

Figur 1 Byråkratikostnader, rätlinjighetskostnader och transaktionskostnader vid 
varierande grad av marknadsinitiativ 

Kostnaderna på Y-axeln är beräknade som kostnaderna för att koordinera de 

processer som är nödvändiga för att producera en vara eller tillhandahålla en 

tjänst. På den vänstra delen av X-axeln där DMI är lågt har vi ett privat eller 

offentligt ägt monopolföretag, i mitten har vi oligopol och på den högra delen 

där DMI är högt har vi marknader där inget företag har en betydande 

marknadsmakt.  

Trots att DMI självfallet inte är den enda determinanten för Tc, Bc och MAc 

(funktionerna kan i vårt fall med tåglägen variera beroende på faktorer som 

trångsektorplaner, bokningsavgifter, kvalitetsavgifter och differentierad 

prissättning på tåglägen) menar vi att den grova skattningen i figuren har 

både empiriskt och teoretiskt stöd. 

I vår undersökning ingår inte merparten av produktionskostnaderna för att 

tillhandahålla tåglägen. Dessa kostnader beror också på DMI, vilket innebär 

att om systemet för att allokera tåglägen optimeras enbart med hänsyn tagen 

till koordineringskostnaderna kan det medföra en suboptimering av systemet. 

Andra aspekter som också borde tas hänsyn till är: 
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1. Stordriftsfördelar. Med färre företag inom ett segment ökar en del 

transaktionskostnader samtidigt som t.ex. större tågoperatörer kan 

pressa ned kostnaderna för att köra tåg. 

2. Public choice. Decentralisering, d.v.s. en ökad grad av 

marknadsinitiativ försvagar möjligheterna för en statlig byråkrati att 

öka din egen budget. Detta bör leda till lägre koordineringskostnader 

(Oates, 2003). 

En annan detalj att ta i beaktande är att fördelningseffektivitet inte ingår i Tc, 

Bc or MAc. Detta innebär att den här rapporten inte försöker undersöka om 

dagens administrativa system för att fördela tåglägen är samhällsekonomiskt 

effektiv (Detta har behandlats i en tidigare WSP-rapport)4.  

I denna rapport kommer vi inte att inkludera dessa aspekter 

(stordriftsfördelar, public choice och samhällsekonomi) i en formel, beroende 

på att vårt mål är att utveckla en föreställningsram som kan identifiera vilken 

typ av koordineringskostnader som uppkommer i olika kontexter på 

marknaden för att fördela och använda tåglägen. I tidigare rapporter 

(McNulty, 2011 och van de Velde et al, 2012) har rätlinjighetskostnader 

(MAc) räknats ut som en residual. Vi menar att residualen i en beräkning av 

effektiviteten i t.ex. fördelningen av tåglägen inte enbart beror på MAc 

eftersom den kan påverkas av bl.a. de faktorer som vi har nämnt ovan. Med 

vår mikrobaserade ansats kan vi undvika att inkludera dessa effekter när vi 

mäter rätlinjighetskostnaderna. 

I analysen av de olika fallen i kapitel 7 och i det avslutande kapitlet kommer 

vi att använda de tre kategorierna av kostnader ovan (Tc, Bc och MAc) för att 

analysera för varje aktivitet både för kostnadsstrukturen i det existerande 

systemet och effekterna på byråkrati-, transaktions- och 

rätlinjighetskostnader av att förändra systemet. 

  

                                                   
4 WSP (2015). Kapacitetstilldelning och prioriteringar i tågplaneprocessen – 
Problem, möjligheter och förslag till förbättringar 
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3 MARKNADEN FÖR ALLOKERING 
AV TÅGLÄGEN 

Efterfrågan på tåglägen kan delas in i två huvudsakliga 

användningsområden. Det första är Trafikverkets efterfrågan för att 

genomföra underhåll och/eller förbättringar av banstandarden. Den andra är 

tågoperatörernas efterfrågan för att kunna köra tåg. Tågoperatörernas 

efterfrågan kan delas in i fyra marknadssegment. 1) Järnvägstrafik som körs 

av en de facto monopolist, antingen godståg eller persontåg. 2) Duopolistisk 

eller oligopolistisk konkurrens om att köra persontåg. I en del fall är 

konkurrenterna tågoperatörer som kör kommersiell trafik och i en del andra 

fall konkurrerar kommersiell trafik med de regionala 

kollektivtrafikmyndigheternas upphandlade subventionerade trafik. 3) 

Oligopolmarknader på vilka också mindre tågoperatörer konkurrerar. 4) 

Marknader med konkurrens mellan många tågoperatörer, t.ex. många av 

godstrafikens delmarknader. De två olika sätten att använda banan och de 

olika marknadssegmenten interagerar i en administrativ process som styrs 

av socio-ekonomiska principer om man inte kan finna förhandlingslösningar.  

Den politiskt motiverade regleringen och stegen i den administrativa 

selektionsprocessen orsakar olika typer av transaktionskostnader och 

byråkratikostnader. Dessa kostnader inträffar i fyra olika kontexter. 1) 

Interaktionen mellan tågoperatörer när de presenterar konkurrerande krav för 

att få tillgång till banan. 2) Interaktionen mellan de statliga myndigheterna 

och tågoperatörerna. 3) Den inbördes interaktionen mellan de statliga 

myndigheterna Trafikverket och Transportstyrelsen. 4) Kodifieringen av de 

regler som styr fördelningsprocessen. I kodifieringen deltar både nationella 

och internationella politiska enheter liksom statliga myndigheter, rättsliga 

instanser och företag. 

Marknaden för att fördela tåglägen har ett antal kännetecken som man sällan 

finner på samma gång på en enskild marknad. För det första subventioneras 

användandet av banan till mer än 80 procent av staten. En del bandelar har 

en högre subventionsgrad och en del bandelar har en lägre subventionsgrad. 

Subventionsgraden på mer än 80 procent är framräknad som relationen 

mellan banavgifterna och Trafikverkets kostnader för underhåll. För det 

andra påverkas en enstaka tågoperatörs efterfrågan på bankapacitet av en 

företagsintern nätverkseffekt. Ju fler tåg i termer av avgångar och relationer 

en tågoperatör kan erbjuda desto mer ökar värdet på tågoperatörens 

erbjudande till resenärerna. För det tredje påverkas tågoperatörernas 

efterfrågan på tåglägen av två betydande nätverksexternaliteter. Den första 

är att en tågoperatör får fördelar av att andra tågoperatörer kör tåg på 

kompletterande sträckor och den andra är att när fler tågoperatörer använder 

en järnvägslinje innebär det en stimulans för underleverantörer till järnvägen 

att tillhandahålla tjänster och produkter till tågoperatörer. För det fjärde 

fortsätter den tidigare monopolisten SJ AB att ha påtagliga 

konkurrensfördelar trots att marknaden har varit öppen för konkurrerande 

företag i nästan fem år. För det femte kan den marknadsövervakande och 

reglerande myndigheten Transportstyrelsen påverka marknaden för tåglägen 

på ett mer grundläggande sätt än vad statliga myndigheter kan göra på de 

flesta andra marknader. Transportstyrelsen implementerar ny lagstiftning, 

reglerar in- och utträden till tågoperatörsmarknaden genom sin 
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tillståndsgivning, gör revisioner av infrastrukturhållarnas JNB, övervakar 

Trafikverkets hantering av fördelningen av tåglägen, hanterar tvistprövningen 

efter att Trafikverket har fastslagit den nya tidtabellen och genomför 

marknadsstudier av de avreglerade kollektivtrafikmarknaderna. För det sjätte 

är fördelningen av tåglägen en i grund och botten administrativ process styrd 

av samhällsekonomiska principer. För det sjunde kan detaljerad kunskap om 

andra tågoperatörers efterfrågan på tåglägen användas av en tågoperatör för 

att öka värdet av sin ansökan om tåglägen genom att ansluta sina tåg till 

andra tåg i noder i järnvägsnätet. 

Kombinationen av dessa kännetecken skapar en marknad som är starkt 

reglerad och kontrollerad av statliga myndigheter med målet att uppnå en 

samhällsekonomiskt effektiv fördelning av användningen av järnvägen 

samtidigt som den skapar möjligheter till strategiskt manövrerande och 

opportunistiskt beteende från tågoperatörer. 
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4 SYSTEMET FÖR ATT FÖRDELA 
OCH ANVÄNDA TÅGLÄGEN 

I detta kapitel beskrivs systemet för att fördela och använda bankapacitet 

från lagstiftning och projekt för att förändra systemet, via återkommande 

regleringsprocesser som utvärderar och bedömer systemet, till den årligen 

återkommande processen att ta fram en ny tidtabell och användandet av 

tidtabellen. 

4.1 LAGSTIFTNING, PROJEKT OCH 
ÅTERKOMMANDE REGLERINGSPROCESSER 
SOM PÅVERKAR SYSTEMET ATT FÖRDELA 
BANKAPACITET 

Efter introduktionen av fritt tillträde till det svenska järnvägsnätet under 2010-

2012 har det pågått en diskussion om att finna en balans mellan 

Järnvägslagens krav att alla tågoperatörer som vill köra tåg ska ha rätt till 

tåglägen och behovet av att optimera banans användning. 

Förändringar av regelverket för att fördela bankapacitet kan uppstå i tre 

kontexter. För det första kan lagstiftning förändra reglerna som styr hur 

tåglägen ska fördelas. För det andra kan Trafikverket utfärda nya regler som 

påverkar systemet att ge tillgång till banan. För det tredje kan beslut av 

Transportstyrelsen eller förvaltningsrätter eller högre rättsliga instanser 

förändra tolkningar av regelsystemet. 

Den svenska lagstiftningen specificerar inte hur Trafikverket ska gå tillväga 

för att fördela tåglägen. I regeringens proposition om järnvägens avreglering 

slog inte regeringen exakt fast vilka urvalskriterier som Trafikverket skulle 

använda för att fördela tåglägen. På ett ställe i propositionen (2008/09:176, 

p. 25ff) sägs att det dåvarande Banverket ska intensifiera sitt arbete med att 

utveckla regler för att prioritera mellan ansökningar och särskilt reflektera på 

möjligheterna att använda ekonomiska urvalskriterier. Mot detta kan ställas 

att regeringen på ett annat ställe hävdade att ekonomiska kriterier kunde 

vara en del av de objektiva kriterier som kan användas för att prioritera 

mellan ansökningar.  

Tre typer av ekonomiska urvalskriterier har diskuterats i Sverige: auktioner, 

differentierade banavgifter och icke-återbetalningsbara bokningsavgifter vilka 

bekräftar att en tågoperatör vill ha ett visst tågläge. 

Auktioner är kanske det mest direkta sättet att skapa en marknadsmekanism 

i fördelningen av bankapacitet. Ett tidigt försök att introducera auktioner för 

att hantera konkurrens mellan operatörer som efterfrågade samma tågläge 

övergavs under 2011 när utredare vid Trafikverket noterade att de flesta 

konflikter gällde lösningar med flera inblandade tåg och operatörer. I sådana 

situationer var det svårt att skilja ut två operatörer som konkurrerade om ett 

bestämt tågläge. Ett ytterligare problem var att det kunde bli svårt att ge de 

förlorande tågen andra tåglägen som gjorde det möjligt för dessa tåg att 

ansluta till andra tåg vid andra knutpunkter. I den här rapporten kommer vi 

inte behandla möjligheterna att introducera auktioner eftersom det för tillfället 

inte finns några planer att införa auktioner.  
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Under de senaste åren har Trafikverket introducerat differentierade 

banavgifter i det svenska järnvägsnätet. Genomgående är banavgifterna 

högre på sträckor och på järnvägsnät där det finns en stor efterfrågan från 

tågoperatörer att bedriva järnvägstrafik. Banavgifterna är på motsvarande 

sätt lägre på de linjer och järnvägsnät där det finns en svag efterfrågan på 

tåglägen. 

Planer på att introducera bokningsavgifter har diskuterats under närmare fem 

år. En nästan färdig plan fanns på plats för att introducera dessa avgifter i 

tidtabellen för 2013. Emellertid övergavs dessa planer och för närvarande 

betalar inga tågoperatörer avgifter för sina bokade tåglägen. Däremot 

används ett system för bekräftelse av bokningar vilket i framtiden kan 

komma att inkludera betalningar av bokningsavgifter.  

Ett annat regelsystem som också påverkar tågoperatörernas ansökningar 

om tåglägen är trångsektorplaner. De är upprättade på de delar av 

järnvägsnätet där efterfrågan på tåglägen är högre än den tillgängliga 

kapaciteten. För att kunna utnyttja kapaciteten effektivt i dessa trafikintensiva 

områden upprättar Trafikverket en trångsektorsplan med förplanerade 

tåglägeskanaler. Trångsektorsplaner ger också planeringsstöd vid ansökan 

om tåglägen och konstruktion av körplaner. I praktisk tillämpning ger 

trångsektorplanerna ett företräde för lokal- och regionaltåg som kör med 

styva tidtabeller och snabbtåg mellan storstäderna i mellersta och södra 

Sverige (JNB, 2016). 

Ett annat försök att förändra hur tåglägen fördelas är införandet av ramavtal 

för perioder om fem år. Om ramavtal införs kommer de kunna tecknas av 

tågoperatörer eller regionala kollektivtrafikmyndigheter. Vid två tillfällen har 

Trafikverket sonderat intresset för ramavtal och vid båda tillfällena funnit en 

svag efterfrågan på att teckna avtal enligt de modeller som myndigheten 

hade tagit fram. För närvarande finns det inga planer på att införa ramavtal. 

Transportstyrelsen är den myndighet som fattar beslut i de 

tvistprövningsärenden som uppkommer efter att Trafikverket har tagit fram 

en ny tidtabell eller när en ny tidtabell har tagits i bruk. Under den tid som 

Transportstyrelsen (tidigare Järnvägsstyrelsen) har den fattat principiellt sett 

viktiga beslut, som har gett nya tolkningar av hur Trafikverket ska gå tillväga 

när det tar fram en ny tidtabell. Ett av de viktigaste besluten var att 

Transportstyrelsen fann att normalt banunderhåll inte ska kunna påtvingas 

tågoperatörerna utan det behöver konkurrera med tågoperatörernas 

ansökningar utifrån samhällsekonomiska prioriteringskriterier. 

4.2 PROCESSEN ATT UTVECKLA EN NY TIDTABELL 

I detta avsnitt beskrivs processen som leder fram till en ny tidtabell. Vi 

presenterar processen som ett stegvis framåtskridande mot den slutliga 

tidtabellen och klagomål mot den beslutade tidtabellen utan att ta hänsyn till 

att en del av de sju steg som beskrivs är delvis överlappande. Beskrivningen 

syftar till att identifiera de faktorer som orsakar transaktionskostnader och de 

aktörskategorier som är involverade i de olika stegen som leder fram till en 

ny tidtabell. I fallstudien i avsnitt 7.2 kommer vi organisera materialet för att 

identifiera transaktionskostnader, rätlinjighetskostnader och 

byråkratikostnader utifrån de sju stegen som beskrivs nedan.
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Arbetet med och publiceringen av den årliga Järnvägsnätsbeskrivningen 

(JNB) är det första steget i utvecklingen av en ny tidtabell. JNB redogör för 

de vägledande principerna som tågoperatörer och andra sökande av 

tåglägen måste följa när de lämnar in sina ansökningar. Olika avdelningar 

hos Trafikverket arbetar med olika delar av detta dokument under mer än 

sex månader. Huvuddelen av textmassan är oförändrad från ett år till 

följande år, men vissa mindre förändringar görs. Vissa förändringar är årligen 

återkommande som de planerade större banarbetena (PSB). Dessa stora 

projekt redovisas i en bilaga till JNB och ska uppfattas som en förutsättning 

av de sökande när de utformar sina ansökningar om tillgång till banan. Varje 

år i oktober månad under den s.k. JNB-dagen presenterar anställda vid 

Trafikverket på en konferens den nya JNB och svarar på frågor från 

deltagarna. JNB publiceras i december ett år innan den nya tidtabellen tas i 

bruk. JNB kan komma att revideras efter sin publicering inklusive efter att en 

ny tidtabell är fastslagen. 

Det andra steget i utvecklingen av en ny tidtabell är att tidtabellplanerare hos 

Trafikverket gör förberedande arbete inför ansökningarna om tåglägen. De 

lägger in förplanerade internationella tågpassager och anpassar den 

kommande tidtabellen till förändringar i banstandarden. I februari kan 

tågoperatörerna och andra som vill ansöka om bankapacitet i den 

kommande tidtabellen börja föra in sin efterfrågan på tåglägen på 

Trafikverkets websida. 

