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Stockholm

1. Inledning

1.1 Bakgrund
I en tid då miljön får ett allt högre värde och där individer blir alltmer rörliga geografiskt, kan
en ökning av kollektivtrafikanvändandet komma att bli aktuell. Människor väljer att bosätta
sig på en plats samtidigt som de arbetar i en annan kommun. Flexibiliteten i valet av boende
kan öka då arbetsplats och bostad kan vara lokaliserade i olika kommuner. För att möta denna
eventuella utveckling måste huvudmännen för kollektivtrafiken vara förberedda.

Denna studie tar sikte på Södermanlands län och dess järnvägsnät. Södermanlands län är
uppdelat på nio kommuner; Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund,
Strängnäs, Trosa och Vingåker. Tågförbindelser finns mellan flera av kommunerna. Dock är
sträckan mellan Oxelösund och Flen idag utan tågförbindelse, för persontransporter.

I övriga länet finns följande tågförbindelser; från Stockholm mot Strängnäs och Eskilstuna
vidare mot Örebro går Svealandsbanan som färdigställdes 1997, Västra stambanan går från
Stockholm förbi Flen och Katrineholm till Hallsberg alternativt Norrköping och slutligen från
Stockholm förbi Nyköping vidare mot Norrköping går södra stambanan, men trafiken är idag
starkt begränsad i avvaktan på att ”Nyköpingslänken” ska byggas. Nyköpingslänken är en del
av Europabanan, en ny höghastighetsbana som ska gå från Stockholm ner mot Jönköping.
Sträckan från Norrköping förbi Katrineholm mot Eskilstuna trafikerar SJ idag med stöd från
staten.

Figur 1.1 Skiss över befintliga järnvägssträckningar i Sörmlands län

SträngnäsEskilstuna

Södertälje

Vagnhärad

Nyköping

FlenKatrineholm

Svealandsbanan

Västra stambanan

Södra stambanan
Oxelösund

= järnvägssträckning
som trafikeras för
perontrafik

= järnvägssträckning
som trafikeras för
persontrafik med stöd
från staten

= järnvägssträckning
som inte trafikeras för
persontrafik och är
aktuell för denna
studie



2

Från Oxelösund upp mot Flen finns idag ingen persontågstrafik. Den som vill resa från
Oxelösund  till Flen får först ta bussen in till Nyköping. Därefter är det byte till buss mot Flen
som gäller eller tåg till Södertälje syd eller Norrköping för att där  i Norrköping eller
Södertälje byta till tåg som går mot Flen. Det finns dock en järnväg som går från Oxelösund
upp mot Flen, men som idag inte används för persontrafik.

Denna järnvägssträckning går från Oxelösund till gruvfälten i bergslagen. Den byggdes av tre
olika järnvägsbolag; Oxelösund-Flen-Westmanlands Järnväg (OFWJ trafikerade sträckan
Flen-Eskilstuna-Valskog), Köping-Hult sedemera Örebro-Köping Jernväg (ÖKJ trafikerade
sträckan Valskog-Vaneboda/Frövi), samt Frövi-Ludvika Jernväg (FLJ)1. År 1931 kom dessa
banor att samlas under ett bolag; Trafik-aktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds Järnvägar,
TGOJ2. Från början ägdes bolaget av Grängesbergskoncernen. 1982 kom bolaget att innehas
av SSAB och SJ tillsammans, där de båda företagen var hälftenägare i bolaget3. SJ drev
därefter järnvägen som ett dotterbolag inom Swedcarrier-gruppen. I Slutet av 1980-talet kom
trafikpolitiken avseende järnvägar att ändras i Sverige. Det gamla Statens Järnvägar delades i
ett tågåkeri (SJ), en infrastrukturmyndighet (Banverket) och en tillsynsmyndighet för
järnvägstrafiken i landet (Järnvägsinspektionen). I denna omorganisation kom TGOJ-banan
att klassas som stomnätsjärnväg och hamnade därför under Banverkets ansvarsområde4.
TGOJ AB, däremot, ligger utanför den verksamhet som idag bedrivs på banan. Bolaget är
istället ansvarig för verkstadsorganisationen inom SJ5. 1991 tog TGOJ AB över ansvaret för
verkstäder som handhar det tunga underhållet från SJ och bolaget är vidare operatör för
systemtåg.

TGOJ-banan trafikeras i dag endast av godståg. För en ekonomisk bedömning av projektet att
starta persontåg på banan, kan en Cost-Benefit-analys användas för att leda beslutsfattare fram
till ett politiskt beslut. Analyserna ska visa beslutsfattarna om resursallokeringen till projektet
är godtagbar i förhållande till den initiala investeringen och i förhållande till andra projekt.
Analysen värderar olika konsekvenser som projektet innebär. Både de negativa och de
positiva konsekvenserna lyfts fram.

Samtidigt kan man fråga sig om det är rimligt att trafikera sträckan för endast en liten grupp
resenärer. I en rapport från Kungliga tekniska högskolan diskuteras var gränsen går för
tågtrafik i mindre skala6. För att svara på frågan studeras fem olika områden7;

- antal tåg/dag
- resandeunderlaget
- banans standard
- trafikens företagsekonomiska resultat och
- det samhällsekonomiska resultatet.

Tonvikten i denna studie ligger dock på den samhällsekonomiska lönsamhetskalkylen.
Studien tar därför inte i större utsträckning upp de andra fyra områdena, när det gäller gränsen
för tågtrafik i småskalig drift. Dock finns några av dem som variabler i den studie som
genomförs. Gränsvärden kan dock vara intressant att diskutera vidare i andra studier.
                                                                
1 LänsTrafiken, 1996, sid 14
2 Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum, www.gbbj-lokmuseum.com/historia.htm, 1999-03-29
3 TGOJ AB, www.tgoj.se/atgoj/atgoj5.htm, 1999-03-29
4 LänsTrafiken, 1996, sid 14
5 TGOJ AB, www.tgoj.se, 1999-03-29
6 Kottenhoff K, 1996
7 Kottenhoff K, 1996, förordet
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1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med detta arbete är att studera de samhällsekonomiska konsekvenser som en uppstart
av persontåg på TGOJ-banan skulle innebära.

För att uppfylla mitt syfte kommer jag att försöka besvara följande frågeställningar;

- Vilka kostnader är förenade med tågtrafiken jämfört med busstrafiken?
- Vilken nytta uppkommer vid tågtrafik jämfört med busstrafik?
- Hur stora är kostnaderna för järnvägen i förhållande till de uppkomna nyttorna?

1.3 Metod och material
Som beräkningsverktyg kommer jag att använda mig av en Cost-Benefit-analys, CBA, som är
ett vedertaget redskap vid samhällsekonomiska analyser. För bedömning av de genomförda
analyserna används annuitetsmetoden, där projektets årliga monetära värden beräknas. Detta
möjliggör jämförelser mellan olika investeringar och projekt. Ytterligare beskrivning av
denna metod återfinns i kapitel två. Problem med denna metod kan vara att vissa effekter är
svåra att värdera, som till exempel olyckor och miljöpåverkan. Vidare kan vissa effekter
finnas, men inte bli omfattade av analysen.

Det finns samtidigt vissa problem att förutspå hur framtiden kommer att gestalta sig. Vi vet
hur det ser ut i dagsläget, men hur kommer det att se ut längre fram i tiden. Det framtida
resandet kan både öka och minska, samtidigt som det kan fördela sig andelsmässigt olika
mellan olika färdmedel. För att göra jämförelser mellan olika järnvägsinvesteringar möjliga
har banverket kommit med en beräkningshandledning där olika kalkylvärden finns att hämta.
Denna analys kommer att utgå från Banverkets rekommenderade kalkylvärden, samt med
uppdaterade kalkylvärden från SIKA. Detta för att göra jämförelser med andra
järnvägsinvesteringar möjliga. Samtidigt gör det att analysens tillförlitlighet påverkas av de
framräknade kalkylvärdenas överensstämmelse med verkligheten. Några problem med detta
diskuteras i kapitel två.

Metoden som används går därmed ut på att studera kostnader i relation till nyttan. En
infrastrukturåtgärd likt denna, då bussar ersätts av tåg, kräver en initial investering. För att
denna kostnad ska vara motiverad måste det uppkomma andra vinster i samhället.
Resenärerna kan till exempel visa att de upplever en ökad nytta genom att de är villiga att vara
med och betala denna investering. I följande figur ser vi exempel på hur vinster teoretiskt kan
gestalta sig för resenärerna.

Figur 1.2 Efterfrågeförändringar i kollektivtrafiken och förändring av konsumentöverskott

D

GK

   GK buss

   GK tåg

q1    q2     Q

GK =  generaliserade kostnaden

Q    =  antal resor

D    =  efterfrågan

q    =  efterfrågad kvantitet vid given
          generaliserad kostnad
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Den stora frågeställningen, som är kritisk för den samhällsekonomiska beräkningen, är
beräkningen av efterfrågad kvantitet vid given generaliserad kostnad.

I samhället finns en efterfrågan på transport med kollektivtrafik mellan två platser.
Efterfrågans storlek, q, är beroende av priset. Priset är i detta fall av vidare betydelse än enbart
biljettpriset, i denna faktor ingår även andra kostnader som konsumenten möter, som till
exempel hur resan gestaltar sig i fråga om tid och trivsel. Vi kan uttrycka detta som den
generaliserade kostnaden, GK för resan. Priselasticiteten för efterfrågan på kollektivtrafik kan
härledas genom studier av individers beteenden i olika situationer. Här antar vi dock att vi
känner till denna efterfrågekurva, D. Med kännedom om efterfrågekurvans utformning kan vi
härleda efterfrågan på kollektivtrafik, då vi känner till priset som konsumenterna möter vid
busstrafiken, GK buss. Vi får en efterfrågan som motsvarar q1 i figur 1.2.

En infrastrukturåtgärd kan leda till att GK minskar för konsumenten. Restiden minskar,
bekvämligheten ökar och/eller antalet turer blir fler per dag. Vi antar att GK vid busstrafiken
är högre än GK tåg. Om alla bussresenärer flyttade över till tågen skulle de enligt detta
antagande uppleva en ökad nytta och konsumentöverskottet ökar, det vill säga skillnaden
mellan vad de är beredda att betala och vad de i själva verket får betala. Denna nyttoökning
illustreras av den grå rektangeln i figur 1.2.

Vidare leder den sänkta generaliserade kostnaden till att fler vill nyttja kollektivtrafiken.  Vi
får en efterfrågeökning från q1 till q2. De resenärer som tillkommer kan tidigare ha färdats
med bil eller så reste de inte alls före prisförändringen. Denna grupps nyttoökning illustreras
av den svarta triangeln i figur 1.2.

En infrastrukturåtgärd syftar ofta till att minska olyckor eller förbättra miljön. Om tågen i
dessa hänseenden är bättre än buss och biltrafiken kan en vinst uppkomma.

Nyttoökningen för de tidigare bussresenärerna och de nytillkomna kollektivtrafikresenärerna,
samt den uppkomna vinsten avseende miljö och säkerhet ska för att projektet ska vara lönsamt
ligga i storleksordning över de intitiala investeringarna och en eventuell ökad driftskostnad.

För att genomföra en studie enligt ovanstående metod behövs ett antal uppgifter och
ingångsvärden. Primärdata kommer ifrån en intervju med Göran Andersson som arbetar som
utredare på Länstrafiken i Sörmland. De sekundärdata som analysen bygger på kommer bland
annat från den utredning som Länstrafiken i Sörmland gjorde 1996, Statistiska Centralbyrån,
Envitraks jämförelse mellan tåg och buss, Inregia ABs rapport om resandet i Sörmlands län,
Vägverket och annan litteratur som finns på området.
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1.4 Avgränsningar
I uppsatsen görs ett antagande om att vid en eventuellt uppstart av persontåg trafiken så
upphör busstrafiken på den aktuella sträckan. Detta antagande är ganska rimligt då
busstrafiken och tågtrafiken faller tillbaka på samma huvudman, det vill säga Länstrafiken i
Sörmland. Flera rapporter har visat hur valet står mellan buss och tåg. Bussarna skulle vid en
uppstart av tågtrafiken förmodligen fortsätta med trafik mellan de mindre tätorterna och
därmed trafikera kortare sträckor. Busstrafiken mellan de tre stora huvudorterna; Nyköping,
Flen och Eskilstuna antas dock upphöra. Däremot kommer viss busstrafik att fortsätta mellan
Nyköping och Oxelösund. Detta på grund av den goda turtäthet som råder i dagsläget inte kan
upprätthållas på järnvägen.

Vidare kommer studien endast att utgå från den trafikering som anges i LänsTrafikens
utredning från 1996 och den aktuella busstidtabellen för hösten 1999. Det innebär att olika
alternativa restider och turtätheter inte kommer att studeras. Godstrafiken kommer inte att
behandlas annat än som ett antagande att den fortsätter som tidigare.

Biljettpriserna antas vid efterfrågeberäkningarna ligga kvar på nuvarande nivå. På samma sätt
hanteras beräkningarna enligt de beräkningshandledningar som denna uppsats bygger på.
Förändringen av den generaliserade kostnaden är då endast beroende av förändringar av
turtäthet, restid, komfort och andra faktorer som berör resans utformning.

1.5 Disposition
Efter det inledande kapitlet med bakgrundsbeskrivning, syfte, metod och avgränsningar följer
ett kapitel som ger en beskrivning av den valda metoden, det vill säga Cost-benefit analysen. I
kapitlet får läsaren en möjlighet att sätta sig in i Cost-benefit analysens uppbyggnad och dess
specifika användning vid järnvägsinvesteringar.

Därefter följer en redogörelse för nuläget; tidigare utredningar finns redovisade, det
nuvarande resandet på sträckningen benas ut och en kortare beskrivning av liknande exempel
i andra delar av landet återfinns i kapitel tre.

I kapitel fyra följer sedan den samhällsekonomiska analysen av projektet. En uppstart av
persontågstrafiken ställs mot en fortsatt busstrafik. Olika faktorer för trafikhuvudmännen,
trafikutföraren och resenärerna studeras.

Slutligen får läsaren ta del av en slutdiskussion där olika infallsvinklar tas upp och olika
problem vid analysen diskuteras. Detta kapitel avslutas med förslag till vidare forskning.
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2. Cost-Benefit-analys

2.1 Cost-Benefit allmänt
Cost-Benefit-analyser, CBA, brukar indelas i fem steg; identifiering, kvantifiering, värdering,
diskontering och beslut/resultat.

