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Förord 

Under åren 2017-2019 finansierade Trafikverket välvilligt det forskningsprojekt 

som resulterat i föreliggande rapport. I arbetet vid KTH, avdelningen för 

transportplanering vid ABE-skolan, har Oskar Fröidh varit projektledare och 

arbetat med kostnadsmodellen och framtidsscenarier. Mats Berg, professor i 

spårfordon vid SCI-skolan har gjort studier av tekniska utvecklingstrender. 

När det gäller underlag för beräkning av framtida tågtrafikkostnader för typtåg 

vill undertecknad framföra ett tack till AB Transitio och VÄTE Rail, Trafik och 

Teknik AB för era arbetsinsatser att ta fram data till projektet, men även tack till 

flera andra (ingen nämnd, ingen glömd) som bidragit med enstaka uppgifter. 

Det är dock i allmänhet svårt att få tag i kostnadsdata som betraktas som 

hemliga uppgifter på grund av konkurrens mellan operatörerna och flera 

operatörer har också nekat uppgifter. Det har försvårat och fördröjt projektet. 

För framtida fordonskoncept har diskussioner förts inom KTH 

Järnvägsgruppen mellan författarna och professorer emeriti Evert Andersson 

och Bo-Lennart Nelldal, samt med Magnus Backman på Trafikverket. 

Trafikverket har beretts tillfälle att ge synpunkter på rapportens del om typtåg 

och trafikeringskostnader, avsnitt 1-6, genom ett rapportkoncept kallat 

Marsrapporten (2019-03-29). Synpunkter och rättelser har arbetats in i 

föreliggande slutrapport och Marsrapporten är därmed inaktuell. Resterande 

del av slutrapporten har inte presenterats tidigare. Som brukligt i 

forskningsuppdrag svarar författarna ensamma för rapportens innehåll. 

Till sist vill vi tacka Gunnel Bångman vid Trafikverket för ett gott samarbete! 

 

Stockholm i maj 2019 

Oskar Fröidh 
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Sammanfattning 

Syftet med projektet och rapporten är att beräkna och redovisa 

trafikeringskostnader med typtåg som underlag för ASEK 7.0 i Trafikverkets 

kommande nationella trafik- och infrastrukturplanering, och att göra en 

bedömning av vilka framtida tågtyper som kan rulla på spåren. 

Projektets resultat är främst val av typtåg och de trafikeringskostnader för 

typtågen som presenteras i rapporten. 

En äldre modell för att beräkna trafikeringskostnader i persontrafik har 

uppdaterats och vidareutvecklats vid KTH till Costmodel PT. Denna modell har 

använts att beräkna kostnader för framtida typtåg. I vissa fall saknas 

motsvarande tågtyp i Sverige idag och det har också varit svårt att få tillgång till 

aktuella data genom kommersiell sekretess. Trots det har den kalibrering som 

gjorts mot tillgängliga verkliga värden visat på en relativt god 

överensstämmelse. 

Tabell 1. Förslag till generella typtåg 2040 

Generella typtåg Benämning-

kategori och sth 

Sittplatser 

min-max 

Tåglängd 

min-max 

Antal en-

heter i tåg 

min-max 

Anmärkning 

Höghastighetståg GHS-B320 250-920 115-404 m 1-2 Gx2 

Snabbtåg GHS-T250 240-740 110-330 m 1-3 Gx2. Korglutning 

Interregionaltåg GIR-C250 220-900 82-330 m 1-4  

Interregionaltåg GIR-C200 150-990 55-330 m 1-4  

Nattåg (ligg/sov/sitt) GNT-B200 250-500 205-390 m (7-14 v.) Loktåg 

Pendeltåg GPL-B160 215-645 74-223 m 1-3 X61 

Pendeltåg i Stockholm1 GPLS-B160 375-880 107-247 m 1-2 X60-X60 förlängd 

Regionaltåg, bimodalt GRB-C160/C140 150-600 55-220 1-4 Kontaktledningsel 

och förbrännings-

motor 
1 För trafik med stationer med spärrar (Bx) och utan biljettvisering ombord 
2. Gx: Kontinental korgprofil (G1 eller liknande) för trafik även utomlands 

Sth: Största tillåtna hastighet 

 

De åtta typtågen är avsedda för framtida trafik och skiljer sig från dagens 

tågtyper genom att de omfattar en bedömning av teknisk utveckling de 

kommande 20 åren (till 2040) samt generellt bättre utrymmesutnyttjande som 

tillsammans ger kostnadsbesparingar. Typtågen bedöms täcka de olika 

trafikeringsfallen som kan bli aktuella i prognoser och samhällsekonomiska 

kalkyler i kommande planeringsomgång. 

För typtågen har direkta såväl som totala trafikeringskostnader år 2040 (i 2017 

års prisnivå) beräknats. Perioden fram till 2065 är svårare att förutspå när det 

gäller den tekniska utvecklingen och andra förutsättningar i tågtrafiken. 

Rekommendationen är att använda typtågen och deras trafikeringskostnader 

för 2040 tills vidare även för det senare scenariot. 
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Några slutsatser av de kostnadsdata som tagits fram är: 

 Tidigare använda (ASEK 6.1) grundkostnader för tågtrafik med minsta 

tågenhet är i flera fall underskattade, medan marginalkostnaderna för 

ytterligare sittplatser stämmer bättre med nya värden från Costmodel PT. 

 Tågtrafikkostnaderna är trendmässigt sjunkande med tiden av 

kostnadspress i konkurrens med andra färdmedel, på spåren och i 

upphandling. 

 Lägre kostnader möjliggörs av teknisk utveckling och ökad andel 

låglönetillverkning, och minskat personalbehov genom utvecklade IT-

system för bland annat biljetthantering men på sikt även förarlös drift 

(ATO). 

Det finns en ekonomisk drivkraft att förkorta restiderna (öka medelhastig-

heterna) och att skaffa tågtyper som kan utnyttja banans prestanda fullt ut. 

Undantaget är vid måttliga eller lägre restidselasticiteter där det inte får kosta 

för mycket med hastighetshöjningen. Det finns också en tröskeleffekt som 

innebär att det krävs en viss sträcka bana med hög standard för att anskaffning 

av nya typtåg med motsvarande prestanda ska ske. Över den tröskeln kan nya 

typtåg med bättre prestanda också komma att gynna andra banor som har 

kortare sträckor med hög största tillåten hastighet. 

Fem administrativa och ekonomiska förändringar liksom fyra nivåer av 

nyinvestering i infrastrukturen 2020-2065 analyseras och resulterar i ett mått 

på persontågsparkens känslighet av omvärldsförändringar. Några av de 

tydligaste resultaten är att: 

 Ökade energipriser skulle ge minskat totalt resande men ökat tågresande 

(och större marknadsandel för tåg), vilket medför anskaffning av flera 

typtåg av alla sorter. 

 De snabbare tågtyperna, höghastighetståg och snabbtåg i kommersiell 

trafik, är starkt beroende av vilka investeringar i infrastrukturen som 

kommer till stånd. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idag finns åtta tågkategorier med olika egenskaper nämnda i ”Analysmetod och 

samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn” (ASEK 2018), men 

dessa är delvis föråldrade och speglar inte en trolig framtida situation. 

Globalisering, teknisk utveckling, investeringar i järnvägsnätet och 

omstruktureringar i branschen påverkar fordonsparken på sikt. 

I forsknings- och utvecklingsprogrammet Gröna tåget, ett samarbete mellan 

KTH Järnvägsgruppen, Bombardier Transportation och Trafikverket som 

bedrevs 2005-2013, gjordes en konceptstudie av ett framtida snabbtåg inklusive 

ekonomiska beräkningar (Andersson et al., 2014; Fröidh, 2012). Materialet i 

programmet Gröna tåget kan uppdateras och utvecklas, och speciellt gäller det 

en kostnadsmodell för generella tågdriftskostnader för olika tågkoncept. 

Fortsatt forskning om teknisk utveckling av järnvägsfordon bedrivs inom KTH 

Järnvägsgruppen. 

1.2 Syfte 

Forskningsprojektet och rapporten syftar till att beräkna och redovisa 

trafikeringskostnader med typtåg som underlag för ASEK 7.0 i Trafikverkets 

kommande nationella trafik- och infrastrukturplanering, och att göra en 

bedömning av vilka framtida tågtyper som kan rulla på spåren. 

1.3 Avgränsning 

Projektet har avgränsats till att analysera effekterna av fordon för persontrafik 

som trafikerar järnvägarna i Sverige under den studerade perioden. 

Utgångsläget är dagens fordonspark men trafiköppning antas ske 2025 och 

prognosåren är 2040 och 2065 med särskilt fokus på att identifiera signifikanta 

utvecklingssteg och tröskeleffekter i fordonsparkens utveckling. Prisnivå 2017. 

1.4 Forskningsfrågor 

De forskningsfrågor som behandlas är bland annat: 

 Hur påverkas de framtida trafikeringskostnaderna av den tekniska 

utvecklingen? 

 Estimera trafikeringskostnader med olika framtida typtåg i persontrafik. 

 Vilka scenarier 2040 och 2065 ger väsentliga skillnader i den framtida 

persontågsparken? 

1.5 Genomförande 

Forskningsprojektet har genomförts på KTH i Stockholm, av Oskar Fröidh vid 

skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) och Mats Berg vid skolan för 

teknikvetenskap (SCI). Projektet Effektsamband för persontågsparkens 

sammansättning påbörjades i november 2017 med en genomgång av tekniska 

utvecklingstrender och scenarioanalys. Under våren 2018 önskade Trafikverket 

som forskningsfinansiär en annan inriktning i projektet. Trafikverket behövde 
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uppdatera trafikeringskostnaderna för persontrafik inför kommande 

planeringsomgång för den vart fjärde år löpande omarbetningen av nationell 

transportplan. Projektet har därefter fokuserat på att samla in data om 

trafikeringskostnader och revidera en kostnadsmodell för 

persontrafikkostnader, och beräkna trafikeringskostnader med typtåg att 

publiceras i ASEK 7.0. Den ursprungligen planerade delen med effektsamband 

har följaktligen krympts och förenklats. 

Kontaktperson och projektsponsor vid Trafikverket har varit Gunnel Bångman, 

med undantag av perioden april-augusti 2018 då Emma Lindvall var 

kontaktperson. 
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2. Trafikeringskostnader (litteraturstudie)   

2.1 Underlag för ASEK 6.1 

ASEK är en akronym för Arbetsgruppen för Samhällsekonomiska 

Kalkylvärden, och den publikation som innehåller anvisningar och 

kalkylvärden inom Trafikverket kallas kort och gott ASEK med ett 

versionsnummer. I både trafikprognoser och samhällsekonomiska kalkyler görs 

beräkningar för ett antal typtåg. Detta för att inte utfallet av beräkningarna ska 

påverkas av antaganden om exakt vilken tågtyp som kommer att trafikera olika 

sträckor och linjer i framtiden. 

De operativa trafikeringskostnaderna för persontrafik på järnväg utgörs av 

genomsnittliga rörliga kostnader för att ”köra” tåg. Sådana kostnader är 

drivmedelskostnader och operativt underhåll, som är beroende av 

verksamhetsvolymen i termer av körsträcka. Andra operativa kostnader är 

personalkostnader och kostnader för dagligt underhåll och städning, vilka är 

tidsberoende och kopplat till tidtabelltid. Till detta kommer fordonsberoende 

kostnader som kapitalkostnad för fordon (värdeminskning samt räntekostnad 

för finansiering alternativt kapitalbindning) och andra indirekta kostnader 

(omkostnader, overhead-kostnader) i form av kostnader för administration, 

biljettförsäljning etc. 

Banavgifter ingår inte i de operativa trafikeringskostnaderna och 

omkostnaderna som redovisas i ASEK eftersom i ett samhällsekonomiskt 

perspektiv är en transferering, inte en kostnad. I en kostnadskalkyl för 

tågtrafiken som omfattar totala trafikeringskostnader inkluderas dock 

banavgifterna. 

Åtta tågtyper i ASEK 6.1 (2018) täcker de behov som finns i planering och 

analys av framtida persontågstrafik (se Tabell 2). 

 
Tabell 2. Persontrafikens operativa kostnader på järnväg, exkl moms. Prisnivå år 

2014, som gäller även för 2040 och 2060. Källa: Tabell 13.8, ASEK 6.1 (2018) 

 
Tågtyp  

Belägg-
nings-
grad 

Antal 
platser 

Min/Max 

Distans-
beroende 

Kr/km 

Tidsbero-
ende 

Kr/min 

Distans-
beroende 

Kr/km 

Tidsbero-
ende 

Kr/min 
Snabbtåg  0,6 266/532 31,83 94,44 0,12 0,32 
Interregionalt  0,5 120/810 11,51 30,46 0,10 0,21 
Pendeltåg i storstad  0,4 240/890 27,91 34,97 0,12 0,12 
Pendeltåg övriga  0,4 180/890 20,07 30,22 0,11 0,14 
Dieseltåg  0,5 86/426 15,19 29,77 0,18 0,31 
Nattåg  0,5 230/460 34,00 77,99 0,11 0,23 
Höghastighetståg  0,6 300/600 54,98 141,72 0,18 0,38 
Snabbt regionaltåg  0,5 180/270 14,12 49,12 0,06 0,17 
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2.2 Tidigare underlag 

Antalet tågtyper har utökats från fem till åtta sedan 2002. Dels har pendeltåg 

differentierats i ”pendeltåg i storstad” respektive ”pendeltåg”, dels har 

”höghastighetståg” och ”snabbt regionaltåg” tillkommit för att kunna planera för 

höghastighetsbanor. 

De data som anges i tabellform om trafikeringskostnader för tågtyper i ASEK 6.1 

härstammar från ASEK 4 och 5. Persontrafikens operativa kostnader på järnväg 

i ASEK bygger ursprungligen på en kartläggning som gjordes år 2002 (SIKA 

2008). Under 2007 gjordes en ny kartläggning av persontrafikens operativa 

trafikeringskostnader (Danielson & Co Trafikkonsult AB 2007a). Kostnaderna 

har sedan generaliserats för framtida typtåg (Danielson & Co Trafikkonsult AB 

2007b). I följande nya versioner av ASEK har trafikeringskostnaderna 

uppdaterats enligt producentprisindex (PPI 30; ASEK 6.1, 2018) men det är 

fortfarande den sistnämnda rapporten som ligger till grund för 

trafikeringskostnaderna i nu gällande ASEK 6.1. 

Planering för höghastighetsbanor ledde till att tågtyperna höghastighetståg och 

snabbt regionaltåg infördes och kostnaderna för tågtrafiken redovisas i 

rapporten ”Företagsekonomisk kalkyl för framtida trafik Stockholm-Göteborg 

på Ostlänken-Götalandsbanan” (Transrail, 2006a; Transrail, 2006b). En 

omräkning av kostnaden har gjorts, till kalkylvärden som är anpassade till 

Banverkets (från 2010 Trafikverkets) kalkylmetodik. 

Tabell 3. Tågdriftskostnader, prisnivå 2001. Källa: Danielson & Co Trafikkonsult 

AB (2002) 

 

 

Tabell 4. Tågdriftkostnader, prisnivå 2005. Källa: Danielson & Co Trafikkonsult 

AB (2007b) 
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Tabell 5. Tågdriftkostnader för höghastighets- och snabbtåg på Götalandsbanan 

med X 2000 som jämförelse. Prisnivå 2001. Källa: Transrail (2006b) 

 
Prisnivå 2001. Amorteringstid 20 år. Ekonomisk livslängd 20 år. EMU-320 är ett höghastighetståg med sth 

320 km/h. EMU2-250 är en liknande tågtyp men utväxlat för sth 250 km/h, medan EMU1-250 är en 

motsvarande tågtyp något billigare i inköp. 

 

2.3 Internationella erfarenheter 

I ett arbete för Sverigeförhandlingen och Trafikverket 2015 jämförde författaren 

(Fröidh, 2015) trafikeringskostnader för höghastighetstrafik mellan fyra olika 

källor. Det är dels konsultrapporten om kommersiella förutsättningar för 

höghastighetståg i Sverige (PwC, 2015), dels de värden som fanns i ASEK 5.2 

(2015), dels den egna Gröna tågets kostnadsmodell (Fröidh, 2010), i jämförelse 

med en UIC-rapport om trafikeringskostnader för höghastighetståg i Spanien 

(Garcia, 2010). 
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Tabell 6. Trafikeringskostnader för höghastighetståg. Källa: Fröidh (2015) 

 

Resultatet är att kostnaderna stämmer väl mellan ASEK 5.2 som stammar ur 

Transrail (2006b), Gröna tågets kostnadsmodell och uppgifterna från Spanien 

som alla är framtagna på liknande sätt, det vill säga summering av insamlade 

enskilda kostnadsposter i en modell. PwC stämmer till stor del, men det som 

framför allt skiljer är större bastågsätt (500 sittplatser) och personalkost-

naderna för åkande personal som är väsentligt högre i PwC rapport (2015). 
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3. Metod 

3.1 Projektets delar 

Studien innehåller i huvudsak tre delar, förutom inledning, litteraturstudie och 

metod (avsnitt 1-3): a) En genomgång av tekniska och ekonomiska 

utvecklingstrender (avsnitt 4); b) beskrivning av modellen Costmodel PT samt 

beräkning av typtågens trafikeringskostnader (avsnitt 5-6) och c) en analys av 

olika utvecklingsscenarier för den framtida persontågsparkens sammansättning 

(avsnitt 7-8). Diskussion och slutsatser avslutar i avsnitt 9. 