I det tredje steget under mars och april informerar tidtabellplanerarna 

tågoperatörerna om andra planerade banarbeten. En betydande del av 

dessa arbeten är sedan något år tillbaka organiserade i s.k. servicefönster. I 

JNB för 2017 förannonserade Trafikverket ungefär när under dagen, veckan 

eller året som verket avsåg att placera in servicefönster. Enligt JNB (2017) 

kommer detta behov av underhållstider att lämnas in till tågplaneprocessen 

för Tågplan 2017 tillsammans med Trafikverkets övriga behov av 

banarbeten. ”Under processen kommer sedan de exakta klockslagen för 

dem att fastställas. Någon hänsyn till dessa tider måste alltså inte tas vid 

ansökan om tåglägen. Däremot vill Trafikverket göra alla sökande 

uppmärksamma på att dessa servicefönster representerar det behov av 

underhållstider inom respektive geografiskt område som Trafikverket ser, 

och som förväntas behöva beredas plats i den fastställda tågplanen.” Under 

mars och april lämnar tidtabellplanerarna också svar på frågor om den 

kommande tidtabellen från tågoperatörer. Det tredje steget avslutas när 

tågoperatörer, infrastrukturhållare och andra intresserade lämnar in sina 

ansökningar om bankapacitet i början på april. Klassificeringen av tågen, 

som bestämmer deras samhällsekonomiska värde, görs av tågoperatörerna 

själva. I utarbetandet av tidtabellen kan det hända att en tidtabellplanerare 

ifrågasätter hur ett tåg har klassificerats. 

Det fjärde steget består av två omfattande parallella processer, som leder 

fram till ett utkast till tidtabellen i början på juli. Den ena processen består i 

att tidtabellplanerarna försöker konstruera en nationell tidtabell utifrån 

ansökningarna. Den andra processen föranleds av att det är omöjligt att 

tillgodose alla önskemål och därför bjuder Trafikverket in de som har ansökt 

om bankapacitet till möten för att finna lösningar på specifika problem. För att 

hantera dessa problem bjuder Trafikverket in till två typer av möten. För det 

första anordnas två större möten med alla som har ansökt om bankapacitet 

under maj och juni. För det andra organiseras mindre möten med parter som 
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har lämnat in ansökningar som kan leda till konflikter om tåglägen i 

processen att ta fram en ny tidtabell. Trafikverket bjuder in parterna (varav 

enheter hos Trafikverket kan vara en part) till möten och det händer att 

Trafikverket överlåter åt parterna att finna en lösning på konflikten. Utöver 

dessa två typer av möten sammanträffar även anställda hos Trafikverket 

med enskilda tågoperatörer. Målet med dessa möten är att ta reda på om en 

tågoperatör kan acceptera en förändring i sin ansökan utan att involvera 

andra tågoperatörer i en diskussion. 

Under det femte steget, den s.k. koordineringsperioden, modifieras via 

gradvisa förändringar utkastversionen av tidtabellen under augusti fram till en 

slutversion i början av september. Under denna process inträffar tre 

huvudsakliga typer av interaktioner mellan Trafikverket och aktörerna som 

har ansökt om bankapacitet. Den första interaktionen består av skrivna 

kommentarer av tågoperatörer och andra som sökt tåglägen på 

utkastversionen av tidtabellen. I framtagandet av tidtabellen för 2012 kom det 

in 3400 sådana kommentarer och förslag. Tidtabellplanerarna gör ofta 

förändringar i utkastet till tidtabell utifrån de kommentarer och förslag som 

lämnas in på detta sätt. Den andra typen av interaktion är nya möten till vilka 

alla som sökt bankapacitet är inbjudna. Den tredje typen av interaktion är 

mindre möten för att finna lösningar på kvarstående tidtabellkonflikter. 

Det sjätte steget inträffar efter att koordineringsperioden är avslutad i slutet 

av augusti. I detta steg hanteras olösta konflikter i en tvistlösningsprocess. I 

denna process får de aktörer som är involverade i en tidtabellskonflikt 

presentera sina synpunkter och därefter fattar Trafikverket ett beslut i 

konflikten genom att använda samhällsekonomiska prioriteringskriterier.5  

I ett sjunde steg kan de som inte fått de tåglägen de önskade ifrågasätta 

Trafikverkets beslut genom att lämna in en begäran om prövning av tvist hos 

Transportstyrelsen. Efter att Transportstyrelsen fått in klagomålet frågar 

myndigheten Trafikverket och eventuellt andra aktörer om hur de ser på 

frågan. Ungefär sex månader efter att begäran om tvistpröving har lämnats 

in ger Transportstyrelsen sin bedömning i ett skriftligt utlåtande. Denna 

bedömning kan aldrig förändra hur Trafikverket fördelade tåglägen i 

tidtabellprocessen för det år som klagomålet avser. Däremot ska 

bedömningen vara vägledande för framtida beslut om tilldelning av 

bankapacitet. 

4.3 FÖRÄNDRINGAR AV INNEVARANDE TIDTABELL   

I början av december varje år ersätts föregående års tidtabell med en ny 

tidtabell. Efter att en ny tidtabell har trätt i kraft inträffar ofta stora 

förändringar i den fastlagda tidtabellen. Trafikverket ändrar ofta planerna 

både för större och mindre infrastrukturprojekt. Dessa förändringar 

rapporteras som meddelanden till JNB för tidtabellsåret. Tågoperatörer kan 

finna att de inte behöver vissa av de tåglägen som de har blivit tilldelade. Om 

det är fallet ska de meddela Trafikverket denna information så snart som 

möjligt och ge tillbaka tåglägena. Ytterligare orsaker till att den fastlagda 

tidtabellen ändras är dåligt väder, urspårningar, oväntat slitage eller olyckor. 

                                                   
5 I en annan rapport skriven i detta projekt ger Nilsson (2017) en mer utförlig 
beskrivning av tvistlösningsförfarandet. 
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De tåglägen som lämnas tillbaka av Trafikverket och tågoperatörerna kan 

sökas av andra tågoperatörer i en ad hoc process. Denna process omfattar 

alla tåglägen som inte söktes i fastställandet av tidtabellen och de tåglägen 

som lämnas tillbaka. 
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5 APPLICERING AV 
TRANSAKTIONSKOSTNADSTEORI 
PÅ FÖRDELNINGEN AV TÅGLÄGEN 
I SVERIGE 

I den teoretiska referensramen uppmärksammades att faktorer som utlöser 

transaktionskostnader kan påverka kostnaden för att använda 

marknadsmekanismen på en reglerad marknad på flera olika sätt. På en 

marknad med fungerande konkurrens – en marknad där ingen säljare eller 

köpare kan påverka produktionskostnaden, tillgången på insatsvaror, priset 

till slutanvändare eller det samlade utbudet – uppkommer 

transaktionskostnader i formen av sök och informationskostnader, 

förhandlingskostnader och legala kostnader för att säkerställa att villkoren i 

ett kontrakt efterlevs. På en oligopolistisk marknad uppkommer utöver de tre 

transaktionskostnaderna ovan även transaktionskostnader orsakade av 

specialiserade tillgångar och sänkta kostnader; begränsad rationalitet och 

opportunism; och svårtillgänglig information. På avreglerade marknader har 

de statliga reglerande myndigheterna i uppgift att reducera sök- och 

informationskostnaderna med målet att begränsa problemen med 

informationsasymmetri. Denna förebyggande åtgärd minskar risken för 

uppkomsten av transaktionskostnader till priset av kostnader för den 

reglerande byråkratin.  

Översatt till marknaden för allokering av bankapacitet i Sverige kan vi notera 

att beroende på vilket av fallen ovan som undersöks orsakar faktorer som 

utlöser transaktionskostnader även ojämlika konkurrensförhållanden och 

byråkratikostnader.  

5.1 TIDTABELLCYKELN OCH 
TRANSAKTIONSKOSTNADER 

Vi kan betrakta processen att utveckla och använda en tidtabell som en cykel 

startande med förändringar i regelverket, till framtagandet av en tidtabell och 

användandet av en tidtabell. Utmed hela livscykeln för den årliga tidtabellen 

är transaktionskostnader en realitet. I figur 2 ges en bild av tidtabellcykeln. 

 

Figur 2 - cykeln för framtagande och användande av den årliga tidtabellen 
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I fallstudierna i kapitel sju kommer vi sekventiellt beskriva delar av cykeln för 

fördelning av tåglägen och uppmärksamma faktorer som utlöser 

transaktionskostnader, effektiva åtgärder mot faktorer som orsakar 

transaktionskostnader, och mätbara identifierade transaktionskostnader och 

byråkratikostnader.  
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6 FALLSTUDIER 

Fallstudierna i detta kapitel kommer följa strukturen som presenterades i 

figur 2. Vi startar i boxen “Projects aiming at changing the rules for track 

access” och följer därefter pilarna och boxarna i figuren till de två avslutande 

boxarna “Running of the time table” och “Decisions on conflicts”. 

Fallstudierna kommer fokusera på faktorer som driver transaktionskostnader 

och olika responser eller frånvaro av responser på dessa faktorer samt de 

ekonomiska konsekvenserna av dessa handlingar. Följaktligen kommer det 

inte redovisas rika fallstudier med detaljerade beskrivningar av de studerade 

processerna eftersom fokus riktas mot information relevant för studiet av 

transaktionskostnader och andra relaterade kostnader. 

6.1 PROBLEMET MED TRANSAKTIONSKOSTNADER I 
PROJEKT OCH ÅTERKOMMANDE 
REGLERINGSPROCESSER VILKA PÅVERKAR 
SYSTEMET FÖR ATT FÖRDELA BANKAPACITET 

I detta avsnitt beskrivs hur projekt och återkommande regleringsprocesser, 

vilka syftar till att förändra eller utvärdera den administrativa processen för att 

fördela tåglägen, kan resultera i transaktionskostnader, rätlinjighetskostnader 

och/eller byråkratikostnader. I vissa fall har projekten inte resulterat i någon 

ny användbar reglering, men de har ändå orsakat kostnader och nedlagd 

arbetstid för de aktörer som har berörts av projekten. Tre fall kommer 

redovisas, ett om ramavtal, ett om bokningsavgifter och ett om styva 

tidtabeller. Fallstudien om ramavtal baseras på intervjuer med chefer hos 

Trafikverket och information från Trafikverkets hemsida. Det empiriska 

materialet i fallet om bokningsavgifter består av intervjuer med chefer hos 

Trafikverket, information från Trafikverkets hemsida och material från ett 

beslut av Transportstyrelsen om en konflikt som involverade Trafikverket och 

SJ AB. 

6.1.1 Ramavtal 

Trafikverket har vid två tillfällen sedan 2012 försökt att introducera ramavtal 

mellan verket och tågoperatörer med intresse av fleråriga avtal som 

garanterar tillgång till banan. Båda försöken övergavs efter att Trafikverket 

fått omfattande kritik på utformningen av de avtal som verket avsåg att 

erbjuda. Tågoperatörer och regionala kollektivtrafikmyndigheter, vilka 

önskade skriva på fleråriga avtal, hävdade att Trafikverkets 

avtalskonstruktioner inte mötte deras krav på långsiktighet och inte innehöll 

tillräckliga garantier för att få önskade tåglägen. Följaktligen ville de inte 

teckna några ramavtal. Kostnaden för att skriva på ett ramavtal skulle också 

enligt det senaste förslaget innebära en klar kostnadsökning för den som 

sökte tåglägen. T.ex. skulle kostnaden för en tågoperatör som ville teckna ett 

avtal för en sträcka om 50 km på det mest attraktiva järnvägsnätet i Sverige 

få en kostnadsökning om 20 procent jämfört med nuläget.  

Ur ett transaktionskostnadsperspektiv har planerna att introducera ramavtal 

resulterat i små eller obetydliga kostnader för aktörerna i järnvägssystemet. 

Kostnaderna till dags dato kan beskrivas som informationskostnader 

bestående av att Trafikverket informerar andra aktörer om sina intentioner 
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och får svar från de andra aktörerna vad de tycker om dessa planer. De två 

projekten har tagit i anspråk mindre än ett manår hos Trafikverket. Svaren 

från tågoperatörerna och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna lämnades 

i formen av korta PM.  

6.1.2 Bokningsavgifter 

Bokningsavgifter har diskuterats i mer än fem år som ett sätt att förena en 

effektiv användning av banan med tågoperatörernas behov av tåglägen. 

Problemet är att i det nuvarande systemet finns ett krav, utan sanktioner, på 

tågoperatörerna att de ska lämna tillbaka tåglägen som de inte har för avsikt 

att använda. Frånvaron av sanktioner har förmodligen bidragit till att ett stort 

antal tåglägen inte lämnas tillbaka och därför inte kan användas av andra 

tågoperatörer eller av Trafikverket för banarbeten. Några dokumenterade 

exempel är: 1) Många godstågsoperatörer ansöker om tåglägen som de 

avser att använda om de vinner ett kontrakt för godstransporter. När de inte 

vinner kontraktet händer det att tågläget inte lämnas tillbaka. 2) Några 

nystartade persontågsoperatörer har ansökt om attraktiva tåglägen för att bli 

konkurrenskraftiga mot SJ AB. För att få dessa avgångar i konkurrens med 

SJ AB måste de i ansökan skriva in att de avser att använda snabbtåg som 

de inte äger eller på andra sätt har tillgång till när de lämnar in ansökan. 3) 

Den tidigare monopolisten SJ AB ansökte under flera år om tåglägen för 

snabbtåg (X2000) med få stopp på sträckan Malmö-Stockholm. Bolaget 

lämnade tillbaka dessa innan den nya tidtabellen togs i användning men 

efter att det hade blivit omöjligt för andra persontågsoperatörer att söka 

tåglägen som stod i konflikt med SJs snabbtåg. 4) Det händer att 

persontågsoperatörer ansöker om avgångar för alla veckodagar trots att de 

enbart tänker använda avgångar under några få dagar. I avsnitt 7.3.2 finns 

en fallstudie som har mätt antalet avbokade tåglägen på linjer där de främst 

körs godståg och i vilket man försöker uppskatta hur många sent avbokade 

tåglägen som skulle kunna ha återanvänts av en annan tågoperatör.   

Under 2011 fanns det långtgående planer på att införa bokningsavgifter. I 

planen från 2011 skulle tidiga avbokningar (mer än 60 dagar före tågläget) 

vara kostnadsfria, medan senare avbokningar skulle kosta den vanliga 

tåglägesavgiften för avbokningar från 60 till två dagar före tågets avgång, till 

den dubbla tåglägesavgiften för sena avbokningar gjorda mindre än två 

dagar innan den ansökta avgången. 

Under 2016 har Trafikverket introducerat ett system för avbokningar av 

tåglägen utan att ta betalt av tågoperatörer i de fall de är sena med eller 

glömmer bort att avboka ett tåg. För närvarande har det inte satts något 

startdatum för när detta system kommer kombineras med inbetalning av 

bokningsavgifter. 

Kostnaderna hittills för att introducera bokningsavgifter uppgår till en kostnad 

som ligger i intervallet 300000 till en miljon SEK. Situationen hösten 2016 är 

att Trafikverket inte har sänt ut något formellt förslag till tågoperatörer och 

andra aktörer som söker tåglägen. Planerna har heller inte presenterats för 

tågoperatörerna under arbetet med nästa JNB. 

Ett framtida system för betalning av bokningsavgifter kommer dra fördel av 

investeringar om 91 miljoner SEK som Trafikverket gjorde under 2015 i 

utveckling av nya arbetssätt och verktyg i projektet ”Marknadsanpassad 
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Planering av Kapacitet”6. Detta projekt avsåg Successiv Planering, 

Kapacitetsportal (för ansökningar och kommunikation) och nytt verktyg 

tillsammans med nya arbetssätt. Projektet syftade som framgår av denna 

beskrivning inte bara till att starta ett system med bokningsavgifter. 

6.1.3 Styv tidtabell och samhällsköpt järnvägstrafik 

I flera länder inom EU och i t.ex. Schweiz ges antingen tåg som körs enligt 

styva tidtabeller eller samhällsköpt järnvägstrafik ett absolut företräde i 

fördelningen av tåglägen. I Tyskland och Schweiz har tåg som körs enligt 

styva tidtabeller det högsta värdet vid fördelningen av tåglägen och i andra 

länder har den samhällsköpta trafiken högst värde. I Sverige har Trafikverket 

finansierat studier om hur dessa typer av järnvägstrafik ska värderas. För 

närvarande pågår ett forskningsprojekt vid CTS som studerar möjligheterna 

att först ge den samhällsköpta trafiken sina tåglägen och därefter fördela 

resterande tåglägen. I diskussionen efter att ett av SJ ABs snabbtåg 

tvingade Ötraf att göra om sin styva tidtabell framfördes förslag om att ge 

företräde till regionaltrafikens tåg som kördes enligt styv tidtabell. 

För närvarande finns inga planer på att göra ändringar i Trafikverkets 

prioriteringskriterier så att styva tidtabeller eller samhällsköpt järnvägstrafik 

ges väsentligt högre värden. Användandet av trångsektorplaner ger snarlika 

effekter i rusningstrafik, d.v.s. när det är som mest värdefullt att ha täta 

avgångar och styva tidtabeller. 

