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Svealandsbanan markeras med halvfet linje.. 

 
 
 
 
 
 
 

Denna forskningsrapport tillägnas de kvinnor och män 
som verkat för Svealandsbanans tillkomst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nästa sida: Ett snabbtåg på väg mot Stockholm på Svealandsbanan vid Läggesta 1997. 
Läggesta station skymtar i bakgrunden. 
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Förord 
Föreliggande forskningsrapport har tillkommit inom forskningsprojektet 
”Etablering av nya järnvägsförbindelser – påverkan på resefterfrågan 
och samhällsstruktur. Exemplet Svealandsbanan”. Projektet genomför-
des under perioden 1996-2002 vid avdelningen för trafik och logistik, 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. En avrapportering 
genomfördes i halvtid med en forskningsrapport 1999.1

Huvudhandledare för arbetet var adjungerad professor Bo-Lennart 
Nelldal, med bistånd av Karl Kottenhoff och professor Lars-Göran 
Mattsson. Allt material i avhandlingen med ett undantag har tagits fram 
av författaren. Undantaget är tillgänglighetsstudier med ett modellsystem 
för resefterfrågeprognoser, Sampers, där konsultföretaget Transek AB 
har anlitats för analyser. 

 Forskningspro-
jektet slutrapporteras genom att en avhandling publiceras på engelska. 
Denna rapport på svenska har motsvarande innehåll. 

Projektet finansierades huvudsakligen av Banverket och Vinnova, ti-
digare KFB. Även Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), 
Trafik i Mälardalen (TiM), länsstyrelsen i Södermanlands län, landsting-
en i Stockholms och Södermanlands län samt Södertälje, Nykvarns, 
Strängnäs, Eskilstuna och Nyköpings kommuner har bidragit med me-
del till undersökningarna. 

Utan de för mig anonyma personer som fyllt i enkäterna och gjort 
datorintervjuerna i undersökningarna hade det inte blivit någon avhand-
ling. Jag är därför skyldig er ett stort tack för er medverkan. Tack även 
till mina kontaktpersoner på kommunerna och andra som hjälpt mig 
med information, kunskap och synpunkter på avhandlingen. 

Till sist vill jag också tacka Bolle, Kalle och Lars-Göran för er hand-
ledarhjälp i forskningsprojektet, vilken är ovärderlig för att lära en civil-
ingenjör att bli forskare. 

Stockholm i februari 2003 

Oskar Fröidh 

 
1 Fröidh (1999) 
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Svealandsbanan (halvfet linje) öppnades för trafik 1997 och har givit kraftiga resandeökningar 
med kollektivtrafiken. 

Sammanfattning 

Inledning och metoder 

Bakgrund 
Svealandsbanan öppnades för trafik 1997 och ersatte då en äldre, sämre 
bana. Svealandsbanan består av en nybyggd huvudsakligen enkelspårig 
bana, från Södertälje till Eskilstuna (79 km), och en upprustad sträcka 
från Eskilstuna västerut till Valskog (35 km). Tågen kan därigenom fort-
sätta mot Örebro och Hallsberg. Från och med år 2000 framförs tågen 
även norr om Stockholm, via Arlanda flygplats till Uppsala. Tillsammans 
med andra investeringar i infrastrukturen i Stockholmsområdet gör det 
att regionala snabbtåg kan framföras mellan Eskilstuna och Stockholm 
(115 km) på en timme med fem uppehåll längs vägen. 

Stora investeringar har gjorts för att förbättra järnvägsnätet i Sverige 
sedan 1990-talet. Särskilt i Mälardalen har flera nya sträckningar byggts 
eller rustats upp för hastigheter upp till 200 km/h. Avsikterna var att 
möjliggöra daglig pendling så att människor i regionen kan få bättre 
möjligheter att bo och arbeta på skilda orter, och på så sätt utjämna 
skillnader i bostads- och arbetsmarknaderna, och att sprida den ekono-
miska tillväxten från Storstockholm till omkringliggande områden ge-
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nom den förbättrade tillgängligheten. Satsningarna på regional snabb-
tågstrafik med denna inriktning är mycket sällsynt i ett internationellt 
perspektiv. 

Syfte 
I ett forskningsprojekt vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i 
Stockholm har under perioden 1996-2002 marknadseffekterna vid in-
troduktionen av de regionala snabbtågen på Svealandsbanan studerats i 
en fallstudie. 

Syftet med forskningsprojektet var att finna generella marknadseffek-
ter av det förbättrade utbudet, det vill säga sambandet mellan ett radikalt 
förbättrat utbud av tågtrafik å ena sidan, och resefterfrågan och tillgäng-
lighet å andra sidan. De generella marknadseffekterna som kan förväntas 
uppstå kan användas som indikatorer på att det på lång sikt kommer att 
kunna urskiljas förändringar i samhällsstrukturen. Kunskaperna ska 
kunna användas för att förbättra och vidareutveckla olika modeller för 
transporter och samhällsstruktur, kunna användas i beslutsunderlag för 
eventuella andra satsningar på infrastruktur i framtiden, och för att iden-
tifiera områden där ytterligare forskning skulle kunna förbättra underla-
get för samhällets planering och bidra till en bättre förståelse av pro-
blemställningen. 

Teori och modell 
Bakom analyserna ligger teorier och modeller om infrastrukturinvester-
ingars påverkan på regional ekonomisk utveckling, och sambandet mel-
lan trafik och samhällsstruktur. Effekterna uppstår på olika lång sikt, 
och trafikens effekter är generellt sett snabbare än effekterna på sam-
hällsstrukturen. Genom den ömsesidiga påverkan mellan trafik och 
samhällsstruktur kommer effekterna av en radikal utbudsförändring att 
märkas i förändrad efterfrågan under en längre tid, tills en ny teoretisk 
jämvikt uppstår. 

Metoder 
Forskningsprojektet genomfördes som en före- och efterstudie (ex ante, 
ex post) av utbudet och dess påverkan på efterfrågan och tillgänglighe-
ten. I studien ingick kvantitativa intervjuundersökningar med postenkä-
ter till boende längs banan, och intervjuer med kollektivresenärer genom 
bärbara datorer på bussarna respektive tågen på den aktuella sträckan. I 
intervjuundersökningarna användes både metoderna Stated Preferences 
(SP) och Revealed Preferences (RP) för att undersöka individernas kun-
skap och värdering av utbudet samt resbeteende. 
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Postenkäterna skickades till ett urval av 2 400-3 000 boende vardera 
undersökningsåret i åldrarna 16-74 år längs banan, främst i tätorterna 
Nykvarn (6 000 invånare), Mariefred (3 700 invånare), Åkers styckebruk 
(2 800 invånare), Strängnäs (14 000 invånare) och Eskilstuna (58 000 
invånare). Undersökningarna har genomförts tre gånger; 1997 med 
busstrafik innan Svealandsbanan öppnats, samt 1998 och 2000 med 
snabbtågstrafik. Samtidigt har varje undersökningsår nästan 500 inter-
vjuer med bärbara datorer genomförts med resenärerna ombord på 
bussar och tåg. 

Samma undersökningar har också genomförts med boende i refe-
rensorten Nyköping respektive på Nyköpingslinjen. Nyköping (27 000 
invånare, 105 km sydväst om Stockholm) har inte fått den radikala ut-
budsförändringen i kollektivtrafiken under perioden, men har i övrigt 
jämförbara förhållanden. 

Förändringen i tillgänglighet före och efter banans trafikstart har 
modellberäknats med prognossystemet Sampers av en konsult, Transek 
AB. 

Utbud och efterfrågan 
Genom att utbudet av kollektivtrafik mellan Eskilstuna och Stockholm 
kunde förbättras med den nybyggda järnvägen har resandeökningarna 
blivit stora. 

Utbud och efterfrågan, regionalt resande med SJ Eskilstuna–Stockholm 
Period Antal turer 

mån - fre i 
vardera riktn.  

Restid 
(tim:min) 

Biljettpris 
enkel 2 kl 
(kr)1 

Antal resor  
(tusental 
per år)2 

Ökn.-
faktor 

Till våren 1993 8 tåg 1:40 115 230 1 

hösten 1993 - 
våren 1997 

 
18 bussar 

 
1:55-2:20 

 
105-120 

 
440 

 
2 

sommar 1997  17 snabbtåg 1:00 55 1 400 6 

hösten 1997 17 snabbtåg 1:00 110 1 200 5 

2001 18 snabbtåg 1:02 113-135 1 600 7 

1 Biljettpriserna anges här i löpande priser 
2 Regionalt resande över länsgränsen (snitt Läggesta–Nykvarn) 

Det fanns sedan länge en järnväg på sträckan, men utbudet var dåligt 
med långa restider och låg turtäthet. Under Svealandsbanans byggtid 
ställdes den gamla tågtrafiken in och sträckan trafikerades istället med 
SJ:s ersättande busstrafik, med i princip samma turtäthet som den 
kommande tågtrafiken på Svealandsbanan. Alla bussar gick via Sträng-
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näs, till skillnad från den gamla järnvägen som krävde en anslutningsresa 
från Åkers styckebruk. 

Regionalt resande över länsgränsen (snitt Läggesta–Nykvarn) 1993-2001 

1993

Regionala resor
(miljoner per år)

Länstrafikens
bussar

1997

Bil
Uppskattat regionalt resande

1

2

3

4

5

1998199619951994
0

20001999 2001

Tåg SJ buss

Långväga
expressbuss

Tåg
Svealandsbanan

 
Uppskattat regionalt resande över länsgränsen mellan Södermanlands och Stock-
holms län (Läggesta–Nykvarn). 

När den nya tågtrafiken inleddes drogs både SJ:s och länstrafikens 
parallellgående busstrafik in och restiderna halverades. Turtätheten är ett 
tåg i timmen, med några insatståg i rusningsriktningen, och banan trafi-
kerades under de första åren med bekväma snabbtåg av X 2000-typ med 
en restid på en timme mellan Eskilstuna och Stockholm. Följden blev en 
kraftigt ökad efterfrågan på regionala resor med kollektivtrafik. Tågre-
sandet mellan Eskilstuna och Stockholm ökade till 1,6 miljoner regionala 
resor över länsgränsen år 2001, vilket är sju gånger så mycket som tåg-
trafiken på den gamla banan 1993. Till dessa resandeökningar ska läggas 
det regionala resande som sker utan att korsa länsgränsen, samt det in-
terregionala resandet mellan Örebro och Stockholm som tidigare främst 
gick över Hallsberg. 

Den regionala biltrafiken minskade en del när snabbtågstrafiken på 
Svealandsbanan startade, men har sedan växt bland annat genom att den 
parallella vägen E20 har byggts ut till motorväg. Tågtrafikens marknads-
andelar har ökat från 6% till omkring 30% när det gäller regionala resor 
(Eskilstuna–Stockholm eller kortare) i korridoren E20/Svealandsbanan. 
De reserelationer som fordrar anslutningsresor för att nå de viktigaste 
målpunkterna, främst via stationerna Läggesta (byte från Mariefred och 
Åkers styckebruk) och Södertälje syd, har märkbart lägre marknadsande-
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lar i tågresandet. Speciellt vid resor till och från Stockholm har Svea-
landsbanan däremot inneburit ett ökat resande. 

Resenärerna på Svealandsbanan 1998 kom till drygt hälften från tidi-
gare busstrafik, medan den andra hälften var nya kollektivresor. De nya 
tågresenärerna beräknas komma från SJ:s tidigare busstrafik (30%), läns-
trafikens tidigare busstrafik (25%), bil (15%) respektive är nygenererat 
resande (30%). 

Kunskap, värdering och beteende 
Kunskapen hos boende om utbudet av tågtrafik är mycket god. Av de 
boende i Eskilstuna angav 70% i undersökningen före trafikstarten 1997 
att Svealandsbanan kommer att trafikeras med entimmes turtäthet. De 
boende hade inte alls samma goda kunskaper om busstrafiken. År 2000 
antog 90% att tågen gick en gång i timmen. 

Värderingen av tågutbudet varierar beroende på bostadsort och so-
cioekonomisk grupp, men generellt sett har värderingarna ökat under 
undersökningsperioden. Restiden värderades till 50-70 kr/h av boende 
längs Svealandsbanan år 2000, högre från orter med stor andel arbets-
pendling, men bara till 35 kr/h för Nyköpingsborna. Värderingen av 
färdmedlet snabbtåg och i viss mån vanligt tåg jämfört med buss är 
högre för längre resor än för kortare. Skillnaden är däremot inte signifi-
kant för boende i Mariefred och Åkers styckebruk som har en anslut-
ningsresa till stationen i Läggesta. 

Särskilt bilister värderar de snabba tågen högt, både för att det är 
snabbt och för att det ger hög komfort, medan vanligt tåg är mindre 
intressant och buss knappast alls är intressant för bilisterna. 

Kollektivresandet var både före och efter Svealandsbanan störst 
bland dem som har tillgång till bil ibland, det vill säga ofta-
sällanbilisterna. I denna grupp finns många personer med ganska stor 
mobilitet som bor i hushåll där det finns bil, men inte har tillgång till 
bilen hela tiden. Gruppen domineras följaktligen av gifta och samman-
boende kvinnor, men även en del ungdomar som bor hos föräldrarna. 