Identifiering innebär att projektets alla konsekvenser identifieras. Det kan vara såväl negativa
som positiva effekter. Det är viktigt att vara noggrann så att ingen konsekvens förbises på
grund av slarv.

Kvantifiering görs sedan för de identifierade effekterna. Vilka enheter kan de mätas i och hur
mäts de? Det kan handla om tid, antal personer som påverkas eller antal djur som berörs av
projektet.

Värdering är nästa steg. Effekterna värderas i monetära termer så långt det är möjligt.
Miljökonsekvenser, tidseffekter med mera ska ges ett pris. Vad är människor beredda att
betala för att slippa en viss effekt, samt omvänt vad kan de betala för att få del av en viss
effekt.

Diskontering, för att räkna om framtida intäkter och kostnader till en och samma tidpunkt,
sker därefter. De värderade effekterna räknas om med hjälp av den fastställda kalkylräntan.
En annan liknande metod är att räkna ut projektets årliga kostnader i form av annuitet.

Beslut/resultat är det som hela analysen syftar till. Studien ska leda beslutsfattarna fram till
om projektet är lönsamt och om det är mer lönsamt än andra viktiga projekt.

Ett av de viktigaste syftena med CBA är att ta fram beslutsunderlag som ger en så heltäckande
bild av projektets förväntade effekter som möjligt8. Alla effekter ska beaktas och
likabehandlas. Viktigt dock att komma ihåg att vissa effekter kan vara svåra att beräkna, andra
kan vara så diffusa att de inte uppmärksammas vid den studie som genomförs. Alla kända
effekter måste redovisas för att ge en så korrekt bild som möjligt och räknas om i monetära
värden.

Värderingen av de olika effekterna sker genom att individernas betalningsvilja för olika
effekter används i kalkylerna 9. Vid samhällsekonomisk lönsamhet ger den kommande
investeringen en större nyttoökning för medborgare och företag än de resurser som projektet
tar i anspråk10.

                                                                
8 SIKA,1999, sid 13
9 SIKA,1999, sid 13
10 Banverket, 1997, kapitel 1, sid 8
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2.2 Cost-Benefit specifikt för transportsektorn
Vid samhällsekonomiska bedömningar som används inom transportområdet beskriver
Banverket i den utgivna beräkningshandledningen tre olika problem; planeringsproblemet,
utnyttjandeproblemet och nyanskaffningsproblemet11.

Då  länstrafiken ska fördela sina resurser och besluta vilka projekt och investeringar de ska
bekosta, står de inför ett planeringsproblem. Det gäller att få största möjliga utbyte av de
satsade resurserna. Projektet bedöms utifrån de effekterna som det förväntas innebära för
trafiksäkerhet, tidsåtgång, energiförbrukning med mera.  I bedömningen ingår värderingen av
de effekter som uppstår hos de som gynnas och de som missgynnas av förslaget. Vidare
studeras både de effekter som uppkommer idag och de som förväntas uppkomma i framtiden.
Effekterna av de olika projekten ställs mot varandra, därefter väljs det projekt som i någon
mening är det bästa.

En samhällsekonomisk bedömning kan vara ett hjälpmedel för att lösa planeringsproblemet12.
Vid denna kalkyl värderas effekterna utifrån skattningar av de berörda individernas egna
värderingar.  Då samhällsekonomiska bedömningar genomförs får man reda på hur olika
åtgärder bidrar till samhällsekonomisk effektivitet. Länstrafiken ska ta hänsyn till effekterna
för hela samhället då individerna i samhället är med och betalar deras verksamhet via skatten.
Däremot är det i ett privat företag mer logiskt att göra en företagsekonomisk bedömning.
Banverket menar att det förenklat kan sägas att det är värderingen och effekterna hos de som
betalar för en investering som ska värderas13. Samhällsekonomiska bedömningar är dock
vidare än så. Det är inte enbart effekterna för skattebetalarna som ska värderas, det är
konsekvenserna för hela samhället i stort som är det intressanta, det vill säga alla individers
upplevda nyttovinster och förluster, som ska studeras.

Vidare konstaterar Banverket att marknadskrafterna påverkar efterfrågan på persontransporter
genom ett ”cirkulärt orsakssamband”14. Kostnaden för konsumenten påverkas av hur många
som väljer att resa med transportmedlet. Samtidigt som utnyttjandegraden påverkar de
investeringar som genomförs, samt behovet av underhåll. Storleken på investeringar och
underhåll påverkar sedan i sin tur biljettpriserna, vilket leder till att det cirkulära sambandet
uppkommer. Detta bidrar till det som benämns som ett utnyttjandeproblem.  Det går dock
alltid att diskutera hur detta ”cirkulära orsakssamband” skulle se ut i verkligheten. Vissa
former av stordriftsfördelar kan till exempel förekomma.

På en marknad med perfekt konkurrens, utan olika former av marknadsmisslyckanden,
kommer transporterna att ske i den omfattning som kan anses ”tillfredsställande”15. Planering
är i ett sådant läge inte av något större intresse. Dock är inte transportmarknaden en marknad
där perfekta villkor föreligger. Marknadskrafterna kan inte ta hänsyn till de kostnader som
inte är korrekt prissatta. Här uppkommer det som kallas externa effekter i form av
luftföroreningar, personskador vid olyckor och andra effekter som marknaden inte fångar upp
i prissättningen. Detta leder till att beslut fattas med otillräcklig information. Vidare föreligger
etableringshinder på marknaden. Att bygga flera konkurrerande järnvägsnät är på många håll

                                                                
11 Banverket, 1997, kapitel 1, sid 2
12 Banverket, 1997, kapitel 1, sid 3
13 Banverket, 1997, kapitel 1, sid 4
14 Banverket, 1997, kapitel 1, sid 4
15 Banverket, 1997, kapitel 1, sid 4
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inte ekonomiskt hållbart. Det förekommer med andra ord skalfördelar i produktionen16.
Samtidigt har SJ trafikeringsrätt på vissa långväga sträckor17. Detta sammantaget leder till att
marknaden inte kan anses vara helt fri.

Dessa marknadsmisslyckanden har varit det offentligas motiv till att gå in och vara en aktör
på marknaden. Till exempel kan staten gå in och korrigera priserna så att de externa
effekterna internaliseras, det vill säga att de fångas upp i prissättningen. För järnvägar
använder sig staten av rörliga banavgifter18. Vid en samhällsekonomisk bedömning strävar
man efter att priserna ska användas så att infrastrukturen utnyttjas på ett effektivt sätt.

Priset för att nyttja exempelvis en järnväg ska för att vara samhällsekonomiskt effektivt
spegla den verkliga kostnaden, där alla effekter finns med i beräkningen, såsom
luftföroreningar och olyckor. Avgiften ska vidare ligga i nivå med den samhällsekonomiska
marginalkostnaden för transporten.

Beräkningar ska vara beroende av marginalkostnaden snarare än genomsnittskostnaden för att
en effektiv användning ska uppkomma. Kvantiteten som utnyttjas kan enligt de antagande
som gjorts i följande figur vara högre än då priset tar hänsyn till genomsnittskostnaden.
Frågan blir då vem som ska betala mellanskillnaden. En avvägning uppkommer där olika slag
av samhällsekonomisk ineffektivitet ställs mot varandra i tävlan om de skatteintäkter som
samhället totalt inbringar, vid en i förväg fastställd skattesats19.

Figur 2.1  Samhällsekonomiska effektivitetsförluster20

                                        q       q-opt     kvantitet

Det skuggade området motsvarar i ovanstående exempel den samhällsekonomiska
effektivitetsförlusten som uppkommer till följd av att marginalkostnadsprissättning inte
tillämpas. Vidare är vissa externa effekter inte med i prissättningen21.

                                                                
16 SIKA,1999, sid 14
17 Banverket, 1997, kapitel 1, sid 5
18 Banverket, 1997, kapitel 1, sid 5
19 Banverket, 1997, kapitel 1, sid 7
20 Priset är i denna figur lika med biljettpriset, som vid en given efterfrågekurva ger ett visst pris vid en optimal
efterfrågad kvantitet för producenten om de externa effekterna internaliseras, till skillnad från figur 1.2 där det är
den generaliserade kostnaden som konsumenten möter som speglar efterfrågan på kollektivtrafik.
21 Banverket, 1997, kapitel 1, sid 7
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Slutligen möter samhället ett nyanskaffningsproblem22. Samhället kan i viss mån påverka
utnyttjandegraden på den befintliga infrastrukturen. Samtidigt kan de påverka resandet genom
att bygga ut nya sträckningar. Samhällsekonomiska bedömningar föregår beslut om sådana
utbyggnader. Syftet med dessa bedömningar är att de ska underlätta för beslutsfattarna.
Analyserna ger det underlag som kan möjliggöra jämförelser mellan olika investeringar.
Bedömningarna ska leda till att de befintliga resurserna användas på ett så effektivt sätt som
möjligt. Följande två frågor ska besvaras23;

-Skall en åtgärd genomföras?
-Vilken åtgärd ska genomföras?

2.2.1 Osäkerhet och kalkylvärden
För att kunna genomföra samhällsekonomiska analyser krävs det att vi vet individernas
preferenser och betalningsviljor för olika effekter, samt deras förväntade reaktioner i olika
scenarier. Det finns en rad olika metoder för att få fram individernas betalningsviljor. Det går
att studera individernas val i verkliga situationer. Detta kan exemplifieras genom individernas
val av färdbiljett. Vissa väljer förstaklassbiljetter för att få mer service och bekvämare säten.
Priset de är beredda att betala för denna bekvämlighet kan studeras. Vidare kan studier av
verkliga situationer leda oss fram till indirekta värderingar. Den studerade varan är då en
annan än den vara som är intressant att studera. Dock kan individernas handlande visa på
deras betalningsvilja. Ett exempel kan vara villapriserna i områden med hög bullernivå.
Differensen i villapris visar då individernas värdering av bullret. Individernas val i
experimentella situationer kan också studeras. Individernas ställs då inför konstruerade
valmöjligheter. Avslutningsvis kan hypotetiska situationer studeras, exempelvis kan
enkätundersökningar få fram individernas betalningsvilja.24

Tillförlitligheten för de betalningsviljor som kommer fram genom de olika metoderna kan
diskuteras. Då individer svarar på enkäter kan deras svar skilja sig från verkligheten. De
använder sig av ett strategiskt beteende. Exempelvis kan individerna ha en benägenhet att
undervärdera sin betningsvilja om de vet att de i ett senare skedde kan komma att få betala ett
pris i samma storleksordning som sitt svar. Samtidigt kan studier av verkliga situationer vara
svåra att applicera på det konkreta fall som ska kalkyleras. Någon faktor kan skilja mellan den
studerade situationen och den beräknade.

Risk finns att systematiska fel uppkommer i kalkylerna. Överskattning av framtida resande är
exempel på detta. Detta bland annat på grund av att endast ett fåtal framtidsscenarion testats.
Underskattning av kostnader är vidare ett problem som förekommer i Banverkets och
Vägverkets beräkningar. Investeringskostnaderna har i många fall överskridit de antagna
kostnaderna vid beslutstillfället. Orealistiska nollalternativ har också funnits med i
beräkningarna.  Effekterna på natur- och kulturmiljö har vidare inte beaktats. Det saknas goda
schabloner för att uppskatta storleksordningen på natur- och kulturvärden. 25

                                                                
22 Banverket, 1997, kapitel 1, sid 7
23 Banverket, 1997, kapitel 1, sid 8
24 SIKA, 1999, sid 14-15
25 SIKA,1999, sid 18-21
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Det viktigaste redskapet för att få fram bättre beräkningsgrunder är uppföljning på de redan
genomförda projekten26. Genom att jämföra beräknade utfall med det verkliga resultatet kan
kalkylvärdena förbättras och noggrannare preciseras. ”Risken” för att kalkylen blir
oanvändbar minskar om kalkylvärdena ökar i tillförlitlighet. Därför måste det finnas tydliga
krav på uppföljning inom transportsektorn för att åstadkomma detta.

Osäkerheten i kalkylerna är främst relaterade till de ingående variablerna och parametrarna. I
vissa fall råder tveksamhet kring om beräkningshandledningarna är grundade på studier, som i
viss mån kan sägas ha säker kunskap. Utfallet av kalkylen bestäms vidare av projektets
utformning och genomförande. Risken för individerna i detta sammanhang är kopplat till de
effekter som individen möter till följd av projektets genomförande och hur detta samvarierar
med individens och samhällets övriga investeringar. Det handlar om individens osäkerhet i
nyttan av investeringen. 27

Inom samhällsekonomisk kalkylmetodik förespråkas att osäkerheten ska hanteras där den
uppstår. Det innebär att det i beräkningen hanteras vid varje kalkylpost och kalkylparameter.
Det gäller att inledningsvis beskriva osäkerhetens art och en bedömning av vilka
osäkerhetsfaktorer som är så stora att de förtjänar uppmärksamhet. Därefter ska olika extrema
utfall analyseras och dess konsekvenser för analysens lönsamhet speglas. Kalkylens
känslighet för störningar kommer då fram i ljuset. Slutligen ska utredningen visa på vilket
scenario som är det mest troliga.28

I nedanstående tabell visas de faktorer som kan leda till osäkerhet vid transportekonomiska
kalkyler. SIKA uppmärksammar särskilt byggkostnader och trafikflöden som viktiga källor
till osäkerhet vid lönsamhetsberäkningar. Vid studier har det visat sig att faktiska utfall ofta
avviker från bedömningarna i underlaget.

Tabell 2.1 Tänkbara källor till osäkerhet vid lönsamhetskalkyler inom transportsektorn

Parametervärden Prognoser Kostnader Effekter som inte
värderas

Ränta
Skattefaktor
Tidsvärden
Olycksvärden
Transportkostnader
Livslängder

Passagerarflöden
Godsflöden
Vagnflöden

Byggkostnader
Transportkostnader

Natur och
kulturvärden
Miljöeffekter

Källa: SIKA, 1999, sid 27

Ränta och livslängd är parametrar i kalkylerna som i hög grad påverkar resultatet redan vid
små förändringar. Även den prognostiserade trafiken har stor betydelse för beräkningens
utfall. Detta är faktorer som SIKA pekar på, som viktiga för vidare forskning.

                                                                
26 SIKA,1999, sid 19
27 SIKA,1999, sid 23
28 SIKA,1999, sid 24-25
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Denna studie tar sin utgångspunkt i de kalkylvärden som banverket och vägverket använder i
sina egna beräkningar. Det innebär att osäkerheten i beräkningarna fortfarande finns, men att
de i stort överensstämmer med övriga beräkningar på området.