6.2 PROCESSEN ATT UTVECKLA EN NY TIDTABELL 

Arbetet med att ta fram en ny tidtabell startar nära två år innan den kommer 

att tas i användning. Under denna tidsperiod bedrivs en hel del förberedande 

arbete hos Trafikverket och tågoperatörer. Mer än ett år innan den nya 

tidtabellen ersätter den utgående tidtabellen organiserar Trafikverket den 

årliga JNB-dagen under oktober månad. Under denna dag redovisar 

anställda vid Trafikverket de viktigaste punkterna i processen att utveckla 

den nya tidtabellen. Arbetet med tidtabellen avslutas i oktober ett år senare 

när Trafikverket fastställer tidtabellen två månader innan den ersätter den 

föregående tidtabellen. Under denna process informerar Trafikverket 

regelbundet tågoperatörer och andra intressenter om arbetet med den nya 

tidtabellen, tågoperatörer interagerar med Trafikverket och tågoperatörer 

träffas i slutna rum utan översyn av varken Trafikverket eller 

Transportstyrelsen. En stor del av den tid som läggs ned på förberedelser 

inför möten och möten kan utifrån transaktionskostnadsteorin betraktas som 

sökkostnader och förhandlingskostnader. Men även andra faktorer som 

driver fram transaktionskostnader uppstår i denna process. I detta avsnitt 

kommer beskrivas de transaktionskostnader, byråkratikostnader och 

rätlinjighetskostnader som uppkommer under framtagandet av en ny 

tidtabell.  

Fallet om JNB bygger på följande källor: kontakter med personer ansvariga 

för de olika kapitlen i JNB, intervjuer med tågoperatörer och regionala 

kollektivtrafikmyndigheter, och de senaste sex årens JNB inklusive bilagor 

och meddelanden om förändringar av JNB. 

                                                   
6 Kontakt med Kenneth Håkansson Trafikverket 2016-05-31 
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Fallstudien om utvecklingen av tidtabellen som sköts av tidtabellplanerare 

anställda vid Trafikverket baseras på följande datamaterial: intervjuer med 

tidtabellplanerare, tågoperatörer, järnvägsunderhållsföretag och regionala 

kollektivtrafikmyndigheter. Fallstudien använder också uppgifter från en 

rapport av Hultén (2011). 

6.2.1 JNB 

Enligt EUs direktiv 2012/34/EU måste alla infrastrukturhållare publicera en 

årlig järnvägsnätsbeskrivning som beskriver infrastrukturen som de handhar. 

Syftet med en järnvägsnätsbeskrivning är att ge nödvändig information om 

infrastrukturen till aktörer som avser att ansöka om bankapacitet. Med andra 

ord syftar en järnvägsnätsbeskrivning till att reducera 

informationsasymmetrin på marknaden, både för företag som finns på 

marknaden och företag som planerar att gå in på marknaden.  

6.2.1.1 Kostnaden för JNB 

Trafikverkets JNB aktualiseras årligen och den omfattande uppgiften att 

skriva den samt sammanställa den information som behövs involverar flera 

delar av Trafikverket. Detta leder inte bara till stora kostnader förknippade 

med att ta fram dokumentet men också ett omfattande och relativt 

svåröverskådligt dokument. Dokumentets omfattning riskerar att leda till 

svårigheterna för olika aktörer att inte bara ta till sig dokumentet i sig utan 

också upptäcka förändringar från år till år. 

Trafikverkets JNB består av sju kapitel med ett antal bilagor. De olika 

kapitlen hanterar olika typer av information, från tekniska detaljer om 

infrastrukturen till vilka avgifter som tas ut vid trafikering. Hur arbetet med att 

ta fram kapitlen går till varierar mellan olika kapitel men det som förenar 

kapitlen är att det i varje kapitel finns en ansvarig redaktör. Kapitlen skiljer sig 

inte bara åt hur själva arbetet med att ta fram dem är organiserat utan det är 

också stora skillnader i själva arbetsvolymen.  

Inom ramen för detta projekt har en kortare enkät skickats ut till respektive 

kapitelredaktör. Enkäten innehöll frågor om det arbete som krävdes för att 

producera varje kapitel, både kapitelredaktörernas arbete och intern samt 

extern hjälp. Sex av sju kapitelredaktörer besvarade enkäten. Resultatet 

visade att det beträffande arbetet som krävs, liksom innehållet, finns 

betydande skillnader mellan olika kapitel. 

Enkäten visar att tiden som en kapitelredaktör lägger på JNB ligger mellan 

10 och 45 dagar per år beroende på kapitel. Det kapitel som där 

kapitelredaktören använder minst intern hjälp använder tre dagars hjälp, det 

kapitel som använder mest hjälp använder nio heltidstjänster (ungefär 2025 

arbetsdagar). De nio heltidstjänsterna verkar vara ett extremvärde då den 

näst högsta resursåtgången omfattar 188 dagar. Det innebär dock inte att 

2025 arbetsdagar är en orimlig siffra eftersom dessa värden bygger på tid 

som är rapporterad på järnvägsnätsbeskrivningsaktiviteten i Trafikverkets 

tidrapporteringssystem. I tabell 1 redovisas resursåtgången för att ta fram de 

sju kapitlen i JNB. 
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Tabell 1 Resursåtgång i arbetsdagar för att ta fram kapitlen i JNB 

Kapitel Kapitelredaktör (dagar/år) Hjälp (dagar/år) 

1 20 10 

2 - - 

3 17 2025 

4 10 10 

5 27 7 

6 45 188 

7 10 3 

Totalt 129 2243 

Ytterligare projektledning 450  

 

Hur kommer det sig då att det krävs så mycket tid? JNB är till syvende och 

sist en sammanställning av all information kopplad till järnvägen som krävs 

för att trafikera den. Detta inkluderar den omfattande uppgiften att 

sammanställa den informationen.  

Kapitelredaktörerna spenderar totalt sett cirka 130 dagar per år med att 

producera JNB och hjälpen omfattar cirka 2245 dagar av andra inom 

organisationen. Endast en kapitelredaktör uppger att de tar hjälp av personer 

utanför Trafikverket varje år. Den externa hjälpen består av att översätta JNB 

till engelska, enligt EU direktivet, och uppgår till ungefär 7000 SEK kronor/år. 

En annan kapitelförfattare uppger att de också beställt forskningsrapporter 

kopplade till t.ex. banavgifter. Dessa resurser är inte kopplade till något 

särskilt år. Utöver arbetet kopplat till arbetet med att producera själva 

kapitlen är två personer heltidsanställda med att ta hålla ihop arbetet med 

JNB, deras arbete uppgår till 430 dagar per år. 

Den genomsnittliga lönen för Trafikverksanställda är 41 420 SEK per 

månad7. Givet att de som arbetar med JNB har denna lön uppgår kostnaden 

för att producera JNB till cirka 8,1 miljoner SEK där ca 5,4 miljoner utgörs av 

lönekostnader och 2,7 miljoner av sociala avgifter. De 8,1 miljonerna är 

byråkratikostnaden för att minska de informationsasymmetrier och andra 

transaktionskostnader som är förknippade med att söka kapacitet på, och 

trafikera järnvägen. 

Arbetet med att ta fram JNB berör inte bara Trafikverket utan också 

järnvägsoperatörer och andra aktörer som investerar tid i att hålla sig au jour 

med JNB. Utöver detta lägger dessa aktörer tid på att ge synpunkter på 

ändringar Trafikverket ämnar göra i JNB. Detta arbete består av att delta på 

den årliga JNB-dagen samt att besvara remisser på ändringar Trafikverket 

ämnar göra i aktiva dokument. 

JNB-dagen besöks av ungefär 50 till 70 operatörer och andra intressenter 

enligt de på Trafikverket som ansvarar för att arrangera dagen. Tiden det tar 

för dessa aktörer att svara på remisser är svår att uppskatta men intervjuer 

                                                   
7 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-
amne/Arbetsmarknad/Loner-och-arbetskostnader/Konjunkturstatistik-loner-
for-statlig-sektor-KLS/7507/7514/20464/ 
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indikerar att en till två dagar är en rimlig bedömning, beroende på ärendets 

dignitet. Antalet ändringar (som alltså kräver remiss) har ökat över åren se 

tabell 2, antalet svar likaså. Intervjuer med Trafikverket avslöjar att antalet 

svar varierar men att ungefär 4 till 5 är normalt idag. Vissa ändringar ger 

emellertid betydligt fler svar, ibland uppemot 40. 

Tabell 2 Antal ändringar i JNB efter den har publicerats 

JNB 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antalet ändringar i 

aktiv JNB 

7 9 7 14 14 13 

 

Enligt våra uppskattningar kan ett stort järnvägsföretag lägga ned 5-7 

arbetsdagar på att ta till sig och reagera på informationen i en ny JNB, 

inklusive deltagande i JNB-dagen och att reagera på 

förändringsmeddelanden till JNB. Givet att den genomsnittliga 

operatörs/intressentsanställde vars uppgift är att hålla sig au jour med JNB 

tjänar lika mycket som den genomsnittlige trafikverksanställde blir den totala 

kostnaden för operatörer och andra intressenter cirka 425 000 SEK per år 

inklusive sociala avgifter. Den initiala inlärningskostnaden för en organisation 

att informera sig om JNB är sannolikt betydligt större. För att underlätta för 

operatörer och andra intressenter har Trafikverket speciella kundansvariga. 

Antalet ändringsmeddelanden efter att den första versionen av JNB har 

publicerats påverkar hur tillgänglig informationen är i dokumentet. Dessa 

typer av förändringar, som har ökat i antal de senaste åren, kan påverka 

svårtillgängligheten i informationen på två diametralt olika sätt. För det första 

kan en ökning av antalet förändringsmeddelanden öka svårtillgängligheten i 

informationen i den ursprungliga JNB genom att den skapar osäkerhet om 

den ursprungliga JNBs tillförlitlighet. Ju fler förändringsmeddelanden desto 

mindre anledning att följa instruktionerna i JNB eftersom de ändå kanske 

ändras. För det andra kan en ökning av antalet förändringsmeddelanden 

minska svårtillgängligheten i den modifierade JNB genom att redovisa för 

tågoperatörerna relevanta förändringar i JNB.  

6.2.1.2 Statistisk analys av antalet ändringar i JNB över tiden 

Vi påpekade tidigare att JNB innehåller en stor mängd information. Detta är 

också ett av de viktigaste syftena med publikationen, att redovisa all 

information om infrastrukturen på ett ställe och genom att ge denna 

information minskas informationsasymmetrin bland tågoperatörer som 

ansöker om tåglägen. Givetvis kan brist på information även vara ett problem 

för underhållsföretag men deras tider i banan söks i stor utsträckning av 

Trafikverket. Dokumentets funktion att genom informationsspridning minska 

eller helt ta bort informationsasymmetrier är avhängig att informationen är 

lättillgänglig och förhållandevis oförändrad över tid. Dessa två faktorer är 

nödvändiga för att reducera de kostnader en intressent behöver lägga ned 

på att ta till sig informationen och undvika att brist på information orsakar 

transaktionskostnader i fördelningen av tåglägen. Transaktionskostnader 

skulle t.ex. kunna orsakas av att tågoperatörer tvingas anlita experter för att 

få korrekt information om infrastrukturens tillstånd.  
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Förändringar i texten som genomförs varje år kan hypotetiskt både öka och 

minska hur svårtillgänglig informationen är i JNB. Å ena sidan, kan 

förändringar av textmassan på en plats i JNB skapa osäkerhet hos läsaren 

om på hur många andra ställen texten har förändrats. Å andra sidan, ger 

förändringar av informationen i JNB kunskap om nya relevanta frågor för de 

som avser att ansöka om bankapacitet eller ger information på ett tydligare 

sätt än tidigare års framställningar. För att kunna mäta förändringarna i 

texten i JNB från ett år till ett annat har vi använt en statistisk analysmetod, 

Levenshteindistans, som mäter antalet förändringar som behöver göras i en 

text för att den ska bli identisk med en annan text. Detta sätt att mäta 

förändringar av en text gör inte skillnad på kosmetiska förändringar av en 

text och innehållsmässiga förändringar av samma text. Med denna 

reservation i åtanke, har vi använt denna metod för att mäta hur textmassan 

och informationen i JNB utvecklas år från år. Vi menar också att förändringar 

av dispositionen av JNB kan medföra att informationen blir mer 

svårtillgänglig. 

I diagram 1 på nästa sida kan vi se Levenshteindistansen under perioden 

2012-2016 i jämförelse med JNB för 2011 och skillnaderna år från år under 

denna period. Det framgår av grafen i diagrammet att skillnaden i distans 

från ett år till ett annat är relativt lika med undantag för åren 2014 och 2015 

då distansen är mer än dubbelt så stor som distansen från 2015 till 2016 och 

de föregående åren. Utifrån vår första hypotes tolkar vi detta som att 

informationen i JNB 2015 blev mer svårtillgänglig än övriga år i tidsserien. 

Enligt vår andra hypotes av hur förändringar av JNB påverkar informationens 

svårtillgänglighet tolkar vi att de årliga förändringarna av JNB resulterar i att 

informationen blir mindre svårtillgänglig. Denna tolkning baseras på ett 

antagande att Trafikverket har som mål att JNB ska minska risken för 

informationsasymmetrier bland de som söker bankapacitet.  

 

Figur 3 - Levenshteindistans i JNB 2012-2016 

6.2.2 Framtagandet av en tidtabell 

Vi noterade i beskrivningen av processen att utveckla en tidtabell att 

tidtabellplanerarna blev de centrala aktörerna i framtagandet av en tidtabell 

efter publiceringen av JNB. De tidtabellplanerare som tar fram en ny tidtabell 

är en relativt liten del av de som kapacitetstilldelning inom Trafikverket. Det 

är 20 tidtabellplanerare som arbetar med att ta fram den nya tidtabellen 

medan 60 tidtabellplanerare arbetar med att fördela ad hoc lägen.  
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Tidtabellplanerarna behåller en central roll under perioden december året 

före tidtabellen tas i bruk till slutet av augusti det år tidtabellen börjar 

användas. Denna period täcker in steg två till sex i beskrivningen över 

framtagandet av en tidtabell som redovisades i avsnitt 5.2. Det förberedande 

arbete som utförs av tidtabellplanerarna i början av denna nära nio månader 

långa period ger upphov till små transaktionskostnader och 

byråkratikostnader. I de följande stegen i processen att ta fram en tidtabell 

riskerar flera faktorer att utlösa transaktionskostnader och orsakar 

byråkratikostnader för att begränsa transaktionskostnadernas storlek. 

I steg tre i processen att ta fram en tidtabell genomför tidtabellplanerarna 

flera åtgärder för att minska osäkerheten om betydelsefulla faktorer för de 

som söker tåglägen. Tidtabellplanerarna minskar osäkerheten genom att ge 

information om planerade banarbeten och genom att svara på frågor från de 

som ansöker om tåglägen. Merparten av kostnaderna för att reducera risken 

för transaktionskostnader bärs av Trafikverket under det tredje steget 

beroende på att det är verkets anställda som samlar ihop och sprider 

informationen och svarar på frågor. Emellertid är kostnaderna relativt små 

under detta steg. De arbetsinsatser som görs för att reducera risken för att 

det uppkommer transaktionskostnader är en integrerad del av processen att 

ta fram en ny tidtabell. 

I steg fyra och fem görs ansträngningar för att minska friktioner som kan 

orsaka omfattande konflikter längre fram i processen att ta fram en tidtabell. 

Tidtabellplanerare och chefer hos Trafikverket organiserar både stora möten 

med alla aktörer som söker tåglägen och mindre möten med några få 

sökande. Plenarmötena behandlar generella problem och möten i mindre 

grupper strävar efter att lösa specifika konflikter om tåglägen. Mötena 

orsakar byråkratikostnader för Trafikverket och transaktionskostnader för de 

deltagande företagen. Byråkrati- och transaktionskostnaderna som uppstår 

som en konsekvens av dessa två typer av möten är informationskostnader 

för att reducera informationsasymmetrin och förhandlingskostnader för att 

finna lösningar på problem i den framväxande tidtabellen. 

I steg sex under tvistlösningen som avslutar Trafikverkets arbete med 

tidtabellen uppkommer förhandlingskostnader för tågoperatörerna som 

konkurrerar om tåglägen och byråkratikostnader för Trafikverket när 

anställda från verket först fungerar som medlare och sedan som domare. 

Byråkratikostnaderna för Trafikverket kan bli förhållandevis stora i tvister som 

går till formell tvistlösning. Detta beror på att om Trafikverket använder 

samhällsekonomiska prioriteringskriterier för att lösa en tvist måste verket slå 

fast att järnvägslinjen är överbelastad. Ett sådant beslut medför att 

Trafikverket måste enligt lag ange på vilket sätt linjen är överbelastad och 

genomföra en utredning som visar hur problemet med den överbelastade 

linjen ska hanteras i framtiden. Även tågoperatörerna kan tvingas betala ett 

pris för att driva en konflikt om ett tågläge till en tvistlösning. Kostnader kan 

uppstå på tre olika sätt. 1) Bandelar som är överbelastade ges ibland högre 

banavgifter därför att de anses tillhöra en mer attraktiv del av järnvägsnätet. 