Undersökningen visar att det är människor som alltid har tillgång till 
bil, vanebilisterna, som proportionellt sett har ökat sitt resande med 
kollektivtrafiken mest. Denna grupp domineras av gifta eller samman-
boende medelålders män. Bland ickebilisterna finns många ensamståen-
de personer som av ekonomiska skäl eller hälsoskäl ofta inte har förut-
sättningar att skaffa bil. För alla grupper märks att det resande som sker 
mer sällan (senaste månaden) har ökat sedan den snabba regionala tåg-
trafiken startade, vilket tyder på ökade sociala och kulturella kontakter 
utanför bostadsorten med hjälp av kollektivtrafik. 
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Senaste kollektivresa längs E20/Svealandsbanan för boende 
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Senaste kollektivresa längs E20/Svealandsbanan för boende i tätorterna längs 
Svealandsbanan, uppdelade efter tillgång till bil, före och efter Svealandsbanan. 
Vanebilister har alltid tillgång till bil, ickebilister aldrig. 

Andelen hushåll med två eller flera bilar har inte ökat längs Svea-
landsbanan sedan tågtrafiken startade, medan andelen har ökat med 
3 procentenheter i riket som helhet mellan 1997 och 2000. Det senare 
året finns följaktligen signifikant färre flerbilshushåll i tätorterna längs 
Svealandsbanan, och tendensen är tydligast i de centrala delarna av Es-
kilstuna och Strängnäs. 

Bland de socioekonomiska faktorer som ger signifikanta ökningar i 
kollektivresandet i korridoren efter Svealandsbanans trafikstart märks 
män, åldersgruppen 25-44 år, egenföretagare, anställda med heltidstjänst 
eller universitetsutbildade människor. Dessutom märks signifikanta 
minskningar i boendes bilresande bland anställda med heltidstjänst eller 
gymnasieutbildade personer. En slutsats är att det är många personer i 
produktiv ålder med tillgång till bil som börjat åka snabbtåg. Tågtrafiken 
har dessutom bidragit till att utjämna generella skillnader mellan mäns 
och kvinnors resande med bil respektive kollektivtrafik. 

Det förbättrade utbudet och den ökade tillgängligheten med kollek-
tivtrafik som en följd av tågtrafiken på Svealandsbanan har gett upphov 
till skillnader i resgenereringen, i bilinnehavet, i färdmedelsfördelningen 
och till viss del även i målpunktsvalet. Effekterna är tydligast bland bo-
ende nära järnvägsstationerna, på gångavstånd från stationerna i Eskils-
tuna och Strängnäs. De har till exempel ändrat färdmedelsfördelningen 
vid resor i korridoren längs E20/Svealandsbanan från 20-25% kollektivt 
1997 till 45-50% kollektivt 2000. Längre från stationerna är andelarna 
kollektivt betydligt mindre. 
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Färdmedelsfördelning för boende i Strängnäs 
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Färdmedelsfördelning för boende i Strängnäs vid resor längs E20/Svealandsbanan. 
Gångavstånd 0-1 km, cykelavstånd 1-3 km från järnvägsstationen. 

Tillgänglighet 
Restiderna med kollektivtrafik längs Svealandsbanan minskade kraftigt 
när banan öppnades, liksom komforten ökade med nya, bekväma tåg. 
Vid en resa från de centrala delarna av Eskilstuna, Strängnäs och Ny-
kvarn till Stockholms city är tåget snabbare än bilen. Den potentiella 
tillgängligheten till framför allt Stockholms stora arbetsmarknader har 
påverkats av de snabbare kollektivförbindelserna. 

Nåbarhet till arbetsplatser från Eskilstuna centrum inom två timmars resa 
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Antal arbetsplatser upp till 120 minuters restid med kollektivtrafik från stationen i 
Eskilstuna med buss före, och med snabbtåg på Svealandsbanan. 
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Andel utpendling till Stockholms kommun av total utpendling 
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Andel utpendling till Stockholms kommun från Eskilstuna och Strängnäs kommu-
ner längs Svealandsbanan, och från referensorten Nyköping. Källa: SCB 

Med snabbtåg nås bara lite flera arbetsplatser än som var möjligt med 
busstrafiken inom 60 minuters resa dörr till dörr från Eskilstuna cent-
rum. Ökningen inom en timmes reslängd, som är mest frekvent för 
arbetsresor, är alltså jämförelsevis blygsam. En halv miljon arbetsplatser 
nås inom en restid på 1:25 med snabbtåg. Längre arbetsresor än så är 
ovanliga, och en stor del av Stockholms arbetsmarknader ligger därmed 
trots de regionala snabbtågen på Svealandsbanan för långt bort. 

Trots de förhållandevis långa restiderna för arbetspendling har pend-
landet ökat kraftigt. Antalet pendlare mellan Eskilstuna och Stockholms 
kommuner har ökat med 125% mellan 1996 och 2000. Även inpend-
lingen i Eskilstuna från Stockholm har ökat, men från en lägre nivå. 
Pendlingen till och från Strängnäs var redan från början större och har 
ökat med 40-60% på fyra år. Den snabba tågtrafiken har bidragit till att 
antalet pendlare har ökat betydligt. 

Slutsatser 

Regional snabbtågstrafik 
• Vid planering av trafiksystem är det väsentligt att identifiera kritiska 

intervall och språng i effekterna på resande och samhällsstruktur för 
att ernå bästa utfall av investeringarna. Värderingarna och effekterna 
tenderar att vara ickelinjära. Vid vissa tröskelvärden värderas därför ett 
bra utbud väsentligt högre än ett dåligt. 

• Värderingarna av utbudet skiljer sig mellan olika resärenden och mel-
lan olika socioekonomiska grupper. För att fånga upp fördelnings-
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aspekterna av utbudsförändringar är det nödvändigt att separera grup-
perna i analyserna. 

• De samlade efterfrågeeffekterna av en genomgripande utbudsförbätt-
ring med regionala snabbtåg blir relativt stora, givet att utbudet blir till-
räckligt bra jämfört med alternativa resmöjligheter. 

• Korta restider, hög turtäthet och ett rimligt pris är avgörande för att ge 
tågtrafiken stora marknadsandelar och generera nya regionala resor. 

• Tågets mjuka utbudsfaktorer, som hög komfort, god service och mo-
dern design, bidrar till attraktiviteten och ger mera resande. 

• Människor med tillgång till bil föredrar ofta regionala snabbtåg för 
dess attraktiva egenskaper, medan ett dåligt tågutbud eller busstrafik i 
stor utsträckning endast fungerar som reserv till bilen. 

• Gångavstånd till och från järnvägsstationerna är väsentligt för tågut-
budets attraktionskraft vid regionala resor. 

• Genom sjunkande generaliserade reskostnader i de regionala snabbtå-
gens marknadsnisch ökar resgenereringen och ressträckornas längd. 
Även restiderna tenderar att bli längre än som eljest anses vara accep-
tabelt för dagligt resande. 

• Många resor överflyttas från bil till regionala snabbtåg, vilket även 
påverkar bilinnehavet. 

• Regionala snabbtåg bidrar till regionförstoring genom att daglig pend-
ling blir möjlig på längre avstånd än vad bilens räckvidd medger. Det 
ger en relativt stor andel nygenererat tågresande jämfört med överflyt-
tat bilresande. 

• Den stora koncentrationen av arbetsplatser och trängseln i vägtrafiken 
i regionens centrum är faktorer som bidrar till att gynna regional 
snabbtågstrafik i storstadsregioner. 

• Regionala snabbtåg bidrar till en förbättrad samlad tillgänglighet i regi-
onen, och kan därmed ge stimulans till regional ekonomisk utveckling 
om förutsättningarna är de rätta. 

Metodfrågor 
För att fånga upp de fulla effekterna av en utbudsförbättring är det nöd-
vändigt att använda flera metoder. Metoderna ger olika resultat och är 
lämpade för olika områden. 

Det idag i Sverige huvudsakligen använda modellsystemet för resef-
terfrågeprognoser, Sampers, underskattar effekterna på efterfrågan, och 
följaktligen också tillgängligheten, av snabba regionala tågförbindelser i 
Mälardalen. 
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Framtida forskning 
Några intressanta forskningsområden har identifierats i projektet. Pro-
gnosmodellerna måste bli bättre på att hantera stora utbudsförändringar 
och dynamiska efterfrågeeffekter. 

Fortsatt forskning om Svealandsbanans regionala effekter skulle 
kunna klargöra i vilken utsträckning det förbättrade utbudet genom 
ökad tillgänglighet kan bidra till en regional ekonomisk utveckling. 

I forskningsprojektet om Svealandsbanan studerades främst intro-
duktionsförloppet och tidsaspekten i utbudsförändringen, medan plat-
sen var given. Fortsatt forskning kunde inriktas på att studera generella 
effekter av regionala snabbtåg med olika geografisk belägenhet. 
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1. Inledning 

1.1  Bakgrund 

1.1.1  Transportarbetet i Sverige 
Under efterkrigstiden har resandet ökat, både i antalet resor och i resor-
nas längd. Transportarbetet har därmed ökat kraftigt. Samhället har 
under samma period gjort stora investeringar i trafiksystemen. Främst är 
det vägnätet som byggts ut i standard och kapacitet. Personbilen har 
blivit var mans egendom, även om innehavet (och rörligheten) är ojämnt 
fördelat mellan olika socioekonomiska grupper.2 3 Vägtrafiken har nu 
det största transportarbetet av alla trafikslag, och svarade år 2000 för 
81% av transportarbetet i inrikes persontransporter i Sverige.4

Genom vägtrafikens generella dominans som färdsätt sedan 1955 har 
den starkt bidragit till hur vårt samhälle har omformats det senaste halv-
seklet. Flygtrafiken har visserligen också expanderat kraftigt under sam-
ma tid, men dess främsta betydelse är för längre inrikes tjänsteresor och 
för utrikesresor. 

 

Järnvägstrafiken hade däremot stagnerat under efterkrigstiden och 
utvecklingen karakteriserades främst av nedläggningar och rationaliser-
ingar inom både gods- och persontrafiken. I Sverige kom kursändringen 
med den nya trafikpolitiken 1988, vilken innebar att tågtrafiken organi-
satoriskt skildes från infrastrukturen genom att Banverket bildades. 
Järnvägen fick därmed ett liknande kostnadsansvar som vägtrafiken, en 
så kallad vägtrafikmodell, vilken innebär att infrastrukturen administre-
ras efter samhällsekonomiska principer, medan trafikföretagen (operatö-
rerna) ska vara affärsrörelser med krav på avkastning. 

Kombinerat med stora investeringar i nya och upprustade banor med 
början under 1990-talet anpassas järnvägsnätet gradvis till nya mark-
nadsförutsättningar. Gamla, långsamma tåg som ersätts med nya, snabba 
och bekväma tåg med hög turtäthet skapar nya resmöjligheter för regio-
nala och långväga resor. Järnvägen har därmed lämnat efterkrigstidens 
kontraktionsfas och gått över i en expansionsfas. 

 
2 Gifta män (med högre inkomster) har väsentligt större bilinnehav än till exempel en-
samstående, kvinnor, ungdomar och pensionärer. Statistik från SCB 
3 Krantz (1999) 
4 Uppföljning av de transportpolitiska målen (2001) 
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Utvecklingen av tågresandet i Sverige 1950–2002 
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Transportarbete i miljarder personkilometer (pkm) i inrikes järnvägstrafik i Sverige 
1950-2001, uppdelat på resor upp till 100 km (lokalt och regionalt resande), och 
resor längre än 100 km (interregionalt resande). Källa: Nelldal (2002) 

Resande på några regionala linjer i Mälardalen 1990-2000 
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Index för tågresor (transportarbete, pkm) i Mälardalen 1990-2000. Källa: Nelldal 
och Troche (2001a) 

Tågtrafiken blir attraktiv för daglig pendling, tjänsteresor och andra 
resor över medellånga och längre avstånd, och får följaktligen större 
marknadsandelar. Särskilt mycket ökade tågresandet de senare åren av 
1990-talet, vilket sammanfaller med såväl Svealandsbanans trafikstart 
som färdigställandet av flera andra nysatsningar. 
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1.1.2  Svealandsbanans effekter för samhället 
I Mälardalen har flera stora satsningar på ny infrastruktur genomförts 
under 1990-talet. Arlandabanan, en ny sträcka via Arlanda flygplats, 
Mälarbanan Stockholm–Västerås–Örebro norr om Mälaren och Svea-
landsbanan via Eskilstuna söder om Mälaren är några av de nya och 
ombyggda järnvägarna. En uttalad målsättning med investeringarna i de 
nya banorna var att skapa förutsättningar för ökad ekonomisk tillväxt 
och regional utveckling. Det kan uppnås genom att nya tåg med korta 
restider bidrar till att förbättra tillgängligheten. Det i sin tur ger möjlig-
het för människor att bo och arbeta på skilda orter, vilket bidrar till att 
utjämna skillnader i bostads- och arbetsmarknaderna, bidra till kompe-
tensförsörjningen för företagen och parerar svängningar i de lokala ar-
betsmarknaderna. 

Tågtrafiken på Svealandsbanan förbinder Stockholm och Södertälje 
med Strängnäs, Eskilstuna och Arboga, och vidare på Mälarbanan mot 
Örebro. I Eskilstuna, ett regionalt centrum, försvann många arbetsplat-
ser i den traditionella tillverkningsindustrin i en strukturomvandling och 
en djup lågkonjunktur under 1980-talet och i början av 1990-talet. Svea-
landsbanan skulle kunna bidra till att lindra effekterna för invånarna 
genom möjlighet till pendling och genom att nya företag etablerades på 
orten. Det lokala och regionala engagemanget för att banan skulle 
komma till stånd har därför varit stort. 