3.2 Kostnadsdata 

I forsknings- och utvecklingsprojektet Gröna tåget som genomfördes 2005-2013 

byggde författaren en kostnadsmodell för tågtrafik (Fröidh, 2010). Modellen 

användes för analys av tågkoncept i olika trafikupplägg och ledde till att Gröna 

tåget fick en ekonomisk förankring som ett kostnadseffektivt tågkoncept. Data i 

Gröna tågets kostnadsmodell samlades in under åren 2006-2009 och 

härstammar från bland annat Bombardier Transportation, SJ och några 

regionala trafikhuvudmän. Kalibrering skedde främst mot tågkostnader i 

regionala trafikupplägg medan det då liksom nu är svårt att få tillgång till 

kommersiella operatörers kostnader. Modellen kunde därför ge avvikelser 

särskilt i absoluta kostnader för fjärrtrafik i egen regi, bland annat beroende av 

grad av stordriftsfördelar, annan efterfrågeform över tid och annat 

trafikupplägg. 

I detta uppdrag har kostnadsmodellen uppdaterats och omarbetats. Många 

aktörer i järnvägsbranschen i Sverige men även Norge har under 2018-2019 

tillfrågats om kostnader för att driva persontågstrafik. Men det finns två större 

problem med att samla kostnadsdata. Det första problemet är operatörerna inte 

vill sprida sina kostnadsuppgifter till konkurrenter och upphandlare på grund 

av att det råder stark konkurrens inom tågtrafiken, både i upphandlad och i 

egen regi. Det har lett till att stora kommersiella operatörer inte har bidragit 

med data i detta arbete. Det andra problemet är att de data som passar i en 

ekonomisk modell för forskning kanske inte finns i motsvarande form hos 

tågoperatörerna, och uppgifterna kräver följaktligen bearbetning för att bli 

användbara. Det är ett praktiskt problem för tågoperatörerna som har slimmad 

administration. 

Några av förfrågningarna har resulterat i kostnadsdata medan en del av 

frågorna inte har resulterat i några data alls eller möjligen en starkt begränsad 

mängd data. För att förhindra att aktörerna blir lidande av publicering av 

specifika kostnadsdata har vi i detta arbete gjort avsteg från vetenskaplig praxis 

att resultat ska vara spårbara vilket också gäller ingångsdata. De kostnadsdata 

som ingår har gjorts generella, det vill säga avidentifierats och inte knutna till 

någon speciell operatör utan visar resultatet som trafikering med framtida 

typtåg. Det finns också en kvarstående osäkerhet i vissa data vilket bidrar till ett 

ökat intervall för att det modellberäknade värdet stämmer med det sanna 

värdet. Trots dessa avsteg från praxis bedömer författaren att arbetet har gett 
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bättre underlag av framtida trafikeringskostnader med persontåg än vad som 

använts hittills genom stickprovskontroller med tillgängliga data. 

Kostnadsmodellen kallas nu Costmodel PT och kan användas för generella 

analyser av typtåg och trafikupplägg i persontrafik. 

3.3 Modellens noggrannhet 

Costmodel PT har som alla avancerade modeller av verkligheten en mängd 

antaganden om samband och kostnader som inte direkt kan verifieras, och när 

det gäller kommersiell tågtrafik finns det ytterligt få data. Däremot har 

modellen kalibrerats och verifierats mot tillgängliga del- och totalkostnader. 

Man skulle därmed kunna säga att det är en blandad induktiv metod (att bygga 

upp modellen på kända delkostnader) och deduktiv metod (att kalibrera mot 

kända totalkostnader) som använts att bygga upp modellen. 

Det går inte att på dessa data ange modellens beräknade avvikelse från 

väntevärdet, men författaren bedömer empiriskt att trafikeringskostnaderna 

med 95 % konfidensintervall kan ligga inom ±25 % av totala modellberäknade 

kostnader. Det innebär att man i bästa fall kan räkna med bättre 

överensstämmelse för vissa tågtyper som eldrivna tåg i regional trafik men med 

reservation för i sammanhanget udda tågtyper, som dieseltåg eller bimodala tåg. 

Även för höghastighetståg är verkliga kostnader för framtida tågtyper i många 

avseenden okända eftersom de inte finns i Sverige ännu och anpassning för 

vinterförhållanden är en av de modifieringar till okänd kostnad som kan 

behövas. 

Det kan också finnas systematiska skillnader mellan bland annat kommersiell 

och samhällsköpt trafik även om modellen är generaliserad för att till exempel 

kunna användas med olika avskrivningstid och bemanning på tågen. Skillnader 

mellan olika tågkoncept kan dock förväntas vara mer rättvisande än absoluta 

belopp. 
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4. Tekniska utvecklingstrender 

4.1 Shift2Rail 

Den svenska och europeiska persontågsparken har utvecklats kraftigt under de 

senaste 20-30 åren. Lokdragna tåg har i stor utsträckning ersatts med 

motorvagnståg och tågens längd blivet alltmer anpassade till efterfrågan på 

resor (modularisering). Vagnarna är numera inte sällan bredare (flera 

sittplatser i bredd) eller högre (tvåvåningståg) för att kunna öka kapaciteten i 

form av antal passagerare per meter tåg, dock utan att försämra komforten. IT-

tjänster ombord blir allt viktigare. Motoreffekten (kW/ton tåg) ökar för 

snabbare acceleration och alltmer återmatande broms. Topp- och 

medelhastighet har ökat något. Seriestorleken har också ökat. 

Inköpskostnaden för elektriska motorvagnståg är, per meter tåg, cirka 

(Andersson et al., 2018; exkl. moms): 

 Pendeltåg för 120-160 km/h  0,7–0,9 mnkr/m 

 Regionaltåg för 200 km/h  0,9–1,1 mnkr/m 

 Höghastighetståg för 250-300 km/h 1,1–1,4 mnkr/m 

Men tågoperatörer idag är också intresserade av livscykelkostnaden. Därmed 

betonas också drifts- och underhållskostnader samt banavgifter. 

Inköpskostnaden (kapitalkostnaden) är endast 15-25 % av livscykelkostnaden 

(Andersson et al., 2018). 

För tågtillverkare är det därför också viktigt att utveckla tåg med låga drifts- och 

underhållskostnader samt tåg som är skonsamma mot spåret. Huruvida 

spårvänliga tåg reflekteras i banavgifterna är dock ofta en långsam process. 

EUs forsknings- och utvecklingsprogram Shift2Rail (www.shift2rail.org) 

startade 2016 med syfte att radikalt förbättra det europeiska järnvägssystemets 

livscykelkostnad (euro per person-km eller nettoton-km), kapacitet, punktlighet 

och attraktivitet. Programmet initierades av tågtillverkare med huvudsaklig bas 

i Europa samt infrastrukturhållarna Trafikverket och Network Rail. Numera 

finns även tågoperatörer såsom DB och SNCF med och idag är det ett 70-tal 

parter med, inklusive högskolor och institut. 

Shift2Rail-programmet omfattar nästan hela järnvägssystemet och för 

persontåg (Innovation Programme 1, IP1) förutses utveckling inom ett antal så 

kallade Technology Demonstrators (TDs): 

TD1.1 Traktion 

- Kiselkarbidteknik (lägre kapital-, underhålls- och energikostnad) 

- Hjulmotorteknik (lägre kapital-, underhålls- och energikostnad) 

- Förenklad validering & certifiering (lägre kapitalkostnad) 

- Bättre reglering vid låg tillgänglig adhesion (lägre underhållskostnad) 

TD1.2 TCMS (Train Control and Monitoring System) 

- Förbättrad teknik (lägre kapital-, underhålls- och energikostnad) 

- Förenklad validering & certifiering (lägre kapitalkostnad) 
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TD1.3 Vagnskorgar 

- Förbättrad tillverkningsteknik (lägre kapitalkostnad och underhållskostnad) 

- Modularisering och funktionsintegrering (lägre underhållskostnad) 

- Lägre vikt (lägre underhållskostnad, energikostnad och spåravgift) 

- Fler sittplatser per meter tåg (lägre kostnad per plats och person-km) 

TD1.4 Löpverk, boggier 

- Lägre vikt (lägre underhållskostnad, energikostnad och spåravgift) 

- Bättre kurvtagningsförmåga (lägre underhållskostnad, energikostnad o spåravgift) 

- Tillståndsövervakning (lägre underhållskostnad, även för spår) 

TD1.5 Bromsar 

- Tillståndsövervakning (lägre underhållskostnad) 

- Intelligentare bromsning (lägre underhållskostnad och energikostnad) 

- Innovativ friktionsbroms (lägre underhållskostnad) 

- Förenklad certifiering (lägre kapitalkostnad) 

TD1.6 Dörrar etc. 

- Ökad modularitet (lägre underhållskostnad och driftskostnad) 

- Lägre vikt (lägre underhållskostnad och energikostnad) 

TD1.7 Tågmodularitet 

- Ökad modularitet, plug & play (lägre underhållskostnad och driftskostnad) 

TD1.8 HVAC (Heat, Ventilation and Air Condition) 

- Ökad modularitet (lägre underhållskostnad) 

- Energieffektivisering (lägre energikostnad) 

Varje TD1.x anger bland annat en uppskattad procentuell minskning av LCC per 

person-km, givet vissa referensscenarier, för sitt teknikområde. Tillsammans 

har IP1 att ange hur denna kostnad kan minskas för pendeltåg, regionaltåg och 

höghastighetståg. 

Utvecklingsarbetet för persontåg i Shift2Rail, som pågår till 2022 med sannolik 

förlängning genom ett program Shift2Rail 2, ligger i stort i linje med den 

utveckling vi sett under de senaste 20-30 åren. Vissa mer radikala lösningar för 

utformning av vagnskorgar och boggier är dock troliga. Ökat fokus på 

energieffektivitet och energikostnad kan också förutses, inte minst då allt fler 

tåg får energimätning ombord och kostnaden per kWh antas öka. En fortsatt 

nedåtgående CO2-intensitet (gCO2/kWh) i EU:s elproduktion förutses också bli 

en drivkraft.  En annan viktig fråga är buller från tåg och inte bara från godståg. 

Detta för att få ökad acceptans i samhället för tågtrafik, i synnerhet för kraftigt 

ökande persontågstrafik. Vidare förväntas tillståndövervakning ombord 

persontåg, främst av boggier och broms (jfr ovan), få ett genombrott. 
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4.2 Pågående trender i fordonsutveckling 

Förutom den utveckling som beskrivs under Shift2Rail pågår andra 

utvecklingstrender av varav några kostnadspåverkande kan vara värda att 

nämna. 

Automatisk tågdrift 

Automatisk tågdrift (ATO eller ”förarlösa tåg”) definieras i flera nivåer, där den 

högsta nivån är helt automatisk tågdrift och lägre nivåer har en eller flera 

funktioner automatiserade, men mänsklig övervakning eller körning ingår till 

större eller mindre delar. 

Färdiga ATO-system finns främst för metro- eller tunnelbanetrafik och används 

nu med högsta nivån på 70 tunnelbanelinjer i 40 städer i världen. Fördelarna är 

framför allt optimerad körning som dels ökar kapaciteten (i antalet tåg per 

tidsenhet), dels sänker energiförbrukningen. En ytterligare fördel är att 

marginalkostnaden för högre turtäthet är låg vilket bidrar till kortare väntetider 

för resenärerna, särskilt påtagligt utanför rusningstiderna. Däremot visar 

erfarenheterna att det ofta inte bli någon större kostnadsminskning eftersom 

föraren behöver ersättas av tekniska installationer som också kräver underhåll, 

personal som övervakar driften och kanske en tågvakt ombord i tåget. Kan 

personalbehovet minskas blir det följaktligen kostnadsminskningar, men ATO 

medger också högre turtäthet vilket också ger nyttor. 

I järnvägstrafik har utvecklingen inte kommit lika långt och en anledning är att 

fördelarna inte är lika uppenbara i ett vidsträckt järnvägsnät som (delvis) är 

öppet, det vill säga stängsling saknas, det finns plankorsningar med vägar etc. 

Tågföraren får en mer betydande funktion som övervakare av systemet och kan 

också lösa en del uppkomna problem på plats som enklare felavhjälpning eller 

göra en bedömning av problemets art. Närmast till hands ligger att införa 

automatisk tågdrift i pendeltågstrafik där linjelängden är begränsad och 

turtätheten hög. Thameslink i London blir den första applikationen där man 

lagt ATO över ETCS med full drift 2019. Bedömare tror att intresset för 

automatisk tågdrift kommer att öka under 2020-talet och att flera 

järnvägssystem kommer att utrustas (Barrow, 2018). I till exempel Stuttgart 

pågår ett projekt att införa ATO i pendeltågstrafiken (S-Bahn) med planerad 

driftstart 2025 och man räknar med att kapacitetsvinsten kan bli upp till 20 % 

genom minskat avstånd mellan tågen och kortare körtider (Railway Gazette, 

2019). 

Sammanfattningsvis ger ATO främst: 

 Ökad kapacitet genom flera tåg 

 Minskad energiförbrukning genom optimerad körning 

 Lägre marginalkostnad för ökad turtäthet. 

Hybriddrift 

Det vanliga är fortfarande att fordon byggs för antingen eldrift under 

kontaktledning, eller dieseldrift med hydraulisk eller elektrisk transmission för 
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oelektrifierade linjer. Hybridfordon, om det rör sig om två skilda drivsystem 

kallade bimodala fordon, finns och flera utvecklingslinjer kan skönjas. Syftet 

med hybridfordon är främst att minska miljöbelastningen genom minskade 

emissioner från dieselförbränning. Ett alternativt syfte som noterats är också att 

kunna minska kapital- och underhållskostnaden för banan genom att inte 

behöva kontaktledning, vilket främst är en fördel på lågtrafikerade sträckor. 

Hybridfordon har i regel elektrisk traktion och flera kombinationsmöjligheter 

(hybrider) finns eller kan tänkas. De drivsystem man arbetar med är direktdrift 

med el (med strömavtagare och transformator), dieselelektrisk drivning (som i 

princip även kan köras på biobränslen), batteripaket och bränsleceller med 

vätgasdrift (Yamamoto, 2017). 

Hybridfordon med laddning via kontaktledning och batterier har funnits i över 

ett sekel och i Sverige i trafik åtminstone sedan 1930-talet. Genom 

batteriteknikens utveckling kan det vara en teknik som kan komma att 

återkomma på bred front med förbättrade prestanda. Inledningsvis är 

batteridrift mest intressant för lättare tåg och lägre hastigheter och där det finns 

tätare laddningsmöjligheter. Det gör att det passar bland annat för regionaltåg 

och växling på oelektrifierade spår. Utvecklingen på bussidan har delvis andra 

förutsättningar men den föregår utvecklingen av hybridfordon för järnvägsdrift. 

Sammanfattningsvis ger hybriddrift i järnvägsfordon främst: 

 Minskad energiförbrukning och mindre emissioner 

 Möjlighet till ökad effekt/hastighet vid kontaktledningsdrift 

 Ökad anskaffnings- och underhållskostnad för drivsystem. 

4.3 Framtida kostnadsutveckling 

Som nämnts i avsnitt 4.1 förutses utvecklingen inom Shift2Rail bland annat leda 

till väsentligt lägre livscykelkostnad per person-km i det europeiska 

järnvägssystemet. De utvecklingssteg inom persontåg (IP1) som hittills studeras 

indikerar LCC-minskningar för pendeltåg, regionaltåg och höghastighetståg till 

5 %, 9 % respektive 5 % år 2030 jämfört med referensåret 2013. Motsvarande 

utveckling inom järnvägens infrastruktur (IP2 och IP3) anger betydligt högre 

procentsatser, men här är det en fråga i vilken utsträckning dessa minskningar 

kommer tågoperatörerna tillgodo genom lägre banavgifter. 

För den planerade fortsättningen 2022 i Shift2Rail 2 betonas ökade insatser 

inom bland annat digitalisering och automatisering. 

Det pågår naturligtvis även utveckling utanför Shift2Rail (2), men för dylik 

utveckling är storleken på minskningar i LCC per person-km ännu svårare att 

förutse. 