2) Trafikverket kan i utredningen om hur problemet med den överbelastade 

banan finna att det behöver göras omfattande banarbeten, som i sin tur kan 

reducera antalet tillgängliga tåglägen när de utförs. 3) Om 

tvistlösningsärendet blir föremål för tvistprövning av Transportstyrelsen blir 

ofta parterna i ärendet ombedda att lämna in PM om sin syn på saken och i 

en del fall att delta i möten på Transportstyrelsen.  
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Ur ett transaktionskostnadsperspektiv är det komplicerat att ange hur stor del 

av tidtabellplanerarnas arbetstid som används för att reducera 

tågoperatörernas sök- och informationskostnader. Under de första 

månaderna fram t.o.m. april ägnas en stor del av de 20 tidtabellplanerarnas 

arbetstid åt att informera tågoperatörer och andra sökande om hur de ska gå 

tillväga för att söka bankapacitet. Under perioden maj-juni arbetar de 

huvudsakligen med att ta fram ett utkast till en ny tidtabell. Under augusti 

månad ägnar de återigen en stor del av arbetstiden åt finna lösningar på 

konflikter mellan sökande. En försiktig bedömning är att en fjärdedel av 

tidtabellplanerarnas arbetstid ägnas till att informera sökande företag och 

hjälpa till att ta fram material till förhandlingarna under processen att ta fram 

en ny tidtabell. En mindre försiktig bedömning är att hälften av deras 

arbetstid går åt till att interagera med sökande om deras ansökningar. I 

lönemedel ger det en byråkratikostnad på mellan 3,8 och 7,6 miljoner SEK. 

6.2.2.1 Strategiskt agerande i fördelningen av tåglägen – exemplet 
”Tågstorlek” 

En av järnvägsföretagens och kollektivtrafikmyndigheternas största 

kapitalutgifter är kostnaden för det rullande materialet, dvs. tågen. Att 

investera och äga tåg är ett stort och riskfyllt beslut, i synnerhet med en 

ettårig tågplan. Det är därför viktigt att företagen och myndigheterna får 

användning för det kapital de investerat och att deras tåg tilldelas attraktiva 

tåglägen.  

Hur attraktiva tåglägen de får beror dels av deras ansökan, dels av andra 

företags ansökningar. De förhandlingar om hur de slutgiltiga tåglägena 

kommer bli sker med vetskap om de inblandade tågens prioriteringsklasser. 

Vilken prioriteringsklass tågen tillhör används i de fall de sökande inte kan 

enas om hur kapaciteten ska fördelas och Trafikverket tvingas till tvistlösning 

men prioriteringsklasserna påverkar även de förhandlingar som kan leda till 

tvist. Detta sker genom att kunskapen om prioriteringsklasserna för de egna 

och konkurrenternas tågs påverkar operatörernas förhandlingsposition. 

De olika prioriteringsklasserna värderas utifrån hur de ingående tågen och 

tågens resenärer ser ut. Det är med andra ord antalet resenärer och deras 

tidkänslighet som avgör värdet av tågen. De regionala tågen består generellt 

sett av fler resenärer men med lägre tidsvärde än fjärrtågen. För en 

utförligare beskrivning av hur tågen värderas se WSP (2014).  

För att få bästa användning för sitt kapital är det alltså av intresse för 

operatörer och RKM att deras tåg tillhör en prioriteringsklass med ett högt 

värde. Kommersiella operatörer kan göra detta genom att justera skapa en 

produkt som attraherar resenärer med högre betalningsvilja, t.ex. med 

expresstågskoncept. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna har inte 

möjlighet att göra detta eftersom deras uppdrag förhindrar dem från att 

inrikta sig på vissa typer av resenärer. Detta får konsekvensen att RKMs 

verktyg för att förändra värdet på ett tåg består av att justera tågstorleken. 

Hypotesen är således att sättet som kapacitetstilldelningens 

tvistlösningssystem är utformat ger incitament till RKM att köpa större tåg än 

de behöver för att kunna hävda att de avser att få fler resenärer på tågen och 

att deras därför tillhör en högre prioriteringsklass. Detta är självfallet inte den 

enda anledningen till att RKM köper större tåg men enligt resonemanget 
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ovan är den samhällsekonomiska värderingen av tåg i fördelningen av 

tåglägen en faktor som påverkar valet av nya tåg.  

 

Figur 4 storlek, antal resenärer och beläggning på tåg i regional kollektivtrafik exkl. 
Stockholms län (Trafikanalys 2014:2013:2012:2011:2010:2009) 

I figuren visas hur antalet sittplatser per tåg, person per tåg och 

beläggningen på tågen i upphandlad trafik förändrats sedan 2009 till 2014. I 

figuren ser man tydligt att den genomsnittliga tågstorleken ökar över tid utan 

att det genomsnittliga antalet personer på tågen ökar. Det leder till att 

beläggningen sjunker ganska drastiskt över tid, från 60 procent 2009 till drygt 

30 procent 2014. Om detta är en effekt av att RKM köpt in större tåg på 

grund av att kvala in till en bättre prioriteringsklass representerar denna 

överinvestering i sittplatskapacitet sannolikt en betydande 

rätlinjighetskostnad. Detta behöver självklart inte enbart bero på en ambition 

att tillhöra en högre prioriteringsklass utan kan även bero på till exempel att 

operatörerna försöker öka kapaciteten i högtrafik för att minska trängseln 

ombord på tågen eller liknande.  

Givet att hela minskningen i beläggning från 2009 till 2014 antas ha uppstått 

till följd av att RKM försöker placera sig i en bättre prioriteringskategori kan 

den maximala storleken på rätlinjighetskostnaden beräknas. Kostnaden för 

år 2014 skulle då bestå i kostnaden för att tillhandahålla de sittplatser som 

utgör differensen mellan de sittplatser som krävts för att ha samma 

beläggning på tågen som 2009 givet efterfrågan 2014 och det faktiska 

utbudet 2014.  

Resultatet av ett sådant sätt att tänka blir att det 2014 skedde en 

överproduktion av 5,6 miljarder sittplatskilometer exklusive Stockholms län. 

Med de marginalkostnader som används av Trafikverket (2016b) vid 

samhällsekonomiska beräkningar och givet en genomsnittlig hastighet på 80 

km/h kostar denna överproduktion 630 miljoner SEK om året. Detta ska 

ställas i relation till den upphandlade tågtrafikens totala kostnader på drygt 5 

miljarder om året.  

Detta innebär att även om endast en liten andel av kostnaden för 

överproduktionen kan härledas till kapacitetstilldelningsprocessen utgör det 

ändå en påtaglig samhällsekonomisk kostnad.  
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6.2.2.2 Strategiskt agerande i fördelningen av tåglägen – exemplet 
servicefönster 

År 2007 fann Järnvägsstyrelsen (Järnvägsstyrelsen blev några år senare en 

del av Transportstyrelsen) i ett beslut i ett tvistprövningsärende att det 

dåvarande Banverket skulle ansöka om bankapacitet för underhållet av 

banan i den ordinarie processen att ta fram en tidtabell. Tidigare hade 

Banverket efter eget gottfinnande lagt in banarbeten i tidtabellen. Resultatet 

av detta blev att det samhällsekonomiska värdet av banunderhåll skulle 

jämföras med samhällsekonomiska värdet av att köra tåg. Större banarbeten 

(PSB) exkluderades från detta förfarande och läggs in som förutsättningar för 

den kommande tidtabellen, vilka sökande av tåglägen måste ta som givna. 

Under de senaste åren har, som vi tidigare nämnt, Trafikverket infört en ny 

kategori för arbete på banan, s.k. servicefönster. Till skillnad från vanligt 

banunderhåll söker Trafikverket om tid för att genomföra underhåll utan att 

ange exakt vilket underhåll som ska utföras. Behovet av tid i banan och även 

när under året och när under dygnet tiderna kommer att sökas meddelas 

redan i JNB. Vi saknar information om detta har påverkat det 

samhällsekonomiska värdet på banunderhållet, men det verkar troligt att ett 

servicefönster har ett högre värde än ett specificerat banarbete. Anledningen 

till detta är effekten av bundling (göra ett knippe) av olika typer av 

banarbeten. En av de teoretiskt identifierade egenskaperna med bundling är 

att ”knippet” ökar värdet av de ingående komponenterna i knippet beroende 

på att de tagna tillsammans är värdefullare än summan av de enskilda 

komponenterna. Om värdet för ett servicefönster, som senare fylls med 

banarbeten, är högre än för noggrant specificerade banarbeten innebär det 

att det blir lättare att placera in nödvändigt banunderhåll i tidtabellen på tider 

som Trafikverket anser vara fördelaktigast. Även förannonseringen i JNB 

indikerar att detta banunderhåll kommer att genomföras ungefär på det sätt 

som Trafikverket meddelat. ”Detta behov av underhållstider kommer att 

lämnas in till tågplaneprocessen för Tågplan 2017 tillsammans med 

Trafikverkets övriga behov av banarbeten. Under processen kommer sedan 

de exakta klockslagen för dem att fastställas. Någon hänsyn till dessa tider 

måste alltså inte tas vid ansökan om tåglägen. Däremot vill Trafikverket göra 

alla sökande uppmärksamma på att dessa servicefönster representerar det 

behov av underhållstider inom respektive geografiskt område som 

Trafikverket ser, och som förväntas behöva beredas plats i den fastställda 

tågplanen.”8. 

I och med introduktionen av servicefönster finns det för närvarande fyra 

kategorier av banarbeten: 1) PSB, 2) servicefönster, 3) banunderhåll och 4) 

akut avhjälpande av fel på banan. 

6.2.2.3 Strategiskt agerande i fördelningen av tåglägen – några andra 
exempel 

Vi kommer här kort redovisa fyra identifierade anekdoter om opportunistiskt 

agerande under tidtabellprocessen och komma tillbaka till dem i rapportens 

avslutande analys- och slutsatskapitel. 

En anekdot, som kan stödjas med dokumentation, är att SJ AB 

återkommande begärde tåglägen för ett höghastighetståg som sedan 

                                                   
8 Järnvägsnätsbeskrivning 2017. Bilaga 4.D – Kapacitetsförutsättningar. 
Utgåva 2015-09-28 
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återlämnades innan den nya tidtabellen togs i bruk. Genom att ansöka om 

detta tågläge orsakade SJ AB betydande merarbete för tidtabellplanerarna 

och tvingade andra tågoperatörer att acceptera sämre lösningar för sina tåg. 

En andra anekdot, som också kan stödjas med dokumentation, säger att när 

två nya tågoperatörer ville komma in på marknaden Stockholm-Göteborg år 

2014 ansökte de om tåglägen för trafik med snabbtåg som de inte hade 

någon möjlighet att antingen köpa eller hyra. Deras ansökningar skapade 

stora problem i planeringen av tidtabellen och höll vid tidpunkt på att leda till 

att SLL inte hade kunnat köra pendeltåg till Gnesta. Genom att använda 

kategorin snabbtåg kunde de två tågoperatörerna i många fall vinna över 

regionaltåg i Stockholmsregionen inklusive när dessa tåg hade tåg som 

anslöt till deras ankomst- avgångstider. Ett tredje snarlikt fall var ett nystartat 

företag som planerade att köra snabbtåg från Stockholm till Sundsvall. I detta 

fall avbröts planerna innan de medförde problem för konkurrerande 

operatörer. Ett fjärde exempel är MTR:s påstående att SJ AB har ett 

konkurrensförsprång genom att Trafikverket låter den tidigare monopolisten 

behålla sina historiska tåglägen. Detta försvårar för MTR att planera in 

avgångar som företaget egentligen skulle vilja köra. I januari 2017 fattade 

Transportstyrelsen ett beslut i ett tvistprövningsärende som gav MTR rätt vad 

gällde en ansökan om ett tågläge. 

6.3 PROCESSER SOM UPPSTÅR EFTER ATT 
TIDTABELLEN HAR FÄRDIGSTÄLLTS 

Efter att Trafikverket har avslutat arbetet med att ta fram en ny tidtabell 

uppkommer dels koordineringskostnader som avser Trafikverkets fördelning 

av tåglägen, dels koordineringskostnader som orsakas av hur tidtabellen 

används. Ett exempel på den första typen av koordineringskostnader är 

Transportstyrelsens prövning av tvister, som uppkommer i direkt anslutning 

till fördelningen av tåglägen. Prövningen av tvister avser ofta men inte alltid 

ärenden som har lösts av Trafikverket med hjälp av de samhällsekonomiska 

prioriteringskriterierna i tvistlösningsfasen. Ett exempel på den andra typen 

av koordineringskostnad är hanterandet av tåglägen som inte är fördelade i 

den fastlagda tågplanen. Denna process benämns ad hoc processen och 

kan avse både tåglägen som blev över när tidtabellen färdigställdes och 

tåglägen som lämnas tillbaka till Trafikverket därför att den som vann 

tågläget inte behöver det. Ett annat exempel på koordineringskostnader som 

uppstår när tidtabellen används är systemet med kvalitetsavgifter. Dessa 

avgifter betalas av företag och organisationer som orsakar förseningar i 

tågföringen. 

Datamaterialet i fallet om Transportstyrelsens tvistprövning baseras på 

intervjuer med experter och handläggare hos Transportstyrelsen och inlagor 

och skrivna beslut i tvistprövningsärenden. Materialet om ad hoc processen 

består av statistisk information om användningen av bankapacitet från 

Trafikverket. Texten om kvalitetsavgifter utgår från Nilsson (2017). 

6.3.1 Transportstyrelsens tvistprövning föranledd av klagomål 
om fördelningen av tåglägen 

Transportstyrelsen övervakar järnvägsmarknaden och utfärdar nya 

regleringar, fattar beslut i tvistprövningsärenden och lägger fast villkoren för 

aktörerna på järnvägsmarknaden. Varje år beslutar Transportstyrelsen i 

några få klagomål orsakade av Trafikverkets beslut i tvistlösningsärenden 
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eller andra ärenden som hanteras under fördelningen av tåglägen. Besluten 

som fattas av Transportstyrelsen ska fungera som praxis för 

järnvägssektorn. Transportstyrelsen använder i regel sex månader för att 

fatta beslut i en tvistprövning. Under denna tidsperiod samlar styrelsen in de 

olika parternas uppfattningar och genomför egna utredningar. I en del fall 

träffas parterna och det finns exempel på att företag har anlitat juridisk 

expertis som biträde under dessa möten. Trots att Transportstyrelsens beslut 

ska fungera som praxis har det hänt vid några tillfällen att antingen 

Trafikverket eller tågoperatörer gör om ett misstag som redan har behandlats 

i en tvistprövning. 

Hanterandet av klagomålen kräver arbetstid och kostar pengar för de aktörer 

som är inblandade i ärendet. Men kostnaderna är inte överdrivet stora 

varken för tågoperatörerna eller de statliga myndigheterna. En indikation på 

vad tvistprövningen medför för kostnader är att Transportstyrelsen, som utför 

det mesta arbetet, har åtta experter som arbetar med dessa ärenden 

parallellt med att de hanterar andra tvister, genomför utredningar om 

järnvägsmarknaden och deltar i nationella och internationella organ som 

experter.  

Ur ett transaktionskostnadsperspektiv består kostnaderna och den nedlagda 

arbetstiden i tvistprövningsprocessen av informations- och sökkostnader, 

vilka är nödvändiga för att förbättra den administrativa urvalsprocessen.  

I Andersson och Hultén (2016) undersöktes om Transportstyrelsens och 

Järnvägsstyrelsens tvistprövningsbeslut i ärenden som rörde järnvägen hade 

ändrats av förvaltningsdomstolen, som är närmaste högre instans i 

förvaltningsfrågor. Vi identifierade tre ärenden i vilka en förvaltningsdomstol 

hade ändrat på ett beslut av Transportstyrelsen. Ett av ärendena avsåg med 

ett beslut som gällde tilldelningen av tåglägen i processen att ta fram en ny 

tidtabell. Fallet gällde att Järnvägsstyrelsen hade försökt tvinga dåvarande 

Banverket att ge ansökta tåglägen till en nyinträdande tågoperatör. 

Förvaltningsdomstolen fann i sitt beslut att styrelsen inte hade rätt att säga till 

Banverket hur det skulle fördela tåglägen i en pågående tidtabellprocess 

(Hultén, 2011). 