1.1.3  Bristande kunskaper om effekterna 
Kunskaperna om marknadseffekter av nya tågsystem för snabb regional-
trafik var bristfälliga. Ett radikalt förändrat utbud kan antas ge upphov 
till dynamiska effekter i resefterfrågan, något som inte till fullo kan be-
räknas av konventionella prognosmodeller. Många personer tvivlade 
också på att etableringen av det nya utbudet verkligen skulle ge ett så 
stort ökat resande som prognoserna antydde. 

En stor utbudsförbättring medför att tillgängligheten i området gene-
rellt sett blir bättre, vilket vid goda förutsättningar i övrigt kan ge en 
stimulans till regional ekonomisk utveckling. Tillgängligheten med bil på 
det existerande vägnätet var dock redan god, och en annan fråga var 
följaktligen hur stor förbättring av den samlade tillgängligheten som kan 
uppnås med nya järnvägsförbindelser. Om tillgängligheten förbättras 
relativt utgångsläget kan det antas att det förbättrade utbudet påverkar 
samhällsstrukturen på längre sikt. 

Den primära frågeställningen var att följa kopplingen mellan utbud, 
efterfrågan och tillgänglighet. Ett ökat resande är en indikation på att 
utbudet gett en totalt sett förbättrad tillgänglighet. Av speciellt intresse 
är frågan om förbättrade tågförbindelser kan attrahera arbetspendlare. 
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1.1.4  Fallstudie av Svealandsbanan 
Svealandsbanan öppnades för trafik 1997. Den nya tågtrafiken ersatte 
busstrafik, som i sin tur några år tidigare hade ersatt tågtrafiken på den 
gamla järnvägen när bygget av den nya banan hade startat. Det radikala 
greppet att bygga en ny bana och satsa på korta restider i regional trafik 
ger en unik möjlighet att studera och utvärdera effekterna på resemark-
naderna och tillgängligheten av nya, moderna järnvägsförbindelser. Det 
finns flera skäl till att Svealandsbanan är ett bra tillfälle att studera dessa 
frågor; 

För det första kan tågtrafiken på Svealandsbanan, som ersatte SJ:s 
och en stor del av Länstrafikens regionala busstrafik, betraktas som ett 
sällsynt fullskaleexperiment. Taxor och turtäthet i SJ:s tidigare busstrafik 
var i princip den samma som i den nya tågtrafiken, vilket minskar antalet 
faktorer som påverkar resefterfrågan. Det ger en god möjlighet att stu-
dera den påverkan snabb tågtrafik ger på den regionala personresemark-
naden. 

För det andra kan man förvänta sig att ofta svårtydbara marknads-
effekter blir mer tydliga genom den plötsliga och radikala förändringen 
av kollektivtrafikutbudet som genomfördes när tågtrafiken inleddes. 
Successiva, mindre förändringar ger inte samma tydliga påverkan. Det 
finns i det här fallet ett klart definierat ”före” och ”efter” förändringen. 

För det tredje är Svealandsbanan planerad för i första hand regionala 
resor, och kanske främst arbetspendling på lite längre avstånd med upp 
till en timmes tågrestid mellan Eskilstuna och Stockholm (115 km). Nya 
järnvägar för lokala tågsystem på kortare avstånd, eller höghastighetståg 
för längre avstånd, har byggts på flera ställen i världen under efterkrigs-
tiden, och dessa tågsystem kan också i viss mån användas för längre 
regional pendling. Däremot är nyinvesteringen i Svealandsbanans primä-
ra marknadsnisch mycket sällsynt i ett internationellt perspektiv. 

För det fjärde är före- och efterstudier (ex ante, ex post) av resefter-
frågan och tillgänglighet som beroende variabler av utbudet sällsynta, i 
alla fall beträffande regional snabbtågstrafik, vilket ger en möjlighet att 
verifiera de förändringar som genom teoretiska modeller kan förutses. 
Tillgängligheten kan i detta fall betraktas som en länk mellan studier på 
mikronivå (resemarknaden) respektive makronivå (samhällsstrukturen). 

Av dessa anledningar genomfördes under perioden 1996-2002 ett 
forskningsprojekt vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stock-
holm, med Svealandsbanan som exempel på de effekter som kan bli 
följden av en satsning på regional snabbtågstrafik. 

De största effekterna, speciellt när det gäller arbetspendlingen, kan 
förväntas på sträckan Eskilstuna–Stockholm. Restiden på den nybyggda 
banan till huvudstaden är en timme, och Stockholm har som ett regi-
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onalt och nationellt centrum en stor och diversifierad arbetsmarknad 
som kan tänkas attrahera människor i Södermanland. Däremot finns 
inte samma goda förutsättningar väster om Eskilstuna på grund av de 
längre restiderna och lägre turtäthet, och därmed sämre tillgänglighet. 
Av den anledningen har forskningsprojektet koncentrerats på effekterna 
i Eskilstuna, Strängnäs och Nykvarns kommuner. Nyköping, en ort som 
inte fått motsvarande förbättring av utbudet under perioden, har stude-
rats som referensort. 

Effekterna på samhällsstrukturen är dock generellt sett så pass lång-
siktiga och kräver en bred och omfattande analys för att kunna härledas 
till utbudsförbättringen, och de kunde därför inte rymmas i detta forsk-
ningsprojekt. 

1.2  Syfte 

1.2.1  Övergripande mål 
Syftet med forskningsprojektet är att finna generella marknadseffekter 
av det förbättrade utbudet, det vill säga sambandet mellan ett radikalt 
förbättrat utbud av tågtrafik å ena sidan, och resefterfrågan och tillgäng-
lighet å andra sidan. De generella marknadseffekterna som kan förväntas 
uppstå kan användas som indikatorer på att det på lång sikt kommer att 
kunna urskiljas förändringar i samhällsstrukturen. Kunskaperna ska 
kunna användas för att förbättra och vidareutveckla olika modeller för 
transporter och samhällsstruktur, kunna användas i beslutsunderlag för 
eventuella andra satsningar på infrastruktur i framtiden, och för att iden-
tifiera områden där ytterligare forskning skulle kunna förbättra underla-
get för samhällets planering och bidra till en bättre förståelse av pro-
blemställningen. 

Projektet genomfördes som en fallstudie av Svealandsbanan. Svea-
landsbanan passar av flera anledningar bra för att studera effekterna. I 
projektet har den främsta ambitionen varit att analysera och beskriva 
samband mellan utbud och efterfrågan, samt mellan tillgänglighet och 
resgenerering. Tyngdpunkten ligger på olika aspekter av marknadseffek-
ter av utbudsförändringar på flera nivåer med olika aggregering av indi-
viderna, från generella effekter på resandet, till skillnader i påverkan 
mellan olika socioekonomiska grupper. 

Kopplingen till regional utveckling och samhällsstruktur vore också 
angelägen att studera, men ingår inte i projektet på grund av projektets 
begränsade resurser och utsträckning i tiden. Inte heller berörs miljöfrå-
gor, ekonomin i tågtrafiken eller Svealandsbanans samhällsekonomiska 
avkastning. Med dessa begränsningar kan genomförandet av forsknings-
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projektet förväntas bidra till en ökad kunskap om marknadseffekter av 
snabb regional tågtrafik. 

1.2.2  Delmål 
För att uppnå forskningsprojektets syfte (övergripande mål) har några 
delmål formulerats för undersökningarna om Svealandsbanan. Det för-
sta delmålet var att beskriva vilka förväntningar som fanns före öpp-
nandet av Svealandsbanan och undersöka i vilken mån dessa infriats 
efter öppnandet av banan. Ett andra delmål var att undersöka introduk-
tionsförloppet med marknadens respons på det förbättrade utbudet. 

Ytterligare delmål var dessutom att undersöka hur boende längs ba-
nan påverkas i sina val mellan olika resmöjligheter av det radikalt för-
bättrade utbudet, att undersöka skillnader i värderingar och beteende 
mellan olika socioekonomiska grupper, samt mellan bilister och kollek-
tivresenärer, och att beskriva hur det förbättrade utbudet och den ökade 
efterfrågan kan kopplas till förändrad tillgänglighet. Utifrån dessa kun-
skaper var avsikten att dra generella slutsatser om marknadseffekterna 
av radikalt förbättrat utbud av regional tågtrafik, och att försöka sätta de 
funna effekterna i relation till olika omvärldsfaktorer som kan antas 
påverka utvecklingen. 

1.2.3  Målgrupper 
De främsta målgrupperna för forskningsprojektets resultat är: 
• Tjänstemän verksamma inom kollektivtrafik och järnväg, det vill säga 

banhållare (Banverket), trafikföretag, trafikhuvudmän och konsulter 
• Kommunala och regionala planeringstjänstemän och politiker 
• Politiker och departement på nationell nivå 
• Universitet, forskningsinstitut och internationella forskningsorgan 

1.3  Rapportens disposition 
I rapporten kan läsaren i kapitel 2 finna exempel på aktuellt kunskapslä-
ge, teorier och modeller för resande och tillgänglighet i en litteratur-
genomgång. Efter sammanfattning och diskussion i avsnitt 2.6 berörs 
den teoretiska ramen för forskningsprojektet i avsnitt 2.7. 

Kapitel 3 handlar om de metoder som använts i undersökningarna. 
Redogörelsen är i vissa avsnitt tämligen detaljerad, men avsikten är att 
läsaren ska kunna bedöma resultaten efter metodiken, och att om under-
sökningarna skulle upprepas i andra sammanhang kunna jämföra resul-
taten med detta forskningsprojekt. 
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Svealandsbanans tillkomst och regionens utveckling beskrivs i kapi-
tel 4. Avsikten är främst att ge en bakgrund till de egentliga undersök-
ningarna, och att se effekterna i sitt sammanhang (kontext) i samhället. 

Utbud och efterfrågan längs Svealandsbanan beskrivs i kapitel 5. Ka-
pitlet ger en sammanfattning av resandet i form av resandestatistik, med 
en tydlig koppling till det utbud som funnits under den studerade perio-
den. 

I kapitlen 6-8 presenteras resultaten av de särskilda undersökningar-
na som genomförts i forskningsprojektet. Kapitel 6 och 7 behandlar 
resultaten av intervjuundersökningarna. Förändrade kunskaper och vär-
dering av utbudet beskrivs i kapitel 6, medan resbeteendet redovisas i 
kapitel 7. I kapitel 8 presenteras resultaten från analyser av skillnaderna i 
tillgänglighet före och efter snabbtågstrafiken på Svealandsbanan. 

Den sammanfattande diskussionen och generella slutsatser presente-
ras i kapitel 9. Dessutom kan man där finna slutsatser om undersök-
ningsmetodiken och förslag till framtida forskning. Vissa slutsatser som 
behandlar Svealandsbanan explicit, och förslag till framtida utveckling av 
utbudet, finns istället sist i respektive kapitel 5-8. 

Källförteckningen, kapitel 10, och bilagorna utgör ett nödvändigt 
underlag för rapporten. 
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2. Teoretisk ram och litteratur 
I följande litteraturgenomgång är avsikten att läsaren ska få en bild av 
dagens kunskapsläge inom transporter, tillgänglighet och ekonomi. Tra-
fiken är resultatet av transporter, eller produktionen av transporter och 
resande. I sammanhanget är det transporternas direkta påverkan på den 
ekonomiska utvecklingen som är mest intressant, även om till exempel 
trafikens miljökonsekvenser, olycksrisker och hälsoeffekter inte ska 
underskattas. Litteraturgenomgången fokuserar i första hand på person-
transporter, och företrädesvis på en regional nivå. Många samband är 
dock generella oavsett geografisk nivå. 

2.1  Transporter och ekonomi 

2.1.1  Transporternas betydelse för ekonomin 
I marknadsekonomier kan efterfrågan på transporter förväntas öka med 
den ekonomiska utvecklingen som en följd av hushållens och företagens 
nytto- eller vinstmaximering. Konsumtion av transporttjänster tenderar 
att vara komplementärt till konsumtion av andra varor och tjänster. 
Efterfrågan på transporttjänster betraktas vanligen som en härledd efter-
frågan, i den meningen att transporter inte behövs för sin egen skull, 
utan för att tillgodose andra behov (undantag är till exempel nöjesresor 
och kryssningar). 