4.4 Utvecklingstrender i sammandrag 

Drivkrafter för utvecklingen 

De framtida typtågen har skissats utifrån några utvecklingstrender: 
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 Prispress genom konkurrens på tågbiljetter leder till flera sittplatser i 

varje vagn vilket gynnar dubbeldäckade eller breda tåg 

 Ökade reallöner (och/eller prispress) leder till minskad bemanning med 

åkande personal, biljettsystem med självbetjäning samt utvecklad teknik 

som kräver mindre underhåll 

 Efterfrågan på kortare restider gynnar typtåg med hög acceleration och 

största tillåten hastighet (sth), men banans standard och 

kapacitetsutnyttjande är avgörande för medelhastigheten 

 Efterfrågan på ökad turtäthet gynnar mindre tågenheter och på sikt 

förarlös drift (ATO). Variationer i efterfrågan över dygn, vecka eller 

säsong kräver flexibilitet för olika efterfrågan, men banans kapacitet är 

avgörande för turtätheten 

 Klimatkrisen leder till lägre energiförbrukning och gynnar eldrift eller 

bimodala tåg med låga koldioxidemissioner, och låg vikt särskilt hos tåg 

som gör täta uppehåll (pendeltåg). 

Avvikelser från optimal utveckling 

Vi antar i detta arbete att utvecklingen av typtåg styrs av rationella faktorer ur 

ett ekonomiskt perspektiv. Med det menas att företagen kommer att välja de 

tågtyper som ger lägst livscykelkostnader (LCC) givet att de är attraktiva för 

resenärerna, och att utvecklingen på lång sikt går mot optimala typtåg. 

Det finns dock flera anledningar till att beställda och levererade tågtyper idag 

och i framtiden kommer att skilja sig från de optimala typtågen. 

 Det finns skillnader mellan företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt 

optimala lösningar vilket gör att styrmedel påverkar graden av 

konvergens mellan aspekterna. En sådan fråga är fordonens spårslitage, 

en annan banans kapacitetsutnyttjande 

 Teknik och konstruktioner (tågtyper) åldras olika, det vill säga de blir 

ekonomiskt obsoleta med olika hastighet 

 Serietillverkning som gör att priset sjunker vid stora serier. Det gynnar 

en utveckling mot standardisering av internationella typtåg mer än 

specialisering, så länge som LCC-kostnaden är lägre för standardiserade 

typer 

 Kvalitet, standard och speciell utformning, till exempel vinteregenskaper. 

Det påverkar driftsäkerheten vilket i sin tur ger en verklig LCC-kostnad 

som kan skilja från den avtalade (förmodade), och särskilt kritiskt kan 

det vara om tågtypen uppträder i en oprövad miljö 

 Bristande underlag för korrekta LCC-bedömningar. Det kan göra att 

inköpspriset eller annan faktor blir mer avgörande om utvärdering hos 

beställaren inte ger korrekt resultat inkluderande trafikeringskostnader 

 Icke-rationella skäl, som särskilda preferenser hos upphandlande enhet, i 

värsta fall jäv eller korruption. 
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Av dessa skäl är det sannolikt att det även i framtiden kommer att finnas 

tågtyper som kostar mer eller har sämre egenskaper än det bästa tänkbara eller 

optimala alternativet. De typtåg som skissas i det följande kan därmed antas ha 

något bättre ekonomiska prestanda än ett genomsnitt med en delvis åldrad 

fordonspark. 
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5. Trafikeringskostnader i Costmodel PT 

5.1 Kostnader i tågtrafik 

De totala driftkostnaderna i persontågstrafik inkluderar fasta eller trögrörliga 

kostnader, marginalkostnader och en del av omkostnaderna. I en 

samhällsekonomisk kalkyl räknar man på skillnader mellan olika alternativ och 

i regel vid marginella förändringar. Transfereringar med offentlig sektor ska 

inte ingå och därmed utgår banavgifter, skatter och omkostnader ur kalkylen av 

trafikeringskostnader vid samhällsekonomiska bedömningar. 

De totala kostnaderna kan delas in i kapitalkostnader, tidsberoende och 

distansberoende driftkostnader samt i omkostnader (administration och 

försäljning; se vidare i avsnitt 5.3). Både distansberoende och tidsberoende 

kostnader påverkas av det trafikupplägg fordonen används i eftersom en 

specifik trafikering innebär olika medelhastighet, omloppstid inklusive 

vändtider, fordonsreserv och bemanning med åkande personal. 

Kostnaderna för tågtrafik är till stor del trögrörliga (eller fasta) och 

tidsberoende. Det gäller framför allt kapitalkostnader men även personal-

kostnader. Lönsam tågtrafik bygger följaktligen på att generera så mycket 

intäkter som möjligt när investeringarna väl är gjorda och tjänsterna 

bemannade. Marginalkostnaden för att köra ytterligare en sittplats en kilometer 

är också lägre än grundkostnaden för att köra tåget med minsta möjliga enhet. 

Det finns följaktligen skalfördelar, eller stordriftsfördelar, även inom tågtrafik. 

 

 

Figur 1. Struktur för Costmodel PT. 
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5.2 Modellens uppbyggnad 

Bakgrund 

Costmodel PT är en forskningsmodell som byggts upp i ett vanligt kalkylark för 

att analysera olika tågkoncept under olika trafikeringsförutsättningar. 

Modellens struktur framgår av Figur 1. 

I detta projekt har modellen vidareutvecklats och uppdaterats med 

kostnadsdata från 2017. Vidareutvecklingen är inriktad på de delar som behöver 

detaljeras för att få en mer generellt användbar modell för persontågstrafik med 

vitt skilda fordonskoncept. Det gäller framför allt trafikupplägg, 

bränsleförbrukning (förbränningsmotorer) och terminalkostnader. 

Tågdata 

Tågdata anges i Costmodel PT som kostnadspåverkande tekniska och fysiska 

egenskaper (se tabell nedan). Dessutom ska fordonets bedömda inköpspris 

anges i 2017 års prisnivå. 

Tabell 7. Tågdata för tågkoncept med exempel 

  

Base year: Costs as of 2017

Train concept data
Vehicle class Reg X52-2

Type and speed Cat. B200

Units in train (multipled) No. of units 1

Power units/locomotives 0

Steering trailers/powered cars 2

Intermediate trailers/coaches 0

Carbodies per train unit 2

Carbody profile/seat layout Cont/Wide/DD EMU/DD pv Wide

Train length m 54

Comfort space level Low/Standard/High Standard

Cafeteria/Bistro Yes/No No

Number of seats 148

Number of toilets (space requirement) 2

Model estimated number of seats for typical trains 168

Operating speed km/h 200

Weight in working order tons 120

Maximum axle load (stax) tons 18,5

Traction power kW 1590

Electric traction from OHLE Yes/No Yes

Combustion engines (fuel) No.of devices 0

Regenerative braking Yes/No Yes

Aerodynamic factor (estimated) (modern HST=1) 1,20

Efficiency indicators

Power to weight ratio kw/ton 13,3

Seats per metre of train seats/m 2,7

Purchase price to seat ratio MSEK/seat 0,44

Capital cost per year

Purchase price (as of 2017) MSEK 65

Depreciation time (commercial risk) years 20

Depreciation time (subsidised risk) years 30

Interest rate (base incl. risk premium) 3,5%

Capital cost per year MSEK 3,53
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Antal sittplatser i generella typtåg 

För att kunna bedöma antal sittplatser i framtida, generella typtåg har en enkel 

modell estimerats. Resultatet syns på raden Model estimated number of seats, 

(se Tabell 7) och skiljer sig från det verkliga antalet sittplatser av olika 

anledningar. Modellen baseras på dagens mer effektiva tågtyper med gott 

utrymmesutnyttjande och avser antalet sittplatser som är bokningsbara (eller 

motsvarande standard). Av den anledningen ingår inte fällsitsar eller enstaka 

enklare sittplatser. Ståplatser ingår inte heller i beräkningar av beläggningsgrad. 

Tabell 8. Modellvariabler för antal sittplatser i typtåg 2040 

 

Som synes av modellen är grundvärdet 3,4 sittplatser per meter tåglängd för ett 

enplanståg med kontinental profil. Från den summan dras utrymme för 

sittplatser för förarhytter, anpassning för funktionshinder (rullstolsplatser och 

tillägg för extra stor handikapptoalett) samt toaletter. Delsumman av sittplatser 

multipliceras därefter med komfortfaktor, en faktor för servering eller bistro i 

tåget, samt tågkonceptets korgutförande (bred vagnskorg, dubbeldäckat 

motorvagnståg eller dubbeldäckade personvagnar). 

Inköpspriser för generella typtåg 

I regel vet man inte vad ett järnvägsfordon kostar i inköp i en bestämd prisnivå 

och med likartade villkor till exempel inom finansiering, mängden reservdelar 

och underhållsåtagande. Inköpspriset har därför schablonberäknats utifrån 

insamlade prisuppgifter. Som exempel beräknas en vagn i ett motorvagnståg i 

genomsnitt kosta 25 mnkr, med tillägg för förarhytt (5 mnkr per hytt) och 5 % 

för bred vagnskorg. För ett tvåvagns Reginatåg blir därmed priset avrundat 65 

mnkr (jämför med Tabell 7). Tabell 9 ger en fullständig lista över använda 

prisfaktorer. 

De framtida trafikeringskostnaderna 2040 inkluderar en förutsedd reell 

kostnadsminskning för LCC-kostnaderna, inklusive inköpspriser. Beloppen 

beräknas till 5 % för typtågen generellt höghastighets- eller snabbtåg (GHS), 

generellt interregionalt tåg (GIR) och generellt nattåg (GNT). För pendel- och 

bimodalt regionaltåg inkluderas 9 % kostnadsminskning i de siffror som 

presenteras (se avsnitt 4). 

Faktorer för antal sittplatser Källa

Grund:  Sittplatser per meter tåglängd 
1

3,4 sittpl./m tåg Gröna Tåget-studier (Fröidh, 2012)

Förarhytt, avdrag -12 sittpl./förarhytt Gröna Tåget-studier (Fröidh, 2012)

Anpassning funktionshinder, avdrag -12 sittpl./enhet Gröna Tåget-studier (Fröidh, 2012)

Toaletter, avdrag -4 sittpl./toalett Gröna Tåget-studier (Fröidh, 2012)

Delsumma som procentuella korrigeringar (nedan) baseras på

Pendeltågskomfort i Stockholm 14% Kalibrerat mot X60

Kafeteria/Bistro -10% Gröna Tåget-studier (Fröidh, 2012)

Fjärrtågskomfort 
2

-14% Gröna Tåget-studier (Fröidh, 2012)

Bred vagnskorg, motorvagnståg 20% Gröna Tåget-studier (Fröidh, 2012)

Dubbeldäckat motorvagnståg 15% Kalibrerat mot ER1

Dubbeldäckade personvagnar 30% Kalibrerat mot DB Reg 4DD

1. Grund : Enplanståg, kontinental profil, exkl. fällsitsar, inkl. lok vid loktåg

2. 20-25% 1 kl med bredare säten, separata bagagehyllor
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Tabell 9. Generaliserade inköpspriser för persontågsmateriel 

 

 

Trafikeringsexempel 

Trafikeringen påverkar kostnaderna och de faktorer som modellen använder 

med exempel visas i tabell (nedan). Av variablerna används till exempel 

Distance, Number of intermediate stops och Speed factor för energiberäkning, 

medan Timetable path charge är en uppgift för beräkning av banavgifter som 

påverkar totalkostnaden. Circulation time är indata till beräkning av hur många 

fordon som behövs för trafiken vid regelbunden turtäthet. En variabel som inte 

syns i tabellen är andelen reservfordon (här används i regel 12 % av tursatta 

fordon). 

Tabell 10. Trafikering i kostnadskalkyl med exempel 

 

 

Resultatberäkning 

Direkta trafikeringskostnader exklusive skatter och avgifter beräknas, dels med 

en distansberoende komponent (kr/tågkm) , dels en tidsberoende komponent 

(kr/tågtimme, förkortat tåg-h). Värdena beräknas dels med en grundkostnad för 

minsta tågenhet, dels en marginalkostnad för ytterligare en sittplats upp till 

Antagna nyanskaffningspriser (2017) (mnkr)

1 vagn i motorvagnståg med 50-75 % drivna axlar i medel (sth 200-240 km/h) 25

Tillägg för höghastighetsutförande (sth 250-280 km/h) 5

Tillägg för höghastighetsutförande (sth 290-320 km/h) 10

Tillägg per förarhytt i motorvagnståg 5

Tillägg för bimodal drift (dubbla drivsystem) 15

Lok (sth 200-240 km/h) 40

Personvagn inkl liggvagn (sth 200-240 km/h) 20

Sovvagn eller restaurangvagn (sth 200-240 km/h) 30

Tillägg för bred vagnskorg 5%

Tillägg för korglutning 5%

Tillägg för dubbeldäckare 15%

Service example
From General

To services

Line S Main line

Scenario 2017

Commercial or subsidised (risk, sales and marketing)Com/PTA PTA

Line distance km 250

Number of intermediate stops 9

Average stopping distance km 25

Travelling (timetable) time h:min 02:30

Terminal time h:min 01:00

Circulation time h:min 07:00

Speed factor (line characteristics) Line/train calibration 80%

Level crossings,frequency (Insurance) Low/Medium/High Low

Timetable path charge (TAC's) Base/Medium/High Medium

Headway (regular interval timetable) h:min 01:00

Else: Dept.per day (irregular timetable)No. of dep. per direction
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största tågenhet (se vidare i avsnitt 6). Dessa kostnadsuppgifter är de som 

används i den samhällsekonomiska kalkylen. 

Tabell 11. Sammanställning av totala trafikeringskostnader med exempel 

 

Modellen har också kapacitet att beräkna de totala trafikeringskostnaderna. De 

totala kostnaderna inkluderar även skatter och avgifter, det vill säga banavgifter 

samt moms på energi. Däremot är tågtrafik befriad från punktskatt på energi. 

Omkostnader (overhead) i form av ett allmänt tillägg för administration samt en 

kostnad för försäljning, biljettdistribution och marknadsföring ingår också. De 

totala trafikeringskostnaderna kan räknas om i en kostnad per tågkm, per 

sittplatskm eller per personkm. För att beräkna kostnaderna per personkm 

krävs också ett antagande om genomsnittlig beläggning, se vidare i avsnitt 6. 

5.3 Uppdatering till 2017 års kostnader 

Översyn 

Alla kostnadsposter har setts över utifrån tillgängliga kostnadsuppgifter och 

verifiering av del- och totalkostnader. Det gäller bland annat 

underhållskostnader som uppdelas i fyra olika komponenter: Lätt underhåll 

(regelbundet, del av trafikupplägget), tungt underhåll (sällan, fordonet avställt), 

försäkringskostnad (täcker skadereparationer av olyckor) och ombyggnader, i 

regel en mittlivsombyggnad för anpassning till modernare standard. 

Inom vissa områden, kapitalkostnader, terminalkostnader och energikostnader, 

har djupare kompletteringar gjorts vilket följande delavsnitt behandlar. 

Tabell 12. Tids- och distansberoende direkta kostnader i modellen 

Tidsberoende kostnader (per tåg-h) Distansberoende kostnader (per tågkm) 

Kapitalkostnader 

Avskrivningstid 

Räntesats 

Energikostnader 

El- och bränsleförbrukning 

Elpris, bränslepris (exkl moms) 

Åkande personal-kostnader 

Lokförare 

Tågmästare/konduktör/ombordansvarig 

Underhållskostnader 

Lätt underhåll (regelbundet) 

Tungt underhåll (sällan; fordonet avställt) 

Försäkringspremie (skadereparationer) 

Ombyggnad 

Terminalkostnader 

Städning 

Fekalietömning och vattentryckning 

Tvättning, växling och uppställning 

 

Total Costs in CBA SEK per train-km Reg X52-2

Aggregated summary for specific services PTA

Variable per time 30,69

Variable per distance 16,23

VAT on energy 0,86

Track access charges 4,62

Overhead 9,88

Total cost per train-km Total 62,28

Total cost per seat-km 0,42

Total cost per passenger-km 0,84
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Kapitalkostnader 

I kalkylen kan olika avskrivningstider och (företagsekonomisk) ränta på 

investeringar i fordon tillämpas. SJ använder 20-25 år avskrivningstid för 

fordonens stommar i allmänhet men har med investeringen i livstidsförlängning 

av X2-tågen ökat avskrivningstiden på dessa fordon väsentligt (SJ 2017, not 4). 

En uppgift från en annan fordonsägare med kunder som bedriver upphandlad 

trafik är 30 års avskrivningstid vilket närmar sig den tekniska livslängden. 

Inredning har kortare avskrivningstid, 7-13 år hos SJ, men är värdemässigt en 

mindre del i fordonets totala värde. 

Med tanke på att järnvägsfordons stommar i regel har lång teknisk livslängd är 

det rimligt att anta 30 års avskrivningstid som normalfall för ägare av 

standardiserade tågtyper med upphandlad trafik. I kommersiell egentrafik är 

det större affärsrisker eftersom den rullande materielen kan drabbas av minskat 

kommersiellt värde innan den tekniska livslängden passerats vilket motiverar 

en kortare avskrivningstid. Här används 20 års avskrivningstid. 