En sammanställning av några kalkylvärden som Banverket och SIKA tagit fram finns i bilaga
2. Där finns bland annat kalkylvärden som ränta, livslängd, skattefaktor, modeller för
uträkning av kostnader, tidsvärderingar och uppskattade värden för olyckor.

Det går dock att kommentera dessa kalkylvärden, till exempel förväntas driftskostnaderna för
tågtrafiken bli lägre i framtiden, då nya tåg sätt i trafik. Banverket har i
beräkningshandledningen endast i mycket liten utsträckning tagit hänsyn till detta29.
Driftskostnaden består av två funktioner, den ena är en avståndsberoende kostnad och den
andra är en tidsberoende kostnad. I de avståndsberoendekostnaderna ingår
el/dieselförbrukning, underhåll och städning. I de tidsberoende kostnaderna ingår kapital och
personalkostnader.

Samtidigt är det av intresse att studera hur färdmedelsfördelningen kan komma att se ut.
Transportrådet har arbetat för att utveckla modeller för persontransportprognoser. Modellerna
är mycket omfattande och detaljerade och kräver vissa tekniska hjälpmedel, samt en stor
mängd ingångsdata. KTH har istället tagit fram modeller som är grövre och ger mer
översiktliga uppgifter. De har tagit fram en enkel empirisk modell av färdmedelsval. Denna
grundar sig på studier av 162 svenska ortsrelationer i Mellansverige. Reseavståndet är 60-500
km. Vilket leder till att valet står mellan bil och tåg. Buss och flyg har en relativt liten
betydelse totalt sett. 30 För denna studie är KTH:s modell därmed mer intressant än mer
omfattande modeller, då de ingångsdata och tekniska hjälpmedel som står till buds inte är så
avancerade.

Modellen från KTH ser ut som följer. Resande mellan två orter Oi och Oj fördelar sig mellan
färdmedel beroende på;

Rel = Restidsrelationen tåg/bil
C    = Antalet tågbyten i förbindelsen
Tu  = Turtäthet, antal enkelturer per dag
A    = Avståndet (antal km på landsväg) mellan de två orterna
B    = Total befolkningsmängd (Bi + Bj) på de två orterna

Kvoten mellan antalet tågresenärer och antalet bilresenärer mellan orterna Oi och Oj
betecknas Kij.

Då får vi en modell som ser ut som föjler;

Kij = 0.0036 * Rel –1.28 * (C + 1)-0.71 * Tu0.37 * A 1.19 * B-0.20

Samtidigt måste hänsyn tas till att ny trafik kan genereras till följd av bättre förbindelser och
att det därmed inte enbart är frågan om en omfördelning av redan befintlig trafik. Hälften
antas häröra från en omfördelning och hälften från nygenererad trafik, enligt KTH:s modell.

                                                                
29 Banverket, 1997, kapitel 4, sid 22
30 Andersson E, 1992, sid 14-15
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Modellen för färdmedelsfördelning bygger som vi ser av formeln och uppräkningen ovan på
fem ingående variabler. Restidsrelationen mellan tåg och bil, samt avståndet mellan de
aktuella orterna ger enligt modellen stort utslag på fördelningen mellan tåg och bil. Det
innebär att en förändring av restidsrelationen skulle ge en märkbar ändring i
färdmedelsfördelning.

Andra faktorer som påverkar färdmedelsfördelningen är antalet byten och turtätheten för
tågtrafiken. Det är faktorer som likt restidsrelationen kan komma att påverkas vid en
omläggning av kollektivtrafiken. En infrastrukturåtgärd kan därmed, enligt KTH:s modell,
förändra människors resvanor.

Slutligen har vi en variabel som ger effekter på färdmedelsfördelningen, men som inte direkt
påverkas av ett infrastrukturprojekt. Denna variabel är befolkningens storlek i de båda
kommunerna.
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3. Nulägesanalys

3.1 Tidigare studier
Ett antal studier har genom åren genomförts för att se på möjligheten att starta upp
persontågstrafik på TGOJ-banan.

§ Buss och tåg, 1983
§ Sörmlandspendeln, Länsstyrelsen, Järnvägsfrämjandet, 1984
§ Stellan Lundberg AB, 1990
§ SLT, 1993
§ Tågtrafik på TGOJ-banan, 1996

Den senaste rapporten Tågtrafik på TGOJ-banan är av intresse att studera, för att se vilka
beräkningsgrunder som tidigare använts. Rapporten låg vidare till grund för de diskussioner
som senare fördes i Länstrafikens styrelse.

Rapporten tar bland annat upp banans standard, nödvändiga investeringar inför en uppstart av
persontågstrafik, stationer utmed sträckningen, andra liknande tågsystem, en tänkt tidtabell
och en företagsekonomisk kalkyl.

3.2 Resandeunderlag i nuläget
För att beräkna det kommande resandeunderlaget är det viktigt att börja med att studera
dagens resande. Resandet sker idag med olika transportmedel och har olika karaktär. Resandet
kan delas in i följande undergrupper; arbetspendling, fritidsresor och tjänsteresor. Färdmedlen
kan också delas in i fyra undergrupper; bil, buss, flyg och övrigt. I gruppen övrigt ingår de
som går eller cyklar. I denna studie är bilresenärerna och de som åker kollektivt med buss
intressanta. Detta på grund av att de aktuella delsträckorna varken inbjuder till flygresor eller
cykelturer. I det ena fallet är sträckorna generellt sett för korta och i det andra för långa.

För att finna ett värde på dagens resande har följande faktorer studerats;

§ Antalet boende längs järnvägssträckningen
§ Resvanor
§ Antalet arbetspendlare i korridoren
§ Nuvarande resandet med buss
§ Nuvarande resandet med bil

Landstinget i Sörmland beställde 1997 statistik över pendlingen i länet från Inregia AB. De
siffror som redovisas i Inregias rapport kommer bland annat att ligga som grund för den
statistik som kommer att presenteras i detta arbete. Inregia AB hämtade sin statistik från
SCB:s databas SDB och rikstäckande resvaneundersökningen (Riks-RVU). I rapporten finns
statistik över befolkningsmängd, antalet förvärvsarbetare, antalet arbetsplatser i länet och
antalet pendlare inom och utom länet. För en fylligare redovisning av statistiken kan läsaren
gå till bilaga 1. Där presenteras ytterligare uppgifter som kan tänkas vara av värde för den
mest intresserade.

För att ge läsaren en bild av hur resandeunderlaget kommer att tas fram följer en skiss nedan.
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Figur 3.1 Skiss över beräkningsgången

Resvaneundersökningar
ger oss  storleksordningen på
arbetspendlingen.
Se figur 3.3

Befolkningsstatistiken
ger oss antalet arbetspendlare
i korridoren.
Se figur 3.4

Beräknat totalt antal resande
Ovanstående två uppgifter leder oss
fram till ett beräknat totalt antal
resande.
Se tabell 3.2

Resvaneundersökningar
Ger oss storleksordningen på
kollektivtrafikresorna.

Beräknat antal resande med kollektivtrafik
Ovanstående två uppgifter leder oss fram till ett beräknat
antal resande med kollektivtrafiken.
Se tabell 3.3

Kalibrering
De beräknade uppgifterna stäms
därefter av med dagens
bussresande och antalet bilar på
vägarna i korridoren.

Dagens bussresande
Från Länstrafiken hämtas
uppgifter om antalet resande på
dagens busslinjer.
Se tabell 3.4

Dagens biltrafik
Från Vägverket hämtas
uppgifter om antalet bilar på
vägarna i korridoren.
Se tabell 3.6, 3.7, 3.8

Estimerat resande
Slutligen får vi fram ett
estimerat resande.
Se tabell 3.9
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Inledningsvis redovisas antalet boende längst järnvägssträckningen. Vi börjar först med att
visa det totala antalet boende i  Södermanlands län som vid årsskiftet 1997/1998 var 256 870
invånare fördelat på länets nio kommuner, enligt bilaga 1. Lite mindre än hälften av dessa
invånare är förvärvsarbetare. Vidare kan nämnas att cirka 80 procent av de som
förvärvsarbetar har sin arbetsplats inom den egna kommunen. Resterande pendlar till någon
annan kommun i länet eller utanför länsgränsen. Slående för Sörmland är den höga andel,
cirka 12,5% av förvärvsarbetarna, som pendlar till ett arbete utanför det egna länet. Detta kan
jämföras med de cirka 10 % som pendlar till en annan kommun inom länet. 31 Detta är mycket
beroende på Sörmlands geografiska placering med närheten till Stockholm och Norrköping.
Även Södertälje och Västerås fångar upp en del av den sörmländska arbetskraften.

De individer som är bosatta i Eskilstuna, Flen, Nyköping och Oxelösund kommer att vara
direkt påverkade av en uppstart av persontrafik på TGOJ-banan, då järnvägssträckningen
berör dessa kommuner. I nedanstående tabell ser vi befolkningsutvecklingen i dessa
kommuner från 1980 till 1997.

Figur 3.2 Befolkningsutvecklingen i de berörda kommunerna

         Eskilstuna         Flen                Nyköping         Oxelösund

Källa: LänsTrafiken,1996, sid 21
           Länsstyrelsen i Södermanland 32

Antalet invånare redovisas vid tre mätpunkter; 1980, 1994 och 1997. I tre av de fyra
kommunerna har antalet invånare minskat de senaste åren. Nyköping bryter dock mot denna
trend. Antalet invånare har dock inte varierat drastiskt. Befolkningsutveckling kan vara av
betydelse, då framtida resande ska beräknas. Det är viktigt att studera om befolkningen
kraftigt ökar eller minskar, då detta skulle kunna påverka resandeunderlaget i positiv
respektive negativ riktning. De siffror som framkommer i den redovisade statistiken ovan
tyder på att befolkningen är ganska stabil. Det leder oss fram till att statistik som står att finna
för resande dessa år kan antas stämma relativt väl överens med dagens situation. Slutsatsen
blir därmed att befolkningsförändringarna är i så ringa omfattning att de inte påverkar utfallet
i analysen i någon större utsträckning.

                                                                
31 Inregia AB, 1997, sid 3
32 Länsstyrelsen i Södermanland, www.d.lst.se/fakta/geografi/landarea.htm,
    1999-03-30, För de exakta siffrorna gå till bilaga 1.
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Resvanorna i länet följer i stort sett det mönster som gäller för hela landet. Drygt 40 procent
av alla resor är till och från arbetet/skolan. Resor i samband med fritidssysselsättning står för
drygt 20 procent av vårt resande. Var tionde gång vi reser är det för att hälsa på någon
släkting eller bekant. Något färre är andelen resor som går till affären för att köpa dagligvaror.
Resor i samband med tjänsten eller för att sköta andra inköp står vardera för mindre än 5
procent. Sörmland ligger marginellt högre än riket vad avser andelen arbetsresor, samtidigt
som andelen inköpsresor ligger något lägre.33

Valet av färdmedel bland sörmlänningarna skiljer sig något från riket i övrigt. 40 procent
väljer att själva köra en bil. Bilpassagerarna står för 15 procent. Både andelen bilförare och
passagerare är i stort sett samma procentandel som riket i övrigt. Andelen som går eller cyklar
är dock högre än riket i övrigt. 20 procent väljer att gå. Lite drygt 15 procent tar cykel. Något
lägre än riket i övrigt ligger andelen som tar buss, nästan 5 procent. 34 I detta fall är cykel och
gående inget direkt alternativ. Detta innebär att cirka 8 procent kommer att ta bussen och
cirka 87 procent åker bil. Övriga färdmedel står då för cirka 5 procent. 35

Figur 3.3 Färdmedelsval för det totala resandet

Både vad gäller resvanor och färdmedel är siffrorna en sammanställning för hela Sörmlands
län. För den aktuella korridoren kan relationerna fördela sig på ett annat sätt. Samtidigt säger
ovanstående uppgifter inget om det inbördes förhållandet mellan de två faktorerna. Om jag
åker på min fritid kanske fördelningen mellan olika färdmedel är en annan än om jag åker för
tjänstens räkning.

Slutsatsen vad gäller resvanorna är därmed att de i stort sett följer övriga riket. Bilisterna är
den överlägset största gruppen. Endast en liten del av alla resor sker med kollektiva
färdmedel.

                                                                
33 Inregia AB, 1997, sid 4
34 Inregia AB, 1997, sid 5
35 Om cykling och gående utesluts kommer bussåkandets andel att vara 5 av 63 och bilåkandet 55 av 63.

= Bilresenärer

= Bussresenärer

= Övriga färdmedel
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Mellan de fyra städerna finns det varje dag en skara som pendlar fram och tillbaka för att
transportera sig mellan bostaden och arbetet. Andelen som pendlar mellan dessa kommuner,
arbetspendlare i korridoren, visas i följande figur. Uppgifterna är från åren 1990, 1994 och
1995. I figuren nedan är resande mellan två orter sammanslagna oavsett om de reser i nordlig
eller sydlig riktning till arbetet, för mer utförliga siffror hänvisas läsaren till bilaga 1. För
trafikplanering kan det vara intressant att veta i vilken riktning resenärerna reser och hur
strömmarna ser ut över dagen. I denna studie antas dock tidtabellen, med turtätheten och antal
resor per dag vara given, enligt avgränsningen som redovisas i kapitel 1.

Figur 3.4 Arbetspendling i korridoren

                 Ox-           Ox-            Ox-           Nyk-          Nyk-         Flen-
                 Nyk.         E:a             Flen          Flen            E:a            E:a

Källa: Inregia, 1997, sid 7-8,11-12
          LänsTrafiken, 1996, sid 21

Som vi ser har arbetspendlingen mellan orterna minskar något från 1990. Detta kan tänkas
bero på den lågkonjunktur som Sverige kom in i under början av 1990-talet. Detta bidrog till
att flera personer förlorade sina arbeten och följaktligen inte längre var pendlare.
Konjunkturen vänder för tillfället svagt uppåt, vilket leder till att siffrorna från 1990, kan
antas var i någorlunda nivå med dagens resande. I ovanstående figur ser vi det totala antalet
arbetspendlare i korridoren oberoende av färdmedel. För denna studie är det av stor vikt att se
hur dessa fördelar sig mellan de olika transportmedlen. Länstrafiken har mätt antalet
arbetspendlare som åkte kollektivt 1990. Vidare ser vi, i nedanstående figur, den procentandel
av pendlarna som väljer det kollektiva färdmedlet.