Transporten, en förflyttning av människor eller gods i rummet, ska-
par ett värde, en välfärdsökning.5 Några invändningar är dock att vi inte 
känner till fördelningen mellan andelen transportarbete som sker av 
härledd efterfrågan och andelen som sker för sin egen skull.6 7 I det 
senare fallet får väl här också inräknas målpunktsval som påverkas av 
möjligheten till en i något avseende stimulerande resa, och människans 
behov av variation och omväxling.8 Det finns också forskare som argu-
menterar för att det i framtiden inte behöver vara en direkt koppling 
mellan ekonomisk tillväxt och ökad trafik, bland annat genom att stude-
ra innebörden av begreppen tillgänglighet och närhet och utvecklingen 
inom modern logistik.9

 
5 Meyer (1971) 

 

6 Preston (2001) 
7 Mokhtarian och Salomon (2001) 
8 Eliasson och Mattsson (2000) 
9 Banister och Berechman (2001) 
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Ekonomisk utveckling är en komplex process. Transportekonomer 
talar numera hellre om att infrastruktur och transporter möjliggör en 
exploatering av naturresurser och humankapital (kunskap, arbetskraft) 
och därmed ger en ekonomisk utveckling. En annan viktig faktor för 
ekonomisk utveckling är tillgången till privat kapital. Transporter kan 
frigöra kapital från ett område till ett annat som ger större förräntning. 
Transporter är därmed nödvändigt, men inte tillräckligt, för ekonomisk 
utveckling.10

2.1.2  Infrastrukturens betydelse 

 

Från en ekonomisk utgångspunkt kan infrastrukturen betraktas som en 
produktionsfaktor bland andra. Infrastrukturen representerar ett inve-
sterat kapital bundet till, och tillgängligt för, en viss region eller ett land. 
En svårighet med att betrakta den som en produktionsfaktor är att inf-
rastrukturen har nätverksegenskaper, vilket gör att enskilda delar knap-
past kan brytas ur sitt sammanhang.11 Det gäller framförallt vägnät och 
järnvägsnät. En summering av de mest karakteristiska egenskaperna (alla 
infrastruktursystem har inte alla dessa egenskaper) är att de är nätverk, 
de är en nödvändig del av den totala produktionen av transporttjänster, 
de har stora inslag av naturliga monopol, de har höga kapitalkostnader i 
förhållande till driftkostnaderna, och startkostnaden och tiden att etable-
ra infrastrukturen är avsevärd.12

Infrastrukturen kan byggas ut dels med en passiv strategi, vilket in-
nebär att samhället investerar i infrastruktur när ekonomin (den privata 
sektorn) expanderat så mycket att kapacitetsproblemen i befintlig infra-
struktur blivit uppenbara, eller med en aktiv strategi, vilket betyder att 
samhället använder infrastrukturen som motor för nationell eller regio-
nal utveckling. Det senare innebär ett samhälleligt risktagande, eftersom 
det för att lyckas förutsätter en respons från den privata sektorn att öka 
investeringarna. Det kan också anses vara en illusion att strukturerat 
balanserad utveckling mellan infrastruktur och regional utveckling är 
möjlig. Trögheten och långsiktigheten i infrastrukturförändringar inne-
bär att det under långa perioder antingen finns ett överskott i utbudet, 
eller ett överskott i efterfrågan.

 

13

Effekterna av förbättrad infrastruktur är generellt sett små i utveck-
lade länder. De områden som påverkas mest av en förbättrad infrastruk-
tur är de som ligger i direkt anslutning till den aktuella länken. Effekter-

 

 
10 Button (1993), s. 224 
11 Rienstra, Rietveld, Hilferink och Bruinsma (1998) 
12 Efter Banister och Berechman (2000), s. 59 
13 Hirshman (1958), i Rietveld och Nijkamp (2000) 
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na på andra regioner som inte ligger i direkt anslutning till den aktuella 
länken är obetydliga, men de tenderar att vara svagt negativa.14

Marginalnyttan för regional ekonomisk utveckling, eller den margi-
nella förbättringen i produktivitet av ytterligare infrastruktur, minskar 
allt eftersom nätet för ett transportmedel blir mer och mer komplett. 
Det finns ett samband mellan marginalnyttan och storleken av invester-
ingen relativt det existerande systemet.

 

15 Den minskade marginalnyttan 
har belagts i flera empiriska studier av bland annat motorvägsutbyggna-
der. Betydelsen av utbyggnader av vägnätet för val av lokalisering mins-
kar därmed över tiden. Utbyggnad av infrastruktur för nya transportme-
del som ökar tillgängligheten kan däremot ge stora effekter. Stora 
genomgripande förändringar har mycket större betydelse än stegvisa 
förändringar. Ett exempel är introduktionen av höghastighetståg, som 
verkar på en marknad som är delvis ny – mycket snabba persontrans-
porter på medellånga till långa avstånd. En slutsats är därmed att infra-
struktursystem uppvisar tydliga livscykler.16

Banister och Berechman konstaterar att vid investeringar i banor för 
persontrafik är nyttorna av bara transportförbättringen ofta inte tillräck-
liga för att ensamt motivera de höga kostnaderna för den nya infrastruk-
turen. Det behövs följaktligen att andra effekter, indirekta effekter in-
kluderas för att kunna motivera investeringen.

 

17

2.1.3  Regional ekonomisk utveckling 

 

Skillnaderna i ekonomisk aktivitet mellan olika regioner och landsdelar, 
som skillnader i arbetslöshet, inkomster, flyttningar och näringslivets 
struktur, är viktiga eftersom de både resulterar i rumsliga skillnader i 
välfärd, och ofta också reducerar landets samlade ekonomiska tillväxt. 
Det finns dock inget generellt fall där investeringar i transportinfrastruk-
tur automatiskt kommer att förbättra den ekonomiska tillväxten i un-
derutvecklade regioner. Enligt olika forskningsrön tycks en förbättrad 
infrastruktur påverka den regionala utvecklingen främst i de regioner där 
den ekonomiska utvecklingen går långsamt framåt, och där infrastruktu-
ren är en hämmande faktor för en snabbare utveckling. 

I regioner som redan har en stark, dynamisk ekonomisk utveckling 
har en utbyggd infrastruktur mindre betydelse. Om transportsystemet är 
överbelastat kan dock tillväxten komma att bromsas.18 19

 
14 Rietveld och Nijkamp (2000), s. 227 

 

15 Giuliano (1995) 
16 Rietveld och Nijkamp (2000), s. 227 
17 Banister och Berechman (2000), s. 285 
18 Biehl (1991) 
19 Vickerman (1996) 
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Modell av infrastrukturens påverkan på ekonomisk tillväxt 

Travel effects:
Network accessibility

Primary benefits:
Travel time and costs

Traffic volume

Externalities

Allocative
externalities

Environmental

Economic 
growth

Infrastructure 
investment

Active spatial
redistribution

Transport network
economies

Labour market Agglomeration: firm’s
cost reduction
Spatial and 

organizational changes

Relative prices 
and land rent

Pecuniary

Welfare gains

Investment
multiplier

 
Modell för utvärdering av ekonomisk tillväxt till följd av en investering i infrastruk-
tur för transporter. Källa: Banister och Berechman (2000), s. 173, samt Banister 
och Berechman (2001) 
Primary benefits primära nyttor, Allocative externalities externa effekter av lokaliseringen, Pecuniary 
Pekuniär (monetära värden) 

I svaga regioner kan det vara andra faktorer än enbart ny infrastruk-
tur som är betydelsefulla för att öka tillväxten. Det kan vara till exempel 
kapital att investera i nya verksamheter eller en förbättrad högre utbild-
ning som ger störst effekter. En del av påverkan innebär ofta en förlust 
av marknader genom ökad konkurrens från omvärlden. En förbättrad 
infrastruktur kan därigenom ha en negativ inverkan i svaga regioner 
genom att det lokala näringsliv som redan fanns slås ut av ökad konkur-
rens, och investeringen får därmed en kontraproduktiv inverkan.20 21

Det finns tre nödvändiga förutsättningar som måste uppfyllas för att 
ny infrastruktur för transporter ska kunna bidra till ekonomisk utveck-
ling i en region. För det första måste ekonomin fungera bra och ha en 
tillväxtpotential, vilket den kan ha med välutbildad arbetskraft och en 
dynamisk regional utveckling. För det andra måste investeringen komma 
till stånd och göras på rätt sätt. För det tredje behöver samhällets institu-

 

 
20 Button (1993), s. 234-235 
21 Banister och Berechman (2000), s. 14-15 
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tioner stödja utvecklingen, även på andra plan än bara infrastrukturen i 
sig, med politiska såväl som förvaltande beslut om andra åtgärder som 
stödjer en ekonomisk utveckling i regionen. 

Förutsättningar för infrastrukturens bidrag till ekonomisk utveckling 

1+2+3
Ekonomisk utveckling

2. Investering
Finansiering, storlek, 
lokalisering, 
nätverkseffekter, tidpunkt 
och genomförande

1. Ekonomi
Positiva externa effekter, 
kvalificerad arbetskraft, 
bärkraftig lokal ekonomi, 
förväntningar

3. Politik och institutioner
Främjar investeringen, stödjande 
lagprocesser, kompletterande 
program, effektiv organisation av 
infrastrukturen

1+2
Inget institutionellt stöd,

kontraproduktiv utveckling

2+3
Förändring av 

tillgängligheten, men 
ingen ekonomisk 

utveckling

1+3
Ingen investering, ingen 

förändring av 
tillgängligheten och ingen 

ekonomisk utveckling

 
Källa: Banister och Berechman (2000) s. 319, Banister och Berechman (2001) 

Det finns flera exempel på hur samhällets institutioner kan stödja ut-
vecklingen. I många fall har stadskärnan i en stad revitaliserats av hög-
hastighetståg som stannar vid en centralt belägen järnvägsstation, om 
den inordnats i bebyggelse för kontaktintensiva verksamheter. Det har i 
sin tur gått hand i hand med snabbare introduktion av expansiva företag 
inom grenar som affärstjänster och kunskapsbaserad produktion. En ny 
höghastighetslänk måste integreras i övriga befintliga trafiksystem och 
fogas samman med den byggda miljön och regionalt näringsliv så att 
potentiella synergieffekter utnyttjas fullt ut.22 Från studier av lokal och 
regional spårtrafik i Nordamerika, där den urbana strukturen i regel är 
annorlunda än i Europa, ges fyra exempel på stödjande strategier; 23

• Regional samordning av markanvändning och utbyggnad av spårtrafi-
ken 

 

• Förmånlig trafik- och parkeringspolitik (för infartsparkeringar) 
• Tillhandahålla offentlig infrastruktur för att stödja exploatering runt 

spårtrafikens stationer 
• Använda ekonomiska incitament för att locka till exploatering runt 

spårtrafikens stationer 
I Sverige, med en lång tradition av stark fysisk planering, betonas 

vikten av att samhället planerar rätt för att stödja kollektivtrafiken. Det 

 
22 Johansson (1996) 
23 Giuliano (1995) 
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gäller såväl lokalisering av trafikanläggningarna som bebyggelse, och en 
regional samverkan för att möjliggöra ett optimalt utnyttjande av resur-
serna.24

Saknas någon av de ekonomiska eller institutionella förutsättningar-
na, eller kommer inte investeringen till stånd, riskerar samhället att gå 
miste om den utvecklingspotential som den nya infrastrukturen har. 
Samverkar faktorerna ger infrastrukturen däremot en ekonomisk ut-
veckling som är gynnsam för regionen.

 

25

Förbättringar av infrastrukturen ger upphov till dels distributiva (om-
fördelande), dels generativa (nyskapande) effekter. De distributiva effek-
terna till följd av en infrastrukturinvestering uppstår av att tillgänglighe-
ten till en region förbättrats relativt andra regioner. Den ekonomiska 
utvecklingen i denna region kan därför komma att ske på bekostnad av 
den ekonomiska utvecklingen i en eller flera andra regioner. Rietveld 
och Nijkamp påpekar dock att effekterna är obetydliga om alla områden 
får en samtidig (och långsam) förbättring av infrastrukturen.

 

26

Den negativa distributiva effekten kan dock kompenseras av en ge-
nerativ effekt, vilket innebär att summan av den ekonomiska aktiviteten 
i alla regioner samtidigt kan komma att öka. Det betyder att det uppstår 
en nettovinst för ekonomin som helhet. Den ekonomiska tillväxten sker 
i synnerhet om den internationella handeln är betydelsefull.

 

27

Generativa effekter av infrastrukturförbättringar kan lätt överskattas 
om det studerade området är för litet. Det som egentligen sker kan vara 
en okänd omfördelning inom en högre nivå, till exempel inom landet 
istället för inom regionen.

 

28

2.1.4  Omfördelning av infrastrukturförbättringar 

 

Investeringar i infrastruktur minskar transportkostnaderna, eller den 
generaliserade kostnaden för att resa eller transportera gods både för 
hushåll och för företag. Vinsterna kan tillfalla olika grupper; det kan vara 
företagare eller markägare i form av ökade vinster och högre hyres-
intäkter; de kan också komma löntagare tillgodo genom höjda löner. 
Ytterligare en möjlighet är att vinsterna kommer konsumenterna tillgodo 
som lägre priser. Förbättrad infrastruktur kommer dock inte att ge 
samma effekter för alla hushåll och alla individer. Den ökade tillgänglig-
heten kan antas påverka hushållen olika beroende på om det är hushåll 
med ingen, en eller två förvärvsarbetande personer, biltillgång, hur stor 

 
24 Sverige 2009 (1996) 
25 Banister och Berechman (2001) 
26 Rietveld och Nijkamp (2000), s. 228 
27 Giuliano (1995) 
28 Banister och Berechman (2000), s. 28 
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hushållens inkomst är och andra sociala, socioekonomiska och demo-
grafiska faktorer.29 30

Giuliano förklarar att förkortade restider tenderar att påverka de 
högre inkomstgrupperna mera än låginkomsttagare, eftersom värdet av 
tiden är en funktion av inkomsten. Högre inkomstgrupper har råd att 
betala de högre transportkostnaderna för att ta sig fram snabbt, till skill-
nad från låginkomsttagare som inte kan kompensera högre transport-
kostnader med sparad tid i samma utsträckning. Frågan hänger också 
samman med löner – ökad rörlighet hos individen ger möjlighet att söka 
flera kvalificerade arbeten, vilket ger i genomsnitt högre inkomster.