Den relativt långa handläggningstiden om sex månader som det tar för 

Transportstyrelsen att fatta beslut i tvistprövningsärenden orsakar betydande 

rätlinjighetskostnader.9 1) därför att Transportstyrelsen missar möjligheten att 

hjälpa en tågoperatör att få ett tågläge ifall av att Trafikverket har begått ett 

formellt fel. 2) Genom att det tar cirka sex månader att få fram ett beslut 

försenas eventuella ändringar av praxis med ett år eftersom både JNB för 

det kommande tidtabellåret hinner publiceras och ansökningsperioden för 

tåglägesansökningar hinner ta slut. I tabell 3 har vi klassificerat 14 beslut 

som fattades av Transportstyrelsen och Järnvägsstyrelsen från 2007 till 2014 

i tvistprövningsärenden som gällde framtagandet av en tidtabell och 

förändringar av en tidtabell som används. Alla besluten som gjordes efter 

tvistprövningen ledde fram till ny praxis. Transportstyrelsen tar i sina beslut 

mer explicit hänsyn till andra faktorer, som konkurrensneutralt agerande och 

hänsyntagande till ekonomiska effekter för företagen, än att enbart bedöma 

järnvägens samhällsekonomiska effektivitet. I två fall hade rangordningen av 

ansökningar om bankapacitet med största sannolikhet ändrats och i 

                                                   
9 Under hösten och vintern 2016-2017 har Transportstyrelsen kortat 
handläggningtiden i två viktiga fall till cirka tre månader. 
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ytterligare fyra fall kunde rangordningen ha ändrats. (I ett nyligen fattat beslut 

i januari 2017 bedömde Transportstyrelsen att Trafikverket gjorde fel när det 

inte tilldelade MTR ett sökt tågläge med en tidig morgonavgång från 

Göteborg.)  D.v.s. i sex av 14 ärenden hade rangordningen av 

ansökningarna om tåglägen blivit eller kunnat bli annorlunda. Med en 

snabbare handläggning, som kunde ge konkreta fördelar för tågoperatörer 

och andra sökande av bankapacitet skulle förmodligen det komma in fler 

ärenden till Transportstyrelsen. Med dagens system, där det viktigaste 

resultatet är förändring av praxis, drivs tvistprövningsprocessen av ett visst 

mått av altruism från de klagande företagen eftersom alla andra företag med 

snarlika problem också får fördel av deras klagan. 

Tabell 3 Transportstyrelsens beslut i tvistprövningsärenden som uppkommer i direkt 
anslutning till fördelning av tåglägen 

 Ingen förändring av 

praxis 

Förändring av praxis 

Ingen effekt på 

rangordningen av 

ansökningar 

 8 

Möjlig effekt på 

rangordningen av 

ansökningar 

 4 

Tydlig effekt på 

rangordningen av 

ansökningar 

 2 

 

I ett ärende från 2016 har Transportstyrelsen fattat ett beslut som gäller 

Trafikverkets fördelning av ad hoc tåglägen. Enligt beslutet föreläggs 

Trafikverket att upphäva ett beslut om ett tilldelat ad hoc tågläge och om 

möjligt finna ett annat tågläge som inte stör redan tilldelade tåglägen i 

Tågplan 2017 (Transportstyrelsen, 2016).   

I Tyskland ska alla infrastrukturförvaltare under arbetet med att ta fram en ny  

tågplan meddela tillsynsmyndigheten Bundesnetzagentur (den tyska 

motsvarigheten till Transportstyrelsen) om de avser att neka en ansökan om 

ett tågläge. Detta framgår av följande citat. “The working timetable is 

established once a year. If problems arise between the RUs/entities entitled 

to access and IMs following the four-week application period, which normally 

ends on the second Monday in April, then the Bundesnetzagentur's Access 

Section should be contacted. An infrastructure manager intending to reject a 

path application must give prior notification of their intention of doing so to 

the Bundesnetzagentur's Access Section which will review the infrastructure 

managers proposed rejection within ten working days under the procedure 

set out in Section 14e AEG.” (Bundesnetzagentur, 2015) 

6.3.2 Ad hoc processen 

Dagens process med att lägga tidtabell är uppdelad i två omgångar. I 

långtidsplaneringen skapas först en tågplan genom en dialog och 

ansökningsförfarande som utgår från JNB10. En kort tid efter att tågplanen är 

                                                   
10 JNB presenterar förutsättningarna för att bedriva trafik eller ansöka om 
kapacitet på det svenska järnvägsnätet som Trafikverket förvaltar. 
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presenterad öppnar korttidsplaneringen där det går att söka restkapacitet i 

den fastställda tågplanen, så kallad ad hoc-ansökan. Det går även att 

avboka, ställa in tåg i korttidsplaneringen. Detta är nödvändigt då både 

operatörer och infrastrukturförvaltare inser att somliga ansökningar i 

tågplanen avser tåg som enbart kommer att köras om efterfrågan finns när 

den dagen kommer. Om efterfrågan inte realiseras ställs tåg in. Många 

godståg ställs därför in före avgång. Samtidigt uppstår emellertid ny 

efterfrågan på godstransporter som inte kunnat bedömas i förväg. I ad hoc-

processen begär i första hand operatörer av godståg att få tåglägen med kort 

framförhållning.  

Den ettåriga tågplanen med trafikstart den andra söndagen i december sker 

genom ett ansöknings- och tilldelningsförfarande som håller på från tidig vår 

till publicering av tågplanen. Vanligtvis sker detta i slutet av september (detta 

beskrivs mer ingående i Ahlberg och Nilsson (2016)). Ungefär två veckor 

efter att tågplanen har publicerats vidtar ad hoc-processen. För internt bruk 

inom Trafikverket öppnar ad hoc-processen dock en vecka före den publika 

öppningen. Detta för att försöka lösa alla öppna ärenden som kommer från 

tågplaneprocessen. Det kan till exempel röra sig om sena ansökningar i form 

av e-post som inte lyckades komma in i tågplanen, eller underhållsarbeten 

som var sent planerade. (Även denna process beskrivs mer ingående i 

Ahlberg och Nilsson (2016)). 

Ad hoc-processen öppnar möjligheten att ansöka om ledig kapacitet i 

tågplanen. Förutsättningen för ad hoc-processen är att det finns ledig 

kapacitet. Ledig kapacitet kan uppstå på två sätt, det första genom att all 

kapacitet inte tas i anspråk i tågplansprocessen medan det andra är att 

tåglägen11 från tågplanen ställs in. Givet att en tågoperatör, eller annan aktör 

med tillstånd att ansöka om tågläge, avbokar ett tågläge frigörs kapacitet 

som andra operatörer får möjlighet att ansöka om i ad hoc-processen.  

Det gäller dock att få till stånd dessa avbokningar. Från Ahlberg och Nilsson 

(2016) fås att drygt två procent av godstågen ställs in akut, dvs ställs in av 

Trafikledningen. En akut inställning beror antingen på akut fel på fordon 

och/eller infrastruktur, eller så har tåglägena ”glömts” bort att ställas in av 

operatören. Om det sedan beror på att operatören i sent skede blir medveten 

om att det inte finns tillräcklig efterfrågan för att motivera transporten, att 

operatören glömt bort att ställa in tåget eller för att de helt enkelt struntar i att 

ställa in dem går det inte att säga någonting om. Men det senare skulle 

troligen påverkas om Trafikverket tillämpade en så kallad bokningsavgift. 

Sådana tillämpas dock inte för tillfället, dvs under Tågplan 2016. Därmed har 

operatörerna litet att vinna på att ställa in tåg i god tid.  Det kostar ju tid och 

arbete att aktivt göra en inställelse av tåg. 

                                                   
11 Enligt Järnvägslagen (2004:519), 1 kap. 4§ menas med tågläge den 
infrastrukturkapacitet som, enligt vad som anges i en tågplan, får tas i 
anspråk för att framföra järnvägsfordon, utom arbetsfordon, från en plats till 
en annan under en viss tidsperiod. I tågplanearbetet används ett 
tåglägesbegrepp som innebär att ett tågläge definieras av ett tågnummer och 
en avgångstid. Alla avgångar med samma avgångstid och tågnummer kan 
således representeras av ett tågläge. Det innebär att ett tågläge kan 
representera allt mellan en och 365 enskilda avgångar (Nilsson, J.-E., et al. 
2012). Pyddoke, Karlsson, & Lindgren (2016) använder däremot unika, eller 
individuella tåglägen, dvs om ett tågläge representeras av mer än en dag så 
är varje dags tågläge ett unikt tågläge.  
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Trafikverket har varit medvetet om de här problemen under många år och 

har sedan 2009 annonserat (och kvantifierat sedan 2015) införandet av 

bokningsavgifter som måste betalas oavsett om ett tågläge utnyttjas eller 

inte. Men av olika skäl har Trafikverket valt att inte exekvera avgiften, det vill 

säga inga fakturor har skickats till berörda aktörer. I den nuvarande 

järnvägsnätbeskrivningen, JNB 2017, som gäller för Tågplan 2017, står det 

ånyo att de ska ta ut avgifter för icke avbokade, eller för sent avbokade tåg.  

6.3.2.1 Uppdrag och syfte 

I den offentliga debatten nämns ibland att det är ”trångt på spåren”, dvs att 

det inte går att få in fler tåglägen på många sträckor. Vi väljer att kalla detta 

knapphet på kapacitet. Ett sätt att mäta knapphet på spåren är att använda 

dagliga grafer. Dagliga grafer kallas de instrument som tidtabellsplanerare 

använder för att planera tågtrafiken inom ett visst område. De visar på när 

olika tåg passerar vid en given punkt. Givet att en aktör vill boka ett tågläge i 

ad hoc-processen kan denne konsultera en tjänsteman på Trafikverket som 

sedan undersöker om den dagliga grafen ger utrymme för den sökandes 

tågrörelse. Men aktören kan även själv konsultera den dagliga grafen för att 

planera sin tågrörelse, dagliga grafer för innevarande tågplan ligger som 

nedladdningsbara filer på Trafikverket.se. De uppdateras vid ändringar. 

Då många operatörer inte aktivt ställer in avgångar som är planerade att gå 

enligt tågplan, men av olika anledningar operatörerna inte kör, blir inte detta 

utrymme (utbud) tillgängligt för andra operatörer i ad hoc-processen. Syftet 

med denna studie består dels i att jämföra antalet beslutade tåglägen som 

avbokas och antalet nya tåglägen (ad hoc-ansökningar) för godstransporter 

som beslutas för att ge ett underlag för att bedöma i vilken utsträckning 

återlämnad kapacitet kan utnyttjas. Vidare kvantifieras i vilken utsträckning 

tåglägen lämnas tillbaka så sent att de inte kan utnyttjas av andra operatörer 

för godstransporter. 

Denna studie utgår från ad hoc-ansökningarna och inställningar för godståg. 

Att det fokuseras på godståg beror på att persontåg ställs in i låg grad och att 

de i liten grad nyttjar ad hoc-ansökningar, de föredrar en tidtabell som är 

känd sedan länge. Godståg däremot kan ha behov av väldigt snabba beslut 

om tågläge givet att en kund önskar en tågtransport en given dag. Tidigare 

har VTI inte kunnat få detaljerade data om ansökningar i ad hoc processen. 

Trafikverket uppgav att det inte gick att särskilja ad hoc-tåg från vanligt sökta 

tåg från tågplanen. Nu har dock VTI fått ett dataset från Trafikverket som 

innehåller ansökta tåg från ad hoc-processen samt avbokade tåg.  

Studien bygger vidare på de undersökningar som VTI gjort av data om sökta 

och beviljade tåglägen i det ordinarie tågplanearbetet. Syftet med de 

uppdragen var att sammanfatta de senaste analyserna av sökta och 

beviljande tåglägen. VTI har genom att jämföra de tåglägen som söks under 

våren för den ordinarie tågplanen med de som beviljats under hösten försökt 

bedöma i vilken utsträckning operatörerna får de tåglägen de önskar. Det 

yttersta syftet med detta projekt har varit att försöka uppskatta en övre och 

en undre gräns för vilken kapacitet som skulle kunna frigöras. 

Resultatet från den studien var att gods- och persontågen fick ungefär lika 

många beviljade tåglägen som ansökta tåglägen, om än med lite ruckningar. 

Det är dock skillnad mellan beslutad tågplan och faktiskt framförda tåg, i 

Tågplan 2014 är nettoförändringen –3 procent för persontågen. För 
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godstågen finns inte denna information i kvalitetssäkrad form, men 

medelvärdet för två unika månader, feb 2014 och jan 2016, ger att skillnaden 

är så mycket som -19 procent mellan planerade och framförda tåg (Pyddoke, 

Karlsson, & Lindgren, 2016) och (Ahlberg och Nilsson, 2016). 

6.3.2.2 Data och metod 

Trafikverket har försett oss med arbetsmaterial på ad hoc-ansökningar för 

godståg från ”Ansökan om Kapacitet” (AoK) under tågplan 2015 

(2014/2015). Datamaterialet är ej kvalitetssäkrat och kan därför innehålla fel. 

En reservation från Trafikverket är att ansökningar också kan göras per mail 

och/eller telefon i ett akut skede, varför materialet inte garanterat innehåller 

alla ansökningar för perioden. Vidare börjar observationerna den 11 

november 2014, men ad hoc-processen öppnade enligt JNB 2015 den 14 

oktober 2014, så det saknas troligtvis information för den första månaden. 

Båda dessa reservationer indikerar att det är stor risk att det saknas data.  

Datamaterialet består av (där texten inom parantes är trafikverkets namn för 

de olika tjänsterna): 

 Inställda tåg (Inställelse – Tåg) med registreringsdatum av 

inställelsen och första gångdagen för tågläget. När tågläget bara 

avser en gångdag så är ett inställt tågläge=ett inställt tåg. Annars 

inte. 

 Beviljade ad hoc-tåglägen (Anordning - Nytt tåg) med 

registreringsdatum av ansökan och första gångdagen för tågläget12 

 Återanordning av inställda tåg samt (Anordning – Inställt tåg) 

Återanordning av tåg kan bara göras dagar då tåget varit anordnat. Dvs tåg 

som varit helt eller delvis inställda kan återanordnas med bibehållet id, såväl 

som tåguppdrag som operativa tågnummer. Detta gäller för tåg i såväl 

långtidsprocessen som ad hoc-processen. Är det nya dagar som tågen ska 

gå är det inte fråga om återanordning.  

Då datamaterialet enbart innehåller första gångdagen på tågläget, och 

ingenting annat om tågläget, kan vi inte veta om tågläget består av en 

gångdag eller många gångdagar. Då uppgifterna inte innehåller information 

om varifrån tåget startar eller dess destination kan vi inte heller veta var 

kapacitet frigörs. Därför kan vi inte matcha ansökta tåglägen med inställda 

tåglägen i detta material, men materialet kan ge en första grov indikation om 

hur mycket kapacitet som frigörs i nätverket. 

Förutom de tre nämnda kategorierna ovan består även datamaterialet av två 

kategorier som inte används i analysen, dessa är: 

 Adderade gångdagar på befintliga tåg (Anordning – Befintligt tåg 

annan dag) 

 Anordning E-läge  

Adderade gångdagar bortses från då dessa tåglägen inte i är nya tåglägen i 

Trafikverkets definition av tåglägen. Slutligen är E-lägen reservkapacitet och 

kan plockas upp vid inställelse och därför inga reella tåglägen.13 

                                                   
12 Ett tågläge hos Trafikverket kan vara en hel serie av avgångsdagar, till 
exempel ”varje vardag under hela Tågplan 2015” räknas som ett tågläge.  
13 De fyra olika kategorier i datamaterialet som rör anordnade tåg är också 
de som finns att välja mellan då ett tågläge söks i AoK hos Trafikverket. 
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Med hjälp av den använda informationen går det att skapa en fördelning för 

frekvenserna med vilket ett tåg ställs in före första gångdagen, det vill säga 

hur många dagar innan första gångdagen. Detta är viktig information då 

Trafikverkets handläggningstid normalt är på 5 dagar vid AoK i ad hoc-

processen14. Ett tågläge som blivit ledigt igen, men har ställts in med mindre 

än 5 dagar kvar till gångtid, kan alltså inte användas för AoK i ad hoc-

processen igen, utan det tågläget blir ett outnyttjat tågläge. (Om det inte 

används akut på något sätt, men det kan inte användas i den ordinarie ad 

hoc-processen.)  

Ju tidigare ett tågläge frigörs desto större är möjligheten att det kan 

användas för en annan transport. En transportköpare som vänder sig till en 

tågoperatör för en transport under en viss period och inte kan få besked kan 

komma att välja en annan transportform.  

På samma sätt går det att på aggregerad nivå se hur lång tid innan första 

gångdagen ett tåg normalt beviljas i ad hoc-processen, det vill säga hur 

många dagar innan första gångdag. Denna information går att plotta i 

samma diagram som ovan information om inställda tåg. Skillnaden mellan 

dessa två grafer ger då någon slags information om efterfrågan och utbud i 

ad hoc-processen, visserligen bara på aggregerad nivå och bara som 

beviljad efterfrågan; ansökta ad hoc-tåglägen kunde Trafikverket inte 

producera. Men det kan ses som en första indikation om hur processen 

fungerar. Hade vi haft alla gångdagar för varje tågläge, och inte bara första 

gångdagen, samt sträckan hade analysen även kunnat göras på 

tåglägesnivå och sträckningsnivå. 