Tabell 3.1 Kollektivtrafikresande pendlare

Antal Procent
Oxelösund-Nyköping 494 16,5
Oxelösund-Eskilstuna 4 30,8
Oxelösund-Flen 1 9,1
Nyköping-Flen 27 10,4
Nyköping-Eskilstuna 20 7,1
Flen-Eskilstuna 62 9,8

Källa: LänsTrafiken, 1996, sid 21
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I dagsläget åker mindre än 10 procent av arbetspendlarna kollektivt, enligt Länstrafiken i
Sörmland 36. Dock ser vi i ovanstående sammanställning att andelen varierar mellan olika
delsträckor. Mellan Oxelösund och Eskilstuna ser vi en 30% användning av kollektivtrafiken
vid arbetspendling. Tilläggas ska dock att antalet som pendlar mellan dessa båda orter är
väldigt litet, så små variationer ger stora utslag.  Den goda turtätheten mellan Nyköping och
Oxelösund som tillämpas i dagsläget kan vidare påverka pendlarnas benägenhet att använda
kollektivtrafiken i positiv riktning.

Samtidigt står arbetspendlarna för cirka en tredjedel av alla resor. Den tiondel som åker
kollektivt av arbetspendlarna kan jämföras med det totala resandet som ligger närmare åtta
procent avseende valet av kollektivt färdmedel (se tidigare uppgift). Om statistiken för länet
även stämmer på de respektive delsträckorna skulle det totala antalet resandet varje dag
mellan dessa orter, alla färdmedel för år 1995 se ut som följer;

Tabell 3.2 Beräknat totalt antal resande per dag

Delsträcka Antal
Oxelösund-Nyköping 7431
Oxelösund-Eskilstuna 81
Oxelösund-Flen 54
Nyköping-Flen 1128
Nyköping-Eskilstuna 636
Flen-Eskilstuna 1731

Källa: Egen37

Samtidigt skulle 8 procent av dessa, enligt den tidigare statistiken, åka kollektivt. Det innebär
att antalet kollektivtrafikresande skulle se ut som följer;

Tabell 3.3 Beräknat antal kollektivtrafikresenärer per dag
Delsträcka Antal
Oxelösund-Nyköping 594
Oxelösund-Eskilstuna 6
Oxelösund-Flen 4
Nyköping-Flen 90
Nyköping-Eskilstuna 51
Flen-Eskilstuna 138

Källa: Egen38

För att se hur väl dessa antagna siffror stämmer med verkligheten redovisas nedan antalet som
reser med buss i dagsläget. Nämnas bör dock att nedanstående uppgifter redovisar enkelresor.
Det innebär att varje resenär som åker fram och tillbaka under en dag räknas två gånger i
Länstrafikens uppgifter.
                                                                
36 Andersson G., 1999-05-28, intervju
37 Beräkningen bygger på att arbetspendlarna står för en tredjedel av alla resor, vilket Länstrafiken menar, enligt
intervju med Göran Andersson.
38 Beräkningen bygger på tabell 3.2 och antagandet att 8% åker kollektivt
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Dagens kollektivtrafikresande kan ta sig många olika vägar. De busslinjer som är aktuella vid
en studie är följande linjer 715, 760, 415, 215, 701 och 801. Linje 715 är den mest använda.
Den går mellan Nyköping och Oxelösund. Anledningen till att linjen är relativt väl trafikerad
kan ha sin förklaring i den höga andel arbetspendlare som finns mellan de båda kommunerna.
Kommunerna ligger vidare relativt nära varandra geografiskt sett.

Linje 760 trafikerar sträckan Nyköping-Flen  Från Flen upp till Hälleforsnäs går linje 415. För
den som sedan vill fortsätta upp till Eskilstuna från Hälleforsnäs finns buss 215.  För den som
vill åka direkt från Nyköping till Eskilstuna finns linje 701 och linje 801. 801 är expresstur
och har något kortare restid än 701, då expressbussen stannar på färre platser.

Tabell 3.4 Antal påstigningar på dagens busslinjer

Busslinje Datum Antal resande
Linje 715                        9 februari 1999     1003
     Ox-Nyk                   11 februari 1999     1272
Linje 760
     Nyk-Flen

  9 februari 1999
11 februari 1999

  493
  657

Linje 415
     Flen-Hälleforsnäs

  9 februari 1999
11 februari 1999

  428
  384

Linje 215
     Hälleforsnäs-E:a

  9 februari 1999
11 februari 1999

  235
  233

Linje 701
     Nyk-E:a

  9 februari 1999
11 februari 1999

  433
  547

Linje 801
     Nyk-E:a

  9 februari 1999
11 februari 1999

  144
  123

Källa: LänsTrafiken i Sörmland

Som vi ser av ovanstående uppgifter sammanfaller inte det beräknade resandet med det
verkliga utfallet på alla sträckor. Mellan Nyköping och Oxelösund, samt mellan Eskilstuna
och Flen stämmer de framräknade uppgifterna relativt väl med det verkliga utfallet. På de
övriga sträckorna får vi istället ett läge där antalet som åker kollektiv överstiger det beräknade
antalet. Detta kan dels bero på att uppgifterna inte är tagna från samma år. De beräknade
uppgifterna baserar sig på åren 1990 och 1995. Det verkliga bussåkandet är hämtat från 1999.
Vidare kan diskrepansen bero på antalet arbetspendlare på dessa sträckor är relativt få. Det
kan eventuellt innebära att arbetsresornas andel av det totala antalet resor mellan dessa orter
är mindre än en tredjedel. Samtidigt är uppgifterna om resvanor i länet beräknade på alla resor
som överhuvudtaget genomförs. Det innebär att även mycket korta resor är inkluderade.
Oxelösund och Nyköping kan precis som Flen och Eskilstuna vara naturligt kopplade till
varandra avseende handel och arbetsplatser. Det gör att den generella statistiken för hela länet
är bättre anpassad för dessa sträckor. Vidare är uppgifterna från LänsTrafiken räknade på det
totala antalet resande på linjen. I dessa uppgifter finns även de personer med räknade som
reser inom den egna kommunen.
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I nedanstående redovisning ser vi dessutom att arbetspendlarnas del av
kollektivtrafikresenärerna är högst på de två sträckor där uträkningen och verkligheten är mest
i samklang med varandra.

Tabell 3.5 Andelen kollektivtrafikresenärer som reser till arbetet

Delsträckor
båda riktningarna

Andel av
kollektivtrafik
resenärerna som är
arbetspendlare

Antal enkelresor med
kollektivtrafik för
arbetspendlare 1990

Bussåkare 1999
(alla former av
resenärer)
redovisar enkelresor

Ox-Nyk 87,7 998 1137
Nyk-Flen 9,7 56 575
Nyk-E:a 7,7 48 623
Flen-E:a 53,0 124 234

Vi ser att det är stora variationer mellan de olika sträckorna. Detta kan bero på att människor
inte upplever kollektivtrafiken mellan Nyköping- Flen-Eskilstuna som fullvärdig för pendling
eller att antalet arbetspendlare mellan dessa orter är relativt litet.

Slutsatser dragna från statistiken över dagens kollektivtrafikresande är vanskliga att göra.
Samtidigt är dessa uppgifter av stor betydelse för den kommande samhällsekonomiska
beräkningen, varmed stor noggrannhet måste iakttagas. Detta för att minska osäkerheten i
uträkningarna.

På sträckan mellan Oxelösund och Nyköping där kollektivtrafiken i dagsläget är väl utbyggd
och arbetsmarknaden är nära sammankopplad ser vi dock en hög nyttjande grad av
kollektivtrafiken. Vi får fram att det är närmare 600 bussresenärer varje dag.

Antalet resande med buss på linje 701 och 801 mellan Eskilstuna och Nyköping är cirka 300.
Med i beräkningen får vi ta att några av dessa endast åker korta sträckor inom den egna
kommunen. Det innebär att de även efter en uppstart av tågtrafiken kommer att vara beroende
av bussar. Samtidigt är det några som åker mellan Malmköping som ligger i Flen kommun
och Nyköping, samt mellan Malmköping och Eskilstuna. Vi kan anta att endast en sjättedel av
resenärerna åker hela sträckan från Nyköping till Eskilstuna. En sjättedel åker mellan
Nyköping och Flen, en tredjedel mellan Flen och Eskilstuna. Den tredjedel som återstår åker
inom den egna kommunen. Detta antagande kan anses rimligt då vi ser på biltrafiken mellan
dessa tre orter, längre fram i uppsatsen. Samtidigt kan vi jämföra detta med tabell 3.3 där
kollektivtrafikresandet mellan Eskilstuna och Nyköping antas vara 57 stycken. Det innebär att
cirka 60 personer åker buss på hela denna sträcka.

På linje 760 mellan Nyköping och Flen är det cirka 300 resande. Vi kan också här antaga att
några reser inom den egna kommunen. Om vi ser på biltrafiken mellan Bettna och Nyköping
ser vi att den är dubbelt så stor som mellan Bettna och Flen. Utifrån detta görs ett antagande
om att den inomkommunala pendlingen på sträckan står för cirka trefjärdedelar. Pendling
inom Nyköpings kommun, speciellt mellan Stigtomta och Nyköping antas utgöra en stor
andel av detta resande. Vi gör ett antagande om att det är cirka 90 resenärer per dag.
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Antalet som åker bil på vägarna mellan de olika orterna mäts av Vägverket. I deras statistik
finns uppgifter på antalet bilar och lastbilar på sträckorna. I denna studie är endast
personbilarna av intresse. Därmed redovisas inte siffror över antalet lastbilar som trafikerar de
aktuella sträckorna. Det mätningarna över antalet personbilar visar på är antalet bilar som
passerar vid vissa mätpunkter. Utefter en väg sker flera mätningar, exempelvis vid de olika
vägar som ansluter till den större huvudleden. Det ger en bild över hur många bilar som
tillkommer vid olika vägkorsningar samt tar av vid olika vägskäl. Siffrorna är vidare
årsmedeldygnstrafik.

Figur 3.5 Skiss över vägsträckningarna mellan de aktuella orterna

De aktuella vägarna är väg 53 som går från Nyköping upp mot Eskilstuna via Malmköping
och vägen från Nyköping upp mot Flen som heter väg 52 fram till Bettna och därefter väg
221. För resande från Flen till Eskilstuna gäller väg 55 fram till Malköping därefter väg 53.
Nedan följer vägverkets mätningar på dessa vägsträckor, samt kommentarer kring de samma.

Malmköping

Väg 53

Oxelösund

Nyköping

Flen

Eskilstuna

Väg 53

Väg 55

Väg 221

Väg 52

Bettna
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Tabell 3.6 Resande på Väg 53 mellan Nyköping och Eskilstuna

Mätpunkt Antal personbilar
Närmast Nyköping 4950
Vid vägkorsning mot väg 805 1730
Vid vägkorsning mot väg 636 1140
Vid vägkorsning mot väg 638 1000
Vid vägkorsning mot väg 662 1380
Vid vägkorsning mot väg 57 1930
Vid vägkorsning mot väg 857 (Sparreholm) 4900
Vid vägkorsning mot väg 55  (Malmköping) 2370
Vid vägkorsning mot väg 686 2560
Vid vägkorsning mot väg 898 2780
Närmast Eskilstuna 5250

Källa:Vägverket39

Sträckan är på 80480 meter. Vi ser att sträckan från Malmköping upp mot Eskilstuna
trafikeras av cirka 2500 bilar, samtidigt som sträckan från Nyköping upp mot Malmköping
endast trafikeras av cirka 1000 bilar. På sträckan mellan Flen och Eskilstuna är det därmed
cirka 1500 bilar.

Tabell 3.7 Resande på Väg 52 mellan Nyköping och Bettna

Mätpunkt Antal personbilar
Närmast Nyköping 6060
Vid vägkorsning mot väg 608 (Stigtomta) 4520
Vid vägkorsning mot väg 613 3930
Vid vägkorsning mot väg 631 (Vrena) 2400
Vid vägkorsning mot väg 633 2010
Närmast Bettna 2200

Källa: Vägverket40

Sträckan är på 28235 meter. Det inom kommunala resandet  inom Nyköpings kommun står
för en stor andel på denna sträcka. Bettna ligger dock i Flens kommun. Resande mellan
Bettna och Nyköping är relativt utbrett.

 Tabell 3.8 Resande på Väg 221 mellan Bettna och Flen

Mätpunkt Antal personbilar
Närmast Bettna 1010
Vid vägkorsning mot väg 655 1380

Källa: Vägverket41

                                                                
39 Siffrorna är hämtade från selekterad vägförteckning. Listnotering AL 90B 99:4522. Vägnummer 53
40 Siffrorna är hämtade från selekterad vägförteckning. Listnotering AL 90B 99:4522. Vägnummer 52
41 Siffrorna är hämtade från selekterad vägförteckning. Listnotering AL 90B 99:4522. Vägnummer 221
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Sträckan är på 16908 meter. Båda ovanstående tabeller ger en bild av resandet mellan
Nyköping och Flen. Antalet resande över kommungränsen kan uppskattas till cirka 1000
bilar.

För sträckan mellan Oxelösund och Nyköping finns en ungefärlig siffra på 8000 bilar per
dygn. Noggrannare än så är inte de siffror som denna utredning bygger på42.

När vi ser på statistiken från Vägverket måste vi komma ihåg att de endast redovisar antalet
bilar och inte antalet resande. I vissa bilar kan det vara allt från en till fyra passagerare. Dock
vet vi att många åker helt ensamma i sina bilar. Samtidigt blir den som åker fram och tillbaka
mellan två städer räknad två gånger. Det är viktigt att se på de mätpunkter som noterar lägst
antal bilar. De ger en bild av hur många bilar som maximalt kan tänkas färdas mellan orterna.
På väg 53 mellan Eskilstuna och Nyköping är det som lägst 1000 bilar. Alla resenärer
förväntas åka tur och retur. Det skulle betyda att det är 500 bilar. Om vi räknar med att det i
snitt åker cirka 1,4 personer per bil skulle det betyda att 700 personer åkte mellan dessa två
orter. Mellan Nyköping och Flen ser vi att det vid vägkorsningen 52/633 är cirka 2000 bilar.
På väg 221 från Bettna upp mot Flens tätort är dock resandet inte lika stort. I likhet med det
tidigare exemplet över resande mellan Eskilstuna och Nyköping samt med hänsyn till tabell
3.3 estimeras antalet bilresande till 1300 stycken.