 

31

2.1.5  Samhällsstruktur 

 

Påverkan av infrastruktur på regional utveckling kan delas in i tillfälliga 
och permanenta effekter. De permanenta, strukturella effekterna är ofta 
svåra att finna eftersom de blir tillräckligt tydliga först efter en lång tids-
period, och svårligen kan urskiljas från andra faktorer som påverkar den 
regionala utvecklingen. Ett exempel på trögheter i samhällsstrukturen är 
att företag som expanderar inte omlokaliserar av direkta förändringar i 
infrastrukturen, utan först när de behöver större utrymme. Ett annat 
exempel är att ökad efterfrågan på lokaler och bostäder inte går att möta 
med ett ökat utbud (bygga nytt) annat än på ganska lång sikt. I redan 
bebyggda områden sker effekterna ännu trögare. Samhällsstrukturen 
förändras långsamt.32 33

Samband mellan generaliserade kostnader för transporter (tillgäng-
lighet) och kostnader för bostäder och lokaler avspeglas i priset. Ju när-
mare centrum i en stad (region), desto högre hyror. Det innebär att det 
bara är verksamheter som kan betala de höga lokalpriserna i centrum 
som etablerar sig där – verksamheter som oftast är beroende av ett stort 
kundunderlag, eller kvalificerade anställda, för att kunna bli lönsamma. 
Längre ut från centrum lokaliseras i första hand de bostäder och verk-
samheter som inte kan betala de höga hyrorna i centrum. En avvägning 
mellan kostnaderna för bostäder (och lokaler) och transporterna innebär 
att efterfrågan varierar med avståndet till centrum.

 

34

Förbättrade resmöjligheter, det vill säga en minskning av den genera-
liserade transportkostnaden, medför att kostnaderna för lokaler i cent-

 

 
29 Rietveld och Nijkamp (2000), s. 228 
30 Preston (2001) 
31 Giuliano (1995) 
32 Rietveld och Nijkamp (2000), s. 210 
33 Giuliano (1995) 
34 Button (1993) 
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rum minskar samtidigt som efterfrågan i perifera områden ökar, givet att 
efterfrågan har en viss elasticitet.35

Principsamband mellan hyra och läge (lokaler, bostäder) 

 

 

a

b

1 2

s

_
H

Avstånd från centrum

Hyra (pris/enhet)

 
Den prickade linjen motsvarar hyresnivåerna på landsbygden. Kurva 1 visar hyresni-
våerna före en infrastrukturinvestering som funktion av avståndet till centrum i en 
ort, medan kurva 2 visar nivåerna efter. Förutsättningen för kurva 2 är att tätorten 
samtidigt växer, det vill säga att det finns en efterfrågeelasticitet. I annat fall skulle 
kurva 2 ligga helt och hållet under kurva 1.36

Den förbättrade tillgängligheten gör att den ekonomiska aktiviteten 
sprids över ett större område, och infrastrukturinvesteringar verkar där-
igenom decentraliserande i staden.

 Källa: Giuliano (1995) 

37 I den mån spårtrafiken är väsentlig 
för den samlade tillgängligheten kan dock ett centralt stationsläge verka i 
motsatt riktning i staden, men decentraliserande i större sammanhang 
(regionen, landet). Newman och Kenworthy pekar på flera exempel där 
städer och cityområden vitaliserats tack vare lokal och regional spårtra-
fik, som motverkar den utarmning av stadskärnor en utbredd bilism kan 
orsaka.38

Flera empiriska studier av både motorvägar och spårtrafiksystem i 
Nordamerika visar dock att investeringar i infrastruktur varken har en 
konsekvent eller förutsägbar påverkan på samhällsstrukturen. Många av 
studierna hade emellertid brister antingen i datamaterialet eller i metodi-
ken.

 

39 Giuliano påstår att studierna av den lokala och regionala spårtra-
fiken tyder på att den inte har haft någon systematisk påverkan på sam-
hällsstrukturen sedan andra världskriget.40

 
35 Button (1993), s. 32 

 Å andra sidan är den urbana 

36 Mills och Hamilton (1994), s. 125 
37 Giuliano (1995) 
38 Newman och Kenworthy (1996) 
39 Badoe och Miller (2000) 
40 Giuliano (1995) 
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strukturen och tätorternas täthet en faktor som också påverkar färdme-
delsvalet41

2.1.6  Transportmarknaderna 

, vilket gör att förutsättningarna för kollektivtrafik generellt 
sett är sämre i Nordamerika än i Europa. 

Transportmarknaden består egentligen av flera delmarknader. Markna-
derna är emellertid sammanlänkade både på utbudssidan och på efter-
frågesidan. Några exempel är att priserna samvarierar mellan olika pro-
dukter på utbudssidan, och på efterfrågesidan finns möjligheterna till 
substitution av transporter, till exempel val av olika färdmedel. På det 
stora hela sker transporter och resande i ett marknadssystem som skiljer 
sig betydligt från den idealiska marknadsmodellen, där en väldefinierad 
nytta (vara, tjänst) har ett pris satt efter jämvikt (optimum) mellan utbud 
och efterfrågan. Inom transportmarknaderna är till exempel priserna 
långt ifrån renodlade och transparenta. Operatörerna använder sig också 
av prisdiskriminering och flera andra medel än priset för att konkurrera, 
speciellt olika tidtabeller och kvalitetsfaktorer. Även externa effekter är 
svåra att ta med i beräkningen vid val av transporter så länge de inte är 
fullständigt internaliserade. Kunderna har därmed inte tillgång till, eller 
kan inte tillgodogöra sig, fullständig information för att välja alternativ.42

Ett av de mest karakteristiska särdragen av efterfrågan på transporter 
är dess variation över tiden. Efterfrågan varierar över dagen, över veck-
an, över säsongen och över andra cykliska förlopp, som konjunkturperi-
oderna. Utbudet är svårt att anpassa till efterfrågan. Ofta dimensioneras 
transportsystemen efter den nära nog största belastningen i högtrafik, 
vilket gör att systemen har en överkapacitet som belastar rörelseresulta-
tet under normal- eller lågtrafik. I de fall det förekommer monopol 
inom transportmarknaderna tillämpas taxor som vanligen sätts efter 
andra kriterier än att optimera utbud och efterfrågan. Exempel är att 
taxan kan vara densamma i en region oavsett produktionskostnader vid 
olika tidpunkter eller på olika platser i rummet.

 

43

2.1.7  Resgenerering 

 

Vid en viss kombination av minskad reskostnad och kritisk restid, det 
vill säga generaliserade res- eller transportkostnader, börjar resandet 
växa kraftigt. Det finns alltså skäl att anta att påverkan på resemarkna-
derna (och samhällsstrukturen) är ickelinjär, att det finns tröskeleffek-
ter.44

 
41 Cervero (2002) 

 När villkoren för resandet ändras kraftigt, till exempel vid radikalt 

42 Quinet (2000), s. 126 
43 Quinet (2000), s. 132 
44 Blum, Haynes och Karlsson (1997) 
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förkortade restider och nya lokaliseringsmönster, har etablerade prog-
nosmodeller svårt att beräkna resgenereringen, eftersom de utgår från 
ett jämviktsläge och inte kan beakta de dynamiska effekter som uppstår 
av det förbättrade utbudet, det vill säga en snabb ekonomisk utveckling 
och snabba förändringar i bostads- och arbetsmarknaderna och kanske 
också i bilinnehavet (se vidare i bilaga 7). 

Resfrekvens och generaliserad kostnad som funktion av restiden 
Resfrekvens Generaliserad

reskostnad

Restid

regionalt inter-
regionaltlokalt

15 min 60 min

lokalt
inter-

regionalt

regionalt

Restid15 min 60 min
 

Benägenhet att resa (resfrekvens) som funktion av restiden (till vänster), och generali-
serad reskostnad som funktion av restiden (till höger). Angivna restider är ungefärli-
ga. Sambanden är generella för dagligt (frekvent) resande oavsett resärenden. Källa: 
Johansson och Karlsson (2001) 

Det största resandet (benägenhet att resa) vid dagligt resande finns 
vid kortare restider, och sjunker kraftigt fram till 50-60 minuter. Den 
generaliserade reskostnaden (restid och kostnad) är låg fram till en viss 
restid. Den brytpunkten skulle kunna vara räckvidden för en promenad, 
eller en cykelresa, med låga kostnader. Därefter börjar den generalisera-
de kostnaden öka kraftigt när resenären behöver ett motoriserat färd-
medel (bil eller kollektivtrafik med avstånds- eller tidsberoende taxor). 
På längre avstånd avtar ökningen med restiden, vilket innebär att en 
längre resa har en lägre marginalkostnad för tillkommande reslängd. 

Olika gruppers tidsvärden skiljer sig åt. Grupper med höga tidsvär-
den kan reagera starkare på förlängda restider än vad genomsnittsrese-
närer gör. Tidskänsligheten för den enskilda individen varierar också 
mellan olika tidpunkter på dygnet och mellan olika veckodagar så snart 
tidsknappheten skiljer sig mellan veckodagarna. Det innebär också att 
tidsvärdet varierar för olika resändamål, till exempel mellan tjänsteresor, 
arbetspendling och andra fritidsresor. En grupp kan också ha lägre käns-
lighet än genomsnittsresenären för andra kostnader än tiden, det vill 
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säga i praktiken en grupp som är villiga att betala mycket för att åka 
snabbt. 45

Benägenhet att resa för olika grupper som funktion av restiden 

 

Benägenhet att resa

Restid

A

B

 
Benägenhet att resa som funktion av restiden för två olika grupper människor. 
Grupp A har högre tidskänslighet och högre resbenägenhet (hög resfrekvens), medan 
grupp B har lägre tidskänslighet och lägre resbenägenhet (låg resfrekvens). Källa: 
Johansson och Karlsson (2001) 

Resbeslut påverkar varandra, eftersom varje resa reducerar mängden 
pengar och tid som finns för andra resor, och nyttan av en resa beror av 
vilka andra resor individen gör. Människor kan också förväntas ha en 
vilja att variera sig över tiden. Olika destinationer kan därför antas vara 
inte helt, men till viss del likvärdiga, och värdet varierar beroende på 
resans ärende.46 Det finns följaktligen substitutionsmöjligheter mellan 
olika resmål. En modellberäkning visar att om de generaliserade trans-
portkostnaderna sjunker specifikt på en sträcka, är en mindre del av de 
nytillkomna resorna nygenererade. Resten är omfördelningar från andra 
resmål, och andra färdmedel. Detta tyder på att transportsystemets be-
tydelse för såväl privata som affärsmässiga relationer är stor.47

2.2  Tillgänglighet 

 

2.2.1  Vad är tillgänglighet? 
Uttrycket ”tillgänglighet” används bland annat för att beskriva ett av 
samhällets övergripande planeringsmål för transportsystemet. Det finns 
som bekant flera mål, men egentligen kan tillgänglighet sägas vara slut-
produkten av transportsystemet. Effekterna av tillgängligheten är där-

 
45 Johansson och Karlsson (2001) 
46 Eliasson och Mattsson (2000) 
47 Sonesson (1998) 
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emot mångfacetterade och varierande, och kan beskrivas på många olika 
sätt (påverkan på ekonomin, regional utveckling etc.). 

Tillgänglighet är svårt att definiera entydigt och att göra praktiskt an-
vändbart, och forskningen har sedan 1930-talet presenterat flera alterna-
tiva ansatser.48 Det finns följaktligen flera mått, som vart och ett har sina 
för- och nackdelar. Även till exempel tillgång till information och mental 
tillgänglighet är viktiga faktorer för den rumsliga tillgängligheten.49 50

I det följande kommer dock framställningen att koncentreras på rumsli-
ga tillgänglighetsmått med en betoning på samhällsstruktur som de an-
vänds för att beskriva effekterna av transportsystemet, det vill säga i de 
fall där mobilitet är medlet att nå tillgängligheten. 

  

En kort definition av tillgänglighet är ”den lätthet med vilken utbud 
och aktiviteter i samhället kan nås, varvid såväl medborgarnas som när-
ingslivets och offentliga organisationers behov avses”.51

För att öka tillgängligheten med hjälp av transportsystemet måste 
uppoffringarna för transporter av människor och gods minska. Några 
möjliga medel är:

 De viktigaste 
utbuden är dels det utbud av arbetsplatser för privatpersoner och utbu-
det av arbetskraft för företag, dels utbudet av service för individerna och 
för företagen. Ökad tillgänglighet kan följaktligen ernås genom att ut-
veckla transportsystemet, men det finns även andra sätt att öka tillgäng-
ligheten. Ett exempel är nyetableringar och omlokaliseringar, som att 
starta ett universitet där det förut inte fanns något, att etablera ett köp-
centrum där det bor många människor, eller att företag nyetableras. 

52

• Att restider och transporttider minskar 
 

• Att priserna blir lägre 
• Att tillförlitligheten (kvaliteten) ökar 
• Att komforten vid resan ökar 

Susan Handy och Debbie Niemeier har formulerat en längre defini-
tion av tillgänglighet; Tillgänglighet är den rumsliga fördelningen av 
potentiella destinationer, den lätthet med vilken det går att nå varje des-
tination, och storleken, kvaliteten och karaktären på de aktiviteter som 
finns på destinationen. Kostnaden, eller uppoffringen, för resan är cen-
tral för tillgängligheten; ju mindre tid och pengar resan tar i anspråk, 
desto fler platser kan nås inom en viss budget och desto större tillgäng-
lighet. Destinationsvalet är också avgörande; ju flera destinationer, och 
 
48 Pooler (1995) 
49 Hanson (2001) 
50 Schilling (1999) 
51 Vägverkets nationella plan för vägtransportsystemet 1998-2007 (definitionen används 
också i t.ex. Strategisk analys (1999) och Infrastruktur och regional utveckling (2001)) 
52 Infrastruktur och regional utveckling (2001), s. 17 
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ju större variation, desto högre tillgänglighet. Lika viktigt är färdmedels-
valet; ju större utbud av olika färdmedel, desto större tillgänglighet. Till-
gänglighet är följaktligen en produkt både av samhällsstrukturen och av 
transportsystemets utformning. Människor värderar dock utbudet och 
därmed tillgängligheten olika, eftersom vilja, önskemål och smak varierar 
mellan individer.53

Olika förhållanden och situationer kräver olika ansats att mäta till-
gänglighet. Oavsett ansats finns det några ömsesidigt beroende frågor 
som måste lösas;

 

54 55

• Graden och typ av disaggregering 
 

• Definition av start och målpunkter (destination) 
• Ett mått på resmotstånd 
• Ett mått på (en möjlighets) attraktivitet 

Tre typer av disaggregering (indelning) kan urskiljas; rumslig, socio-
ekonomisk och resärende. Det senare kan även beskrivas som typ av 
möjlighet eller utbud som individen vill utnyttja. I en analys av tillgäng-
ligheten kan en eller flera av dessa grupper användas. 