ASEK 6.1 (2018) anger 5 % företagsekonomisk kalkylränta på investeringar i 

järnvägsfordon och 10 % avkastningskrav. Ägaren statens finansiella mål för SJ 

AB är en avkastning på operativt kapital på minst 7 % i genomsnitt (SJ 2017). I 

dagsläget är både den i ASEK rekommenderade räntesatsen och 

avkastningskravet högre än vad som tillämpas i verksamheterna. Här används 

3,5 % kalkylränta som kan vara något högt för samhällsägda fordon (i regional 

trafik) men å andra sidan kan täcka en viss kommersiell risk. 

Terminalkostnader 

Terminalkostnader är de kostnader som uppstår vid terminaler, det vill säga vid 

tågets slutstation eller utgångsstation, för att tåget ska tas i drift med bibehållen 

komfort och kvalitet. De komponenter som ingår varierar beroende på tågets 

trafikuppgifter och vilken station det gäller men ett generellt fall kan vara: 

 Städning (plockstädning och daglig städning inklusive toaletter, ”stor-” 

eller månadsstädning) 

 Tvättning (utvändig; 1 ggn/vecka; under vintern gärna 2 ggr/vecka men 

enbart vid plusgrader) 

 Fekalietömning (toalettankar töms) 

 Vattenpåfyllning (vattentryckning) 

 Växling (vanligen till och från uppställningsspår via fekalietömning) 

 Uppställning (avgift för uppställningsspår och el från värmepost 

alternativt strömavtagare) 

Energikostnader 

Beräkning av energiförbrukning görs i modellen utifrån fordonets 

gångmotstånd, inklusive accelerationer för stationsuppehåll och återmatning av 

el vid inbromsning i förekommande fall. Även schablontillägg för 

energikrävande funktioner som uppvärmning, kylning, belysning med mera 

ingår. 
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Elpriset kommer från Trafikverkets elprisrapport (2018) och avser genomsnitt 

2017 inklusive förluster, nätavgift och certifikat. Detta pris anges utan moms 

och tågtrafiken är också befriad från punktskatt på el. Trafikverkets prognos1 är 

att elpriset kommer att vara 0,57 kr/kWh (exkl. moms) år 2020. Den framtida 

elprisutvecklingen bedöms i en rapport från energimyndigheten (2017). Priset 

bedöms öka med omkring 0,20 kr/kWh till 2040 vilket motsvarar priset 0,77 

kr/kWh vid i övrigt oförändrade nät- och certifikatskostnader. För 2065 anges 

ingen prognos så därför antas samma elpris som 2040. 

Bränslepriset för dieseldrivna fordon där dieselbränsle har en viss andel 

biodrivmedel inblandat är priser som årsgenomsnitt 2017. De har hämtats från 

Svenska petroleum & biodrivmedelinstitutets (SPBI) hemsida, tabellen 

”Årsmedelspriser motorbränslen” (SBPI, 2019). Den framtida prisutvecklingen 

är beroende på bränsleblandning och målsättningen med fossilfri trafik innebär 

att fossilt dieselbränsle ska fasas ut. Priset för alternativa bränslen som 

biobränslen är idag högre och med ökad efterfrågan är det sannolikt att priset 

kommer att stiga ytterligare. Det finns dock utrymme för teknikutveckling som 

ger bränslebesparingar, främst tack vare utvecklingen av lastbilstekniken. Det 

kan också komma att ske en övergång till hybridlösningar med batterifordon 

eller vätgasdrift vilket påverkar de framtida bränslekostnaderna för drift på 

oelektrifierade banor. Prisutvecklingen och energiförbrukningen är dock 

svårbedömd så tills vidare ansätts samma framtida pris för biobränslen som 

dagens dieselbränsle. 

Omkostnader 

Omkostnader avser dels kostnader för försäljning, biljettdistribution och 

marknadsföring (försäljningskostnader), dels kostnader för ledning, styrning, 

redovisning och planering på alla nivåer i järnvägsföretaget (administration). 

Försäljningsomkostnaderna påverkas av hur biljettförsäljning sker liksom 

mängden biljetter inklusive redovisning och reklamationer. Kostnaderna har 

sjunkit under senare år genom övergång till mer självbetjäning med 

webbaserade system. För upphandlad trafik i regi av regionala 

kollektivtrafikhuvudmän (RKM) ligger biljettförsäljningen i regel inom en större 

organisation som svarar för all upphandlad regional kollektivtrafik. 

Försäljningsomkostnaderna kan påverkas olika om volymen tågresande ökar 

eller minskar – det kan ju både handla om överflyttning mellan färdmedel som 

beror av politiska beslut och upphandling eller reala volymförändringar om ett 

utbud försvinner eller etableras. Omkostnaderna i RKM-system är dock 

generellt sett lägre än i kommersiella system, bland annat beroende på större 

andel periodkort och avsaknad av platsbokning. 

Administrationskostnader omfattar bland annat ledningsfunktioner som 

produktionsledning, trafikledning, redovisning och planering och kan variera 

mellan olika trafikutbud. Många företag har slimmat sin organisation och har 

till följd av det lägre administrativa kostnader, men det kan också innebära att 

                                                             
1 E-postmeddelande från Kristoffer Andersson, Trafikverket 2019-02-21 
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utveckling och planering av framtida trafik utförs av konsulter på projektbasis 

och därför inte redovisas som en direkt administrativ kostnad. I upphandlad 

trafik uppstår administrationskostnaderna hos flera olika organisationer: hos 

tågoperatören, hos den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) som 

planerar och handlar upp trafik, och eventuellt också ett bolag ägt av ett eller 

flera RKM för att hantera trafiken och RKM:s uppgifter. 

Tabell 13. Omkostnader och OH 

 

De värden som redovisas i Tabell 13 är ett uppskattat genomsnitt som inte är 

verifierat och om uppgifter från särskilda trafikupplägg eller operatörer kan 

erhållas är det bättre att använda de verkliga kostnaderna. 

5.4 Kalibreringsresultat 

Förutsättningar 

Modellen (Costmodel PT) har kalibrerats mot tillgängliga data från blandade 

tågtyper. Därefter har tågtyper som ligger närmast de tågkoncept som finns i 

ASEK 6.1 återskapats (se tabell). De kostnader som anges i ASEK 6.1 är i 2014 

års priser men enligt producentprisindex för spårfordon (PPI 30.2) är detta 

index i det närmaste oförändrat (152,5 år 2014 till 153 år 2017) vilket gör 

skillnaden försumbar mot 2017 års priser som används i Costmodel PT. 

Ytterligare några förutsättningar som är viktiga att hålla i minnet är att i 

Costmodel PT beräknas trafikeringskostnaderna för typiska trafikupplägg, där 

det finns språngeffekter av körtider inklusive vändtid och bemanning med 

åkande personal (heltal). Det innebär att de presenterade 

trafikeringskostnaderna egentligen har ett intervall som beror på vilket 

trafiksystem som tågen ska användas i. 

Utvärdering 

En jämförelse mellan värdena i ASEK 6.1 visar att Costmodel PT ger högre 

grundkostnader för tågtrafik vid minsta tågstorlek, förutom distansberoende 

kostnader för höghastighetståg och pendeltåg (Tabell 14). Framför allt har den 

tidsberoende kostnaden för alla andra tågtyper än höghastighetståg ökat, och 

särskilt mycket har den ökat för interregionala tåg. Möjliga anledningar är att 

kapitalkostnaderna, personalkostnaderna för den åkande personalen och 

terminalkostnader har beräknats på annat sätt tidigare. 

Den kapitalkostnad som här redovisas för Costmodel PT förutsätter full 

avskrivning på nypris i prisnivå 2017 för alla fordon. Det är inte fallet hos 

operatörerna idag för äldre lok och vagnar, och med genomsnittlig avskrivning 

per fordonspark skulle det egentligen bli lägre samlade kapitalkostnader. 

Omkostnader och OH

Försäljningsomkostnader

Upphandlad trafik (RKM)   (kr/pkm) 0,05

Kommersiell trafik (kr/pkm) 0,10

Planering och administration (OH)

Påslag på direkta trafikeringskostnader (kr/tågkm) 15%
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Motivet att räkna med full avskrivning är att det samtidigt förutsätter att 

fordonen har tillräckliga prestanda, är moderna och attraktiva för resenärerna – 

om inte skulle man behöva kompensera trafikeringskostnaderna och efterfrågan 

med en inkuransfaktor som tar hänsyn till förmodat högre underhållskostnader 

och energiförbrukning, kanske lägre medelhastighet och en faktor för mindre 

attraktivt tågkoncept inklusive inredningsstandard som kan sänka efterfrågan. 

Tabell 14. Skillnader i trafikeringskostnader efter kalibrering av Costmodel PT 

 

 

Bemanningen kan också skilja och vid kalibreringen förutsätts bemanning med 

en tågmästare/konduktör per påbörjade 200 sittplatser (för ”pendeltåg övriga” 

dock 300 sittplatser) förutom en lokförare. Den bemanningen har dock 

reducerats för scenarierna 2040 respektive 2065 (se avsnitt 6). 

Dieseltåg (littera Y31) har högre grundkostnader än motsvarande tågstorlek 

med eldrift från kontaktledning. Genom att vid längre tåg använda den mer 

ekonomiska versionen Y32 vilket var fallet i ASEK 6.1 bidrar det till att minska 

de teoretiska marginalkostnaderna för flera sittplatser. 

En generell trend är att Costmodel PT ger högre grundkostnader men ofta lägre 

marginalkostnader än tidigare i ASEK 6.1, även om det finns undantag. 

Eftersom kostnaderna i Costmodel PT har tagits fram med andra metoder och 

förutsättningar och utifrån annat underlag än i ASEK 6.1 är det inte förvånande 

att resultaten blir olika. De begränsade data som finns att kalibrera mot 

indikerar dock att ASEK 6.1 har för låga trafikeringskostnader i allmänhet. 

Höghastighetståg visar dock god överensstämmelse med Costmodel PT men där 

har trafikeringskostnaderna i ASEK 6.1 tagits fram med en metod (Transrail, 

2006b) liknande den som använts här med Costmodel PT. 

Tågtyp i ASEK 6.1 Motsvarar i Costmodel PT Skillnad Costmodel PT - ASEK 6.1

Grundkostnad Marginalkostnad Grundkostnad Marginalkostnad

Prisnivå 2017

Antal 

platser Tågtyp Tågtyp

Distans-

beroende

Tidsbero-

ende

Distans-

beroende

Tidsbero-

ende

Distans-

beroende

Tidsbero-

ende

Distans-

beroende

Tidsbero-

ende Anm.

Min/Max Min Max Kr/km Kr/min Kr/km Kr/min Procent Procent Procent Procent

Snabbtåg 266/532 X2-5 Mult 2x X2-5 36,76 101,16 0,13 0,31 15% 7% 12% -3%

Interregionalt 120/810 X12 Rc+12v 14,94 49,50 0,08 0,17 30% 63% -16% -20%

Pendeltåg i storstad 240/890 1,3x X10 Mult 5x X10 20,42 52,72 0,07 0,08 -27% 51% -43% -35% Bx

Pendeltåg övriga 180/890 X11 Mult 5x X11 14,96 46,30 0,09 0,13 -25% 53% -22% -8% 300pl

Dieseltåg 86/426 Y31 Mult 3x Y32 22,71 46,60 0,15 0,22 50% 57% -15% -29%

Nattåg 230/460 Rc+7Nv Rc+14Nv 45,32 98,79 0,16 0,25 33% 27% 46% 11%

Höghastighetståg 300/600 Velaro-6 Mult 2xVelaro-6 49,25 127,79 0,15 0,35 -10% -10% -15% -7%

Snabbt regionaltåg 180/270 Reg250-2 Reg250-3 18,23 54,21 0,07 0,24 29% 10% 18% 44%

Bx: Spärrar på stationerna. Alla övriga tågtyper har personal för biljettvisering ombord

300pl: En konduktör per påbörjat 300 sittplatser. Övriga tåg med biljettvisering ombord har en konduktör per påbörjat 200 sittplatser
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6. Framtida typtåg 

6.1 Generella tågtyper 

Typtåg 2040 − grundkoncept 

Att göra typtåg efter utvecklingstrenderna för målåret 2040 (och 2065) kräver 

generalisering och förenklingar. Ett generaliserat typtåg ska svara mot en trolig, 

gynnsam utveckling. 

De principer för tågkoncept som utkristalliserats är: 

 Motorvagnståg i allmänhet, ger högre acceleration och större 

elåtermatning vid inbromsning samt att multipelkoppling ger tillräcklig 

flexibilitet 

 Loktåg (lok och personvagnar) vid längre tåg som inte behöver ha så hög 

acceleration, vid färre turer per dygn och vid stor säsongsvariation, det 

vill säga nattåg. 

När det gäller konceptutformning med bättre ekonomi kan man tack vare ett 

generöst fritt utrymme utmed banorna i Sverige (minst referensprofil A, kallad 

SEa i TSD) välja mellan breda tåg som alternativ till enplanståg med den 

kontinentala korgbredden, eller dubbeldäckade tåg. Dubbeldäckade koncept 

rymmer många sittplatser som personvagn, upp till 50 % fler sittplatser men 

mer generellt 30 % fler beroende av var entrédörrarna är placerade (i 

undervåningen i plattformshöjd eller över boggierna). Trappor tar utrymme i 

tåget och leder lätt till längre uppehållstider för resandeutbyte. Som motorvagn 

har dubbeldäckade tåg inte lika många sittplatser, en uppgift är 15 % fler 

sittplatser (se nedan). Anledningen är att drivutrustning och förarhytt tar 

mycket möblerad area i anspråk eftersom de inte kan läggas under golvet eller 

på taket som hos enplanståg. Enplans, breda motorvagnskoncept har i princip 

samma kapacitet (20 % fler sittplatser än kontinental profil) som 

dubbeldäckade motorvagnar men till något lägre kostnader. Av den anledningen 

väljs breda motorvagnar till normallösning för typtågen. De breda tågen kan 

möbleras med 3+2-sittning i andra klass och 2+2-sittning i första klass. 

För internationell trafik finns begränsningar för breda motorvagnar. Så länge 

vissa åtgärder för att rymma breda tåg inte genomförts i Danmark2 kan de bara 

framföras (nästan) obehindrat i Sverige och Norge. Dubbeldäckade tåg kan 

däremot inte framföras i Norge och fordrar den smalare, kontinentala 

korgprofilen för att framföras i Danmark och vidare söderut. 

Den kontinentala korgprofilen eller vagnsbredden (i olika varianter, en vanlig 

kallas G1) är följaktligen standard för tåg i internationell trafik. Den medger 

2+2-sittning i andra klass och 2+1-sittning i första klass men ger något mindre 

utrymme i sidled och därmed lite lägre komfort än vanliga svenska 

                                                             
2 I Gröna tåget studerades möjligheten att framföra breda tåg över Öresundsförbindelsen till 

Köpenhamn H och vidare mot Helsingör. Det är ett fåtal hinder som behöver klargöras men för 

närvarande är det inte möjligt. I Danmark är minsta spåravstånd mellan parallella spår i regel 4,0 m 

liksom i Sverige (Fröidh, 2012). 
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fjärrtågstyper. Här antas att höghastighetståg och snabbtåg får den kontinentala 

korgprofilen, liksom nattåg om de ska kunna trafikera såväl Danmark (och 

kontinenten) som Norge. 

Tåglängder och plattformslängder 

I detta arbete har ett antal generella tågtyper specificerats till sittplatskapacitet, 

tåglängd och trafikeringskostnader. Den minsta möjliga tåglängden är tekniskt-

ekonomiskt betingad. Kortare enheter har större andel utrymme för förarhytter 

och personalutrymmen och blir därmed inte så ekonomiska som längre enheter. 

Att köra långa tåg om beläggningen är låg är å andra sidan oekonomiskt och 

detsamma som att köra tomma sittplatser vilket är en drivkraft mot kortare eller 

anpassningsbara enheter. 

 

Figur 2. Möjliga tåglängder som funktion av minsta enhet, samt multipelkörning 

upp till fyra enheter, och vanliga plattformslängder (röda linjer). 

Den tillgängliga plattformslängden på stationerna på respektive bana sätter en 

övre begränsning för tåglängden, antingen med långa eller multipelkopplade 

enheter. De vanliga plattformslängder som markerats i figuren är 125 m, 170 m, 

210 m (diverse mindre stationer)3, 255 m (nyare regionaltågsstandard för till 

exempel Citybanan och Citytunneln men även på planerade 

höghastighetsbanor), 355 m (äldre men delvis kvarvarande standard för Västra 

och Södra stambanan) och 415 m (TSD-standard för höghastighetsbanor i 

allmänhet)4. För nattågstrafik har här använts samma plattformslängd (415 m)5. 