Genom ovanstående beräkningar och antagande i detta kapitel får vi fram ett estimerat
resande i dagsläget. Detta är på intet sett en given sanning. Avvikelser kan förmodligen
förekomma. Uträkningarna kan ge felaktiga uppgifter. Vi får dock antaga att vi ligger
någorlunda i paritet med dagens resande utmed sträckningen. I nedanstående tabell redovisas
de estimeringar som gjorts.

Tabell 3.9 Estimering av nuvarande resande per dag

Delsträcka Bussresenärer Bilresenärer
Oxelösund-Nyköping cirka 600 cirka 8000
Nyköping-Flen cirka 90 cirka 1300
Nyköping-Eskilstuna cirka 60 cirka 700
Flen-Eskilstuna cirka 50* cirka 1500

Källa: Egen43

* exklusive de som reser med tåg och de som reser mellan Malmköping och Eskilstuna.

                                                                
42 Vägverket, karta MF 924931.
43 Siffrorna bygger på de uppgifter som presenterats i avsnitt 3.3 som exempelvis antalet påstigningar per dag på
bussarna. Siffrorna är avrundat till hela 100-tal, förutom i tre fall där en avrundning uppåt till 100 skulle ge en
felaktig bild. Vidare är uppgifter hämtade från Vägverkets mätningar. Beräkningarna är mycket grova och kan
därför ge upphov till stor osäkerhet i kalkylerna.
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3.4 Liknande exempel

3.4.1 Kostnader för regionaltågssystem
Konsultföretaget ENVITRAK redovisade i en rapport, en uppräkning av olika
regionaltågssystem i landet och deras driftskostnader44. Uppställningen ger en bild av
kostnaderna för de olika regionaltågen och antalet resande per år.

Följande regionaltågssystem och statistik finns bland annat med i rapporten;

Tabell 3.10 Uppgifter från andra regionaltågsystem45

Tågkm/år Kr/tågkm Kr/platskm Totalt mkr/år Resande
Pågatågen 2 788 000 57 0,31 160 7    milj.
SiTY-tågen    172 000 31 0,46     5,4 0,2 milj.
Blekinge
kustbana

   975 000 35 0,25   34,2 0,6 milj.

Länstågen i
Småland/Halland

1 840 000 26 0,34   48 0,9 milj.

Älvsborg    505 000 30 0,24   15,4 0,5 milj.
GLAB 1 400 000 82 0,48 115,4 4,1 milj.
Bohusbanan    785 000 54 0,30   43 0,6 milj.
Kinnekullebanan    660 000 25 0,37   16,5 0,3 milj.
Östergötland 1 100 000 24 0,31   26,3 0,5 milj.
Värmland    479 000 32 0,27   14,5 0,4 milj.
VL-tåg 1 380 000 49 0,39   67 0,7 milj.
Västerdalsbanan    362 000 20 0,30     7,2 0,1 milj.
Upptåget    278 000 95 0,51   26,3 0,3 milj.
X-tåg    360 000 47 0,28   16,9 0,2 milj.
Ådalsbanan    220 000 61 0,26   13,4 0,2 milj.
Västerbotten      81 000 29 0,43     2,3 <0,1 milj.
Genomsnitt 43,6 0,34
Genomsnitt * 39,7 0,34

För att få ett grepp om vilken kostnad som regionaltågsystemen innebär har samtliga kostnader per tågkilometer
respektive platskilometer summerats för att sedan divideras med det totala antalet värden, för att på det sättet få
fram ett genomsnittligt värde. Genomsnitt* exkluderar de två högsta och de två lägsta värdena.

För mer utförliga uppgifter och tillhörande kommentarer bör läsaren själv titta i rapporten.
Det som kan sägas om ovanstående siffror är dock att kostnaden för en tågkilometer varierar
kraftigt mellan olika regionaltågssystem. Västerdalsbanan klarar sig med endast 20 kronor
samtidigt som Upptåget kostar 95 kronor per tågkilometer. Varierande kostnader för trafiken
skulle kunna bero på resandevolymen; antalet resande samt turtätheten. Detta samband går
dock inte att utläsa av ovanstående tabell. Förklaringen kan istället till viss del ligga i olika
avskrivningstider för investeringar. Samtidigt inkluderar vissa beräkningar även de fasta
anläggningskostnaderna. Detta gör att en direkt jämförelse mellan de olika regionaltågs-

                                                                
44 Envitrak, 1993, Bilaga, sid 1-28
45 Envitrak, 1993, Bilaga, sid 1-28
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systemen är vansklig. Det gäller att inte dra för stora slutsatser från ovanstående material utan
istället se det som ett underlag för vidare diskussion.

Den genomsnittliga kostnad i tabellen ovan ligger väl i fas med den kostnad som Länstrafiken
i Sörmland brukar använda vid beräkningar; 40 kronor46.

3.4.2 Kustpilen ett liknande fall

Den 7 januari 1992 introducerades ett nytt tågkoncept i Blekinge. De nya regionaltågen
trafikerar sträckan Karlskrona-Malmö. För resenärerna innebar detta restidförkortning på
vissa sträckor, inga byten på sträckan och som en konsekvens av ändrade momsregler en
minskad biljettkostnad. Antalet resande ökade fram till 1993 med cirka 100% jämfört med
antalet resande 1990.

Tabell 3.11 Utbud för resenärerna på Kustpilen

1990 (vår) 1991 (vår) 1992 (höst)
Biljettpris i kronor
Karlskrona - Malmö
Karlskrona – Karlshamn
Månadskort

199
63
250

270
86
330

219
50
330

Antal byten 1-2 1-2 0
Restid i timmar
(hela sträckan) 3,23 3,23 3,09
Antal turer
Karlskrona – Malmö
Buss
Tåg

3-2
5

3-2
5-6

0
11

Antal turer
Karlskrona – Kristianstad
Buss
Tåg

3-2
5

4
6

1
11

Källa: Lindh C, 1994, sid 13

I övriga Sverige minskade tågresenärerna under samma period med 10%. Kustpilen avviker
därmed kraftigt från övriga landet.

Resandeprognoser för sträckan pekade på en resandeökning med 44%. Detta kan jämföras
med den 100 %-iga ökning som det blev i verkligheten. Detta ger en bild av att
regionaltågstrafik i viss utsträckning möter en stor efterfrågan.

                                                                
46 Från Intervju med Göran Andersson
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4. En samhällsekonomisk bedömning

4.1 Förutsättningar för studien
Tidigare utredning rörande TGOJ-banan pekar endast på effekterna för trafikutövaren. Detta
generar dock endast en företagsekonomisk beräkning. Denna studie ska försöka belysa frågan
utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Skillnaden kan förenklat sägas ligga i en ansats att
istället för att beräkna intäkter se till de uppkomna nyttoeffekterna. Intäkter likt biljettintäkter
för trafikutövaren och banavgifter för infrastrukturhållaren är endast att se som uttryck som
tillsammans med kostnadsförändringar visar på storleksordningen i reala termer av nyttan av
tillkommande trafik. Vidare ger den samhällsekonomiska beräkningen uppgifter kring
effekter för fler än enbart trafikutövaren. Även de effekter som uppkommer för
infrastrukturhållaren, resenärerna och övriga samhället studeras.

Studien visar på effekterna över en  60-årsperiod och diskonteringsräntan ligger på 4%, enligt
den beräkningshandledning som banverket tagit fram (se bilaga 2). Diskonteringsräntan
påverkar i sin tur värdet på framtida intäkter och kostnader. En samhällsekonomisk kalkyl
som ska ge en bild av effekterna i samband med persontågstrafik mellan Oxelösund och
Eskilstuna måste ställas i relation till dagens busstrafik. Ett jämförelsealternativ ska ställas
mot utredningsalternativet, som uppstarten av persontågstrafiken i fortsättningen kommer att
kallas. Jämförelsealternativet är i detta fall att fortsätta trafiken som vanligt med trafikering av
bussar på den aktuella sträckan.  Generellt brukar sägas att jämförelse alternativet är den
åtgärd som kommer att genomföras om inte det utredda alternativet genomförs.

Effekter  för infrastrukturhållaren
§ Anläggningskostnader -direkta anläggningskostnader

-projektomkostnader
§ Kostnader för vidmakthållande -drift

-underhåll
-förebyggande och avhjälpande
-reinvesteringar

§ Trafikledning

Effekter för trafikutövaren
§ Kostnader -kapital

-personal
-energi
-städning

Effekter för resenärerna
§ Konsumentöverskott -tid

-komfort
-pris

Effekter på miljö och säkerhet
§ Olycksrisker
§ Utsläpp
§ Buller
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Vi måste börja med att estimera det framtida resandet. I den tidigare utredningen från
länstrafiken räknar man med 250 000 enkelresor per år. Det innebär cirka 1 000 enkelresor
per vardag. Om vi istället ser till dagens resande och sedan tar hänsyn till den tidtabell som
LänsTrafiken föreslår för järnvägen kan vi få fram ett estimerat resandeunderlag.

Tabell 4.1 Utredningsalternativets restider, längd, turtäthet
Sträcka Kilometer Restid

i minuter
Antal turer
normaltrafik

Antal turer
red. trafik

Ox-Nyk 13 15 20 8

Nyk-Föö 49 40 20 8
Föö-Fle-Föö 2 5 0 3
Fle-Föö 1 2 24 5
Föö-Et 41 35 2 3

Föö= Flens övre, det läge där tåget stannar för att kunna backa in mot Flens station.

Resandet på sträckan vid utredningsalternativet beräknas med utgångspunkt från det befintliga
resandeunderlaget som presenteras i kapitel tre, samt KTH:s modell för fördelning mellan
färdmedlen bil och tåg som presenteras i kapitel två.

Kij = 0.0036 * Rel –1.28 * (C + 1)-0.71 * Tu0.37 * A 1.19 * B-0.20

Mellan Nyköping och Flen skulle det ge följande effekt.

Rel = 40 min/ 45 min = 0.89
C    = 0 byten
Tu  = 10 enkelturer
A   = 45 km på landsväg
B   =  66070 invånare

Medelhastigheten för bilresenärerna är i detta fall 60 km/h. Den låga medelhastigheten beror
på den mycket kurviga vägen  mellan Nyköping och Flen och det faktum att vägsträckningen
går genom ett antal mindre tätorter.

Efter beräkning enligt den ovan givna formeln får vi en relation mellan tåg och bilresenärerna
på sträckan.

Kij = 0.0987

Om det totala resandet mellan Nyköping och Flen är 1390 resande per dag, får vi fram att
bilresenärerna är cirka 1265 stycken och tågresenärerna 125 stycken47. Det innebär att
kollektivtrafikresenärerna ökar med cirka 35 personer. Vidare får vi en nygenererad trafik,
enligt KTH:s modell som är lika stor, det vill säga att den totala ökningen är 70 stycken
personer. Det totala resandet med tåg mellan Nyköping och Flen blir då cirka 160 personer.
Det innebär att det mellan Nyköping och Flen kommer att genomföras 320 enkelresor per
dag.

                                                                
47 Siffrorna är avrundade till femtal.
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Mellan Nyköping och Eskilstuna skulle det ge följande effekt.

Rel = 80 min/ 70 min = 1,14
C    = 0 byten
Tu  = 10 enkelturer
A   = 80,5 km på landsväg
B   =  137 240 invånare

Medelhastigheten för bilresenärerna är i detta fall cirka 70 km/h. Något högre medelhastighet
än mellan Flen och Nyköping. Vägen är på denna sträcka något bättre och de mindre
tätorterna något färre.

Efter beräkning enligt den ovan givna formeln får vi en relation mellan tåg och bilresenärerna
på sträckan.

Kij = 0,124

Bilresenärerna är 675 stycken och tågresenärerna  85 stycken, om det totala resandet är 760
personer48. Det innebär en ökning med 25 personer. Samtidigt skulle den nygenererade
trafiken stå för en lika stor ökning, det vill säga en total ökning på 50 personer. Det ger ett
totalt resande på 110 personer på tåget. Mellan Nyköping och Eskilstuna kommer det att
genomföras 220 enkelresor per dag.

Mellan Flen och Eskilstuna skulle det ge följande effekt.

Rel = 35min/ 25min = 1,4
C   = 0 byten
Tu = 10 enkelturer
A  = 31 km landsväg
B  = 105 352 invånare

Medelhastigheten för bilresenärerna är i detta fall cirka 70 km i timmen. Vägen är av hygglig
standard och hastigheten kan därmed hållas ganska hög.

Efter beräkning enligt den ovan givna formeln får vi en relation mellan tåg och bilresenärerna
på sträckan.

Kij = 0.032

Det totala antalet resande antas vara 1550 personer. Det leder fram till en fördelning mellan
tåg och bil som ser ut enligt följande; 1500 bilresenärer och 50 tågresenärer. Anledningen till
att detta stämmer med de tidigare siffrorna torde vara att det redan finns tågtrafik på sträckan.

Den nygenererade trafiken står för en lika stor ökning, det vill säga 50 personer. Denna trafik
finns redan idag på tågen mellan Flen och Eskilstuna. Vi får fram att 100 personer kommer att
resa med tågen per dag. Det innebär 200 enkelresor per dag.

                                                                
48 Siffrorna är avrundade till femtal.
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Mellan Oxelösund och Nyköping är det inte lika enkelt att göra beräkningar. Redan idag är
turtätheten vid busstrafiken högre än den beräknas vara för tågtrafiken. Vi gör här ett
antagande att cirka en tredje del av bussresenärerna går över till tågtrafiken. Det skulle
innebära 400 enkelresor per dag.

Detta ger ett totalt resande med persontågstrafiken på 1140 enkelresor per vardag att jämföra
med Länstrafikens beräkning på cirka 1000 enkelresor per vardag. Vi ser att
överensstämmelsen är ganska god.

Om vi räknar med en efterfrågan på 1140 enkelresor ger det sammantaget ett resande på
49840 personkilometer per vardag49. Antalet resande på de olika sträckningarna åskådliggörs
i figuren nedan. Det är dock viktigt att komma ihåg att de som reser till exempel från
Nyköping till Eskilstuna eller omvänt finns redovisade på både sträckan Nyköping- Flen och
sträckan Flen- Eskilstuna i figuren.

Figur 4.1 Enkelresor per vardag på de olika delsträckorna

                                                                
49 400*13+320*50+220*92+200*42= 49840
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4.2 Effekter för infrastrukturhållaren
Banverket är infrastrukturhållare vid persontågstrafik. De äger det aktuella spåret.
Infrastrukturhållaren vid busstrafiken är mer oklart. Vägarna som bussarna trafikerar är
vägverkets ansvarsområde. Hållplatser och biljettförsäljning ansvarar Länstrafiken för.