När det gäller definitionen av start- och målpunkter är en fråga hu-
ruvida det bara är resor till eller från bostaden som ska analyseras, eller 
om även reskedjor med andra destinationer kan ingå. 

Resmotståndet mäts enklast med antingen avstånds- eller tidsmått. 
Ett utvecklat mått är den generaliserade kostnaden, som inbegriper både 
tiden och kostnaden för resan, det vill säga den samlade uppoffringen. 

Attraktiviteten, slutligen, är den attraktionskraft eller nyttan ett speci-
ellt utbud, eller en möjlighet, har för individen. Möjligheten kan vara 
såväl en utkomst som service, sociala relationer och nöjen. Det är den 
subjektiva attraktionskraften som driver eller lockar individen att göra 
en resa. Av det följer också att resan inte är ett behov i sig, utan den sker 
för att tillfredsställa andra behov hos individen. För att resan ska bli av 
måste individens nytta överstiga den generaliserade kostnaden för resan. 

2.2.2  Tillgänglighetsmått 
Det finns flera olika synsätt och mått att mäta tillgänglighet, men en 
gemensam egenskap är att tillgänglighetsmåtten måste tolkas i sitt sam-
manhang. Den observerade tillgängligheten i en speciell analytisk kon-
text, till exempel en fallstudie, beror på vilket tillgänglighetsmått som 
använts. Olika mått är olika känsliga för de omständigheter som råder, 
eller visar med olika tydlighet vilka effekter som uppstår. Det är därför 

 
53 Handy och Niemeier (1997) 
54 Handy och Niemeier (1997) 
55 Makrí och Folkesson (1999) 
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svårt att framhålla något tillgänglighetsmått som generellt sett bättre än 
andra.56 57

Det finns också en mängd omständigheter på mikro- och makronivå 
som inte direkt framgår av en kortfattad presentation, eller ens i tillgäng-
lighetsmåttet. Ett exempel är de kumulativa måtten på tillgänglighet till 
arbetsplatser, det vill säga antalet arbetsplatser som kan nås inom en viss 
tidrymd. Effekten av konkurrens på arbetsmarknaden framgår inte av 
ett enkelt kvantitativt mått. Inte heller framgår det att arbetsmarknaden 
egentligen består av flera olika marknader, beroende på sektor, arbets-
kraftens kvalifikationer etc., som delvis överlappar varandra.

 

58 59

De vanligaste tillgänglighetsmåtten är dels individuella tillgänglig-
hetsmått, som försöker fånga möjligheter och begränsningar inom rum 
och tid (space-time), dels samlade (integral-) mått på tillgänglighet till 
eller från en viss plats, det vill säga platsanknutna tillgänglighetsmått. 

 

Individuella tillgänglighetsmått 
Individuella tillgänglighetsmått fokuserar på en enskild individs tillgäng-
lighet givet vissa förutsättningar (behov, rörlighet, utbud, resurser i form 
av pengar och tid). De beskriver tillgänglighet utifrån till exempel en 
dags aktiviteter i tiden och rummet. Den aktivitetsbaserade tillgänglighe-
ten med ett individperspektiv kan följaktligen fånga orsakssamband 
inom olika socioekonomiska grupper, något som de traditionella rumsli-
ga tillgänglighetsmåtten med en relativt hög grad av aggregering inte 
förmår.60

Inom tidsgeografin är grundtanken att försöka beskriva de begräns-
ningar, eller restriktioner, en individ har i sitt handlande i tid och rum. 
Genom att sammanställa alla de handlingsmöjligheter en individ har får 
man till slut kvar det snitt inom vilken individen kan anses ha ett fritt 
val. Individens verkliga beteende kommer att ligga någonstans inom 
dessa begränsningar. Begränsningarna är föränderliga över tiden, och 
förändras genom individernas egna åtgärder, genom omgivningens age-
rande, genom kollektiva beslut och även genom naturprocesser utanför 
mänsklig kontroll.

 

61

Aggregerad statistik kan kvantifiera händelser, men samband mellan 
olika händelser framgår i allmänhet inte. En fördel med det tidsgeogra-
fiska synsättet är att det går att beskriva handlingar som står i relation till 

 

 
56 Handy och Niemeier (1997) 
57 Kwan (1998) 
58 Mattsson och Weibull (1981) 
59 Wee, Hagoort och Annema (2001) 
60 Kwan (1998) 
61 Hägerstrand (1970) 
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varandra i tid och rum. I det sammanhanget är odelbarhetskriteriet vik-
tigt. Det innebär att en individ inte är delbar. En och samma individ kan 
bara följa en kedja av handlingar, en individbana. 

De begränsningar som omger en individs handlingar kan beskrivas i 
ett tredimensionellt tids-rumsdiagram. Begränsningar i tid för olika 
handlingar kan illustreras, och individbanan blir en sammanhängande 
linje i tid och rum. Om de samlade begränsningarna ritas upp beskriver 
de en volym i ett tids-rumsdiagram, ett prisma. Individen har möjlighet 
att befinna sig någonstans inom prismats volym vid en given tidpunkt. 
Ytan av ett snitt i prismat vid en viss tidpunkt projicerat på en karta 
benämns aktivitetsarea, eller potentiell individbanearea.62 63

Platsanknutna tillgänglighetsmått 

 

De platsanknutna tillgänglighetsmåtten har det gemensamt att de är 
aggregerade av ett antal individer (eller individuella möjligheter) som hör 
till en viss geografisk area, en zon. De samlade måtten fokuserar därmed 
mera på geografiska skillnader än individuella. Tillgängligheten förhåller 
sig omvänt proportionell till resmotståndet, och ett högt resmotstånd 
(mätt till exempel som generaliserad kostnad, se nedan) ger därmed låg 
tillgänglighet. Måtten kan delas in i några undergrupper;64 65

• Distansmått 
 

• Mått på kumulativa möjligheter 
• Gravitationsmått (attraktionsmått) 
• Nyttobaserade mått 

Distansmåtten är de enklaste, och beskriver avståndet från en plats 
till en eller flera andra platser, eller olika möjligheter. Distansen kan 
räknas såväl i tid som i sträcka, det senare under förutsättning att den 
antagna medelhastigheten vid en förflyttning är konstant. Resmotståndet 
beskrivs följaktligen i bara en faktor. 

Kumulativa möjligheter kan vara till exempel antalet arbetsplatser 
som kan nås inom en viss tid. Det är följaktligen antalet möjligheter 
givet en viss begränsning som beskrivs med detta mått. 

Gravitationsmåtten bygger på samma teori som gravitationsmodeller 
för resgenerering. Tillgängligheten är ett resultat av attraktionskraft och 
resmotstånd, där avståndet är avgörande. Gravitationsmodeller är statis-
ka modeller som i första hand används för att beräkna den totala resef-
terfrågan (och tillgängligheten) mellan olika orter.66

 
62 Hägerstrand och Lenntorp (1974) 

 Likheten med nyt-

63 Lenntorp (1976) 
64 Handy och Niemeier (1997) 
65 Makrí och Folkesson (1999) 
66 Sonesson (1998) 



 

 Introduktion av regionala snabbtåg 42 

tobaserade tillgänglighetsmått är ibland stor, men de senare har teoretis-
ka och empiriska fördelar. 

Nyttobaserade mått bygger på teorier om individnytta. Vanligaste 
måttet är logsumma, vilket beskrivs närmare nedan. 

2.2.3  Modellberäknad tillgänglighet 
De vanligaste måtten vid modellberäkning av tillgänglighet är dels mått 
som mäter potentiell tillgänglighet, dels realiserad tillgänglighet.67

Den realiserade tillgängligheten speglar hur människor faktiskt reser, 
medan den potentiella inte tar hänsyn till hur människor väljer att resa 
utan istället mäter möjligheten att nå utbudet. I den mån beräkningarna 
av realiserad tillgänglighet bygger på en resandeprognos förekommer 
även benämningen prognostiserad tillgänglighet. 

 Den 
potentiella tillgängligheten, eller nåbarhet, kan uttryckas i antalet arbets-
platser eller antalet boende (arbetskraft) som kan nås inom en viss tid 
med ett visst färdmedel, eller restider till en målpunkt med ett visst 
färdmedel. Det är följaktligen ett kumulativt mått. 

Generaliserad kostnad 
Begreppet generaliserad kostnad är grundläggande för en matematisk 
beskrivning av tillgänglighet. Den generaliserade kostnaden beskriver 
resmotståndet och omfattar både priset för resan, restid och andra upp-
offringar som den som reser eller transporterar något måste göra för att 
resan eller transporten ska komma till stånd. Generaliserad kostnad kan 
matematiskt uttryckas 

G = p + vt + qs 
där G är den generaliserade kostnaden, p är priset för resan, v är värdet 
av restiden, t är restiden, q är ett kvalitetsindex, och s är det enhetliga 
värdet av kvalitet. 

Logsummor 
Ett bra, sammanfattande mått på resmotståndet viktat efter betydelsen 
för tillgängligheten i varje enskild punkt (eller resrelation) är logsummor. 
Logsummor ett sorts nyttoindex på realiserad tillgänglighet som också 
kan räknas om till monetära enheter, till exempel kronor, och därmed 
kan användas om välfärdsmått.68

Om vi antar att individen sätter ett värde på var och en av alla desti-
nationer och möjligheter inom en begränsad valmängd, och sedan max-
imerar sin nytta, kan tillgängligheten definieras som nämnaren i den 

 

 
67 Se t.ex. Sampers version 643. Teknisk dokumentation (2001) 
68 Att mäta tillgänglighet med logsummor (2002) 



 

 Svealandsbanan  43 

polynoma logitmodellen, vilket också kallas logsumma.69

An = ln
Cn

exp (Vn(c))

 Tillgänglighe-
ten, An, för en individ, n, kan sålunda beskrivas 

 
där Vn(c) är den observerbara nyttan av den tidsmässiga och rumsliga 
förflyttningen för val c för individ n, och Cn är valmängden för individ 
n. 

Logsumman fungerar som ett samlat mått på hur attraktiv, eller åtrå-
värd, hela valmängden är. Den specificerade nyttofunktionen inkluderar 
variabler som representerar attributen av varje valmöjlighet, vilket inne-
fattar såväl attraktiviteten hos destinationen, resmotståndet, och socio-
ekonomiska egenskaper och individuella preferenser för varje val.70

2.2.4  Studier av tillgänglighet 

 

Genom att det finns flera alternativa ansatser och tillgänglighetsmått 
som behandlar tillgänglighet av transporter finns det en spridd samling 
litteratur som behandlar teori och metoder samt fallstudier. Från enkla 
grafiska eller matematiskt beräknade mått till stora, komplicerade model-
ler och dataprogram. Här ska endast nämnas tillgänglighetsberäkningar 
med geografiska informationssystem (GIS), ett kraftfullt verktyg till 
analyser av trafik och samhällsstruktur. GIS kan hantera stora mängder 
platsanknuten data, vilket ger goda möjligheter att beräkna samlad till-
gänglighet på en relativt disaggregerad nivå. Det är dock vanligen geo-
grafiska zoner som hanteras, ofta med en heterogen sammansättning av 
olika socioekonomiska grupper, vilket är en svaghet vid studier av för-
delningen av tillgänglighet. I vissa avseenden skulle det därför vara 
önskvärt att närma sig studier av individuell tillgänglighet, vilket skulle 
kunna genomföras med GIS.71 72 73

2.3  Tidigare studier av Svealandsbanans effekter 

  

2.3.1  Trafik och bebyggelse i Mälardalen 
Effekterna av Svealandsbanan har beräknats med den integrerade trans-
port- och lokaliseringsmodellen IMREL (Integrated Model of Residenti-
al and Employment Location). Modellen är en av flera liknande i värl-
den74

 
69 Ben-Akiva och Lerman (1985) 

 och används till att analysera och utvärdera övergripande föränd-

70 Handy och Niemeier (1997) 
71 Kwan (1998) 
72 Makrí och Folkesson (1999) 
73 Miller (1999) 
74 Wegener (1998) 
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ringar i markanvändning och transportsystemet, till exempel att bedöma 
konsekvenserna av investeringspaket i infrastruktur för persontrafik.75 
Modellen är dock för enkel för att kunna ge prognoser för framtida 
lokaliseringsmönster. En annan begränsning är att det förutom trend-
framskrivning endast är omfördelningar inom den studerade regionen 
som beräknas.76 77

Resultatet från en modellberäkning beskriver både snabba förlopp, 
som effekter på färdmedelsval, restider och reslängder, som långsamma-
re effekter på lokalisering av bostäder och arbetsplatser. Tillgänglighet 
till arbetskraft är en strategisk lokaliseringsfaktor för företag, och kost-
naden för pendling avgörande för boendes val av bostadsort. Arbets-
platsernas lokalisering uppvisar därför i praktiken ett liknande mönster 
som befolkningens fördelning. 