                                                             
3 Ytterligare plattformslängder finns i intervallet 80-355 m 
4 Skillnaden mellan tåglängd och plattformslängd är en stoppmarginal, som medför att tåget kan närma 

sig plattformsänden med högre hastighet än om det måste stoppas exakt för att rymmas. Stoppmarginalen 

beräknades förut till 25 m (inbyggt i de äldre standardiserade plattformslängderna) men med bättre 

bromsprecision i motorvagnståg kan det numera räcka med 10-15 m. Dimensionerande tåglängd för 

höghastighetståg är 404 m (400 m+1 %). 
5 Flera plattformar längs sträckan Stockholm−Norrbotten är minst 455 m långa och medger därmed 

ytterligare två vagnar i nattågen. 
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Sammantaget medför det att fasta tågsätt som fyller hela plattformslängden 

bedöms orealistiska eftersom de inte går att anpassa till efterfrågan utanför 

högtrafik. Däremot är det sannolikt att enheter som kan multipelkopplas i 

högtrafik, det vill säga två till fyra enheter som kopplas ihop till ett tåg, är en 

tillräckligt flexibel lösning. Största enhetslängd har i det följande valts med 

tanke på att två till fyra enheter ska kunna kopplas ihop inom tillgänglig 

plattformslängd. 

I illustrationerna av typtågen anges minsta tåglängd i meter, men också en 

uppgift om antalet vagnar. Vagnantalet baseras på konventionella 

motorvagnståg med något längre vagnskorgar än idag. Vagnarna har bedömts i 

genomsnitt bli 27,5 m långa (ändvagnarna med förarhytt något längre och 

mellanvagnarna något kortare) vilket medger breda vagnskorgar. För 

höghastighetståg har dock 28,75 m antagits som genomsnitt med tysk förebild 

under förutsättning att denna tågtyp utformas med kontinental vagnsbredd.6 

Det finns alternativa tågkoncept bland annat det generella pendeltåget (GPL), 

egentligen X60/X61, som är ledade tågsätt med jakobsboggier. Vagnskorgarna 

är kortare och antalet korgar blir större vid jämförbar tåglängd. Liknande 

koncept finns även för interregional trafik eller fjärrtrafik (till exempel TGV). 

Hastighet i kurvor 

Det finns möjligheter att framföra tågen med överhastighet på banan, med 

korglutning (det vill säga snabbtåg) eller utan. Överhastigheten påverkar främst 

restiderna på kurviga avsnitt. Normalt tillämpas för resandetåg idag 10 % 

överhastighet eller 150 mm rälsförhöjningsbrist (hb) vilket kallas kategori B 

jämfört med referenståget (kategori A; hb 100 mm). Det finns också tåg som 

körs med 15 % eller något mer överhastighet i kurvor (hb 180 mm) och kallas 

kategori C. Idag tillämpas det för X74 (MTR express) och vissa regionala tåg, 

men det är generellt i Norge och Frankrike. Kategori C kommer att bli vanligare 

för motorvagnståg eftersom det ger värdefulla restidsminuter på ett 

kostnadseffektivt sätt. Nackdelen är bland annat något sämre åkkomfort och 

besvär särskilt för resenärer med rörelsehinder (Fröidh et al., 2013). 

Tabell 15. Kategorier för hastighet i kurvor 

Kategori Idag 2040 

A (hb 100 mm) (Godstrafik) (Godstrafik) 

B (hb 150 mm) Flertalet resandetåg Spårslitande tågtyper, höghastighetståg, pendeltåg och nattåg 

C (hb 180 mm) Enstaka motorvagnståg Motorvagnståg med lägre spårkrafter 

S (hb 245 mm) Snabbtåg X2 med korglutning - 

T (hb 275 mm) - Snabbtåg med korglutning (ny standard) 

 

Vi föreslår följaktligen att kategori C antas bli standard i prognoserna för 2040 

för alla motorvagnståg med relativt låga spårkrafter. För andra tåg, i det här 

fallet höghastighetståg, pendeltåg och nattåg, bibehålles kategori B. I 

                                                             
6 Vagnslängden överensstämmer med tågkonceptet Velaro Novo 
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kombination med att banorna vid den tidpunkten kan antas ha anpassats till 

nyligen ändrade normer för anordnad rälsförhöjningen (ha) med ökning från 

150 mm till 160 mm medför det högre hastigheter i kurvor och därigenom 

kortare körtider. 

Korglutning ger något högre anskaffnings- och underhållskostnader per enhet 

men kan i gynnsamma fall medföra ett lägre fordonsbehov för en given 

trafikering och därmed lägre totala trafikeringskostnader. Idag finns i Sverige 

snabbtåg littera X2 (X 2000) med korglutning. X2 framförs som kategori S med 

rälsförhöjningsbrist hb 245 mm vilket innebär 25-30 % högre hastighet i kurvor 

jämfört med referenståget (kategori A; hb 100 mm). Fördelen är att restiderna 

blir kortare, men det ger å andra sidan en ökad frekvens åksjuka bland 

resenärerna. För framtida tågtyper kan en ökad rälsförhöjningsbrist komma att 

introduceras och hb 275 mm finns i trafik i utlandet. Generellt och med ledning 

av dagens situation är korglutning intressant där det finns konkurrens om 

resenärerna med restider mellan olika tågoperatörer eller med flyg, och där 

banan har flera delsträckor med hastighetsbegränsande kurvor (se vidare i 

avsnitt 7). 

På en ny höghastighetsbana med stora kurvradier behövs följaktligen inte 

korglutning. Det kan dock nämnas att vissa Shinkansen-tåg i Japan tillämpar en 

liten och enkel korglutning för att förbättra åkkomforten något (lutning ca 1 

grad inåt jämfört med 5-7 grader inåt ovan; för tåg utan korglutning roterar 

korgen istället 1-2 grader utåt i kurvor på grund av sidokrafter som påverkar 

vagnens fjädring i ogynnsam riktning). 

Bemanning 

Bemanning med åkande personal påverkar de tidsbundna direkta 

trafikeringskostnaderna. Bemanning antas utgöras av en lokförare, även om 

förarlös trafik (ATO) kan ha börjat introduceras i viss trafik (troligen 

pendeltågstrafik) år 2040. För biljettvisering och service beräknas en tågvärd 

(även kallad ombordansvarig, ombordare, tågmästare eller konduktör beroende 

på omständigheter) per påbörjade 350 sittplatser i tåg. Detta nyckeltal har valts 

med tanke på dels rationaliseringar i biljettvalidering, dels för att de 

inkrementella effekterna av personal (i heltal) ska hållas så små som möjligt 

inbördes mellan typtågen. I fjärrtåg med servering ingår ytterligare en tågvärd. 

Undantaget från den nämnda bemanningen är pendeltåg i Stockholm som antas 

ha enbart förare men ingen tågvakt, och biljettvisering i spärrar som idag. 

Tågvakten ersätts av teknisk övervakning. Vi ett eventuellt införande av ATO 

ändras lokförarens arbetsuppgifter till serviceperson ombord med kompetens 

att ta över körningen vid behov. 

Framtida typtågs motsvarigheter idag 

De följande avsnitten behandlar förslag till framtida typtåg 2040. De 

presenterade typerna kan även utsträckas till 2065 med reservation för att 

noggrannheten minskar till följd av större tidsperiod med potentiellt ändrade 
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förutsättningar. En jämförelse med dagens tågtyper kan ge en överblick (se 

tabell): 

Tabell 16. Dagens motsvarande tågtyper 

Generella typtåg Benämning-kategori 

och sth 

Motsvarande tågtyp i Sverige idag 

Höghastighetståg GHS-B320 Saknas (bland annat Velaro D i Tyskland) 

Snabbtåg GHS-T250 Saknas (bland annat Pendolino i Italien och Schweiz; ersätter 

i Sverige X2* kategori S) 

Interregionaltåg GIR-C250 Saknas (flygtåg i Norge BM78) 

Interregionaltåg GIR-C200 Lok och vagnar*, ER1, X3, X12*, X14*, X31K*, X40, X50-

X54, X55, X62*, X74 

Nattåg (ligg/sov/sitt) GNT-B200 Lok och vagnar* 

Pendeltåg GPL-B160 X61, X11* 

Pendeltåg i Stockholm GPLS-B160 X60 

Regionaltåg, bimodalt GRB-C160/C140 Saknas (finns bland annat i Frankrike och Italien; ersätter i 

Sverige dieseltåg Y2, Y31, Y32) 

* Lägre största tillåten hastighet (sth) än generella typtåg 2040 

Det finns en del fordon av äldre pendeltågstyp kvar i trafik (littera X11) med 

andra trafikeringskostnader men dessa kan förväntas ersättas under 2020-talet. 

Pendeltågen X60/X61 har även levererats i en regionaltågsvariant för Norrtåg 

(X62) med högre största tillåten hastighet (180 km/h), bättre komfort och 

pentry, men eftersom det är en udda tågtyp i storregional trafik föreslås den 

istället motsvaras av ett generellt interregionaltåg (GIR). 

6.2 Höghastighetståg och snabbtåg GHS 

a) Kategori B, utan korglutning, sth 250 km/h eller mer: GHS-B320 

b) Kategori T, med korglutning (snabbtåg), sth 250 km/h: GHS-T250 

 

 

Figur 3. Generellt höghastighets- och snabbtåg (GHS) 

Som höghastighets- eller snabbtåg räknas dels snabba fjärrtåg med största 

tillåten hastighet (sth) 250 km/h eller mer, dels snabbtåg med aktiv korglutning 

och sth 250 km/h. I TSD anges standardmåttet för höghastighetståg till 400 m 

tåglängd7 och två multipelkopplade tågsätt på vardera 200 m kan vara en 

lämplig enhet för höghastighetsbanor och anslutande linjer. Snabbtåg anpassas 

till plattformlängden på det konventionella nätet. Här antas det minsta tågsättet 

kunna bestå av fyra vagnar. 

                                                             
7 I praktiken 400 m+1 % det vill säga 404 m (som Velaro Novo) 



 Framtida trafikeringskostnader och utveckling av persontågsparken 

38 
 

Det framtida typtåget antas få bättre acceleration genom högre effekt per massa 

än snabbtåget X2/X 2000 och Velaro/ICE3 från 1990-talet. Anledningen är att 

det går att göra restidsvinster med bättre acceleration som i sig ger lägre 

kostnader och större intäkter. Högre effekt ger också möjlighet att öka andelen 

återmatad energi vid inbromsning med den elektrodynamiska bromsen. 

I kalkylen har GHS antagits ha kontinental korgprofil för att möjliggöra trafik 

på utlandet. Tågen rymmer därför inte lika många sittplatser per meter tåg som 

de generella interregionala tågen, men kan å andra sidan bli mer 

standardiserade med kontinentala tågtyper. 

6.3 Interregionaltåg GIR 

a) Kategori C med sth 250 km/h: GIR-C250 

b) Kategori C med sth 200 km/h: GIR-C200 

 

 

Figur 4. Generellt interregionaltåg (GIR) 

Interregionaltåg används i en stor mängd trafikuppgifter med det gemensamma 

att de har fjärrtågskaraktär i komfort och reslängd. Största tillåtna hastighet för 

framtida interregionaltåg blir 200-250 km/h. Denna grupp sammanfattar en 

mängd av dagens tågtyper för fjärrtrafik och långväga regionaltrafik, såväl 

snabbtåg utan korglutning som andra fjärrtåg och snabba regionaltåg. Idag 

finns även lok och vagnar och äldre motorvagnståg för 160 km/h i denna 

kategori, men dessa återanskaffas inte utan ersätts av nyare typtåg med högre 

prestanda. Kostnadsskillnaderna mellan tågtyperna är i regel små vilket 

motiverar ett generellt interregionaltyptåg (GIR) för snabb, inter- eller regional 

tågtrafik, det vill säga alla eldrivna tåg i segmentet mellan pendeltåg och snabb- 

eller höghastighetståg. 

6.4 Nattåg GNT 

Nattåg med lok och 7-14 vagnar med sth 200 km/h: GNT-B200 

 

 

Figur 5. Generellt nattåg (GNT) med lok och 7-14 vagnar 
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Idag är nattåg sammansatta av lok och vagnar med största tillåtna hastighet 160 

km/h. För framtida bruk kan man tänka sig en modernisering eller på längre 

sikt nyanskaffning av samma koncept, eller en övergång till motorvagnståg, i 

båda fallen sannolikt med högre topphastighet likt interregionaltåg (200-250 

km/h) beroende på trafikuppgifter där högre topphastighet kan innebära nya 

marknader mot kontinenten. Det som är speciellt med nattågen är ett sämre 

utrymmesutnyttjande än för motsvarande sittvagnar genom sängplatser samt 

att tågsätten gör längre men färre turer per dygn. Innovationer som dag- och 

nattåg, som skulle kunna ställas om på någon timme mellan sittvagn och 

sovvagnsinredning liksom liggvagnar fungerar idag, har ännu inte konstruerats 

och därmed är genomförbarheten oviss. En överslagskalkyl talar för att loktåg 

blir mest fördelaktigt även i framtiden med dessa förutsättningar. 

6.5 Pendeltåg GPL 

a) Standardenhet: 74 m (4 korta vagnar; X61): GPL-B160 

b) Enhet i Stockholmsområdet: 107 m (6 korta vagnar; X60) GPLS-B160 

c) Framtida enhet i Stockholmsområdet: 123 m (motsvarande 7 korta 

vagnar) GPLS7-B160 

 

 

Figur 6. Generellt pendeltåg (GPL). c) kan representera framtida tågsätt med 

större kapacitet men som kräver förlängning av vissa plattformar. 

Pendeltågstrafik, det vill säga tågtrafik för kortväga regionala resor till ett större 

regioncentrum, har etablerats framför allt i storstadsområdena Stockholm, 

Göteborg och Skåne. Under perioden 2005-2019 har en pendeltågstyp littererad 

X60 i Stockholmsvarianten och X61 för övriga trafikområden levererats i stort 

antal. Det motiverar att denna tågtyp används som standard för analyser av 

framtida trafikscenarier med scenarieår 2040 eftersom den sannolikt kommer 

att dominera i pendeltågstrafiken även då. Det kan dock finnas efterfrågan på 

kompletterande inköp av en ny pendeltågstyp före 2040. Efterfrågan på 

kapacitet ökar och det kan då, efter plattformsförlängning på vissa stationer, 

finnas möjlighet att sätta in längre pendeltåg med flera sittplatser än nuvarande 

typer. Här antas att dagens X60 (Stockholmsregionen) respektive X61 är minsta 

enhet. Det största pendeltåget i Stockholm är två förlängda enheter om 

tillsammans 247 m för att utnyttja 255 m plattformar och har fler sittplatser 

men det kräver förlängning av vissa plattformar. I övriga landet antas tre 
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multipelkopplade enheter X61 (tillsammans 223 m) utgöra största tåg men det 

beror på plattformslängderna inom trafikområdet. 

För ett scenario 2065 är det en ny fordonstyp som dominerar. En kommande 

pendeltågsgeneration kan antas få lägre vikt och flera sittplatser per meter 

tåglängd för att minska energiförbrukningen och säkra kapacitet. Det är dock 

svårt att förutsäga den teknisk/ekonomiska utvecklingen över 45-årsperioden 

och vi rekommenderar att tills vidare behålla X60/X61 som standardtyp i 

kalkyler. 

6.6 Bimodalt regionaltåg GRB 

Standardenhet: 55 m (3 korta vagnar): GRB-C160(el)/C140(fbr) 

 

 

Figur 7. Generellt bimodalt regionaltåg (GRB). Ett framdrivningssätt antas vara 

kontaktledningsel (el) på elektrifierade linjer, medan det andra (sannolikt 

förbränningsmotor, fbr) ska användas på oelektrifierade banor. 

Genom utvecklingen av alternativa bränslen och framdrivningsformer är det 

motiverat att ändra begreppet från dieseltåg till bimodalt, vilket egentligen 

avser minst ett framdrivningssätt utan eltillförsel via kontaktledning. 

Kännetecknande för tågtypen som kan köra utan kontaktledningsel är att den 

behöver transportera framdrivningsenergin (för oelektrifierade sträckor) med 

tåget. Konventionell dieseldrift med dieselolja kan som första steg helt eller 

delvis ersättas med biodiesel (HVO) eller liknande. Det kan också vara till 

exempel eldrift med bränsleceller som drivs med vätgas eller eldrift med 

batterier, de senare kan laddas från kontaktledning vid knutpunkter eller 

ändstationer. 

Oelektrifierade sträckor har i regel mindre resande än elektrifierade sträckor, 

vilket motiverar kortare tågtyper. Det finns dock en trend att tågen blir större 

mätt i antalet sittplatser för att få ner kostnaden per sittplatskilometer, och den 

trenden accentueras vid en övergång till bimodal drivning eftersom det kostar 

mer i inköp och underhåll med två drivsystem än enbart det ena systemet. 

Bland de lösningar som kan bli aktuella är ett tågkoncept8 med en särskild 

maskinvagn, vilket skulle öka enhetslängden. Detta tågkoncept har sth 160 

km/h vid eldrift men sth 140 km/h vid dieseldrift. 