4.2.1 Investering och underhåll

Utredningsalternativet
Från Oxelösund till Eskilstuna består TGOJ-banan idag av två tydligt åtskilda delar. Mellan
Oxelösund och Flens övre sker i dag ingen persontrafik. Däremot trafikeras sträckan Flen-
Eskilstuna av persontåg. För de olika sträckorna gäller vidare olika hastighetsbegränsningar
beroende på den standard som de olika sträckningarna har. Mellan Flen och Eskilstuna
förbereds banan för de nya X2-2 tågen (InterRegio). På sträckan Flen-Nyköping klarar banan
idag hastigheten 80 km/h. Efter en påbörjad upprustning kommer banan att klara hastigheten
100 km/h. Från Nyköping till Oxelösund är däremot hastigheten mycket begränsad och banan
klarar bara av 60 km/h.

Tabell 4.2 Hastigheter

Sträcka: Hastighetsstandard:
Oxelösund-Nyköpings central   60 km/h
Nyköping central-Flens övre 100 km/h
Flens övre-Eskilstuna 140 km/h

Källa: LänsTrafiken, 1996, sid 4

Utefter sträckningen finns 12 stationer. Dessa behöver byggas om och anpassas till de nya
förutsättningar som persontågstrafik skulle innebära. Den godstrafik som idag sker på
sträckningen har andra behov och krav än vad som är fallet för persontrafiken. De
investeringar som är nödvändiga för att starta upp persontågstrafiken är kopplade till av- och
påstigningsmöjligheterna för passagerarna. Det handlar om perronger, skyltar med mera.
Standarden på stationerna kan diskuteras. Enklare former av plattformar kan byggas för en
relativt billig summa. Samtidigt kan en omflyttning av spåren bli aktuell vid vissa stationer,
vilket ökar kostnaden markant. Valet av standard på stationerna kommer vidare att påverka
investeringskostnaden påtagligt.

I den utredning som Länstrafiken gjorde 1996 räknar man med en genomsnittskostnad för
ombyggnaden på 500 000 per station50. Denna siffra är eventuellt något för låg.
Uppskattningar finns på att en ombyggnad av stationerna istället i genomsnitt skulle kosta 3
miljoner51. Det innebär att den tidigare utredningens investeringskostnad på 6 miljoner kan
tänkas ligga ända uppemot 36 miljoner. Samtidigt kan man diskutera om det är lämpligt att ha
12 stationer utefter sträckningen. Det viktigaste är att stationerna i de större orterna blir
iordningställda. Bedömningen av en rimlig investeringskostnad kan vara svår att göra. Om
följande stationer ges högsta prioritet kan investeringskostnaden stanna på cirka 20-25
miljoner kronor.

                                                                
50 LänsTrafiken, 1996, sid 5
51 Andersson G., 1999-05-28, intervju
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1. Oxelösund
2. Nyköping
3. Stigtomta
4. Vrena
5. Bettna
6. Flen
7. Hälleforsnäs
8. Eskilstuna

Stationerna i  Mellösa, Bälgviken, Hållsta och Skogstorp trafikeras redan idag av persontåg,
vilket gör att de inte är i lika stort behov av ombyggnad. Samtidigt som de inte ligger så långt
från varandra. Vid dessa stationer kan Länsbussar vara ett alternativ.

Både vid stationen i Nyköping och i Flen finns det svårigheter att hitta en smidig lösning.
TGOJ-spåret går vid dessa städer inte direkt förbi stationsbyggnaden och de perronger som
finns för övrig tågtrafik. Tåget får vid dessa stationer backa in mot stationen för att ge
passagerarna möjlighet till av- och påstigning. Alternativt får andra stationslägen användas.
Detta ställer dock till besvär för de resande. Möjligheten att smidigt byta till andra tåglinjer
går då förlorad.

Dessutom kommer ett visst underhåll att fordras. Banverket räknar med att ett spår har en
livstid på 60 år. I detta fallet är spåret redan på plats, vilket gör att vi inte är medvetna om den
ursprungliga investeringskostnaden. Däremot ser vi behovet av regelbundna
underhållsarbeten för att hålla spåret och stationerna vid gott skick. Beroende på belastning på
spåret varierar förslitningen. Tätare turer leder till en ökad förslitning. Samtidigt ska inte hela
underhållskostnaden räknas till detta projekt. Redan idag går godståg på sträckan. Denna
trafik måste stå för det egna underhållet. Endast det underhåll som tillkommer är intressant för
utredningen. Det slitage som direkt kan hänföras till uppstarten av persontågstrafiken ska
finnas med i beräkningen.

Jämförelsealternativet
Vid fortsatt busstrafiken kommer kostnader för vidmakthållande att bli aktuella. Hållplatserna
ska hållas i gott skick och ska repareras allt eftersom de förslits. Samtidigt bidrar busstrafiken
till att vägarna förslits. En väg har en livslängd på 40 till 60 år. Bussarnas påverkan på
vägarna får i detta sammanhang anses vara ganska blygsamt i förhållande till den totala
trafiken på vägarna. Helt negligerbar är den dock inte.
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4.3 Effekter för trafikutövaren
Vem som åtar sig att vara trafikutövare för en eventuell persontågstrafik är svårare att sia om.
Länstrafiken kan komma att vara trafikhuvudman för tågtrafiken samtidigt som de lägger ut
uppdraget att trafikera sträckan på någon entreprenör. Trafikhuvudman för busstrafiken är
Länstrafiken i Sörmland samtidigt som de i dagsläget inte själva trafikerar sträckorna utan
lägger ut själva uppdraget att köra bussarna på olika entreprenörer.

4.3.1 Driftskostnader

Utredningsalternativet
För att kunna räkna ut trafikutövarens kostnader för att trafikera sträckan måste vi först veta i
vilken omfattning trafiken ska ske. Hur många turer ska ske per dag och hur långt är det
mellan stationerna? Antalet turer per dag kommer att följa det antal som LänsTrafiken
räknade på i sin utredning ”Tågtrafik på TGOJ-banan”. I denna rapport finns en tidtabell och
en redovisning av avståndet mellan stationerna.

Under normaltid, det vill säga vardagar, kommer det att ske 10 enkelresor utefter
sträckningen52. Under helgerna sker 4 enkelresor. Under vardagarna är det två timmars
intervall som gäller mellan fem på morgonen till sex-sju på kvällen. Dock med viss
förstärkning kring morgon och kväll. LänsTrafiken räknar vidare med att kunna ansluta till de
tåg som går mellan Eskilstuna och Flen idag.

Tabell 4.3 Trafikering vid utredningsalternativet

Sträcka Kilometer Antal turer
normaltrafik

Antal turer
red. trafik

Km/
normaldag

Km/
red.dag

Km/
år

Ox-Nyk 13 20 8 260 104 76960

Nyk-Föö 49 20 8 980 392 290080
Föö-Fle-Föö 2 0 3 0 6 690
Fle-Föö 1 24 5 24 5 6575
Föö-Et 41 2 3 82 123 34645
Summa 1346 630 408950

Källa: LänsTrafiken, 1996, bilaga 2

I ovanstående exempel räknar utredaren med 250 dagar normaltrafik och 115 dagar reducerad
trafik. I Banverkets beräkningshandledning talar de istället om 320 dagar per år i genomsnitt,
där normaltrafiken står som enda beräkningsgrund. Normaldagens aktivitet gångras då med
320. Detta skulle ge en reslängd på 430 720 kilometer per år. För att göra beräkningarna
jämförbara med LänsTrafikens företagsekonomiska uträkningar kommer det första
förfaringssättet att väljas.

I den tidigare utredningen kalkylerades med en kostnad per kilometer på cirka 41,62. I detta
kalkylvärde inkluderas fordonsavgift, rullkostnader, banavgifter, elenergi och
personalkostnader. Detta ger en årlig driftskostnad på drygt 17 miljoner53. Detta kan jämföras

                                                                
52 LänsTrafiken, 1996, Bilaga 2
53 LänsTrafiken, 1996, Bilaga 2,   samt egen beräkning 41,62*408950 = 17 020 499
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med redovisningen från ”liknande exempel” tidigare i denna studie. Den genomsnittliga
driftskostnaden, då de två högsta och de två lägsta värdena exkluderats, var 39,7. Det skulle i
detta fall leda till en driftskostnad på dryga 16 miljoner54.

I Banverkets beräkningshandledning är det två funktioner som ger oss driftskostnaden. Detta
har tidigare berörts i kapitel 2.

§ Avståndsberoende kostnader  x (0,1- 0,00001x)
§ Tidsberoende kostnader x (0,34 - 0,0002x)

x = antal platser

För att kunna räkna ut den tidsberoende driftskostnaden behöver vi veta restiden på de
aktuella sträckorna. I tabell 4.4 redovisas restiderna mellan de fyra orterna.

Tabell 4.4 Restider vid utredningsalternativet

Ox-Flen Ox-E:a Flen-E:a
Restid 55 min 95 min 35 min

Källa: LänsTrafiken, 1996, bilaga 1

De olika restiderna på respektive sträcka ska sedan multipliceras med antalet turer per dag.
Resultatet av dessa uträkningar ser vi i tabellen nedan.

Tabell 4.5 Total restid för tågen vid utredningalternativet

Minuter nomaltrafik/dag Minuter
red.trafik/dag

Restid
Minuter/år

Ox-Föö 1100 440 325 600
Fle-Föö 120 25   32 875
Föö-Et 70 105   29 575

1290 570 388 050

Källa: LänsTrafiken, 1996, bilaga 1

                                                                
54 39,7 * 408950 = 16 235 315
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LänsTrafiken ser X14 tågen som det tänkbara alternativet på sträckan. Dessa tåg har mellan
120-180 platser. Detta ger en avståndsberoende kostnad på högt beräknat 17,676 kronor per
kilometer55. Därefter ska vi korrigera för moms. Det ger en kostnad på 14,3756. På den givna
sträckan får vi en avståndsberoende kostnad på närmare 6 miljoner57. Den tidsberoende
kostnaden blir vid 180 platser 54,72 kronor per minut 58. Efter momsjustering får vi en kostnad
på 44, 4959. Det ger en tidsberoende kostnad på drygt 17 miljoner60. Det ger en total årlig
driftskostnad på drygt 23 miljoner61. Detta kan jämföras med de tidigare framräknade
kostnaderna på 16-17 miljoner kronor. Driftskostnaden kommer med stor sannolikhet att ligga
mellan 16-23 miljoner kronor årligen.

Jämförelsealternativet
Driftskostnaden för busstrafiken delas upp i tre olika delar, enligt SIKA:s kalkylvärden. Den
första är beroende av antalet fordon som busstrafiken använder. Varje fordon beräknas kosta
220 000 per år. Vidare har vi en tidsberoende kostnad som ligger på 260 kronor per timme.
Därtill kommer en distans/avståndsberoende kostnad som ligger på 6.60 kronor per kilometer.

På sträckan Nyköping-Oxelösund ersätts endast 20 turer på vardagar och 8 turer på helger.
Därför är det endast kostnaden för dessa turer som är intressant. Det fullständiga antalet turer
per dag framgår av parenteserna.

Tabell 4.6 Trafikering vid jämförelsealternativet
Sträcka Linje Km Antal turer/

normaldag
Antal turer
red. trafik

Km/
normaldag

Km/
red.dag

Km/
år

Antal
bussar

Oxelösund
-Nyköping

715 21 (73) 20 (50/32) 8 420 168 124 320 3

Nyköping-
Eskilstuna

701/
801

83
81

12
6

8 996
486

664 446 860 2
1

Nyköping-
Flen

760 46 21 8/6 966 322 278 530 3

Flen-
Eskilstuna

415/
215

33 11 4 363 132 105 930 2

Summa 3231 1286 955 640 11

Den fordonsberoendekostnaden förväntas vara 2 420 000 kronor per år. Detta får vi fram
genom att beräkna en kostnad på 220 000 kronor på varje buss som trafikerar sträckorna.
Dessa är enligt beräkning 11 stycken. De sträckor som trafikeras av fler än 20 turer per dag
förväntas kräva tre stycken bussar. Sträckan Flen- Eskilstuna som trafikeras med 11 turer per
dag förväntas kräva 2 bussar.

                                                                
55 180 (0,1 - 0,00001*180) = 17,676
56 17,676 / 1,23 = 14,3707
57 14,37 * 408950 = 5 876 910
58 180 (0,34 – 0,0002 * 180) = 54,72
59 54,72 / 1,23 = 44, 4878
60 388 050 * 44,4878 = 17 263 492
61 5 876 910 + 17 263 492 = 23 140 402
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Den avståndsberoendekostnaden förväntas vara 6 310 000 kronor per år. Den totala
ressträckan är 955 640 kilometer per år. Varje kilometer kostar 6,60 kronor.

För att få fram den tidsberoende kostnaden måste vi först se på den aktuella restiden för
respektive sträcka.

Tabell 4.7 Restider vid jämförelsealternativet
Ox-Nyk Nyk-E:a Nyk-Flen Flen-E:a

Restid 25-29
minuter

85-118
minuter

60-75
minuter

75-105
minuter

Därefter kan vi summera den totala restiden för varje sträcka och få fram den totala restiden
för sträckorna tillsammans. Det vill säga, vi får fram den tid som bussarna färdas på
respektive sträcka varje år.

Tabell 4.8 Total restid för bussarna vid jämförelsealternativet
Minuter/
normaldag och år

Minuter/
red.dag och år

Minuter/ år

Ox-Nyk    145 000   26 680    171 680
Nyk-E:a    481 500 108 560    590 060
Nyk-Flen    393 750   60 375    454 125
Flen-E:a    288 750   48 300    337 050
Summa 1 309 000 243 915 1 552 915

Varje år kör bussarna på de aktuella sträckorna i 25 882 timmar. Den tidsberoendekostnaden
förväntas vara cirka 6 730 000 kronor per år.

Driftskostnaden för busstrafiken blir sammantaget drygt 15 miljoner kronor per år62.

                                                                
62 Fordonsberondekostnad på 2 420 000 kronor plus avståndsberoendekostnad på 6 310 000 kronor plus
tidsberoendekostnad på 6 730 000 blir 15 460 000 kronor totalt.
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4.4 Effekter för resenärerna
Vid samhällsekonomiska beräkningar ses människors resor inte som ett mål utan istället som
ett medel för att kunna utföra andra aktiviteter. Konsumenterna väljer därför att resa till så
små uppoffringar som möjligt. Resenärernas beslut att resa och vilket färdmedel de ska välja
grundar sig på den total uppoffringen som han/hon drabbas av. Den totala uppoffringenen kan
också benämnas generaliserade kostnaden, GK. I  begreppet GK ingår priset för resan,
tidsåtgången, vänte- och bytestider, komfort, med mera. Då GK minskar kan vi också uttrycka
det som att konsumentöverskottet ökar för konsumenterna i enlighet med det som redovisades
under rubriken metod och material.