Datamaterialet går även att använda till att kvantifiera inom vilka tidsramar 

tåglägen ofta ställs in. Denna information kan användas för att uppskatta hur 

en bokningsavgift skulle påverka operatörer och Trafikverk, innan 

operatörerna anpassar sig till att avgiften debiteras.  Bokningsavgiften är 

olika stor beroende på när i tiden tågläget ställs in. Ställs tågläget in med 60 

dagars eller mer framförhållning kostar det inget för operatören, om det sker 

mellan 59 och 15 dagars framförhållning betalas 20 procent av 

tåglägesavgiften. Om det sker mellan 14 dagar och 24 timmar 

framförhållning så kostar det 40 procent av tåglägesavgiften. Sker det senare 

än så betalas full tåglägesavgift. Se tabell 4. 

 

Tabell 4 - Bokningsavgift, det vill säga en avgift som tas ut för avbokade tåg 

Tidsperiod Persontrafik 

(resandetåg) 

Godstrafik 

60 dagar eller mer 

före planerad 

avgångstid vid 

utgångsstation 

0 % av 

tåglägesavgiften 

0 % av 

tåglägesavgiften 

Mellan 59 dagar och 

15 dagar före 

20 % av 

tåglägesavgiften 

10 % av 

tåglägesavgiften 

                                                   
14 Det finns två undantag från denna regel, en är vid brådskande behov av 
kapacitet som ligger bortom det operativa dygnet men inte är planerbara. 
Den andra är vid akut behov av kapacitet, det vill säga behov som ligger 
inom det operativa dygnet. 
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planerad avgångstid 

vid utgångsstation 

Mellan 14 dagar och 

24 timmar före 

planerad avgångstid 

vid utgångsstation 

40 % av 

tåglägesavgiften 

20 % av 

tåglägesavgiften 

Mindre än 24 timmar 

före planerad 

avgångstid vid 

utgångsstation 

Full tåglägesavgift Full tåglägesavgift 

 

Bokningsavgifterna beräknas på det planerade tåglägets avbokade sträcka. 

Tilldelad kapacitet kan inte avbokas i efterhand. För tilldelad kapacitet som 

ställs in akut tas en kvalitetsavgift ut och ingen avbokningsavgift. Det är dock 

oklart när kvalitetsavgifterna kommer igång, när detta skrivs i september 

2016 är ingenting klart vad VTI vet om. Dataanalysen visas i tabell 5. 

Tabell 5 Dataanalys 

 Inställda tåg Anordnade tåg 

Antal observationer 33 546 16 077 

Min differens -88 -30 

Max differens 348 334 

Medel differens 17,4 16,9 

 

Att det existerar en differens något mindre än noll behöver inte vara något 

konstigt, då många tåg ställs in akut, det vill säga mindre än 24 timmar innan 

avgångstid, vilket ofta medför att registreringen kommer in i systemet någon 

eller några dagar senare. Varför det däremot tar mer än dessa dagar har VTI 

inte utrett.  

6.3.2.3 Resultat 

Nedan presenteras resultaten av studien utifrån tre olika utgångspunkter: 1) 

utbud och efterfrågan, 2) bokningsavgiftsproblematiken och 3) 

handläggningstid. 

 

6.3.2.3.1 ”UTBUD OCH EFTERFRÅGAN” 

Från ovan beskrivna problem studeras först hur långt tidsspann det är mellan 

registreringsdatum för inställelse av tåg och första gångdatumet som 

tågläget skulle ha haft. Av detta får vi något slags extra utbud som har 

tillkommit efter att tågplanen blivit publicerad. Inställelserna är dock inte bara 

tåglägen som fanns i tågplanen, de kan också vara ad hoc-lägen som blivit 

till efter att tågplanen publicerats men som av någon anledning inte kommer 

att köras. 
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Precis som ovan studeras sedan tidsspannet mellan registreringsdatum för 

ansökan av ad hoc-tågläge och första gångdatumet som tågläget har. Detta 

ger någon slags efterfrågan för ad hoc-tåglägen, egentligen tilldelad 

efterfrågan då datamaterialet inte säger någonting om ansökningar som ej 

blir beviljade. Datamaterialet är utan platsprecisering av tågläget, det kan 

mycket väl vara samma tågläge som dyker upp flera gånger om det till 

exempel är flera operatörer som är med i en upphandling för godstransport 

men bara en får transporten.  

Om datamaterialet för de båda fallen sammanställes i samma diagram fås 

figur 5 nedan15. Både den röda linjen, antalet inställda tåg, och den gröna 

linjen, antalet anordnade tåg, har sina högsta toppar vid 0. Det innebär att 

många tåg (18 procent eller 6 099 st) ställs in samma dag som de ska köras 

och att många tåg (17 procent eller 2 787 st) anordnas samma dag som de 

ska köras. Mellan en dag innan och två dagar efter tänkt trafikstart är 44 

procent av observationerna samlade. De nämnda inställelserna beror 

antingen på akut inställda tåg eller på tåg inställda av Trafikverket själva då 

tågen aldrig kördes. I Ahlberg och Nilsson (2016) bekräftar Trafikverket att 

operatörer inte alltid ställer in tåg fast de inte längre är tänkta att trafikera 

som planerat. Dessa ställs då in av Trafikledningen som har det operativa 

ansvaret av den dagliga produktionsplanen, dvs den plan som beskriver det 

nästkommande dygnets planerade trafik. Därav detta kluster av inställningar 

runt tänkt gångdatum. 

 

Figur 5 Tidfördelning för antalet dagar före första gångdag när ett tågläge ställs in 
respektive antalet dagar före första gångdag när ett tågläge tilldelas 

                                                   
15 Från tabell 5 går det att se att datamaterialet i Figur 5 är trunkerat. Detta 
för att få en graf som är lättare att studera. Det finns ett hundratal bokade 
och avbokade tåglägen som är gjorda mer än 100 dagar före trafikstart, på 
samma sätt finns det runt 10 bokade och avbokade lägen som är gjorde mer 
än 7 dagar efter trafikstart. 
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6.3.2.3.2 ”BOKNINGSAVGIFTSPROBLEMATIKEN” 

Om observationerna presenteras i ett histogram med gränser definierade av 

avbokningsavgifterna fås figur 5. För inställda tåg är det 1 882 stycken tåg i 

denna kategori som ställts in mer än två dagar efter den tänkta gångdagen. 

Som nämnts ovan så kan det ta någon dag att registrera akut inställda tåg, vi 

väljer därför att tolka alla dessa tåglägen som sent registrerade akut inställda 

tåg. Även om ett tågläge är registrerat så sent som 88 dagar efter det var 

tänkt att gå så är det bara 8 stycken lägen som är registrerade mer än en 

vecka efter första gångdag. På samma sätt är det för anordnade tåg, i den 

stapeln finns det 870 stycken tåglägen som ställts in mer än två dagar efter 

den tänkta gångdagen, men bara 13 stycken lägen som är registrerade mer 

än en vecka efter första gångdag.  

Bakas de två staplarna längst till höger ihop och anses vara akut inställda 

tåg allihop, fås att 10 234 stycken tåglägen, eller 31 procent av alla inställda 

tåg är akut inställda tåg. Mängden är inte oansenlig och, som skrivet ovan, 

kan det till en stor del bero på att Trafikledningen ställt in tågen då de körs 

långt före, efter eller annan sträcka än planerat. Det kan tänkas att denna 

mängd skulle minska något om Trafikverket började debitera avgiften för 

akut inställda tåg. Då kan dessa data användas som referens till data som 

produceras då med bokningsavgift. För anordnade tåg är motsvarande 

mängd 4 606 stycken tåglägen, eller 29 procent.  

Givet definitionen av gränserna för staplarna i histogrammet ses att den 

största delen av både inställda och anordnade tåglägen sker mellan 14 till 2 

dagar innan (tänkt) gångdatum. Det är 14 852 stycken, eller 44 procent i 

denna stapel. Medan 4 581 stycken tåglägen eller 13 procent ligger i den 

lägre gränsen för bokningsavgifter, den mellan 59 till 15 dagar innan (tänkt) 

gångdatum. Det är bara 3 879 stycken tåglägen (12 procent) som ställs in 

mer än 60 dagar innan första gångdag, och därmed, ifall avgifterna skulle 

exekveras av Trafikverket, slipper bokningsavgiften. För anordnade tåg är 

siffrorna relativt likartat i procentenheter, men klart lägre i antal (observera att 

skalorna är olika för antalet tåglägen (y-axeln) för de två olika 

histogrammen).  
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Figur 6 Histogram av inställda respektive anordnade tåg i intervall definierade av 
avbokningsavgifterna (Det är olika skalor på y-axeln i de båda histogrammen) 

6.3.2.3.3 ”HANDLÄGGNINGSTID” 

I JNB går det att läsa att Trafikverkets mål om handläggningstid vid ansökan 

om kapacitet i ad hoc-processen är att svar ska ges inom fem dagar, och 

detta uppnås enligt Trafikverket själva16 till ungefär 90 procent. Detta går att 

tolka som att Trafikverket anser att de bör ha ad hoc-ansökningar senast fem 

dagar innan trafikstart. 

Ad hoc processen hanteras med utgångspunkt från den dagliga grafen17,18 

som innehåller information om samtliga tåg och banarbeten för alla dagar i 

aktuell tågplan. Den har både operatörer, trafik-planerare på Trafikverket och 

allmänhet tillgång till. Det är plausibelt att det också är en viss 

handläggningstid för inställelse av tåg. Ett tåg som ställs in kommer inte alltid 

direkt in i den dagliga grafen, utan det kan var en till två dagars 

                                                   
16 Jonas Westlund, Enhetschef Trafik Kapacitetsplanering, under en 

telefonkonferens den 17 september 2015.  

17 Med dagliga grafer menas den grafiska tidplanen för varje dag, med tiden 

på grafens horisontella del och stationerna på den vertikala. Bakgrunden till 

denna graf är att eftersom tåg inte kan mötas eller köra om på en bana så 

måste all tågtrafik planeras i detalj där man bestämmer på vilka stationer 

som möten eller omkörningar ska ske. Den grafiska tidplanen är också viktig 

för tågklarerarnas omplanering i samband med förseningar och när 

framkomligheten begränsas vid olyckor och underhåll. 

18 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/tagplan-att-skapa-

tidtabeller-for-tag/tagplan-2015/dagliga-grafer-2015/  
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handläggningstid beroende på hur mycket handläggaren har att göra denna 

dag.19  

Då, givet femdagarsregel för ad hoc-ansökan, och en viss handläggningstid 

också för inställelse av tåg, är det rimligt att anta att tåg som ställs in mindre 

än en vecka innan tänkt gångtid inte kan användas för ansökan av ad hoc-

tåglägen. Dessa för sent inställda tåg har helt enkelt kommit in för sent för att 

kunna nyttjas igen.  

Om ett histogram med bara två staplar skapas, med brytpunkten 7 dagar, fås 

figur 7Error! Reference source not found..  

 

Figur 7 Histogram av Inställda och anordnade tåg med mer än en veckas 
framförhållning (vänstra stapeln) och en vecka eller mindre framförhållning (högra 
stapeln) 

Histogrammet visar tydligt att de flesta tåg ställes in med en veckas eller 

mindre varsel till Trafikverket. Närmare bestämt 58 procent eller 19 395 

stycken tåglägen ställes in med som mest en veckas varsel. Dessa knappa 

20 000 stycken tåglägen har små chanser att bokas igen av andra 

operatörer, om de inte blivit ombokade av samma operatör; utan en 

matchning mellan inställda tåg och anordnade tåg går det inte att säga vilka 

som verkligen är inställda utan ombokning. Samtidigt betyder dessa siffror att 

42 procent (14 151 st) av tågavgångar som avbokas, avbokas i tillräckligt 

god tid för att kunna användas av någon annan. 

För anordnade tåg är motsvarande siffror 58 procent eller 9 397 stycken 

tåglägen som anordnas sista veckan före avgång. Nu kan den datamängd 

VTI fått, som sagt, inte användas för att matcha de anordnade tågen med de 

inställda. T.ex. om de anordnade tåglägena har samma start- och 

slutstationer, eller mellanliggande stationer. Men subtraheras de anordnade 

                                                   
19 Privat samtal med Anders Broberg (TrV) 2016-05-27. 
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från de inställda är det fortfarande 9 998 stycken tåglägen kvar som inte 

verkar bli använda igen, givet de nämnda reservationerna. Denna uträkning 

haltar eftersom datamaterialet inte säger någonting om hur många 

tågavgångar varje tågläge innehåller. Till exempel om inställda tåg är 

enskilda avgångar eller om det handlar om att ett helt tågläge dras tillbaka.  

Hur man än räknar på andelen av de avbokade tågen som skulle kunna 

användas utgör de avbokade tågen totalt sett endast en mindre andel av det 

totala antalet tåglägen för godståg i Tågplan 2016. I Tågplan 2016 fanns 

242 767 individuella tåglägen för godståg. Totalt sett utgör de inställda tågen 

således cirka 14 procent av den totala kapaciteten som tilldelas i tågplanen. 

Av dessa 14 procent är det 58 procent som ställs in med max en veckas 

framförhållning, dvs 8 procent av Tågplan 2016 ställs in med kort varsel. 

Subtraheras sedan de tåg som anordnas med kort varsel blir det endast 4 

procent (9 998/242 767) kvar av totala tågplanen 2016 som inte kan 

”återanvändas”. 

Gör antagandet att hälften av tågen som avbokas senare än sju dagar före 

avgång skulle kunna avbokas tidigare än sju dagar före avgång med en 

fungerande bokningsavgift. Antag vidare att hälften av alla de 9 998 tåglägen 

står till förfogande.  Då skulle cirka 2 500 (0,5x0,5x9 998 /242 767) ytterligare 

tåg kunna köras. Det utgör cirka 1 procent (2 500/242 767) av kapaciteten 

som tilldelas i tågplanen. Det första antagandet är troligtvis lite väl 

optimistiskt, då det inte finns något belägg på att efterfrågan skulle finnas, 

medan det andra är lite väl pessimistiskt, då det är oklart om fel på rullande 

material och infrastruktur verkligen står för hälften av de sent inställda tågen. 

Denna fråga har ställts till trafikverket, då datamaterialet inte säger något om 

detta, svar inväntas. 

6.3.2.4 Diskussion 

Denna studie är ett första försök att analysera data från ad hoc-processen. 

Analysen är primärt deskriptiv även om vissa normativa aspekter har tagits 

upp. Speciellt har de planerade bokningsavgifterna varit en viktig 

utgångspunkt i analysen. De banavgifter som operatörerna betalar för att 

bedriva järnvägstrafik täcker inte hela kostnaden för underhåll av 

infrastrukturen. Därför kan avgifternas nivå och utformning vara av betydelse 

för operatörernas agerande i processen. Av särskild betydelse för ad hoc-

processen är de bokningsavgifter som ursprungligen skulle ha införts 2015 

men inte infördes varken då eller 2016. Uteblir konsekvenser för negativa 

beteenden är det sannolikt att de fortsätter. Tolkningen som görs i denna och 

föregående studier är att tåglägen ibland inte ställs in då det inte kostar 

något för utebliven inställelse av tåg.  

Utebliven inställelse av tåg får i sin tur konsekvensen att ad hoc-processen 

inte fungerar som den ska, kapacitet som skulle kunnat ha använts förblir 

förlorad. Detta ifrågasätter i sin tur om processen uppfyller sitt mål om att 

den ska vara långsiktigt hållbar och samhällsekonomiskt effektiv, som det 

transportpolitiska målet stipulerar.  

Även om datamaterialet inte har varit av den kvalitet som skulle ha behövts 

för att göra säkra slutsatser i flera frågor ger de en indikation om att det kan 

finnas mer plats på spåren än vad som ibland görs gällande. Men för att helt 

säkert kunna besvara denna fråga behövs bättre datamaterial att arbeta 
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med. Förhoppningen är att det kommer att komma, för bara en kort tid sedan 

gavs det vid handen att de data som nu presenteras ej fanns att tillgå.  

Frågan huruvida de akut inställda tågen är tåglägen som Trafikledningen 

ställt in, på grund av utebliven inställning av operatörer, eller om det är reella 

behov av omdisponeringar, till exempel om rullande material eller 

infrastruktur fallerar, är ingenting som datamaterialet säger något om. Frågan 

har därför ställts till Trafikverket, svar inväntas. 