  

                                                             
8 Stadler Flirt bimodal 
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6.7 Typtåg och trafikering 2040 

Andra tågkoncept 

Även några tågkoncept som saknas i förslaget 2040 har analyserats. Det gäller 

dels lok med fyra dubbeldäckade vagnar inklusive manövervagn för regional 

trafik, dels lok med sju begagnade vagnar med inköpspris 1/3 av nypriset avsett 

för lågkostnadståg. Modellen ger som resultat att båda koncepten ger totala 

kostnader per sittplatskm som ligger 15-20 % under motsvarande för det breda 

motorvagnståget GIR-C200 vid motsvarande tågstorlek. Det innebär att det kan 

finnas intresse av att etablera trafik med dessa tågtyper, men det är svårt att 

bedöma var det kommer att ske eftersom det beror bland annat på tillgång till 

kapital för fordonsanskaffning, plattformslängder, konkurrens och trafiksystem 

i övrigt. Trenden är nu att motorvagnståg blir allt mer dominerande i 

persontrafik, bland annat för att lok innebär kostnader men inga sittplatser, och 

en rekommendation är att enbart använda typtågen i kalkyler för 2040 och 

2065. 

En analys har även utförts att köra tågtypen Generellt interregionaltåg för 250 

km/h (GIR-C250) i RKM-trafik, jämfört med kommersiell trafik i samma 

tidtabell. Kostnaderna för kapitalet blir högre i kommersiell trafik genom den 

kortare avskrivningstiden, liksom servering som kräver ökad bemanning och 

ger färre sittplatser för betalande resenärer. Å andra sidan räknar vi med högre 

beläggningsgrad i kommersiell trafik med dessa förutsättningar (65 %) jämfört 

generellt (50 %) och i storregional RKM-trafik. De tidsberoende kostnaderna är 

följaktligen lägre att köra tåget i RKM-trafik. Resultatet visar dock att det är 

mycket lika utfall mellan GIR-C250 på höghastighetsbana med högre 

medelhastigheter och GIR-C200 på konventionell bana vid samma tågstorlek. 

För beräkning av tågkostnader med den planerade storregionala trafiken på 

höghastighetsbanor rekommenderas följaktligen att använda kostnaderna för 

GIR-C200. Antal sittplatser i GIR-C250 i RKM trafik på höghastighetsbanor 

begränsas dock av minsta tågstorlek till min. 240, och av plattformslängderna 

på mindre stationer 255 m till max 720 sittplatser. 

Föreslagna typtåg 2040 

De föreslagna typtågen sammanfattas i tabell (nedan). Typtågen är avsedda för 

prognostidtabeller och avsikten är att de åtta typtågen ska kunna täcka behovet 

av olika tågtyper inom landet utan att gå in för mycket på detaljer eller vara 

bunden av dagens åldrande tågtyper. Det finns möjlighet att i framtiden 

revidera typtågens koncept eller tekniska egenskaper efter hand som 

förutsättningarna ändras i kommande planeringsomgångar. 



 Framtida trafikeringskostnader och utveckling av persontågsparken 

42 
 

Tabell 17. Förslag till typtåg 2040 

Generella typtåg Benämning-

kategori och sth 

Sittplatser 

min-max 

Tåglängd 

min-max 

Antal en-

heter i tåg 

min-max 

Anmärkning 

Höghastighetståg GHS-B320 250-920 115-404 m 1-2 Gx2 

Snabbtåg GHS-T250 240-740 110-330 m 1-3 Gx2. Korglutning 

Interregionaltåg GIR-C250 220-900 82-330 m 1-4  

Interregionaltåg GIR-C200 150-990 55-330 m 1-4  

Nattåg (ligg/sov/sitt) GNT-B200 250-500 205-390 m (7-14 v.) Loktåg 

Pendeltåg GPL-B160 215-645 74-223 m 1-3 X61 

Pendeltåg i Stockholm1 GPLS-B160 375-880 107-247 m 1-2 X60-X60 förlängd 

Regionaltåg, bimodalt GRB-C160/C140 150-600 55-220 1-4  
1 För trafik med stationer med spärrar och utan biljettvisering ombord 
2. Gx: Kontinental korgprofil (G1 eller liknande) för trafik utomlands 

För att modellen ska ge utjämnade värden av möjlig trafikering har också olika 

trafikeringsscenarier ansatts typtågen (se Tabell 18). Turtätheten antas vara en 

avgång i timmen (var 60:e minut i vardera riktningen) dagtid för 

höghastighetståg/snabbtåg (GHS) och interregionala typtågen (GIR) med första 

avgång kl. 6 och sista ankomst kl. 24. Annan turtäthet ansätts för pendeltåg 

(GPL och GPLS) med antagen turtäthet var 15:e minut, och regionaltåg 

bimodalt (GRB) med avgång varannan timme (var 120:e minut), samt nattåg 

(GNT) med en avgång per dygn. Antalet avgångar per dygn och tågsätt har 

betydelse för fördelning av de tidsberoende direkta trafikeringskostnaderna, 

främst kapitalkostnaderna. 

Tabell 18. Trafikering för typtåg 2040 

Generella typtåg Benämning-

kategori och 

sth 

Sträcka 

(km) 

Antal 

uppehåll 

mellan-

stationer 

Medel-

avstånd 

uppehåll 

(km) 

Körtid 

(h:min) 

Medel-

hastighet 

(km/h) 

Om-

lopps-

tid 

(h:min) 

Trafik-

huvud-

man1 

Höghastighetståg GHS-B320 600 5 100 2:45 218 7:30 Komm. 

Snabbtåg GHS-T250 600 5 100 3:45 160 9:30 Komm. 

Interregionaltåg GIR-C250 450 5 90 3:30 130 9:00 Komm. 

Interregionaltåg GIR-C200 250 9 25 2:30 100 7:00 RKM 

Nattåg (ligg/sov/sitt) GNT-B200 1200 15 75 12:00 100 48:00 NKM 

Pendeltåg GPL-B160 75 12 6 1:00 75 2:30 RKM 

Pendeltåg i Stockholm GPLS-B160 75 18 4 1:15 60 3:00 RKM 

Regionaltåg, bimodalt GRB-C160(el)2 150 5 25 2:00 75 6:00 RKM 

 GRB-C140(fbr)2 150 5 25 2:00 75 6:00 RKM 
1 Komm: Kommersiell trafik, RKM: Regional kollektivtrafikmyndighet, NKM: Nationell kollektivtrafikmyndighet 
2 Kostnader för GRB anges vid eldrift under kontaktledning respektive förbränningsmotordrift för identiskt typtåg 

Utifrån tillgängliga uppgifter har beläggningsgraden generaliserats till 50 % i 

allmänhet, men lägre (35 %) för pendeltågstrafik med stor andel enkelriktad 

pendling och högre (65 %) för typisk snabb- och höghastighetstågstrafik, det vill 

säga attraktiv tågtrafik med stark ändpunktsmarknad och sittplatsbokning. 

Dessa genomsnittliga beläggningsgrader speglar situationen 2017 även om vissa 

trafikupplägg kan skilja sig från medeltalen. 
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6.8 Trafikeringskostnader 

Direkta trafikeringskostnader 2040 

Med de förutsättningar som beskrivits beräknas de direkta 

trafikeringskostnaderna med Costmodel PT. 

Tabell 19. Direkta trafikeringskostnader för typtåg 2040 

 

 

Som exempel visas i Tabell 20 de distansberoende direkta 

trafikeringskostnaderna indelade i energi- respektive underhållskostnader. 

Tabell 20. Distansberoende direkta trafikeringskostnader för typtåg 2040 

uppdelade på energi respektive underhåll 

 

  

Typtåg 2040 Grundkostnad Marginalkostnad

Prisnivå 2017

Antal 

platser

Distans-

beroende 

Tidsbero-

ende  

Distans-

beroende 

Tidsbero-

ende 

Trafik-

huvudman 

Generell typ för Benämning Min-Max Kr/km Kr/min Kr/km Kr/min (anm.)

Höghastighetståg GHS-B320 250-920 33,36 97,33 0,11 0,28 Komm.

Snabbtåg GHS-T250 240-740 29,41 91,78 0,11 0,29 Komm.

Interregionaltåg GIR-C250 220-900 21,94 80,16 0,09 0,23 Komm.(H)

Interregionaltåg GIR-C200 150-990 15,38 48,06 0,08 0,13 RKM

Nattåg (ligg/sov/sitt) GNT-B200 250-500 44,97 103,14 0,15 0,26 NKM

Pendeltåg GPL-B160 215-645 18,09 43,58 0,08 0,10 RKM

Pendeltåg i Stockholm GPLS-B160 375-880 29,78 37,04 0,07 0,05 RKM (Bx)

Regionaltåg bimodalt GRB-C160(el) 150-600 14,59 50,08 0,09 0,17 RKM (el)

GRB-C140(fbr) 26,19 50,08 0,16 0,17 RKM (fbr)

Trafikhuvudman: Komm: Kommersiell trafik, RKM: Regional kollektivtrafikmyndighet, NKM: Nationell kollektivtrafikmyndighet

(Bx): Spärrar på stationer, ingen biljettvisering ombord. Enbart förare

(el) Eldrift under kontaktledning; (fbr) förbränningsmotordrift

(H):För GIR-C250 i RKM trafik med 50 % beläggningsgrad används kostnader för GIR-C200

Distansberoende trafikeringskostnader

Typtåg 2040 Grundkostnad Marginalkostnad

Prisnivå 2017

Antal 

platser

Totalt varav 

energi

varav 

underhåll

Totalt varav 

energi

varav 

underhåll

Generell typ för Benämning Min-Max Kr/km Kr/km Kr/km Kr/km Kr/km Kr/km

Höghastighetståg GHS-B320 250-920 33,36 7,89 25,47 0,11 0,02 0,09

Snabbtåg GHS-T250 240-740 29,41 5,25 24,16 0,11 0,02 0,09

Interregionaltåg GIR-C250 220-900 21,94 4,21 17,73 0,09 0,01 0,08

Interregionaltåg GIR-C200 150-990 15,38 3,26 12,11 0,08 0,01 0,07

Nattåg (ligg/sov/sitt) GNT-B200 250-500 44,97 7,99 36,97 0,15 0,03 0,12

Pendeltåg GPL-B160 215-645 18,09 5,16 12,93 0,08 0,02 0,06

Pendeltåg i Stockholm GPLS-B160 375-880 29,78 8,87 20,91 0,07 0,02 0,05

Regionaltåg bimodalt GRB-C160(el) 150-600 14,59 2,73 11,86 0,09 0,01 0,08

GRB-C140(fbr) 26,19 7,35 18,83 0,16 0,04 0,13
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Totala trafikeringskostnader 2040 

De totala trafikeringskostnaderna, det vill säga distansberoende och 

tidsberoende direkta kostnader kompletterat med moms på energi, banavgifter, 

omkostnader för försäljning och administration och planering, beräknas enligt 

de förutsättningar som beskrivits i rapporten. En specificerad tågstorlek i meter 

tåglängd och antal sittplatser antas, se i Tabell 21. Den antagna trafikeringen 

framgår av Tabell 18. 

Tabell 21. Direkta till totala trafikeringskostnader för typtåg 2040 

 

De totala trafikeringskostnaderna kan också räknas om till kr/sittplatskm 

respektive kr/personkm, det senare genom att ansätta de genomsnittliga 

beläggningsgrader som framgår av Tabell 22. 

Tabell 22. Totala trafikeringskostnader för typtåg 2040 

 

 

Prisnivå 2017 Tåglängd Antal Belägg-

Direkta 

kostnader

Moms 

energi

Ban-

avgifter

Omkost-

nader, OH

Totala 

kostnader

Generell typ för Benämning (m) platser ningsgrad Kr/tågkm
1

Tågkm 

Kr/tågkm

Tågkm 

Kr/tågkm

Tågkm 

Kr/tågkm

Tågkm 

Kr/tågkm

Höghastighetståg GHS-B320 202 460 65% 96,81 3,22 13,79 43,88 157,71

Snabbtåg GHS-T250 165 370 65% 90,50 1,92 12,57 36,41 141,39

Interregionaltåg GIR-C250 110 300 65% 72,10 1,38 11,12 29,32 113,92

Interregionaltåg GIR-C200 110 330 50% 66,38 1,47 6,20 16,92 90,97

Nattåg (ligg/sov/sitt) GNT-B200 390 500 50% 181,90 3,77 13,40 34,28 233,36

Pendeltåg GPL-B160 74 215 35% 52,95 1,42 11,63 12,63 78,62

Pendeltåg i Stockholm GPLS-B160 107 375 35% 66,82 2,44 12,37 16,73 98,35

Regionaltåg bimodalt GRB-C160(el) 55 150 35% 54,65 0,75 2,73 9,48 67,62

GRB-C140(fbr) 66,25 2,02 2,73 10,07 81,07

1  Tidsberoende kostnader omräknade till kr/tågkm med antagen trafikering

(el) Eldrift under kontaktledning; (fbr) förbränningsmotordrift

Prisnivå 2017 Tåglängd Antal Belägg- Totala kostnader

Trafik-

huvudman 

Generell typ för Benämning (m) platser ningsgrad

Tågkm 

Kr/tågkm

Sittplatskm 

Kr/sittpl-km Kr/pkm (anm.)

Höghastighetståg GHS-B320 202 460 65% 157,71 0,34 0,53 Komm.

Snabbtåg GHS-T250 165 370 65% 141,39 0,38 0,59 Komm.

Interregionaltåg GIR-C250 110 300 65% 113,92 0,38 0,58 Komm.(H)

Interregionaltåg GIR-C200 110 330 50% 90,97 0,28 0,55 RKM

Nattåg (ligg/sov/sitt) GNT-B200 390 500 50% 233,36 0,47 0,93 NKM

Pendeltåg GPL-B160 74 215 35% 78,62 0,37 1,04 RKM

Pendeltåg i Stockholm GPLS-B160 107 375 35% 98,35 0,26 0,75 RKM (Bx)

Regionaltåg bimodalt GRB-C160(el) 55 150 35% 67,62 0,45 1,29 RKM (el)

GRB-C140(fbr) 81,07 0,54 1,54 RKM (fbr)

Trafikhuvudman: Komm: Kommersiell trafik, RKM: Regional kollektivtrafikmyndighet, NKM: Nationell kollektivtrafikmyndighet

(Bx): Spärrar på stationer, ingen biljettvisering ombord. Enbart förare

(el) Eldrift under kontaktledning; (fbr) förbränningsmotordrift

(H):För GIR-C250 i RKM trafik med 50 % beläggningsgrad används kostnader för GIR-C200
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Successiv förändring 2020-2040 

Genom att det sker en successiv utveckling sker en förändring i 

trafikeringskostnaderna under perioden. De prisförändringar som sker 

successivt är dels: 

 Sjunkande LCC-kostnader från 2020 till 2040 (fjärr-och regionaltåg -5 % 

respektive pendeltåg -9 %) 

 Utfasning av dagens tågtyper och anskaffande av nya typtåg under 

perioden 2019-2039 

 Språngvisa förändringar där införande av ATO i pendeltågstrafik i 

Stockholm antas ske 2035 och annan pendeltågstrafik 2050. 

De förutsedda kostnadsförändringarna har beräknats med basår 2040. Vid ett 

linjärt utfall 2017-2040 kan det angivna medelvärdet per år för perioden 

användas (se Tabell 23). 

Tabell 23. Kostnadsförändring 2017-2040 

 

Generellt sett är det svårast att bedöma kostnadsförändringar för det bimodala 

fordonet GRB eftersom det är oklart vilka drivsystem som kommer att väljas på 

lång sikt, liksom energipriserna. Den relativt stora minskningen jämfört med 

Y31 (diesel) beror i modellen främst på att GRB är ett större fordon med 75 % 

flera sittplatser vilket påtagligt bidrar till att sänka kostnaden per sittplatskm 

givet samma beläggningsgrad (35 %), och också att körningen med dieseldrift 

under kontaktledning upphör. 

Särskilt höghastighetståg kan också förväntas fortsätta utvecklas efter 2040, 

liksom pendeltåg där ett byte av fordon från X60/X61 till nästa generations 

fordon kommer att ha betydelse. Dessa fordonstypers långsiktiga utveckling 

skulle behöva studeras närmare. 

Sammanfattningsvis ökar osäkerheten om utvecklingen för perioden från 2040 

till 2065 men den relativa betydelsen i kalkylen minskar samtidigt genom 

diskontering till nuvärde i samhällsekonomiska kalkyler. En rekommendation 

är att tills vidare använda samma tågtrafikkostnader 2065 som 2040. 