4.4.1 Restidsvinster
Restiderna för tågtrafiken mellan Oxelösund och Eskilstuna baseras på Länstrafikens
utredning från 1996. I utredningen finns ett förslag till tidtabell presenterat.

Tabell 4.9 Restider vid utredningsalternativet

Ox-Nyk Ox-Flen Ox-E:a Nyk-E:a Nyk-Flen Flen-E:a
Restid 15 min 55 min 95 min 80 min 40 min 35 min

Källa: LänsTrafiken, 1996, bilaga 1

Den aktuella busstidtabellen ger en bild av den tid arbetspendlare och andra resenärer får
räkna med mellan olika resmål vid dagens busstrafikering.

Tabell 4.10 Restider vid jämförelsealternativet

Ox-Nyk Ox-Flen Ox-E:a Nyk-E:a Nyk-Flen Flen-E:a
Linje 715 25-29 min 25-29 min 25-29 min
Byte 0-22 min 0-23 min
Linje 760 60-75 min 60-75 min
Linje
701/801

85-118 min 85-118 min

Linje 415 25-35 min
Byte 0-15 min
Linje 215 50-55 min
Restid 25-29

minuter
85-126
minuter

110-170
minuter

85-118
minuter

60-75
minuter

75-105
minuter

Källa: Länstrafiken i Sörmland, Tidtabellen

Tiden för byte kan ibland bli längre än den tid som finns upptagen i tabellen ovan. Detta fall
uppstår då linjer inte är direkt kopplade till varandra. I denna sammanställning är dock endast
de förbindelser som naturligt är kopplade till varandra upptagna. Vid längre väntetider torde
människor välja ett annat färdmedel.

Tåg 56 mellan Flen och Eskilstuna kan vara ett alternativ för den som reser linje 415 och linje
215. Mellan Flen och Eskilstuna tar resan 32-42 minuter. Detta är en klar restidsförkortning,
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som är likvärdig den beräknade restiden på TGOJ-banan. Det leder oss fram till att det för
Flensborna inte innebär någon restidsförkortning vid en eventuell uppstart av
persontågstrafik.

Tabell 4.11 Restidsvinster för tidigare bussresenärer
Restids-
förkortning

Tidigare enkelresor
med buss per dag

Oxelösund-Nyköping 10-14 min 400 stycken
Nyköping-Flen 20-35 min 180 stycken
Nyköping-Eskilstuna   0-33 min 120 stycken
Flen-Eskilstuna        0 min 200 stycken

Värdet av restidsförändringen för de tidigare bussresenärerna uppgår till cirka 1 371 000
kronor per år63.

Tabell 4.12 Restidsvinster/förluster för tidigare bilresenärer

Restids-
förkortning/
ökning

Tidigare enkelresor
med bil per dag

Oxelösund-Nyköping  + 5 min   0 stycken
Nyköping-Flen   - 5 min 70 stycken
Nyköping-Eskilstuna +10 min 50 stycken
Flen-Eskilstuna +10 min   0 stycken

För de tidigare bilresenärerna mellan Nyköping och Eskilstuna som går över till tågtrafiken
blir det en ökning av restiden med 10 minuter. De drabbas av en restidsförlust som värderas
till nästan 36 500 kronor per år64. För resande mellan Flen och Nyköping är det däremot en
restidsförkortning på 5 minuter. De värderar denna restidsvinst till drygt 25 500 kronor per
år65. Vi får sammantaget en förlust på cirka 11 000 kronor per år.

För de tidigare bilisterna Nyköping och Eskilstuna som väljer att ta tåget istället blir det med
andra ord en ökad restid. Det måste alltså finnas andra motiv för dem att resa med tåget. Det
kan till exempel handla om att de kan arbeta samtidigt som de reser med tåget. För de tidigare
bilisterna är det den totala generaliserade kostnaden för kollektivtrafiken som är väsentlig i
förhållande till den generaliserade kostnaden för att åka bil.

De nytillkomna resenärerna står för, enligt modellen, en ökning av konsumentöverskottet som
kan värderas till cirka 230 000 kronor per år.66

Detta ger en sammantagen värdering av restidsvinsterna till cirka 1 590 000 kronor per år.

                                                                
63 100 000*(35/6) = 583 333, 45 000*(35/3) = 525 000, 30 000*(35/4) = 262 500 Vilket sammanslaget blir 1 370
833 kronor per år.
64 (12 500*(35/6))/2 = 36 458
65 (17 500*(35/12))/2 = 25521
66 (30 000*(35/3))/2 = 175 000, (12 500*(35/4))/2 = 54 688 Vilket sammanslaget blir 229 688 kronor per år.
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4.4.3 Turtäthet
För sträckan Oxelösund och Nyköping sker ingen förändring av turtätheten. Mellan Nyköping
och Eskilstuna ökar antalet turer per dag från 18 till 20.  Mellan Flen och Nyköping minskar
antalet turer per dag från 21 till 20. Mellan Flen och Eskilstuna sker ingen förändring.

Den turtabell som utredningen ”Tågtrafik på TGOJ-banan” skissade på innebar ett turintervall
på ungefär 120 minuter, dock något tätare vid högtrafik. För att studera den tänkta tidtabellen
mer utförligt gå till bilaga 3. Dagens busstrafik flyter med ett turintervall på 35 minuter
mellan Nyköping och Flen vid högtrafik, det vill säga morgon och kväll. Övriga tider är
turintervalet ungefär på 120 minuter i genomsnitt. På sträckningen mellan Nyköping och
Eskilstuna är turintervallet mycket varierande, allt från 35-230 minuter.

Då resenärernas fördelning över dagen inte finns redovisad i den statistik som finns
tillgänglig, är det svårt att räkna fram de monetära effekter som detta innebär. Samtidigt är
förändringen antalet turer per dag i de olika sträckningarna inte av någon större omfattning.
Detta sammantaget gör att denna faktor endast redovisas i ord och inte i siffror.

4.4.4 Övrigt
I denna studie antas att bytestider och förseningstider inte förändras. Passagerarna antas möta
samma förutsättningar som vid busstrafiken. Förseningar kan förekomma både vid buss och
tågtrafik. Detta antagande påverkar givetvis utfallet av studien. Skulle förändringar
förekomma, men inte omfattas av studien får vi en källa till osäkerhet i kalkylen. I dagsläget
är dock inga förändringar av bytes- och förseningstider kända för författaren.

Andra faktorer som kan vara av vikt för resenärerna kan vara resans bekvämlighet och
komfort. Det som kan påverka resans utformning i detta avseende är till exempel stolarnas
ergonomiska konstruktion, utrymmet mellan sätena, luftkonditioneringens effektivitet, om det
finns radio vid sätet, möjligheten att ringa på mobiltelefon och skicka fax, möjligheten att ta
en fika under resan och personalens bemötande. Många av dessa saker är individuella. En
person vill inte höra mobiltelefonsignaler under resan, en annan är helt beroende av att det
finns täckning på mobilnätet under resan. För att få fram monetära värden på dessa faktorer
kan intervjuer genomföras och individernas val i verkliga situationer studeras. Denna studie
har dock inte haft till ambition att få fram dessa värden.
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4.5 Effekter på miljö och säkerhet
Hela samhället i stort kan beröras av projekt likt detta. Även om en person inte nyttjar
järnvägen, har någon koppling till trafikföretaget eller i övrigt direkt påverkas av
förändringen, kan personen i fråga vara intresserad av projektet. Dels eftersom projektet
finansieras av skattemedel, då det är  intressant att se hur de gemensamma resurserna fördelas
ut i samhället, dels kan denna antagna person vara mån om miljön och säkerheten rent
allmänt. Att minska antalet olyckor är ett samhällsintresse som berör alla individer i
samhället. Luften och dess kvalité är vidare av allmänintresse. I följande stycken ska miljö
och säkerhet till följd av projektets genomförande studeras.

4.5.1 Miljöfaktorer
Både vägen och järnvägen finns redan på plats och dess inverkningar på naturen i form av
ingrepp i marken och barriären i den ekologiska infrastrukturen kommer inte att studeras, då
infrastrukturen i området redan är ett faktum. Oavsett om tåg eller buss används kommer
vägen och järnvägen finnas på plats i naturen och skära av landskapet. Hänsyn till dessa
effekter är intressant först vid nybyggnation.

Det som däremot är viktigt att ta hänsyn till är den störning som respektive trafikslag ger
upphov till. Det kan handla om buller, avgaser, ljus och ökad mänsklig aktivitet67.

Avgasernas effekter på miljön är i viss mån inkluderad i priset för bilresenärerna i och med att
bensinen beskattas. Marginalkostnaderna för bilisterna har tidigare antagits vara i nivå med
den samhällsekonomiska marginalkostnaden. Forskningsrön visade 1992 på att den
samhällsekonomiska marginalkostnaden är högre68. Banverket har i beräknings-
handledningen, som senare modifierats av SIKA, tagit upp kalkylvärden för utsläpp av
avgaser. I den mån som den negativa externa effekten inte finns med i prissättningen för
transporttjänsten ska de tas med i den samhällsekonomiska kalkylen. För att göra studien
jämförbar med andra studier på området används Banverkets och SIKAs kalkylvärden. Vidare
diskussion om detta kommer dock att föras under kapitlet slutdiskussion.

Då antalet biltrafikanter minskar tillföljd av införande av persontågstrafik får vi minskat
utsläpp av avgaser. Mellan Nyköping och Flen är det 120 stycken enkelresor med bil per dag
som flyttas över till tågen. På sträckan Flen-Eskilstuna är det 50 tidigare enkelresor med bil
per dag som beräknas gå över till tågen. Detta ger en minskad personbilstrafik på 1 737 500
kilometer per år69. Marginalkostnaden är enligt Banverkets beräkningshandledning på 0,27
kr/km. Det ger en samhällsekonomisk bruttoutsläppsvinst på 469 000 kronor per år70.

                                                                
67 Banverket, 1996, sid 8
68 Andersson E, 1992, sid 187
69 (45*120+31*50)*250 = 1 737 500
70 1737500 *0,27 = 469 125
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4.5.2 Säkerhetsfaktorer
Olyckor drabbar individer och deras anhöriga hårt. Farliga korsningar finns både inom
vägtrafiken och vid järnvägstrafiken. Den mänskliga faktorn och dålig säkerhetsutrustning
kan ge allvarliga konsekvenser.

Tågen i Sverige är ibland inblandade i olyckor vid plankorsningar, i medeltal dör 25-30
personer varje år. Olyckstalet för tågen ligger på 0,4 dödade per 1 miljard personkilometer. 71

Biltrafiken har dock högre olyckstal än tågtrafiken, räknat per personkilometer72. Olyckstalet
för biltrafiken ligger på 5,5 dödade per 1 miljard personkilometer. Genom att fler människor
åker tåg, om TGOJ-banan tas i bruk, kommer antagligen antalet skadade och döda till följd av
olyckor att minska.

Kostnaderna för en olycka kan materiellt ses som sjukvårdskostnader, kostnader för
nettoproduktionsbortfall, egendomsskadekostnader och administrativa kostnader. Samtidigt
kan det finnas en vilja hos individer att undvika risker och därmed en vilja att betala för att
slippa utsättas för dessa risker. Detta sammantaget ger ett monetärt värde på en mindre
dödsolycka och en mindre skadad. 73

Vi ser en beräknad minskning av personbilstrafiken på 1 737 500 kilometer per år till följd av
persontågstrafik på den aktuella sträckan. Detta motsvarar ett antal färre tillfällen som olyckor
kan vara framme. Minskningen av antalet dödade per år skulle då vara i storleksordningen
0.0096527. Det ger ett monetärt värde på 138 000 kronor per år.

Vi ser en beräknad ökning av tågtrafiken på 408950 kilometer per år. Ökningen av antalet
dödade skulle då statistiskt vara i storleksordningen 0.0001635 per år. Det ger ett monetärt
värde på  2 000 kronor per år.

Den minskade risken att en dödsolycka sker värderas därmed till 136 000 kronor per år.

                                                                
71 Andersson E, 1992, sid 30
72 Andersson E, 1992, sid 186
73 SIKA, 1999, sid 45
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4.6 Resultat av analysen

Sträckan är svåranalyserad då vi har ett antal olika sträckor med helt skilda förutsättningar.
Mellan Nyköping och Oxelösund har vi en stor arbetspendling och en väl utbyggd
kollektivtrafik som har en hög turtäthet, högre än den som antas vid persontågtrafiken. Mellan
Flen och Nyköping har vi istället en stor inomkommunal pendling, främst mellan Stigtomta
och Nyköping, samt mellan Bettna och Flen. Mellan Nyköping och Eskilstuna är resandet inte
av så stor omfattning. Slutligen har vi sträckan Flen - Eskilstuna där vi redan idag har
persontågstrafik. Resandet från Flen upp mot Eskilstuna via buss sker främst från
Malmköping och Hälleforsnäs, två mindre tätorter. Malmköpingsborna kommer vidare inte
kunna använda tågen, om de startar, då järnvägssträckningen inte går förbi denna tätort. Trots
dessa skilda förutsättningar, har grova skattningar för trafiken kunnat göras.

Den initiala investeringen för att kunna starta persontågstrafik på TGOJ-banan beräknas till
cirka 20-25 miljoner kronor. Detta är en engångskostnad som endast uppkommer vid
ombyggnaden av stationerna utefter sträckningen för att anpassa dessa så att passagerare kan
använda dem.

Driftskostnaden för tågtrafiken överstiger driftskostnaden för busstrafiken. Tågtrafikens
driftskostnad ligger på 16-23 miljoner kronor årligen. Samma kostnad för busstrafiken är
drygt 15 miljoner kronor årligen. Ökning av driftskostnad är därmed 1-8 miljoner kronor
årligen.

För att projektet ska vara lönsamt ska den initiala investeringen och den ökade drifts-
kostnaden kunna täckas av en lika stor eller större ökning av konsumentöverskott för
resenärerna och en minskning av de negativa externa effekterna, miljö och olyckor.