Den centrala slutsatsen är dock att potentialen för att frigöra kapacitet genom 

bokningsavgifter är liten. Detta då analysen av Tågplan 2016 gav vid handen 

att även om det var ca 10 000 tåglägen som var ”återanvändbara”, utgjorde 

dessa bara 4 procent av de tåglägen som Tågplan 2016 innehöll. 10 000 

tåglägen kan låta mycket, men sannolikheten att alla dessa skulle kunna 

användas ånyo är inte stor. Antag att ¼ av dessa blir återanvända, då blir 

återanvändningen cirka 1 procent av hela tågplan 2016. 

6.3.3 Kvalitetsavgifter 

En ytterligare källa till transaktionskostnader är kvalitetsavgifter. Dessa 

avgifter har behandlats i en delrapport till utredningen skriven av Nilsson 

(2017). Kvalitetsavgifter ska betalas av den part som orsakar avvikelser från 

ett användande av infrastrukturen som är fastställt i tågplanen. Dessa 

avgifter började gälla från Tågplan 2012 och uppgick under 2016 till 206,7 

miljoner SEK, varav Trafikverket betalade 132,4 miljoner SEK och 

avtalsparterna betalade 74,3 miljoner SEK. Vi betraktar inte dessa belopp 

som transaktionkostnader eller byråkratikostnader eftersom dessa 

transferingar avser ersättningar för att en tjänst eller ett åtagande inte har 

utförts som utlovats. Tjänsten eller åtagandet har därför inte uppfyllt vad en 

avtalspart lovade i samband med att man ingick ett avtal. Däremot orsakar 

kvalitetsavgifter byråkratikostnader för Trafikverket vad gäller hantering av 

information om förseningar och system för att sköta utbetalningar och begära 

in ersättningar. Tågoperatörer och andra företag som orsakar förseningar 

drabbas av transaktionskostnader när de betalar avgifterna och kontrollerar 

Trafikverkets uppgifter. Rätlinjighetskostnader kan uppkomma om systemet 

med kvalitetsavgifter inte ger kraftfulla incitament till aktörerna att minska de 

förseningar som leder till kvalitetsavgifter.    

Kvalitetsavgifter ska utformas så att både infrastrukturförvaltaren och den 

som använder infrastrukturen vidtar skäliga åtgärder för att förebygga 

driftstörningar i järnvägssystemet (7 kap. 5 a § Järnvägslagen). I ett perfekt 

fungerande järnvägsnät är följaktligen kvalitetsavgifterna lika med noll, men i 

praktiken i dagens svenska järnvägssystem är de betydande. Nilsson (2017) 

analys leder inte fram till en uppskattning i monetära termer av de 

koordineringskostnader som kvalitetsavgifterna ger upphov till. Enligt hans 

rapport orsakar dagens system för hantering av kvalitetsavgifter större än 

nödvändiga transaktionskostnader. Det finns flera orsaker till detta och en av 

de viktigaste är ”att en järnvägsoperatör som ger upphov till en störning ... 

betalar en ersättning till Trafikverket som står i proportion till den störning 

man själv förorsakar och drabbas av. Däremot betalas ingen ersättning för 

de konsekvenser andra operatörer kan drabbas av till följd av den initiala 

störningen. Detta blir fel i tre led: den försening man själv förorsakar kostar 

pengar för den egna organisationen (bärgning och reparation av lok etc.),  

den förorsakar en avgift för samma störning medan spridningseffekterna av 
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en försening går opåtalade. ... konsekvensen blir att allt för lite underhåll 

genomförs av rullande materiel och att antalet störningar som beror på dessa 

förhållanden blir större än vad som annars varit fallet.” 

6.4 ANDRA TRANSAKTIONSKOSTNADER 
TRAFIKVERKETS KUNDANSVARIGA 

Trafikverket har åtta stycken kundansvariga och ”key account managers” för 

att underlätta för företag att trafikera och transportera saker på Trafikverkets 

järnväg. Dessas arbetsuppgifter kan sägas bestå i att vara operatörernas 

guide till Trafikverket. Rent praktiskt innebär detta i första hand att 

administrera trafikeringsavtalen (TRAV), ett avtal som krävs för att få 

trafikera Trafikverkets järnväg. Kopplat till arbetet med att administrera 

trafikeringsavtalen hjälper även de kundansvariga operatörer med att svara 

på frågor om hur vissa processer går till, varför Trafikverket har fattat de 

beslut det fattat och var i Trafikverket operatörerna kan vända sig om de har 

frågor. Det kan till exempel röra sig om att frågor om kvalitetsavgifter eller de 

tjänster som Trafikverket erbjuder. 

Kopplat till kapacitetstilldelningsprocessen deltar även de kundansvariga 

(utöver att ta fram TRAV) i de s.k. tidiga dialogmötena. Det är möten som 

initieras av Trafikverket innan kapacitetstilldelningen börjar. Inbjudna på 

dessa möten är operatörer som Trafikverket förväntar sig ska ansöka om 

samma kapacitet. Syftet med dessa möten är att föregå konflikter i 

kapacitetstilldelningsprocessen.  

De kundansvariga har också till uppgift att fungera som en kanal för att fånga 

upp operatörer och järnvägsföretags önskemål om t.ex. regelförändringar 

eller infrastruktur i till exempel sidosystemet. Totalt sett bedöms de 

kundansvariga till 95 procent arbeta med frågor direkt eller indirekt kopplade 

till kapacitetstilldelningen och utgör således i likhet med JNB en 

byråkratikostnad för att minska tågoperatörernas informationskostnader och 

reducera informationsasymmetrier i kapacitetstilldelningen.  

Givet de genomsnittslöner och sociala avgifter som gäller för Trafikverket 

uppgår kostnaden för de kundansvariga till 5,7 miljoner SEK årligen. Av 

dessa är 3,8 miljoner lönekostnader och 1,9 miljoner sociala avgifter.  
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7 ANALYS 

På marknaden för att fördela bankapacitet i Sverige accepterar marknadens 

parter transaktionskostnader och byråkratikostnader för att förbättra hur den 

administrative urvalsprocessen fungerar och minska betydelsen av faktorer 

som utlöser transaktionskostnader. Fallstudierna visar att det stora flertalet 

handlingar som parterna utför söker att hantera problem med 

informationsasymmetri, sprida eller ta till sig relevant information om de 

gällande villkoren för att ansöka om bankapacitet och minska risken för 

dyrbara konflikter genom förhandlingar. I tabell 6 analyseras materialet i 

fallstudierna utifrån sex dimensioner: 

1. Faktor som utlöser kostnader 

2. Reaktioner på faktor som utlöser kostnader 

3. Kostnadsslag 

4. Aktörer 

5. Storlek på kostnaden 

6. Värdet på marknaden som orsakar faktorn som utlöser kostnader 

och efterföljande uppkomna kostnader 

De tre viktigaste faktorerna som orsakar transaktionskostnader är 

informationsinhämtning, informationsasymmetri och opportunistiskt 

beteende. Trafikverket satsar 20,1-23,9 miljoner SEK årligen på att förmedla 

information för att minska företagens kostnader för införskaffande av 

information, delta i förhandlingar om fördelning av tåglägen och reducera 

informationsasymmetrin mellan företagen på marknaden. Trafikverket har 

investerat mellan 300000 och en miljon SEK på att utveckla ett system för 

bokningsavgifter. För att kunna använda systemet och göra andra 

förbättringar av kapacitetstilldelningen har Trafikverket investerat 91 miljoner 

SEK i ett projekt. Tågoperatörerna lägger ned arbetstid motsvarande knappt 

två miljoner SEK per år. Transportstyrelsens kostnader för att hantera 

tvistprövingsärenden är förmodligen lägre än en miljon SEK. Därtill har 

myndigheten andra kostnader hänförbara till dess uppdrag att övervaka att 

marknaden för järnvägstjänster fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv. 

I detta uppdrag ingår att genomföra eller initiera utredningar och revisioner 

om hur fördelningen av tåglägen fungerar. Dessa utredningskostnader är 

förmodligen lika stora eller större än kostnaderna för tvistprövningen. I 

byråkratikostnaderna för Trafikverket och transaktionskostnaderna för 

tågoperatörerna ingår inte kostnaderna för att söka ad hoc-lägen och tilldela 

ad hoc-lägen. För Trafikverkets del arbetar 60 personer med detta till en 

beräknad kostnad av 38 miljoner SEK per år i lönekostnader. 

Bristande rätlinjighet som utlösare av kostnader är svårare att mäta därför att 

vi saknar uppgifter om kostnader orsakade av en bristande 

överensstämmelse (rätlinjighet) mellan den institutionella strukturen, 

övergripande mål och incitament. Fallet om sena avbokningar av tåglägen, 

som har tilldelats godståg, indikerar att problemet förmodligen gäller att 

Trafikverket inte kan fördela en procent ytterligare tåglägen. Dessa tåglägen 

är förmodligen också kommersiellt relativt oattraktiva eftersom de antingen 

inte söktes i den vanliga tidtabellprocessen eller lämnades tillbaka till 

Trafikverket. Om dessa tåglägen tilldelas ett genomsnittligt värde för ett 

tågläge förlorar Trafikverket 15 miljoner SEK i banavgifter, men förmodligen 
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är intäkten lägre eftersom godstågen huvudsakligen trafikerar banor med 

mycket låga banavgifter. Servicefönster kan eventuellt öka värdet på 

banunderhåll genom att Trafikverket går fram med ett knippe banarbeten 

som tillsammans är mer värda än vad de skulle varit som enstaka objekt. Det 

finns uppgifter om att alla servicefönster inte utnyttjas fullt ut eller i en del fall 

inte alls. Om detta är fallet är det en form av rätlinjighetskostnad men vi har 

ingen kunskap om hur stor den är. 

Tabell 6 Analys av transaktions- och byråkratikostnader i fördelningen och 
användningen av tåglägen 

Process Faktor som 
utlöser 
kostnader 

Reaktion på 
kostnadsut-
lösande 
faktor 

Kostnadsslag Inblandade 
aktörer 

Storlek på 
kostnader 

Värdet 

på 

marknad 

Regel-
förändring 

Opportunism, 
bristande 
rätlinjighet 
etc. 

Reglering Byråkrati- 
och 
sökkostnader 

TRV*, TS** 
och tåg-
operatörer 

< 1 miljon 
SEK per 
regel-
förändrings-
projekt 

1.5 

miljard 

SEK 

 

JNB Informations-
asymmetri 

Spridning 
av 
information  

Byråkrati- 
kostnader 

TRV  8.1 miljon 
SEK 

Deltagande 
i möten och 
läsande av 
JNB 

Sökkostnader Tåg-
operatörer 

0.4 miljon 
SEK 

Tidtabell-
läggning 

Informations-
asymmetri 

Spridande 
av 
information 

Byråkrati- 
kostnader 

Tidtabell-
planerare 

3,8-7,6 
miljoner 
SEK 

Förhandling Möten Förhandlings- 
kostnader 

Anställda vid 
TRV och tåg-
operatörer 

1-2 miljon 
SEK 

Opportunism 
orsakad av 
rent-seeking 

Samhälls-
ekonomiska 
kriterier 

Rätlinjighets-
kostnader  

Tågoperatörer 
och TRV 

1-2 stora 
tvist-
lösningsfall 
årligen 

Användande 
av tidtabell 

Opportunism 
orsakad av 
rent-seeking 

Boknings-
avgifter 

Rätlinjighets-
kostnader 

Godstågs-
operatörer och 
TRV 

En procent 
av 
tågplanen 

Framtagande 
och 
användande 
av tidtabell 

Informations-
asymmetrier 
och 
osäkerhet 

Spridande 
av 
information 
etc. 

Byråkrati- 
kostnader 

Tågoperatörer 
och 
kundansvariga 
på TRV 

5,7 miljoner 
SEK 

Hantering av 
konflikter 

Osäkerhet Due 
process of 
law 

Byråkrati- 
kostnader 

Alla aktörer i 
järnvägs-
sektorn 

2-4 fall 
årligen vilka 
kostar 1-2 
miljon SEK Sökkostnader 

* TRV är i denna tabell en förkortning för Trafikverket 

** TS är i denna tabell en förkortning för Transportstyrelsen 

. 



 
 

 
 

Transaktionskostnader i fördelning av tåglägen i det svenska järnvägsnätet •       | 51 

8 SLUTSATSER 

Det sammanhängande systemet att utveckla en tidtabell, anpassa en 

tidtabell när den används och regleringar syftande till att förbättra den 

samhällsekonomiska effektiviteten av järnvägstrafiken kan betraktas som 

fundamentet för ett effektivt järnvägssystem. Att uppnå detta på en 

pseudomarknad som den administrativa processen som används i Sverige 

för att fördela och använda tåglägen är en komplicerad och svår uppgift.  

Vår slutsats av fallstudierna är att koordineringskostnaderna för att fördela 

tåglägen verkar vara ungefär lika stora (1,5-1,9 procent av banavgifterna) 

som de transaktionskostnader som tidigare forskning och utredningar 

uppmätt på avreglerade järnvägsmarknader. I tidigare studier har man funnit 

att transaktionskostnaderna på vertikalt separerade järnvägsmarknader 

uppgår till en, två eller tre procent av omsättningen (Merkert et al, 2012, van 

de Velde et al, 2012 och Andersson and Hultén, 2016). En av de viktigaste 

kostnadsposterna i dessa studier har varit de transaktionskostnader som 

uppkommer när en offentlig beställare gör en upphandling i konkurrens. 

Denna typ av kostnader för beställaren och företagen som lämnar anbud 

uppkommer inte på pseudomarknaden för fördelning av tåglägen eftersom 

Trafikverket inte handlar upp tjänsten fördelning av tåglägen eller använder 

en marknadsmekanism (auktioner) för att fördela tåglägen.  

Enligt McNulty (2011) och van de Velde et al (2012) har bristen på incitament 

för tågoperatörer och infrastrukturhållare att ta hänsyn till järnvägssystemets 

totala effektivitet kombinerat med kraftlösa bestraffningar mot opportunistiskt 

beteende orsakat betydande rätlinjighetskostnader. Effekten av bristen på 

överensstämmelse mellan incitament och övergripande mål har enligt dessa 

rapporter orsakat rätlinjighetskostnader om två till 20 procent för olika delar 

av järnvägssystemet. I rapporterna har storleken på rätlinjighetskostnader i 

samband med processen att utveckla och använda en tidtabell antagits vara 

lika med en oförklarad brist på effektivitet i järnvägssystemet i förhållande till 

andra effektivare järnvägssystem eller ett framtida effektivare eget 

järnvägssystem. I en fallstudie om ett mindre järnvägssystem (Chiltern) fann 

en konsultfirma som gjorde en underlagsrapport att ett vertikalt integrarat 

system inklusive banunderhåll skulle kunna minska kostnaderna med 15 till 

20 procent jämfört med ett uppdelat system.20 

Det är lockande att fångas av denna typ av tolkning i vilken en enda 

marknadskraft driver det egna järnvägssystemet bort från en optimal 

fördelning av tåglägen och optimal utveckling av järnvägssystemet. I denna 

rapport har vi försökt mäta de negativa effekterna av rätlinjighetskostnader, 

transaktionskostnader och faktorer som utlöser transaktionskostnader enbart 

för den administrativa processen att fördela tåglägen och när tidtabellen 

används. I våra mikrobaserade fallstudier är det svårt att finna bevis för att 

opportunistiskt beteende till följd av ”rent-seeking” eller strategiskt sökande 

efter konkurrensfördelar orsakar stora rätlinjighetskostnader och ger felaktiga 

incitament till tågoperatörerna. I studien från VTI om effekterna av att 

godstågsoperatörer antingen återlämnar tåglägen sent eller glömmer bort att 

lämna tillbaka tåglägen drogs slutsatsen att ett fungerande system med 

bokningsavgifter skulle kunna öka antalet använda godstågslägen med en 

                                                   
20 Fallet återges i van de Velde et al (2012). I first class partnerships (2011) 
finns en “executive summary” av fallet. 
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procent. Den övriga information som finns tillgänglig om opportunistiskt 

beteende från tågoperatörernas sida är ungefär fem exempel, som har 

omnämnts i branschen och i media, under de senaste tio åren. De flesta av 

dessa kunde hanteras innan de orsakade några större problem och 

kostnader och några få resulterade i mindre bra lösningar i den slutgiltiga 

tidtabellen.  

Vår slutsats om de ringa negativa rätlinjighetskostnaderna orsakade av 

opportunistiskt beteende kan innebära en underskattning av dessa 

kostnader, eftersom vi har begränsat studien till att avse de kostnader som 

uppstår för att fördela och använda tåglägen, inklusive att tåglägen delas ut 

och aldrig används. Denna begränsning gör att vi inte har mätt effektiviteten i 

det svenska järnvägssystemet i företagsekonomisk eller samhällsekonomisk 

mening. Dessa effekter inkluderas i viss utsträckning av McNulty (2012) och 

van del Velde et al. (2012). I van de Velde et al (2012) resulterar snedvridna 

incitament i negativa ekonomiska effekter vad gäller prissättning, 

investeringar, fördelning av bankapacitet och informationsgivning.  