 

I en applikation av IMREL på Mälardalen utvärderades olika strate-
giska utbud av transportmöjligheter med vägutbyggnader och regional-
tåg. Svealandsbanans påverkan märks framför allt i Strängnäs, som be-
räknades få både en ökad befolkning och ökat antal arbetsplatser med 
drygt 10% vardera fram till år 2020. För Strängnäs gav trafikeringen 
med regionaltåg, det vill säga tågtrafik med korta restider, relativt låga 
taxor och hög turtäthet, betydligt större effekter än de antagna invester-
ingarna i vägar (här E20 utbyggd till motorväg), och järnväg utan regio-
naltåg. Även i Södertälje kommuns västra delar (nuvarande Nykvarns 
kommun) beräknades en ökning av befolkning och arbetsplatser. Eskils-
tuna kommun beräknades däremot få oförändrade tal fram till år 2020. 
Andra kommuner som visade en stark ökning av arbetsplatser och be-
folkning av ett förbättrat regionaltågsutbud var bland annat områden i 
Uppsala, Bålsta, Enköping, Gnesta och Arboga.78

2.3.2  Modell och verklighet på Svealandsbanan 

 

Ett forskningsprojekt om resandeprognoser och det verkliga utfallet för 
Svealandsbanans resande har genomförts av konsultföretaget Transek 
AB. De prognosmodeller som då användes i investeringsplaneringen, 
InterCity (IC) och den inomregionala (IR) modellen (numera ersatta av 
Samperssystemet), användes för att spegla situationen före och efter 
Svealandsbanan, med de förutsättningar som gällde 1997 och 1998 be-
träffande utbud, taxor och ekonomisk utveckling.79

 
75 Anderstig och Mattsson (1992) 

 

76 Anderstig och Mattsson (1991) 
77 Anderstig och Mattsson (1998) 
78 Anderstig (1996) 
79 Modell och verklighet (1998) 
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Den modellberäknade resandeökningen i prognosprojektet uppgick 
till 230% fler resor med tåg 1998 än med buss året innan. Transeks egen 
resanderäkning på en torsdag i maj vardera året gav 480% fler resenärer 
1998 än det var 1997. Som jämförelse kan nämnas att Trafik i Mälarda-
len (TiM) räknade tågresorna under en något längre period, och med 
TiM:s resanderäkning blev ökningen 330% från SJ:s busstrafik till 
snabbtågen på Svealandsbanan i februari 1998.80

Prognosmodellerna underskattade framför allt resandet i gränssnittet 
mellan regionala och interregionala resor, det vill säga reslängder på 
omkring 100 km (se vidare i bilaga 7). Det är i det området snabba tåg 
på Svealandsbanan och liknande regionala järnvägar kan möjliggöra 
daglig pendling. Om prognosmodellerna inte stämmer med verkligheten 
kan felaktiga bedömningar av det framtida resandet göras i utredningar 
av liknande investeringar. 

 

De prognoser från 1980-talet och början av 1990-talet som föregick 
beslutet att bygga Svealandsbanan kartlades också. Prognoserna pekade i 
regel på större resandeökningar på Svealandsbanan för år 2000 (och 
senare) än vad som hittills har uppnåtts. Den främsta orsaken är dock 
att prognoserna förutsatte en mer positiv ekonomisk utveckling under 
1990-talet än det blev. I verkligheten har inkomsterna varit lägre, syssel-
sättningen likaså, men taxorna på Svealandsbanan däremot är högre än i 
de ingångsdata som använts i prognoserna. Med rätt förutsättningar 
skulle modellerna sannolikt ha gett ett lägre resande än i verkligheten. 

2.3.3  Resvanor i den nya Svealandsbanans sträckning 
Lars Segerman gjorde sitt examensarbete om resande med bussarna 
mellan Eskilstuna och Stockholm hösten 1996. Syftet var att prova olika 
sätt att intervjua resenärer och potentiella resenärer om deras resvanor 
och kännedom om utbudet på den kommande Svealandsbanan. Exa-
mensarbetet kan ses som en föreundersökning till undersökningarna i 
detta forskningsprojekt. Intervjuundersökningen gjordes under decem-
ber 1996, ett halvår innan tågtrafikens start. Bland slutsatserna kan näm-
nas; 81

• Människors kunskap om restid och turtäthet för (den kommande) 
tågtrafiken på Svealandsbanan är god. De förväntar sig dock att det 
ska bli dyrt att åka med tågen. 

 

• Människors betalningsvilja är något större för det framtida tåget än för 
de tidigare SJ-tågen (lok och vagnar). 

 
80 En undersökning av TiM (1998) 
81 Segerman (1997) 
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• Busstrafikens resandeunderlag bygger förmodligen på resenärer som 
hellre skulle åka med ett annat färdmedel om de haft möjlighet. 

• Vissa människor skulle föredra det gamla tåget, andra dagens buss-
trafik. 

• De flesta människor är positivt inställda till Svealandsbanan. Faktorer 
som inkomst, bostadsort och erfarenhet av moderna tåg har dock en 
viss betydelse när det gäller inställningen. 

Data från Segermans undersökning, liksom några slutsatser om vilka 
metoder som är lämpliga att använda för intervjuer, har beaktats i detta 
forskningsprojekt. 

2.4  Exempel på utbud och efterfrågan av tågtrafik i 
Sverige 

2.4.1  En studie av långväga parallell buss- och tågtrafik 
Intervjuer med resenärerna på tåg och bussar 1996 är intressanta att 
referera i forskningsprojektet om Svealandsbanan eftersom de har några 
gemensamma frågor (jämför med avsnitt 6.2.5). Intervjuerna genomför-
des på bussar och tåg på sträckorna Stockholm–Linköping, Stockholm–
Karlstad, Göteborg–Karlstad och Göteborg–Malmö (järnvägsavstånd 
209-329 km).82 83

Två frågor som refereras här handlar om alternativt färdmedel för en 
pågående resa med buss respektive tåg, och resenärernas främsta förslag 
till förbättring av utbudet. 

 Ressträckorna är därmed längre än på Svealandsbanan. 
Innan Svealandsbanan blev klar var dock restiderna mellan Stockholm 
och Eskilstuna med det gamla tåget eller med buss så pass långa att det 
huvudsakligen var fråga om långväga resande med en liten andel arbets-
pendling, vilket alla nämnda sträckor har gemensamt. 

På frågan ”Om du inte hade valt tåget/bussen för just denna resa, 
hur hade du då åkt?” skiljer sig svaren mellan tåg- och bussresenärerna. 
Tågresenärerna skulle till drygt 40% välja bil, knappt 30% skulle välja 
buss och 16% flyg. 11% skulle inte åka alls. Den relativt höga andelen 
flyg som alternativ kan främst härledas till sträckan Stockholm–Karlstad, 
där det fanns ett relativt bra utbud av flygförbindelser. 

Bland bussresenärerna skulle nästan 60% välja tåg som främsta alter-
nativ till bussresan, 25% bil och 4% flyg. 11% skulle inte åka alls. Nästan 
90% av bussresenärerna ser lägre priser som det viktigaste att förbättra i 
tågtrafiken på den sträcka de själva reste med buss. Övriga utbudsfakto-
rer i tågtrafiken har en underordnad betydelse för bussresenärerna. Även 
 
82 Tidsvärden för tåg och buss – en studie av parallell buss- och tågtrafik (1996) 
83 Utvärdering av en ändrad reglering betr. prövning av tillstånd till busslinjetrafik (1997) 
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60% av tågresenärerna önskar lägre priser i första hand, medan kortare 
restider kommer som näst viktigaste faktor med 20%. Tätare turer med 
tåg önskar sig drygt 10% av tågresenärerna. 

Alternativt färdsätt 
Resenärer ombord på bussarna

Bil 25%

Inte åkt 
alls 11%

Annat 1%

Tåg 58%

Flyg 4%

Resenärer ombord på tågen

Buss 29%

Flyg 16%

Bil 42%

Inte 
åkt alls 
11%

Annat 1%
 

Alternativt färdsätt för resenärer ombord på tågen (till vänster) och för resenärer 
ombord på bussarna (till höger) på sträckorna Stockholm–Linköping, Stockholm–
Karlstad, Göteborg–Karlstad och Göteborg–Malmö 1996. 

Tåg- och bussresenärer har likvärdiga uppfattningar om vad som är 
mest angeläget att förändra i bussutbudet. I första hand önskar sig båda 
grupperna lägre priser (runt 35% av resenärerna), därefter kommer kor-
tare restider med drygt 30%, och tätare turer med 20-25%. 

Några slutsatser av studien är att de flesta bussresenärer har tåg som 
första alternativ på de studerade sträckorna. De åker buss för att de 
tycker att tåget är för dyrt. Resenärerna har en tendens att skiktas mellan 
olika färdmedel i den mån utbudet, och särskilt taxorna, är olika. Rese-
närer med låga tidsvärden, till exempel studerande och pensionärer, 
väljer i högre grad buss än resenärer med höga tidsvärden, till exempel 
tjänsteresenärer eller långväga resenärer i allmänhet, som prioriterar 
snabbhet.84

2.4.2  Kustpilen 

 

Effekten av utbudsförändringar vid introduktion av det nya tågsystemet 
Kustpilen kan delvis jämföras med Svealandsbanan. Mellan Karlskrona 
och Malmö (243 km) introducerade SJ i januari 1992 ett nytt tågsystem 
som entreprenör med nettoavtal85

 
84 Utvärdering av en ändrad reglering betr. prövning av tillstånd till busslinjetrafik (1997) 

 till länstrafikbolagen i Blekinge och 
dåvarande Kristianstads län. De enklare dieselmotorvagnarna (Y1) på 
Blekinge kustbana ersattes med komfortabla dieselmotorvagnståg (Y2) 
under namnet Kustpilen. Introduktionen av Kustpilen tillsammans med 

85 SJ får intäkterna för försäljning av kontantbiljetter, medan trafikhuvudmännen säljer 
månadskort och ersätter operatören för trafiken enligt SJ nytt nr 2 2002 
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en förbättrad tidtabell, det vill säga minskad restid med 10-20 minuter, 
eliminering av 1-2 tågbyten, flera avgångar och en prissänkning på kon-
tantbiljetterna, medförde kraftigt ökat resande.86

Kustpilen och Blekinge kustbana 
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Eslöv
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Hässleholm
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Kustpilen trafikerar sträckan från Karlskrona till Malmö, när Öresundsförbindel-
sens öppnade år 2000 förlängd till Köpenhamn. Ett förslag till en framtida genande 
länk mellan Kristianstad och Höör har streckats. 

I utbudet ingår även subventionerade månadskort, vilket gör pend-
ling med Kustpilen billig i jämförelse med SJ:s månadskort på andra 
motsvarande sträckor. För resor inom Blekinge kostade ett månadskort 
370 kr 1994, och 430 kr 1999. Ett månadskort för pendling över läns-
gränsen på sträckan Karlskrona–Kristianstad (130 km) kostade 500 kr 
1999. Priset för månadskortet är därmed bara knappt 1/4 jämfört med 
till exempel månadskort för sträckan Eskilstuna–Stockholm (115 km) på 
Svealandsbanan.87

Under Kustpilens trafikeringstid har successiva förbättringar genom-
förts, i första hand ökad turtäthet. Restiderna har däremot inte förkor-
tats så mycket eftersom banan endast har fått en begränsad upprustning. 
Snabbaste tåg körde sträckan Karlskrona–Malmö på 3:16 (h:min) år 
1990, medan restiden 1999 var 2:54. I juli 2000 förlängdes Kustpilentå-
gen från Malmö över den nyöppnade Öresundsförbindelsen till Köpen-
hamn. I framtidsplanerna ingår elektrifiering av Blekinge kustbana samt 
vissa banförbättringar. Om även ett förslag om en genande länk mellan 
Kristianstad och Höör skulle genomföras, skulle restiden mellan Karls-
krona och Malmö sjunka ned mot 2:10.

 

88

 
86 Lindh (1994) 

 

87 Infrastruktur och regional utveckling (2001) 
88 Infrastruktur och regional utveckling (2001) 
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Resande med Kustpilen 1990-2000, index 
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Resandeutveckling med Kustpilentågen. Källa: SJ (Figur: G. Troche) 

Resandet var före introduktionen av Kustpilen 0,6 miljoner resor 
1991, varav några få procent med buss. Under 1992 ökade resandet till 
0,9 miljoner resor, och till och med tredje kvartalet 1993 till 1,2 miljoner, 
vilket betyder att resandeökningen mellan 1991 och 1993 var 100%. 
Resandeökningen har fortsatt, och 1995 nåddes 1,5 miljoner resor per 
år.89

Det finns en skillnad mellan resandeprognoserna och den faktiska 
resandeutvecklingen. Låga biljettpriser, ökad turtäthet och bortfallet av 
tågbyten torde kunna förklara huvuddelen av resandeökningen. En tra-
ditionell prognosmodell saknar dock vissa faktorer som påverkar efter-
frågan. Några sådana faktorer är värdet av nya tågsystem med genomar-
betad design, komfort och service (koncepttåg). Effekten av koncepttåg 
tycks vara starkast de första två åren efter introduktionen, men avklingar 
därefter för att vara i det närmaste helt borta efter 10 år. En förklaring 
är att Kustpilentågen upplevdes som så annorlunda jämfört med räls-
buss (äldre motorvagn) och buss att det nästan kan betraktas som ett 
helt nytt färdmedel, med en lyckad design, god service och understött av 
en stor massmediebevakning. Under dessa omständigheter underskatta-
de prognosmodellerna effekterna av totala utbudsförändringar.