Prisnivå 2017 2017 2040 Förändring (basår 2040)

Generell typ för Tågtyp 2017 Typtåg 2040

Sittplatskm 

Kr/sittpl-km

Sittplatskm 

Kr/sittpl-km 2017-2040 Per år (medel)

Höghastighetståg Velaro-6 GHS-B320 0,42 0,34 -23% -0,99%

Snabbtåg X2-6 GHS-T250 0,43 0,38 -12% -0,51%

Interregionaltåg BM78 GIR-C250 0,48 0,38 -26% -1,11%

Interregionaltåg X40-3 GIR-C200 0,39 0,28 -42% -1,83%

Nattåg (ligg/sov/sitt) Rc+14Nv GNT-B200 0,49 0,47 -5% -0,23%

Pendeltåg X61 GPL-B160 0,40 0,37 -11% -0,47%

Pendeltåg i Stockholm X60 GPLS-B160 0,32 0,26 -21% -0,90%

Regionaltåg bimodalt Y31 (diesel) GRB-C160(el) 0,84 0,33 -156% -6,79%

Y31 (diesel) GRB-C140(fbr) 0,84 0,54 -55% -2,38%
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6.9 Typtåg för simulering och körtidsberäkning 

De typtåg som föreslås för prognostidtabeller 2040 och samhällsekonomiska 

bedömningar vid långtidsplanering bör också ha sina motsvarigheter vid 

simulering och körtidsberäkningar. I dessa fall är det dock nödvändigt att 

specificera typtågen noggrannare för att simulera broms- och 

accelerationsegenskaper. Förutom de föreslagna typtågen kan de modifieras för 

särskilda analyser vid behov. 

Tabell 24. Förslag till typtåg 2040 för simulering och körtidsberäkning 

Generella typtåg Benämning-

kategori och sth 

Längd 

(m) 

Massa 

(ton) 

Effekt (kW) Effekt/massa 

(kW/ton) 

Anm 

Höghastighetståg GHS-B320 202 430 10 000 23,3  

Snabbtåg GHS-T250 165 340 6000 17,6 Korglutning 

Interregionaltåg GIR-C250 110 230 4000 17,4  

Interregionaltåg GIR-C200 110 230 3200 13,9  

Nattåg (ligg/sov/sitt) GNT-B200 390 815 6400 7,9 Lok+14 Nv 

Pendeltåg GPL-B160 74 155 2000 12,9 X61 

Pendeltåg i Stockholm GPLS-B160 107 206 3000 14,6 X60 

Regionaltåg bimodalt GRB-C160(el) 

GRB-C140(fbr) 

55 110 1800 

1200 

16,4 

10,9 

 

 

Typtågens egenskaper påverkar utfallet i de samhällsekonomiska kalkylerna. 

Som exempel kan höghastighetståget GHS-B320 nämnas, som här föreslås få en 

effekt per massa på 23,3 kW/ton tåg. Det är ett värde jämförbart med TGV 

Duplex och Shinkansen N700 och ger en bättre acceleration framför allt i 

stigningar och högre hastigheter än tågtypen Velaro D som hittills har använts i 

körtidsberäkningar för höghastighetsbanor. Körtiderna kan följaktligen bli 

något kortare med oförändrad banstandard vilket ger en nytta som sannolikt 

överstiger kostnaden för den ökade effekten. 
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7. Ekonomi i trafikeringen 

Genom att analysera ekonomin i trafikupplägg kan det gå att få en uppfattning 

om utvecklingstrender. I avsnittet studeras kopplingen mellan banans största 

tillåtna hastighet (sth) och fordonets sth, samt nyttan med bred vagnskorg 

jämfört med en kontinental, smalare profil på vagnskorgen. 

7.1 Banans största tillåtna hastighet 

Upprustade och nybyggda banor har medfört att linjelängden med högre 

hastigheter har ökat med tiden. Den första sträckan med sth över 130 km/h 

godkändes för 160 km/h år 1985. 200 km/h infördes 1990 när de första 

snabbtågen började trafikera Stockholm−Göteborg. Det finns några få sträckor i 

Sverige med sth 250 km/h (se Tabell 25) och numera krävs ERTMS (ETCS) vid 

ny- och ombyggnad för tåghastigheter över 200 km/h. 

Tabell 25. Banor i Sverige 2019 med största tillåtna hastighet 250 km/h 

Bana Öppningsår Sträcka1 Anmärkning 

Grödingebanan Flemingsberg−Järna 1995 31 km Enbart ATC, brister i bromskurvor 

Botniabanan Västeraspby−Gimonäs 2010/2012 179 km ETCS 

Haparandabanan Bredviken−Haparanda 2012 44 km ETCS. F.n. endast godstrafik 

1 Lokala hastighetsnedsättningar förekommer. Källa: Järnvägsnätsbeskrivning 2019 

Det finns dock ännu inga tågtyper i Sverige som kan köra i hastigheter över 200 

km/h i ordinarie trafik, däremot finns det bland annat i Norge och Tyskland. 

Kortare sträckor med högre sth motiverar heller inte tåg som kan utnyttja den 

högsta hastigheten av ekonomiska skäl. Ett exempel är att Botniabanans 

nominellt 179 km med sth 250 km/h av hela linjen Stockholm C−Umeå C 

(708 km) hittills inte har varit tillräckligt för att SJ som bedriver kommersiell 

persontrafik på sträckan ska skaffa tåg med sth 250 km/h. 

 

Figur 8. Personvagnar och motorvagnssätt omräknat till personvagnsekvivalenter 

uppdelat per hastighetsområde (största tillåten hastighet, sth). Källor: 

Fordonsförteckningar SP 1989, SLM 1988, SPM 1999, SLMP 2009 och SLMP 2017 

med extrapolering till 2019. 
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Genom uppdelningen i infrastruktur och trafik från 1988 har 

fordonsanskaffning efter snabbtågsanpassningen (och fordonet SJ X2) inte 

längre synkroniserats med hastighetshöjningar på nya och upprustade banor. 

Däremot har nya fordon i regel med tiden anskaffats med prestanda som 

matchar banans standard, men det har i flera fall skett med en fördröjning 

jämfört med banans standardhöjning (se Figur 8). Tendensen är att 

fordonsparken anpassas när det ändå är dags för utbyte till modernare fordon. 

Fordon med lägre prestanda flyttas ofta till linjer där de passar bättre men att 

det finns få, om än några, exempel på förtida utbyte av fordon. 

7.2 Analys av trafikupplägg 

Förutsättningar 

En analys om vilken typ av nya typfordon som kan tänkas trafikera banorna i 

framtiden har genomförts. Costmodel PT används till att beräkna det 

ekonomiska utfallet i kommersiella trafikupplägg med två fall: Dels på en 

konventionell stambana, dels en höghastighetsbana båda med linjelängd 100-

1000 km. Fallstudierna är normerade och det innebär att medelhastigheterna 

skiljer mellan typtågen respektive banorna enligt en schablon – i verkligheten 

har varje bana en speciell hastighetsprofil vilket gör att resultaten mellan dessa 

generella studier och speciella studier eller utredningar kan skilja. De generella 

medelhastigheterna inkluderar ett stationsuppehåll per 100 km. Turtätheten 

ansätts till avgång en gång i timmen (var 60:e minut) under dagtid, första 

avgång kl. 06 och sista ankomst kl. 24. Det innebär att det går flera turer per 

dag på korta linjer än på långa. 

Tabell 26. Generella medelhastigheter för typtåg 

Typtåg C200 C250 T250 B320 

Stambana 120 km/h 140 km/h 160 km/h - 

Höghastighetsbana 150 km/h 180 km/h - 220 km/h 

Benämningar på typtåg: C200: kategori C, sth 200 km/h, T250: T korglutning sth 250 km/h etc. 

Biljettintäkterna av trafiken beräknas genom att anpassa tågstorleken till 65 % 

beläggningsgrad utgående från det långsammaste tåget. Kortare restider ökar 

efterfrågan enligt en efterfrågeelasticitet och snabbare tåg beräknas följaktligen 

med flera sittplatser så att de får så nära 65 % beläggningsgrad som möjligt för 

att kostnaderna ska bli jämförbara. Efterfrågelasticiteten för restid har 

analyserats för två fall; dels -0,9 vilket är ett normalt värde vid mindre 

restidskänsliga resenärer, dels -1,5 vilket är en högre elasticitet som 

förekommer med restidskänsliga resenärer och ofta inkluderande 

flygkonkurrens, vilket är typiskt för stora stambanor och höghastighetsbanor 

(Fröidh, 2012). 

Det finns även en annan utbudsförbättrande effekt av högre medelhastighet och 

det är flera avgångar på kvällen innan övernattstående även vid oförändrad 

turtäthet, där alla avgångar från kl. 06 och med ankomst före kl. 24 räknas in. 

Flera avgångar medför högre biljettintäkter i analysen. 
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Biljettintäkterna (I) schablonberäknas enligt I=a+bx, där a är en startintäkt på 

30 kr och b en kilometerintäkt på 0,70 kr/km (x: antalet km). Nivåerna i 

analysen har satts så att resultatet ska bli positivt i alla trafikeringsfall, men i 

praktiken kan konkurrenstryck pressa ner eller höja intäkterna 

(producentöverskottet) olikformigt för olika distanser eller linjer. 

Tabell 27. Schablonberäknade biljettintäkter 

Sträcka (km) Biljettintäkt (kr) 

100 100 

400 310 

700 520 

1000 730 

Resultat 

Det ekonomiska resultatet (R) av trafikupplägget beräknas som R=I-C, där I är 

biljettintäkter och C trafikeringskostnader. I beräknas enligt ovan, C med 

Costmodel PT för trafikuppläggen. Resultatet uttrycks i miljoner kr per år, 

prisnivå 2017. I analysen har typtåg med kontinental fordonsprofil jämförts 

med typtåg med bred vagnskorg (W; Wide). Som sagts tidigare kan den breda 

vagnskorgen även ungefär motsvara dubbeldäckade tågkoncept. 

 

Figur 9. Resultat för trafikupplägg på en stambana i intervallet 100-1000 km med 

olika typtåg, lägre restidselasticitet (-0,9). C200-W avser typtåg med sth 200 km/h 

och W bred vagnskorg. T250 är ett snabbtåg med korglutning och sth 250 km/h. 

Det avtagande resultatet med sträckan förklaras av att kostnaderna för 

trafikupplägget ökar genom färre turer dagtid och längre tid övernattstående, 

det vill säga sista kvällsturen avgår tidigare för längre linjer. 

Vid lägre restidselasticitet är det tydligt att de lägre kostnaderna som bred 

vagnskorg ger har stor betydelse för resultatet. Det är helt enkelt mer lönsamt 

att använda breda (eller dubbeldäckade) tåg än typtåg med kontinental 

korgprofil. De ökade biljettintäkterna som de kortare restiderna med snabbtåg 

(T250) ger kan inte kompensera fördelen för bred vagnskorg, och en 

hastighetsökning över 200 km/h är tveksam. Om däremot restidselasticiteten är 
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högre ger snabbare tåg bättre resultat som överskuggar fördelen med bred 

vagnskorg. Sth 250 km/h ger generellt bättre resultat än sth 200 km/h och 

T250 med korglutning ger bäst resultat genom den ökade efterfrågan. 

 
Figur 10. Resultat för trafikupplägg på en stambana i intervallet 100-1000 km med 

olika typtåg, högre restidselasticitet (-1,5). 

 
Figur 11. Resultat för trafikupplägg på en höghastighetsbana i intervallet 100-1000 

km med olika typtåg, högre restidselasticitet (-1,5). Tre typtåg med kontinental 

korgprofil jämförs med tre typtåg med bred vagnskorg (W) med sth 200, 250 

respektive 320 km/h. 

På en höghastighetsbana och med en högre restidselasticitet är körtiderna den 

mest betydelsefulla faktorn för det operativa resultatet. Kortare körtider kräver 

färre tågsätt och ger större intäkter än längre körtider. Typtåg med bred 

vagnskorg förbättrar resultatet men har inte lika stor betydelse som 

medelhastigheten. Hög medelhastighet ökar intäkterna genom högre 

efterfrågan vilket följaktligen har större betydelse än kostnadsminimering med 

långsammare tåg. 
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8. Scenarioanalys 

Det finns många tänkbara förändringar i förutsättningarna att bedriva 

persontågstrafik på längre sikt, även om det är svårt att förutsäga sannolikheter 

för enskilda förändringar. I avsnittet behandlas dels fem möjliga ekonomiska 

och administrativa förändringar, dels fyra olika nivåer på nyinvesteringar i 

infrastruktur. 

8.1 Ekonomiska och administrativa förändringar 

De fem scenarierna 

Bland de tänkbara men för den skull inte nödvändigtvis sannolika 

administrativa och ekonomiska framtida förutsättningar för tågtrafiken under 

scenarioperioden fram till 2065 har fem scenarier valts ut. 

A. En storregional reform genomförs. Indelningskommittén presenterade 1 

mars 2018 sitt slutbetänkande (SOU 2018:10) som innebär att Trafikverket bör 

få en standardiserad regional indelning i sex regioner9 liksom en del andra 

statliga myndigheter. I detta scenario ingår att även regionerna blir färre med 

samma indelning som statliga myndigheter och regional tågtrafik därmed får 

myndigheter som handlar upp trafiken inom större områden. 

B. Högre tågläges- /kapacitetsavgifter (banavgifter i allmänhet). Ett sätt att 

dämpa efterfrågan på tåglägen och därmed spårkapacitet är att höja delar av 

banavgifterna, vilket får till följd att tågtrafiken kan komma att minska, eller 

sänka banavgifterna i alternativa stråk där det finns ledig kapacitet. Motivet är 

att de verkliga marginalkostnaderna för ökad spårkapacitet ska internaliseras. 

C. Banavgift differentierad med spårnedbrytning. Slitage på spåret varierar 

mellan tågslag och fordonstyper. Genom denna åtgärd skapas ett incitament att 

operatörerna skaffar spårvänliga fordon (och fasar ut särskilt spårnedbrytande 

fordon) och banunderhållet därmed kan minskas. 

D. Kostnadskris för regionaltågstrafik. Kostnadsökningar som överstiger 

ökade biljettintäkter eller ökade anslag för samhällets köp av tågtrafik kan 

drabba flera regionala tågupplägg, särskilt i glesbefolkade och ekonomiskt svaga 

regioner, där man riskerar indragen eller nedlagd tågtrafik. Kostnadskriser kan 

även uppstå för banunderhållet på lågprioriterade banor med indraget eller 

minskat underhåll som kan innebära att tågtrafik måste ersättas med buss. 

E. Högre energipriser. Fossila bränslen är billiga och dominerande för 

energiförsörjningen i ett globalt perspektiv. I Sverige är det särskilt inom 

transportsektorn som petroleumprodukter dominerar, förutom inom 

järnvägstrafiken där vatten- och vindkraftsel dominerar. Utfasning av fossila 
                                                             
9 De föreslagna sex statliga regionerna skulle bestå av dagens län enligt följande: 
• Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland 
• Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro 
• Gotland, Stockholm 
• Jönköping, Kalmar, Östergötland 
• Halland, Västra Götaland 
• Blekinge, Kronoberg, Skåne. 
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bränslen kan komma att öka efterfrågan på biobränslen och el från 

förnyelsebara energislag, vilket kan ge en prisökning på energi. 

Effekter av de fem scenarierna 

Scenarierna A-E analyseras översiktligt genom att beskriva effekterna för 

tågtrafiken och anskaffning av typtåg (se Tabell 28). Förändringarna är inte 

definierade i storlek men en ansats är ”inom rimliga gränser”, det vill säga så 

pass kännbara att de ger effekt men inte så stora att de helt ändrar 

förutsättningarna eller underlaget för att bedriva persontågstrafik. Avsikten är 

att bedöma framtida trender. 

Tabell 28. Scenariernas inverkan på persontågsparken 

Scenario Effekter Typtåg som ökar i 

antal 

Typtåg som 

minskar i antal 

eller inte anskaffas 

Anmärkning 

A. Storregional 

reform 

Ökad andel storregional 

trafik, minskad 

kommersiell fjärrtrafik  

GIR-C200 GHS-T250 

GIR-C250 

Höghastighetståg 

antas kommersiella 

B. Banavgifter 

efter kapacitet 

Längre tåg med flera 

sittplatser men lägre 

turtätheter 

 GIR-T250 

GIR-C250 

GIR-C200 

Färre men längre 

tågsätt, minskad 

efterfrågan 

C. Banavgift 

efter spår-

nedbrytning 

Alla typtåg görs med 

spårvänliga boggier som 

ger mindre spårslitage 

  Påskyndar 

förnyelse av 

fordonsparken 

D. Kostnadskris 

för regionaltåg 

Trafik läggs ned eller 

glesas ut på regionala 

linjer med färre 

resenärer 

 GIR-C200 

GRB-C160/C140 

 

E. Högre 

energipriser 

Liten kostnadsökning för 

tågtrafik men påverkar 

andra färdmedel mer 

som ger överflyttat 

resande till tåg  

GIR-T250 

GIR-C250 

GIR-C200 

GNT-B200 

GRB-C160/C140 

 Totalt sett minskat 

resande men ökat 

tågresande  

 

Analysen visar att de fem scenarierna ger olika effekter och utfallet beror på den 

åtgärd som genomförs. Det kan också uppstå situationer när två eller flera 

scenarier sammanfaller vilket kan leda till motverkande eller kraftigare effekter 

än när scenarierna analyseras ett och ett. 