Kunderna möter en förkortad restid som värderas till 1 590 000 kronor årligen. Detta är en
sammantagen summa för de restidförändringar som de tidigare bussresenärerna, de tidigare
bilresenärerna och de ny tillkomna resenärerna upplever. Största delen av restidsvinsterna står
bussresenärerna för, det vill säga 1 371 000 kronor årligen. De tidigare bilresenärena upplever
istället sammantaget en restidsförlust på 11 000 kronor per år. Nytillkomna resenärer upplever
en restidsvinst som motsvarar 230 000 kronor i monterära termer.

Vägtrafikens utsläpp av avgaser beräknas minska i en omfattning som monetärt kan värderas
till 469 000 kronor årligen. Detta är den kostnad som motsvarar biltrafikens slitage på miljön
och hälsorisk för människorna. Den minskade risken att en dödsolycka inträffar värderas till
136 000 kronor per år. Detta värde uppkommer till följd av att biltrafiken minskar.

För att få fram projektets lönsamhet räknas projektet om i sin årliga kostnad i form av
annuiteter. Vissa faktorer har endast kunna redovisas inom ett spann. För att få fram ett
intervall inom vilket projektet med de framräknade variablerna sammanslaget, har ett
högkostnadsalternativ och ett lågkostnadsalternativ tagits fram. Högkostnadsalternativet
bygger på att den initiala investeringen är på 25 miljoner kronor och att den årliga
driftskonstnaden för tågtrafiken ligger på 23 miljoner kronor. Lågkostnadsalternativet har som
grund att initiala investeringen är 20 miljoner kronor och att driftskostnaden för tågtrafiken
ligger på 16 miljoner kronor årligen. Då alla siffror ställts upp räknas en nettonuvärdeskvot74

för de respektive alternativen fram.
                                                                
74 Projektets årliga överskott eller underskott i relation till den årliga kostnaden för den initiala investeringen.
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Sammanställning högkostnad

Initiala investeringens årliga kapitalkostnad (beräknat på 25 miljoner kronor
och en annuitetsfaktor på 0,0442018451): -1 105 000
Driftskostnad (då tågtrafikens driftskostnad antas vara 23 miljoner kronor): -8 000 000
Restidsbesparing: tidigare bussresenärer  1 371 000

tidigare bilresenärer      -11 000
nytillkomna resenärer     230 000

Miljöeffekt:     469 000
Säkerhetseffekt:     136 000

Nettonuvärdeskvot:                              - 6.25

Sammanställning lågkostnad

Initiala investeringens årliga kapitalkostnad (beräknat på 20 miljoner kronor
och en annuitetsfaktor på 0,0442018451): -   884 000
Driftskostnad (då tågtrafikens driftskostnad antas vara 16 miljoner kronor): -1 000 000
Restidsbesparing: tidigare bussresenärer  1 371 000

tidigare bilresenärer      -11 000
nytillkomna resenärer     230 000

Miljöeffekt:     469 000
Säkerhetseffekt:     136 000

Nettonuvärdeskvot:                                0.35
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5. Slutdiskussion
Vi ser att projektet vid beräkning av högkostnad visar sig vara olönsamt, samtidigt som det
vid beräkning vid lågkostnad visar på lönsamhet. Detta gör att vi inte kan dra några egentliga
slutsatser. Vidare är alla faktorer som kan påverka resultatet inte redovisade i denna enkla
studie. Detta gör att studien endast kan ses som ett exempel på hur man skulle kunna räkna
fram en lönsamhetskalkyl och inte som en given sanning.

För att göra kalkylen mer tillförlitlig och för att få en bättre studie, är det viktigt att
känslighetsanalyser genomförs. Detta för att se hur utfallen varierar vid olika input-värden.
Det innebär att flera uträkningar genomförs för olika alternativa utfall.

Den största osäkerheten i analysen ligger antagligen i beräkningen av antalet resande per dag.
Små variationer kan påverka resultatet av analysen. Samtidigt kan det konstateras att tidigare
projekt med uppstart av regionala tågförbindelser har slagit väl ut. Kustpilen som tas upp i
denna studie påvisar en ökning av resandet med 100 %. Därmed bör de siffror som denna
analys bygger på ha medfört att beräknat resande har tagits upp med stor försiktighet.

Samtidigt är analysen endast uppbyggd kring en given tidtabell för järnvägstrafiken och en för
busstrafiken. Vid en mer omfattande analys kan flera olika alternativa tidtabeller med olika
turtäthet, restid och flöde över dagen studeras.

Underhållskostnader för tågtrafiken och busstrafiken antas i denna studie ligga på samma nivå
och därmed ta ut varandra. Frågan är dock om detta antagande stämmer överens med
verkligheten. Kostnaderna för underhåll för tågtrafik kan vara högre än för bussarna.

Miljö har vidare i denna analys fått en något undanskymd roll. Kan det vara så att
bensinskatten är så hög att hela den negativa externa effekten för biltrafiken internaliseras?
Eller är det istället så att biltrafikens konsekvenser för vår miljö inte är tydliga och därmed
inte monetärt skattade?

Det som skiljer denna analys från Banverkets beräkningshandledning är att intäkterna för
trafikutövaren inte finns med i beräkningen, då dessa endast är att se som en omflyttning av
resurser från resenärerna till trafikutövaren. Detta medför att projektet påvisar en sämre
lönsamhet, än det hade gjort om Banverkets rekommendationer strikt hade följts. Detta kan
slå ganska så stort.

En annan faktor som kan påverka projektet i framtiden är att det finns planer på att starta
regionaltågstrafik på TGOJ-banan mellan Oxelösund och Nyköping, där banan sedan kopplas
ihop med banan som går upp till Stockholm. Det skulle då bli möjligt att pendla med
regionaltåg från Oxelösund till Stockholm. Det skulle innebära att endast sträckan mellan
Nyköping och Flen skulle stå utan persontågstrafik. Detta ligger dock ett antal år framåt i
tiden. Samtidigt ger dessa planer en bättre förutsättning för att starta upp detta projekt.
Kostnaden för den initiala investeringen för upprustning av stationer kan då fördelas mellan
de olika trafikslagen utmed banan.

Vidare kan ett projekt som visar samhällsekonomisk lönsamhet falla på att det inte ger
företagsekonomisk dito. Då trafiken inte är lönsam måste någon/några gå in och finansiera
projektet. I en värld där resurserna är begränsade och kollektivtrafiken ska finansieras av
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skattemedel som också ska räcka till andra behov i samhället, kan det tänkas att projekt likt
detta får stå tillbaka trots att de visar på samhällsekonomisk lönsamhet.

Det finns likt inom så många andra områden behov av vidare forskning. SIKA arbetar med
att ta fram bättre kalkylvärden som ger en bättre överensstämmelse med verkligheten.
Banverket och vägverket är två stora aktörer på området. De kan se fördelar i ett ta fram
uppgifter om vissa faktorer, samtidigt som de inte har samma intresse av andra faktorer. Ett
politiskt spel förekommer för att visa på fördelar för olika färdmedel. Detta kan påverka
kalkylerna i viss utsträckning. Därför är det viktigt att forskning på området, så långt det är
möjligt visar på objektivitet och frånvaro av partsintresse.

Banverket väljer att lyfta fram förändringar i biljettintäkter som en parameter i uträkningen.
Konsekvenserna av detta förfaringssätt bör studeras. Vad visar förändringar i biljettintäkter
egentligen? Har de någon relevans för den samhällsekonomiska lönsamhetskalkylen?

Miljö är ett svårt område att lyfta fram i kalkylerna. Vad är orsak och verkan? För att räkna på
monetära värden av olika kollektivtrafiklösningar i fråga om miljö, måste trafikens
konsekvenser på människors hälsa, naturens uthållighet och djurens livsvillkor kunna skönjas.
Utsläpp är ofta diffusa och svåra att härleda till specifika skador. Vidare måste bensinskatten
lite rått utryckt ses som ett pris människor är beredda att betala för att få köra bil trots att
denna aktivitet kan leda till att växter och djur dör. Hur påverkar detta kalkylerna?

Säkerhet är ett annat område som kan studeras vidare. Vad är ett människoliv värt?
Metoderna för att räkna fram monetära värden för skadade och döda skiljer sig lite åt mellan
olika forskare. Några menar att de kalkylvärden som användas i dagsläget är för lågt satta.
Betalningviljan för att slippa olyckor är betydligt högre menar de.75

                                                                
75 SIKA, 1999, sid 45-50
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Bilaga 1 Statistik över befolkning och pendling

Befolkningsmängd76

Stad Befolkning 1997-12-31
Eskilstuna 88 261
Flen 17 091
Gnesta   9 714
Katrineholm 32 790
Nyköping 48 979
Oxelösund 11 346
Strängnäs 28 969
Trosa 10 023
Vingåker   9 697

Pendling i Sörmlands län77

År 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Befolkning 255 636 256 818 259 858 259 199 259 793 258 700
Förvärvs-
arbetande

130 729 124 802 116 381 107 941 108 542 108 734

Arbets-
platser

121 636 115 928 107 736   99 603 100 389 100 751

Pendling
över
länsgränsen

  14 082   14 355   13 558   12 934   13 414   13 808

Pendling
över
kommun-
gränsen
inom länet

    9 447   10 495     9 838     9 269     9 316     9 570

Arbetar
inom
kommunen

107 200   99 952   92 985   85 738   85 812   85 356

Befolkningsutvecklingen i de berörda kommunerna 78

Kommun 1980 1994 1997
Eskilstuna 90 354 89 761 88 261
Flen 18 231 17 470 17 091
Nyköping 47 262 48 674 48 979
Oxelösund 14 120 12 030 11 346

                                                                
76 Länsstyrelsen i Södermanland, www.d.lst.se/fakta/geografi/landarea.htm, 1999-03-30
77 Inregia, 1997, sid 3
78 LänsTrafiken, 1996, sid 4 och Länsstyrelsen i Södermanland, www.d.lst.se/fakta/geografi/landarea.htm,
    1999-03-30
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Arbetspendling i korridoren 199079

Från/Till: Eskilstuna Flen Nyköping Oxelösund
Eskilstuna 194 132 -
Flen 437 225 11
Nyköping 148 235 1375
Oxelösund 13 - 1615

Arbetspendling i korridoren 199480

Från \till: Eskilstuna Flen Nyköping Oxelösund
Eskilstuna 179 90 5
Flen 378 159 6
Nyköping 98 187 1143
Oxelösund 13 7 1322

Arbetspendling i korridoren 199581

Från \till: Eskilstuna Flen Nyköping Oxelösund
Eskilstuna 190 124 18
Flen 387 172 11
Nyköping 88 204 1100
Oxelösund 9 7 1377

                                                                
79 Länstrafiken, 1996, sid 21
80 Inregia AB, 1997, sid 7, 8, 11, 12
81 Inregia AB, 1997, sid 7, 8, 11, 12
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Bilaga 2 Kalkylvärden

Kategori Kalkylvärde
Ränta 4%
Livslängd ny järnväg 60 år
Livslängd ny väg 40 - 60 år
Skattefaktor 1 1,23
Skattefaktor 2 1,3
Skattefaktor 1+2 1,53
Prisnivå 1999-01-01
Starttidpunkt och diskonteringstidpunkt 2002-01-01
Olyckor;               Dödsfall 14 300 000
                              Svårt skadad   2 600 000
                              Lätt skadad      150 000
                              Egendomsskada        13 000
Luftföroreningar;  NOx  kr/kg 60
                              SO2   kr/kg 20
                              VOC  kr/kg 30
                              CO2  kr/kg 1,50
Tidsvärdering privat;     åktid 35
                                       turintervall
                                       <10min
                                       11-30
                                       31-60
                                       61-120
                                       > 120

60
19
17
10
  6

                                       bytestid 70
Tidsvärdering tjänste;    åktid  bil
                                                 tåg
                                                 buss

190
110
110

                                       turintervall tåg
                                                < 60
                                                61-120
                                                > 120

100
  70

                                       turintervall buss
                                                < 60
                                                61-120
                                                > 120

60
60
50

                                        bytestid och
                                        förseningstid
                                                 tåg
                                                 buss

220
220

Kostnader för trafiken regionaltåg;
                                    avståndsberoende
                                    tidsberoende

x = antal platser
x (0,1- 0,00001x)
x (0,34 - 0,0002x)

Kostnader för trafiken buss;
                                    fordonsberoende
                                    tidsberoende
                                    distansberoende

220 000 per år
260 per timme
6.60 per kilometer

Kostnader för trafiken bil; 13 kr/mil

Källa: Banverket, 1997
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Bilaga 3 Tidtabeller

Dagens busstrafik

Oxelösund 5.25 5.45 7.03 7.49 11.34 13.20 15.58 16.29 19.02
Nyköping 6.08 6.20 7.40 8.25 12.10 13.50 16.25 17.15 20.00
Eskilstuna 7.45 8.20 9.10 10.10 14.00 15.45 18.15 18.45 21.35

Eskilstuna 6.00 6.20 8.37 11.40 15.25 16.15 16.45 17.35 18.30
Nyköping 7.30 8.15 10.27 13.32 16.55 18.15 18.45 19.05 20.15
Oxelösund 8.04 9.29 11.00 14.20 17.44 19.02 19.30 19.30 21.45

Nyköping 6.40 8.50 12.25 14.35 16.10 16.45 17.15 17.45 18.30 20.10 21.40
Flen 7.40 9.55 13.35 15.45 17.20 17.55 18.25 18.55 19.45 21.20 22.45

Flen 5.05 6.37 7.05 9.00 10.55 13.00 14.15 15.55 16.35 18.20 19.45
Nyköping 6.10 7.52 8.15 10.10 12.05 14.10 15.25 17.05 17.40 19.30 20.50

Den tänkta tidtabellen för tågtrafiken

Oxelösund 5.20 7.20 8.35 10.30 12.30 14.20 15.30 16.20 18.15 21.00
Flen ank 6.15 8.10 9.45 11.45 13.45 15.10 16.20 17.10 19.05 21.50
Flen avg 6.20 8.20 9.48 11.53 13.53 15.16 16.25 17.16 19.16 22.00
Eskilstuna 6.55 8.52 10.25 12.27 14.27 15.57 17.00 18.05 19.55 22.32

Eskilstuna 5.38 7.00 7.33 9.33 11.33 13.33 14.30 16.05 17.05 18.30
Flen ank 6.10 7.35 8.04 10.04 12.07 14.08 15.09 16.48 17.40 19.05
Flen avg 6.20 7.40 8.10 10.10 12.10 14.10 15.15 17.15 17.45 19.20
Oxelösund 7.10 8.30 9.00 11.00 13.00 15.00 16.10 18.10 18.45 20.10