Även om rätlinjighetskostnaderna i Sverige är lägre än i Storbritannien eller 

på en del andra avreglerade järnvägsmarknader inom EU betyder det inte att 

Trafikverket ska låta bli att försöka reducera dessa kostnader. Det kan verket 

göra genom att t.ex. 1) introducera avgifter till tågoperatörer som missbrukar 

systemet eller 2) skapa incitament åt tågoperatörer så att de tar hänsyn till 

järnvägssystemets effektivitet när de ansöker om och använder tåglägen. 

Dessa åtgärder behövs för att begränsa de negativa samhällsekonomiska 

effekterna i fördelningen av tåglägen, vilka orsakas av den höga 

subventionsnivån. Vi återkommer till denna problematik i nästa kapitel. 

Den överdrivna efterfrågan på tåglägen kan leda till följdeffekter i form av 

förändrade banavgifter och förändringar i Trafikverkets investeringsplaner. 

Dessa ”oväntade effekter” kan uppkomma om Trafikverket tvingas utföra en 

kapacitetsutredning efter en tvistlösning. Om t.ex. konflikten anses orsakas 

av kapacitetsbrist under vissa perioder under dygnet under flera år kan det 

leda till höjda banavgifter. Och eftersom kapacitetsutredningen också ska 

innehålla förslag på hur kapacitetsproblemet ska hanteras i framtiden kan 

den leda till förändring av Trafikverkets planer vad gäller reinvesteringar och 

större banarbeten. Hypotetiskt kan den också leda till förändringar i den 

nationella infrastrukturplanen. En lösning på att hantera taktiska och 

strategiska efterfrågekrav kan vara att införa bokningsavgifter.  

De totala åsamkade byråkrati- och transaktionskostnaderna verkar också 

vara låga. Trafikverkets årliga totala utgifter för att reducera omfattningen av 

faktorer som kan utlösa transaktionskostnader ligger i intervallet 20-24 

miljoner SEK. Transportstyrelsens kostnader är mellan två och tre miljoner 

SEK årligen för att reducera osäkerheten om tolkningen av Trafikverkets 

regler för fördelning av tåglägen och genomföra utredningar om JNB och 

marknaden för fördelningen av tåglägen. Enligt våra beräkningar uppgår 

tågoperatörernas transaktionskostnader till 2 miljoner SEK. Dessa kostnader 

inkluderar inte deras arbete med att ta fram ansökningar om tåglägen. 

Transaktionskostnaderna som hamnar på tågoperatörerna inkluderar 

sökkostnader i formen av att få information om JNB, samla in icke 

formaliserad information från tidtabellplanerarna, kostnader för att förhandla 

när tidtabellen tas fram och i en del fall legala kostnader om de dras in i ett 

tvistprövningsärende.   
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Vårt tredje syfte var att undersöka om byråkrati- och 

transaktionskostnaderna har ökat eller minskat under den studerade 

perioden. Det verkar troligt att dessa kostnader har ökat som en konsekvens 

av inträdet av nya tågoperatörer, fler överbelastade järnvägslinjer, 

introduktionen av servicefönster och fler förändringar av JNB. Faktorer som 

verkar vara konstanta över tiden är att ramavtal inte har införts och den 

senarelagda introduktionen av bokningsavgifter. En kostnadspost som kan 

ha minskat är byråkrati- och transaktionskostnader i Transportstyrelsens 

tvistprövning. Dels verkar antalet ärenden bli färre, dels har myndighetens 

beslut undanröjt oklarheter i regelverket.    

Våra fallstudier visar att Trafikverket vidtar många åtgärder för att minska 

risken att faktorer som utlöser transaktionskostnader leder till ökade 

transaktionskostnader för aktörerna på marknaden. Myndigheten 

tillhandahåller information om hur den årliga tidtabellprocessen kommer att 

se ut och minskar på detta sätt sökkostnaderna för tågoperatörerna. 

Myndigheten har också fått rollen som ledande aktör i järnvägssystemet och 

verkar för att tågoperatörer kan mötas i mindre eller större grupper under 

tidtabellarbetet för att lösa konflikter. Denna praxis verkar ge acceptabla 

resultat för de tågoperatörer som verkar på marknaden men kan på sikt 

förhindra framväxten av mer konkurrens på marknaden. Vi föreslår därför att 

Trafikverket undersöker hur andra infrastrukturhållare inom EU agerar för att 

minska antalet konflikter i förhandlingsfasen i tidtabellarbetet. 

En möjlig förbättring av arbetet med att ta fram en ny tidtabell är att i tiden 

närmare koppla Transportstyrelsens tvistprövning till Trafikverkets 

tvistlösning. En sådan åtgärd kan ge två fördelar. Den kan leda till snabbare 

implementering av ny praxis och möjligheter att göra mindre justeringar av 

tidtabellen om det är uppenbart att en tågoperatör har blivit förfördelad i 

Trafikverkets tvistlösning. Sannolikheten att den senare effekten kommer 

vara av stor ekonomisk betydelse verkar vara liten om vi utgår från de beslut 

som Transportstyrelsen har fattat sedan marknadsöppningen – se materialet 

i tabell 3. 

Vårt fjärde syfte är att diskutera rollerna för ekonomiska incitament och 

administrativa rutiner för att hantera transaktions- och rätlinjighetskostnader. 

I Sverige används inte direkt ekonomiska incitament för att påverka hur 

tågoperatörer eller andra företag utformar sina ansökningar om bankapacitet. 

Indirekt kan höga banavgifter medföra att en tågoperatör väljer en annan väg 

för ett tåg.21 Administrativa rutiner används däremot ofta för att minska 

transaktions- och rätlinjighetskostnader. 

Vårt femte och sista syfte är att undersöka Trafikverkets roll vad gäller att 

minimera transaktionskostnaderna på marknaden för allokering av 

bankapacitet. Vi fann att Trafikverket har fått rollen som ledande aktör inom 

järnvägssystemet. Denna roll kan komma att hamna i konflikt med 

Trafikverkets andra roller, som inkluderar skötseln av både det statligt ägda 

järnvägsnätet och vägnätet.  

                                                   
21 I Nilsson (2017) utvecklas några påståenden i denna problematik. 
“…banavgifterna kan bidra till att operatörer fördelar om sina önskemål i tid 
och/eller rum för att hålla nere sina kostnader.... På motsvarande sätt kan 
tåglägesavgifter skapa förutsättningar för att låta tåg gå längs sträckor där 
denna avgiftskomponent är lägre. Detta torde i första hand vara relevant för 
godståg.” 



 
54 | 10227106  •   

9 FÖRSLAG 

I detta kapitel kommer vi med hjälp av vår teoretiska modell värdera hur 

betydande koordineringskostnaderna (transaktionskostnader, 

byråkratikostnader och rätlinjighetskostnader) är för att fördela och använda 

tåglägen. Analysen kommer både omfatta en undersökning av situationen 

som den såg ut när vi genomförde fallstudierna och möjliga risker för att 

koordineringskostnaderna kommer att öka om regleringssystemet inte 

förändras. 

Transaktionskostnaderna inom andra delar av den avreglerade 

järnvägsmarknaden uppgår till mellan en och tre procent av den 

underliggande marknaden. Grovt räknat fördelas dessa kostnader med en 

tredjedel vardera på den upphandlande enhetens kostnader, kostnader för 

att lägga anbud och oförutsedda kostnader för att utföra ett vunnet kontrakt. I 

den sista kategorin av kostnader ingår skadeståndskostnader, legala 

kostnader, störningskostnader och kostnader för att omförhandla kontrakt. 

Dessa kostnader har fått en del forskare inom transportekonomi att 

ifrågasätta om det inte är bättre att använda förhandlade kontrakt eller 

återinföra ett vertikalt integrerat monopol (Hensher och Stanley, 2008 och 

van de Velde et al, 2012). 

I tabell 7 nedan har vi omvandlat sifferuppgifterna i fallstudierna till 

bedömningar av hur stora de olika koordineringskostnaderna är i förhållande 

till de andra avreglerade delmarknaderna i järnvägssystemet. Som 

jämförelse har vi lagt in bedömningarna i McNulty (2011) om hur stora 

koordineringskostnaderna är i det brittiska järnvägssystemet. En kostnad 

anses vara låg om den är lägre än en procent av omsättningen på 

marknaden, den anses vara varken hög eller låg om den är i nivå med de 

andra avreglerade delmarknaderna, d.v.s. en till tre procent, och den anses 

vara hög om den kostar mer än tre procent. Färgskalan i denna tabell och i 

tabell 8 följer de färgmarkeringar som vädertjänsten använder i många 

länder, där orange signalerar en tydlig risk och rött en mycket hög risk. Enligt 

våra uppskattningar har Trafikverket genom sina aktiviteter för att hålla nere 

transaktionskostnaderna tagit på sig kostnader, som kan karakteriseras som 

varken höga eller låga byråkratikostnader. Rätlinjighetskostnaderna är i vår 

analys låga med undantag för kostnaderna för icke återlämnade tåglägen 

och kvalitetsavgifterna som är varken höga eller låga. Kostnaden för de icke 

återlämnade tåglägena motsvarade enligt VTI:s analys att en procent av 

tåglägena för godstransporter inte kunde användas. Enligt Nilsson (2017) 

verkar dagens sätt att ta ut kvalitetsavgifter orsaka rätlinjighetskostnader 

som verkar vara större än nödvändigt men svåra att värdera i ekonomiska 

termer. 

JNB kostar cirka 8,1 miljoner SEK att producera. Det motsvarar en halv 

procent av Trafikverkets intäkter från banavgifter. Detta kan tolkas som att 

kostnaden för JNB bör anses vara låg men JNB är bara en av Trafikverkets 

kostnader för att koordinera processen att ta fram och använda en tidtabell. 

De övriga kostnaderna är tidtabellplanerarnas arbete med att ta fram 

tidtabellen och göra ändringar i den framtagna tidtabellen och eventuella 

kostnader för tvistlösning och tvistprövning. Detta gör att vi bedömer att 

kostnaden för att ta fram JNB är varken hög eller låg. Vår bedömning är 

också att kostnaderna för att göra ändringar i tidtabellen är höga. För att ta 
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fram en ny tidtabell för alla tåg krävs det 20 tidtabellplanerare, för att göra 

ändringar i denna tidtabell krävs det fler än 30 tidtabellplanerare.  

JNB och tidtabellplanerare gör mer än bara koordinerar. Men JNB handlar 

fundamentalt om att ge information om järnvägssystemets beskaffenhet och 

de regler som styr fördelningen av tåglägen. 

Tabell 7 Klassificering av koordineringskostnader 

 Byråkratikostna

der 

Transaktionskostn

ader 

Rätlinjighetskostn

ader 

Regelförändri

ng 

Varken höga 

eller låga 

Låga Icke uppmätta 

JNB Varken höga 

eller låga 

Låga Låga 

Tidtabelläggn

ing 

Varken höga 

eller låga 

Varken höga eller 

låga 

Låga 

Fördelning av 

ad hoc-lägen 

Höga Låga Varken höga eller 

låga 

Hantering av 

konflikter 

Varken höga 

eller låga 

Låga Låga 

Kvalitetsavgif

ter 

Varken höga 

eller låga 

Låga Varken höga eller 

låga 

Storbritannie

n (McNulty) 

Icke uppmätta Låga Extremt höga 

 

9.1 TRAFIKVERKETS DILEMMA 

Givet att Trafikverket planerar att genomföra förändringar i det administrativa 

systemet att fördela och använda tåglägen går det att med vår modell på 

förhand uppskatta vilka effekter de kommer att ha på 

koordineringskostnaderna på marknaden. I tabell 8 har vi listat sex exempel 

på regelförändringar som antingen planeras av Trafikverket eller finns 

genomförda i en eller annan form på andra järnvägsmarknader. Förslaget 

om ramavtal skulle t.ex. ha ökat kostnaderna för ett tågläge med 20 procent. 

Enligt tabell 8 är det en extremt stor ökning av transaktionskostnaden för en 

tågoperatör. Bokningsavgifter kan ge liknande negativa effekter för 

transaktionskostnaderna för godstågsoperatörer som ogärna ger upp ett 

tågläge som det tror att det kommer kunna använda. För Trafikverket 

kommer båda dessa förändringar ge mindre ökningar av 

byråkratikostnaderna för att hantera och utveckla systemen för att sköta 

betalningar och kontroller. På plussidan finns att rätlinjighetskostnaderna 

kommer att minska eftersom fler tåglägen kommer kunna användas. 

I de fyra andra exemplen på regelförändringar har vi kommit fram till 

bedömningarna enligt följande. Om Transportstyrelsen involveras i 

tvistlösningsförfarandet kommer det leda till minskade rätlinjgihetskostnader 

eftersom myndigheten i vissa fall bedömer att Trafikverket har gettfel aktör 
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ett tågläge, Den förändrade tvistlösningen kommer ge ökade byråkrati- och 

transaktionskostnader eftersom de kommer bli fler ärenden eftersom t.ex. en 

tågoperatör kan vinna en omedelbar fördel av att Transportstyrelsen ändrar 

rangordningen mellan de sökande i fördelningen av tåglägen. Tumregler 

både vad gäller företräde för styva tidtabeller och samhällsköpt trafik gör att 

tidtabellplanerarnas arbete förenklas och många konflikter bortfaller på 

bandelar med kapacitetsbrist. Införs sådana tumregler kommer annan 

järnvägstrafik trängas undan även om den är samhällsekonomiskt mer 

lönsam, vilket resulterar i ökade rätlinjighetskostnader. Introduktionen av 

servicefönster har förenklat Trafikverkets förfarande för att söka tider för 

underhåll. Trafikverket behöver inte med denna typ av konstruktion exakt 

ange vad som ska göras när tidtabellen tas fram. För tågoperatörerna 

innebär servicefönstren merkostnader i ansökningsförfarandet, eftersom de 

först finns angivna i JNB och därefter kan ändras innan ansökningarna 

lämnas in om bankapacitet. Detta medför en osäkerhet om när ett 

servicefönster är inplanerat. En annan osäkerhet med servicefönster är att 

det inte går att veta vilken typ av banunderhåll som ett tågläge kommer 

konkurrera med. Servicefönster verkar ge upphov till ökade 

rätlinjighetskostnader beroende på att de ofta tar upp mer tid i tidtabellen än 

det faktiska behovet av tid för banarbete. 

Logiken i uppställningen i tabell 8 är att om alla koordineringskostnader 

minskar ger det en entydig signal om att regelförändringen ur ett 

transaktionskostnadsperspektiv är en ekonomiskt effektiv lösning. På motsatt 

vis signalerar en ökning av alla koordineringskostnaderna att det är en 

ekonomiskt ineffektiv lösning. Vi vill här framhålla att effekten på 

koordineringskostnaderna endast är en aspekt att ta hänsyn till när det 

genomförs regelförändringar. I teorikapitlet påpekade vi att t.ex. 

regelförändringar kan motiveras av att man vill uppnå positiva 

samhällsekonomiska effekter. I en sådan beslutssituation får man ställa alla 

de relevanta nyttorna och kostnaderna mot varandra i en bedömning. I de 

sex exemplen nedan återfinner vi inget entydigt positivt eller negativt utfall, 

snarast verkar regelförändringarna leda till minskade kostnader för en 

aktörskategori och ökade kostnader för en annan aktörskategori. Om vi som 

McNulty (2011) och van de Ven et al (2012) vill reducera 

rätlinjighetskostnader kan de tre första exemplen ge minskade sådana 

kostnader till priset av ökade byråkrati- och transaktionskostnader. 
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Tabell 8 Klassificering av förändring av koordineringskostnader i samband med 
regelförändringar 

 Byråkratikostn

ader 

Transaktionskostn

ader 

Rätlinjighetskostn

ader 

Ramavtal Liten ökning Starkt ökade Minskade 

Bokningsavgift

er 

Liten ökning Starkt ökade Minskade 

Involvering av 

Transportstyrel

sen i utökad 

tvistlösning 

Ökade Ökade Minskade 

Tumregel: 

samhällsköpt 

trafik har 

företräde 

Minskade Minskade Ökade 

Tumregel: styv 

tidtabell ger 

företräde 

Minskade Minskade  Ökade 

Servicefönster 

istället för 

vanligt 

underhåll 

Minskade Liten ökning Ökade 

 

Det här sättet att reflektera över regelförändringar kan ge ett input till 

framtida beslut om regelförändringar och ge insikt till varför tågoperatörer 

ibland är motståndare till förändringar som kan gynna järnvägssystemet som 

helhet. Med hjälp av modellen i kapitel tre är det också möjligt att göra mer 

exakta analyser än vad vi har gjort här. Bl.a. går det att identifiera vilka 

effekter vi kan förvänta att en regelförändring får på de tre kostnadsslagen 

om vi känner till graden av marknadsinitiativ.   
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