Ett undantag är höghastighetståg i kommersiell trafik som är relativt oberoende 

av förutsättningarna i dessa scenarier. En tänkbar effekt av till exempel av högre 

energipriser är att visserligen blir tågbiljetterna dyrare, men kostnadsökningen 

drabbar bil- och flygtrafik kraftigare vilket ger en ökad efterfrågan på tågresor. 

8.2 Investeringar i infrastruktur 

Fyra framtida scenarier, numrerade S0, S1, S2 respektive S3, för 

investeringsvolymen i nya banor med persontrafik som påverkar anskaffning av 

typtåg har konstruerats. De är: 
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S0. Minskade anslag, enbart kompletterande kapacitet: NTP 2018-

2029 avbryts 2020 och nyinvesteringsvolymen minskar därefter och begränsas 

till vissa kapacitetsinvesteringar. Inga generella hastighetshöjningar, största 

tillåtna hastighet som idag 200 km/h. 

S1. Några nya länkar och upprustade stambanor: NTP 2018-2029 

genomförs, inriktning blir därefter uppgradering av stambanor till 250 km/h 

men inga nya höghastighetslänkar efter Ostlänken, Hässleholm−Lund och 

Borås−Göteborg. 

S2. Långsam utbyggnad av nya stambanor till 2065: NTP 2018-2029 

som S1 men dessutom långsam successiv utbyggnad av höghastighetsbanor 

Stockholm−Göteborg/Malmö som föregås av uppgradering av stambanorna till 

250 km/h. De nya stambanorna trafikeras initialt i 250 km/h men 

hastighetshöjning till 320 km/h när hela systemet är klart. 

S3. Snabb utbyggnad av nya stambanor till 2040: NTP 2018-2029 och 

dessutom höghastighetsbanor som trafikeras i 320 km/h och byggs ut snabbt 

med särskild finansiering (250 km/h på Västra och Södra stambanan utgår). 

Den totala nyinvesteringsvolymen i olika scenarier framgår schematiskt av 

Figur 12. Exempel på möjliga förändringar i utpekade banor för respektive 

scenario visas i Tabell 29. Fordonsparkens känslighet för investeringar i 

infrastrukturen bedöms i Tabell 30. 

 

 

Figur 12. Schematisk illustration över nyinvesteringsvolymen (kr) i banor i 

scenarierna S0, S1, S2 och S3 över perioden 2020-2065. 
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Tabell 29. Investeringar i infrastruktur – scenarier 

Scenario S0. Minskade anslag S1. Upprustade 

stambanor 

S2. Långsam 

utbyggnad av nya 

stambanor 

S3. Snabb utbygg-

nad av nya 

stambanor 

Nyinvesterings-

princip 

Enbart kompletterande 

kapacitetsutbyggnad 

Några nya länkar 

och upprustade 

stambanor 

Långsam utbyggnad 

av nya stambanor till 

2065 

Snabb utbyggnad av 

nya stambanor till 

2040 

NTP 2018-2029 Avbryts 2020, därefter 

bantad plan. 

Större objekt som utgår helt: 

Norrbotniabanan 

(Umeå−Luleå) 

Dubbelspår Ostkustbanan 

(Gävle−Kringlan och 

Sundsvall−Dingersjö) 

Fyrspår Ostkustbanan 

(Länsgr.AB/C–Uppsala) 

Dubbelspår Godsstråket 

genom Bergslagen 

(Hallsberg−Åsbro, 

Dunsjö−Jakobshyttan, 

Jakobshyttan−Degerön) 

Dubbelspår Västkustbanan 

(Maria−Helsingborg C) 

Nya stambanor (Ostlänken, 

Hässleholm−Lund och 

Borås−Göteborg) 

Genomförs 

 

Genomförs. 

Långsam utbyggnad 

av nya stambanor 

med anslagsfinan-

siering förutsätter 

ökade medelsramar 

alternativt färre 

andra objekt 

Genomförs. 

Snabb utbyggnad av 

nya stambanor 

förutsätter särskild 

finansiering 

Största tillåtna 

hastighet (sth) 

200 km/h 250 km/h Initialt 250 km/h, 

höjs till 320 km/h 

(2060) 

320 km/h 

Nya stambanor Intet Ostlänken, 

Hässleholm−Lund 

och Borås−Göteborg 

(2040) 

Stockholm−Göte-

borg/Malmö (2065) 

Stockholm−Göte-

borg/Malmö (2040) 

Befintliga 

stambanor och 

huvudlinjer 

Vsb, Ssb, Vkb, 

Okb, Bb 1 

Dagens standard sth 

200 km/h bibehålls 

Upprustas till 250 

km/h med korg-

lutande tåg 

Upprustas till 250 

km/h med korg-

lutande tåg 

Vkb, Okb+Bb 

upprustas till 250 

km/h med korg-

lutande tåg (Vsb och 

Ssb 200 km/h) 

Exempel på 

andra större 

nya objekt 

Efter NTP 2018-

2029 – antaget 

årtal anger 

färdigbyggd i 

hela 

sträckningen 

Intet Fyrspår Alingsås− 

Göteborg (2040) 

Ny bana Norrbotnia-

banan (2040) 

Nya länkar Örebro− 

Oslo (2040) 

Ny Öresundsförb. 

HH (2050) 

Fyrspår Alingsås− 

Göteborg (2040) 

Ny bana Norrbotnia-

banan (2040) 

Nya länkar Örebro− 

Oslo (2040) 

Ny Öresundsförb. 

HH (2050) 

Ny bana Norrbotnia-

banan (2040) 

Nya länkar Örebro− 

Oslo (2040) 

Ny Öresundsförb. 

HH (2050) 

1. Avser Västra stambanan (Vsb), Södra stambanan (Ssb), Västkustbanan (Vkb), Ostkustbanan (Okb) och 

Botniabanan (Bb; tillåten för 250 km/h idag) samt eventuellt ytterligare banor efter utredning 
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Tabell 30. Infrastrukturscenariernas inverkan på persontågsparken 

Scenario Effekter Typtåg som ökar 

i antal 

Typtåg som min-

skar i antal eller 

inte anskaffas 

Anmärkning 

S0. Minskade 

anslag 

Minskad efterfrågan av 

kapacitetsbegränsningar.  

GIR-C200 GHS-B320 

GHS-T250 

GIR-C250 

Dagens standard 

sth 200 km/h 

bibehålls 

S1. Upprustade 

stambanor 

Kortare restider men 

kapacitetsbegränsningar på 

flera stambanor 

GIR-T250 

GIR-C250 

GHS-B320 Sth 250 km/h  

S2. Långsam 

utbyggnad av 

nya stambanor 

Kortare restider med 

höghastighetsbanor (2065) 

men kapacitetsbegränsningar 

på flera stambanor tills dess 

GHS-T250 (2040) 

GIR-C250 

GHS-B320 (2065) 

GHS-B320 (2040) Initialt sth 250 

km/h, därefter 

320 km/h (2065) 

S3. Snabb 

utbyggnad av 

nya stambanor 

Kortare restider med 

höghastighetsbanor (2040) 

GHS-B320 

GIR-C250 

GHS-T250 Sth 320 km/h 

 

Resultatet pekar på att framför allt de snabbaste tågtyperna, snabbtåg GHS-

T250 och höghastighetståg GHS-B320 samt interregionaltåg GIR-250, påverkas 

kraftigt av investeringar i infrastrukturen. Avgörande är om mer omfattande 

hastighetshöjning till 250 km/h eller 320 km/h sker, genom uppgradering av nu 

befintliga banor eller nybyggnad av nya länkar, eller hela det föreslagna 

höghastighetssystemet. Uteblir hastighetshöjningar blir det naturligt att spara 

kostnader genom tågtyper med största tillåtna hastighet 200 km/h för att 

matcha den mindre efterfrågan. 

För övriga tågtyper är förmodligen påverkan av infrastrukturinvesteringar 

mindre inom de ramar som här analyseras, men om 200 km/h skulle kvarstå 

som standardhastighet även i framtiden behöver nya tåg med denna största 

tillåtna hastighet anskaffas som ersättning för dagens tågtyper. 

8.3 Tågsättens antal och storlek 

Det finns ett antal faktorer som påverkar tågsättens antal och storlek (mätt i 

antal sittplatser). Faktorerna är delvis annorlunda för olika trafikeringsfall. 

Genom att gruppera faktorerna efter två axlar i figurerna (nedan) kan man få en 

uppfattning om vilka effekter de kan få. 

Antalet tågsätt och tågsättens storlek påverkas följaktligen dels av 

resemarknadens utveckling i allmänhet och på specificerade linjer i synnerhet, 

dels infrastrukturinvesteringar, dels styrmedel som banavgifter men även av 

konkurrenstrycket. Eftersom det finns en generell betalningsvilja för högre 

turtäthet och kortare restider försöker tågoperatörerna tillgodose denna inom 

de ramar som kapaciteten och ekonomin i tågtrafiken medger. 

Infrastrukturplaneringen och uttaget av banavgifter har därmed stor betydelse 

för den totala efterfrågan, och också på antalet tågsätt och tågsättens storlek. 
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   Figur 13. Kommersiell fjärrtrafik 

 
   Figur 14. Regional (storregional) tågtrafik 

 
   Figur 15. Pendeltågstrafik 
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9. Diskussion och slutsatser 

9.1 Framtida typtåg 

Åtta olika generella typtåg 2040 föreslås (se Tabell 31). Typtågen är avsedda för 

framtida trafik och skiljer sig från dagens tåg genom att de omfattar en 

bedömning av teknisk utveckling de kommande 20 åren samt generellt bättre 

utrymmesutnyttjande som tillsammans ger kostnadsbesparingar. De åtta 

typtågen bedöms täcka de olika trafikeringsfall som kan bli aktuella i prognoser 

och samhällsekonomiska kalkyler i kommande planeringsomgång. 

Tabell 31. Förslag till generella typtåg 2040 

Generella typtåg Benämning-

kategori och sth 

Sittplatser 

min-max 

Tåglängd 

min-max 

Antal en-

heter i tåg 

min-max 

Anmärkning 

Höghastighetståg GHS-B320 250-920 115-404 m 1-2 Gx2 

Snabbtåg GHS-T250 240-740 110-330 m 1-3 Gx2. Korglutning 

Interregionaltåg GIR-C250 220-900 82-330 m 1-4  

Interregionaltåg GIR-C200 150-990 55-330 m 1-4  

Nattåg (ligg/sov/sitt) GNT-B200 250-500 205-390 m (7-14 v.) Loktåg 

Pendeltåg GPL-B160 215-645 74-223 m 1-3 X61 

Pendeltåg i Stockholm1 GPLS-B160 375-880 107-247 m 1-2 X60-X60 förlängd 

Regionaltåg, bimodalt GRB-C160/C140 150-600 55-220 1-4 Kontaktledningsel 

och förbrännings-

motor 
1 För trafik med stationer med spärrar (Bx) och utan biljettvisering ombord 
2. Gx: Kontinental korgprofil (G1 eller liknande) för trafik utomlands 

Typtågen höghastighetståg och snabbtåg förutses med kontinental korgprofil för 

internationell trafik. I Danmark och vidare söderut ryms dubbeldäckade tåg 

men inte breda vagnskorgar. I Norge ryms breda vagnskorgar men inte 

dubbeldäckade tåg. Breda tåg, eller dubbeldäckade tåg, ger däremot lägre 

kostnader per sittplatskm och de andra föreslagna typtågen för linjer i Sverige 

antas få denna högre kapacitet per meter tåglängd. 

Pendeltågstyperna år 2040 motsvarar dagens X61 respektive X60, i första hand 

för att dessa tågtyper är relativt nya och troligen finns i trafik även 2040. 

Utvecklingen på sikt kan dock innebära tågkoncept med flera sittplatser per 

meter tåglängd och lägre vikt per sittplats vilket har betydelse för 

kapitalkostnader, energiförbrukning och trafikeringskostnader. 

De bimodala regionaltågen antas ersätta dieseldrivna tåg. Med 

kontaktledningsel som en av energimatningarna minskar bränsleförbrukningen, 

oavsett vilken bränsletyp som används vid förbränningsmotordrift. Det skulle 

innebära lägre kostnader och bättre miljöprestanda. Minsta tågenhet på 150 

sittplatser är också väsentligt större än dagens Y31 (86 sittplatser) vilket bidrar 

till lägre kostnader per sittplatskm. 

För perioden fram till 2065 är det svårt att förutspå den tekniska utvecklingen 

och andra förutsättningar i tågtrafiken. Rekommendationen är att använda 
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typtågen och deras trafikeringskostnader för 2040 tills vidare även för det 

senare scenariot. 

9.2 Trafikeringskostnader 

I beräkning av trafikeringskostnaderna görs skillnad mellan kommersiell trafik 

och av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) subventionerad trafik 

som skiljer i fordonens avskrivningstid, bemanning ombord inklusive servering 

och omkostnader för biljettförsäljning. Vidare tillämpas avskrivning på 

nyanskaffningsvärdet, liksom att typtågen används i generella trafikupplägg. 

Det medför att kostnaderna kan skilja sig mellan operatörer med en 

fordonspark sammansatt av tågtyper i olika åldrar, liksom att speciella linjer 

kan skilja sig beroende på hur väl fordonsparken kan utnyttjas och alltid 

bestäms av om det är kommersiell eller upphandlad trafik. 

För syftet att använda trafikeringskostnaderna i samhällsekonomiska kalkyler 

för åtgärder till åren 2040 respektive 2065 är det dock relevant att räkna med 

generella fall så att enskilda beslut om trafikeringen inte påverkar kalkylen om 

till exempel infrastrukturinvesteringar i nämnvärd grad. 

Några slutsatser av de kostnadsdata som tagits fram är: 

 Tidigare använda (ASEK 6.1) grundkostnader för tågtrafik med minsta 

tågenhet är i flera fall underskattade, medan marginalkostnaderna för 

ytterligare sittplatser stämmer bättre med nya värden från Costmodel PT. 

 Tågtrafikkostnaderna är trendmässigt sjunkande med tiden av 

kostnadspress i konkurrens med andra färdmedel, på spåren och i 

upphandling. 

 Lägre kostnader möjliggörs av teknisk utveckling och ökad andel 

låglönetillverkning, och minskat personalbehov genom utvecklade IT-

system för bland annat biljetthantering men på sikt även förarlös drift 

(ATO). 

Medelhastigheterna har mindre betydelse för resultatet än typtågets bredd 

(antal sittplatser per meter tåglängd) vid lägre restidselasticiteter. Vid högre 

restidselasticiteter, typiskt för stambanor och ofta med flygkonkurrens, har 

medelhastigheten däremot större betydelse genom att efterfrågan (resandet) 

ökar och därmed förbättrar resultatet. 

Följaktligen finns en ekonomisk drivkraft att förkorta restiderna (öka 

medelhastigheterna) och att skaffa tågtyper som kan utnyttja banans prestanda 

fullt ut. Undantaget är vid måttliga eller lägre restidselasticiteter där det inte får 

kosta för mycket med hastighetshöjningen. Det finns också en tröskeleffekt som 

innebär att det krävs en viss sträcka bana med hög standard för att anskaffning 

av nya typtåg med motsvarande prestanda ska ske. Över den tröskeln kan nya 

typtåg med bättre prestanda också komma att gynna andra banor som har 

kortare sträckor med hög största tillåten. 
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9.3 Scenarioanalysen 

Fem administrativa och ekonomiska förändringar liksom fyra nivåer av 

nyinvestering i infrastrukturen 2020-2065 analyseras och resulterar i ett mått 

på persontågsparkens känslighet av omvärldsförändringar. Framtidsscenarier 

bygger på det vi vet idag och det kan givetvis inte uteslutas att faktorerna eller 

nivåerna under perioden 2020-2065 kommer att hamna utanför analysens 

intervall. Det skulle dock bli mycket svårt att hantera paradigmskiften, och de 

resulterande effektsambanden ska också matcha de förutsättningar som ligger 

till grunden för prognosmodeller om efterfrågan. Av den anledningen kan den 

valda ansatsen ge en rimlig känslighetsanalys för det kommande decenniets 

planering. 

Resultaten pekar på att höghastighetståg (GHS-B320) anskaffas beroende på 

när det finns nya stambanor med höghastighetstandard, men att de är relativt 

okänsliga för testade ekonomiska och administrativa förändringar i övrigt.  

En storregional reform skulle kunna innebära ökad andel upphandlad tågtrafik 

som följaktligen ger medför minskad kommersiell trafik när resandeunderlaget 

urholkas. En befarad effekt är mindre prioritering av kortare restider över 

längre sträckor och istället flera uppehåll på mellanstationer. Det kan minska 

andelen snabba tåg med sth 250 km/h (GIR-C250 och GHS-T250). 

Ökade energipriser skulle ge minskat totalt resande men ökat tågresande (och 

större marknadsandel för tåg), vilket medför anskaffning av flera typtåg av alla 

sorter. 
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