 2000 gjordes 2,7 miljoner resor med Kustpilen. Den totala resan-
deökningen 1991-2000 uppgick därmed till ungefär 450%. 

90

 
89 Nelldal, Kottenhoff, Lind, Rosenlind och Troche (1996) 

 

90 Kottenhoff och Lindh (1996) 
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Resenärernas värderingar av utbudet, undersökt med Stated Prefe-
rences (SP), var betydligt högre när Kustpilen trafikerade sträckan än 
med samma utbud beskrivet innan trafikstarten. Det visar att varken 
tågresenärer eller bilister kunde föreställa sig den höga komfort som 
uppfattades när man fick praktisk erfarenhet av de nya tågen. SP-
metoden är känslig för hur alternativen presenteras för intervjuperso-
nen, och ger också olika resultat i före- och eftersituationer.91

Även resenärernas värderingar av tåg (Kustpilen) eller buss (Kust-
bussen) längs Blekinge kustbana har studerats. Resenärerna värderar 
tåget högre än bussen, i vilket fall om tåget är Kustpilen. Det verkar 
finnas en skillnad mellan buss och tåg som inte förklaras av traditionella 
standardfaktorer (restid, turtäthet etc.). Skillnaden i värdering mellan tåg 
och buss kan minskas genom rymliga högstandardbussar – ”bussar med 
tåginredning”. Folk har mycket olika värderingar av buss och tåg. De 
som åker buss, eller har provat att åka, är mindre negativa till buss än 
inbitna tågresenärer. Bilister är mer negativa till bussalternativen, utom 
den buss där benutrymmet är extra stort. Pensionärer kan ibland föredra 
buss.

 

92

Pendlingen längs Blekinge kustbana 

 

Den totala pendlingen mellan kommunerna längs Blekinge kustbana 
(Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Kristianstad) har 
ökat med 14% mellan 1992 och 1998, och andelen tågpendling har ökat 
kraftigt. De största ökningarna av inpendling svarar Sölvesborgs, Ron-
neby och Karlskrona kommuner för, med 20-35% fler inpendlare. 
Karlshamn och Kristianstad har däremot i stort sett oförändrad eller 
svagt minskad inpendling mellan 1992 och 1998. Utpendlingen har ökat 
mest från Kristianstad, Karlshamn och Karlskrona med 25-40%.93

Mönstret i pendlingsförändringarna tyder på att näringslivet i Karls-
hamn gått dåligt under perioden, medan företagandet och antalet ar-
betsplatser expanderat i Ronneby, Karlskrona och även Sölvesborg. 

 

Det finns flera betydelsefulla faktorer än bara kollektivtrafikens ut-
bud som avgör graden av pendling. Inte minst är de lokala arbetsmark-
naderna avgörande för både in- och utpendlingens storlek. Det är troligt 
att Kustpilen har bidragit till ökad pendling genom den ökade tillgäng-
lighet som har skett genom trafiksystemet. Konsekvenserna av sväng-
ningarna i näringslivet i kommunerna har därigenom mildrats. 

 
91 Kottenhoff och Lindh (1996) 
92 Kottenhoff (1994) 
93 SCB, ur Infrastruktur och regional utveckling (2001) 
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2.4.3  Pendeltågen i Stockholm 
Pendeltågstrafiken i Storstockholm inleddes 1968 efter att en förhand-
lingslösning om fördelningen av ansvaret för trafiken nåtts 1964.94

Resande med lokaltåg och pendeltåg i Storstockholm 1950-2000, index 
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Utvecklingen av pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen 1950-2000 (endast statens 
banor). Källa: SJ och SL, Nelldal och Troche (2001a) 

Genom överenskommelsen fick Stockholms läns landsting via Stor-
stockholms Lokaltrafik (SL) överta ansvaret för trafiken från SJ, och en 
ny trafiklösning för pendeltågen skapades, med upprustade stationer, 
nya vagnar och en bättre tidtabell. Tillsammans med taxereformen som 
innebar gemensam taxa på all kollektivtrafik i länet och införandet av 
billiga periodkort, det så kallade 50-kortet, skapades förutsättningar för 
en framtida ökning av kollektivresandet. Motsvarande satsningar på 
regional tågtrafik i andra delar av landet dröjde till efter 1979 års trafik-
politiska beslut. 

Befolkningen i Stockholmsområdet expanderade kraftigt under 1950- 
och 60-talen, och den tillgängliga marken för att bygga nya bostäder 
inom Stockholms stad var begränsad. Många bostäder byggdes i föror-
terna i kranskommunerna under denna tid. 1950 bodde ännu drygt 2/3 
av länets 1,1 miljoner invånare i Stockholms stad, medan andelen år 
2000 var 41% av 1,8 miljoner. Arbetsplatserna har sedan länge varit 
koncentrerade till Stockholms innerstad. Det ökande antalet arbetsplat-

 
94 Sannel och Svallhammar (1997) 
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ser i Stockholmsregionen under efterkrigstiden har dock till en stor del 
lokaliserats utanför innerstaden, vilket gör att andelen arbetsplatser i 
innerstaden sjunkit till 34% av 0,95 miljoner år 1990.95

Pendeltågssystemet byggdes upp i en tid när resbehoven ökade. Bot-
tennivån för lokaltågsresandet nåddes 1966, då resandet halverats på 
15 år, medan bilresandet nästan tredubblats under samma period vid 
resor till Stockholms innerstad.

 

96

Pendeltågsresandet ökade kraftigt under de första åren till och med 
oljekrisen 1974, då resandet var fyra gånger så stort som vid starten 
1968. Ökningen berodde på tätare trafik med regelbunden turtäthet, och 
en samordning av taxorna och tidtabellerna med annan kollektivtrafik i 
länet. Därefter minskade ökningstakten, men under 1990-talet (1990-
1999) har resandet ökat med 40% genom satsningar på utbyggda banor 
och tätare trafik. 1999 gjordes 66 miljoner resor med pendeltågen per år 

 

97

2.4.4  X 2000 

, vilket är över hälften av alla tågresor i landet, och ungefär 20% av 
persontrafikarbetet (antal resor × ressträcka) med järnväg. Den tillfälliga 
nedgången år 2000 i diagrammet beror på kvalitetsproblem i samband 
med byte av trafikentreprenör. I trafiken används motorvagnssätt av-
sedda för lokala och kortare regionala resor med låg komfort. 

Snabbtåget X 2000 sattes i trafik under hösten 1990 mellan Stockholm 
och Göteborg. Efter en banupprustning kunde snabbtågen med korg-
lutningsutrustning och en största tillåten hastighet på 200 km/h köra 
fortare än vanliga tåg. Restiderna pressades ned med 25%, från ungefär 
fyra timmar till knappt tre timmar med snabbaste tåg. Marknadsföringen 
av X 2000 har varit framgångsrik, och tågen upplevdes som mycket 
moderna och komfortabla. X 2000 har efterhand introducerats på flera 
linjer och utgör sedan tidtabellsreformen i januari 1996 stommen i SJ:s 
fjärrtrafik, då flertalet InterCity-tåg på Västra och Södra stambanorna 
ersattes med X 2000. 

Den totala resemarknaden för resor mellan Stockholms- och Göte-
borgsregionerna omfattade 1996 omkring 4 miljoner resor årligen, varav 
privatbil, flyg och tåg hade ungefär lika stora andelar, medan bussresan-
det då hade försumbar omfattning. I konkurrensen mellan tåg och flyg 
har tågresandet minskat från att ha dominerat resandet på sträckan med 
en andel på 67% 1980 (flyg 33%), till 42% 1990. När X 2000 introduce-
rades började tågresandet öka, och 1996 hade andelen stigit till 57%. De 

 
95 Hårsman och Quigley (1998) 
96 Nelldal, Kottenhoff, Lind, Rosenlind och Troche (1996) 
97 SL årsredovisning 1999 
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nya tågresenärerna kommer till en stor del från flyget; sex av tio tjänste-
resenärer åkte tidigare flyg.98

Genom att restiden för tåg (X 2000) förkortades till tre timmar mel-
lan Stockholm och Göteborg blev det en överströmning av tjänsterese-
närer som fick möjlighet till resor fram och tillbaka samma dag med tåg. 
Med vanligt tåg var restiden som bäst fyra timmar, vilket med en tur- 
och returresa innebar att arbetstiden på resmålet blev kort. Dessutom 
ger både vanligt tåg och snabbtåg möjlighet att arbeta under resan. Näs-
tan 30% av snabbtågsresenärerna angav arbetsmöjligheterna som ett 
viktigt skäl att välja X 2000 istället för flyg på sin resa mellan Stockholm 
och Göteborg 1994.

 

99

Under samma tid som resandet med X 2000 ökade mellan Stock-
holm och Göteborg, minskade resandet med fjärrtåg i allmänhet i Sveri-
ge. Orsaken var främst att moms infördes på resor, vilket innebar en 
reell prishöjning. Med hänsyn tagen till den allmänna nedgången kan 
resandeökningen med tåg mellan Stockholm och Göteborg beräknas till 
omkring 40%, vilket bara kan förklaras med just introduktionen av 
X 2000. De korta restiderna, närhet till järnvägsstationen, arbetsmöjlig-
heterna och den höga komforten var viktiga faktorer bland resenärerna 
som 1994 valde X 2000.

 

100

Sammanfattningsvis beror framgången för X 2000 mellan Stockholm 
och Göteborg av: 

 Sedan dess har andelen privatresenärer på 
X 2000 dock ökat väsentligt genom ändringar i tågplan och taxor, vilket 
säkerligen har påverkat värderingarna. 

• Kortare restider 
• Högre turtäthet 
• Bättre komfort, service och kvalitet 
• Bättre image; X 2000 som en helt ny produkt.101

2.5  Höghastighetståg 

 

2.5.1  Resemarknaderna för höghastighetståg 
Marknaderna för höghastighetståg skiljer sig åt beroende på hur tågsy-
stemet är planerat. I det första fallet kan höghastighetstågen ersätta flyg-
resande mellan två ändpunkter. Ett typiskt exempel är TGV i Frankrike, 
där de nybyggda banorna framför allt förbinder större regionala centrum 
med Paris. 

 
98 Nelldal (1998) 
99 Engström, Eriksson och Wenninger (1997) 
100 Engström, Eriksson och Wenninger (1997) 
101 Nelldal, Kottenhoff, Lind, Rosenlind och Troche (1996) 
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Höghastighetstågens inverkan på marknadsandelarna vid långväga resor 
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Källa: ECMT, i Nelldal och Troche (2001b) 

I det andra fallet kan den snabba tågtrafiken binda ihop flera olika 
orter längs en linje och på så sätt bilda en region med en hög tillgänglig-
het inom korridoren. I Tyskland finns kanske de främsta exemplen, där 
flera korridorer också bildar ett nätverk – delvis dock på bekostnad av 
reshastigheten mellan ändpunkterna. En höghastighetslinje kan också ha 
båda funktionerna under förutsättning att den är planerad för detta, till 
exempel att banan har tillräcklig kapacitet och en strategisk lokalisering 
av stationerna i de olika orterna. Japanska Shinkansen är ett exempel på 
denna kombination. Flera nybyggda höghastighetslinjer har dessutom 
anknutits till internationella flygplatser, vilket ytterligare ökar tillgänglig-
heten i ett internationellt perspektiv genom att tågen ger en snabb ma-
tarresa till flygresan. 

Resandeökningarna för höghastighetstågen kan förklaras med att det 
är fråga om fjärrtrafik med tåg som tidsmässigt kan konkurrera med 
flygtrafik på medellånga och långa avstånd, och konkurrera med biltrafik 
även när långsammare anslutningsresor till höghastighetstågen blir nöd-
vändiga. Dessutom kan tågtrafiken i de flesta fall erbjuda mycket korta 
restider på delmarknader, resor mellan mindre orter och mellan regiona-
la centrum, som inte har tillgång till flygtrafik. Marknaden för tåget 
breddas därigenom. Satsningarna på snabba tåg har inneburit att tågen 
blivit marknadsledande på snabba persontransporter i flera relationer, 
vilket ger ökat tågresande på en ökande totalmarknad. 

I världen finns de mest omfattande systemen med snabba tåg på nya 
banor i Japan (Shinkansen) och Frankrike (TGV). Shinkansen kan i 
turtäthet och resandevolymer delvis liknas vid ett regionaltågssystem i 
Europa. I båda länderna har de nya tågsystemen blivit de ekonomiskt 
viktigaste delarna av respektive järnvägsföretag, och resandet med hög-
hastighetstågen svarar för en stor del av allt tågresande. I det följande 
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presenteras några effekter på resemarknaderna av franska TGV, och 
även spanska AVE som gett stora effekter för ett par mellanliggande 
medelstora städer. 

2.5.2  TGV i Frankrike 
Det andra stora höghastighetsnätet, efter Japan, är de nya linjerna i 
Frankrike. Den första linjen, TGV Paris–Sud-Est (sydostkorridoren), 
öppnades i två etapper 1981 och 1983 mellan Paris och Lyon. Därefter 
öppnades TGV Atlantique mot atlantkusten i sydväst 1989 och TGV 
Nord-Europe mot Lille och kanaltunneln respektive Bryssel 1993. Ytter-
ligare länkar har tillkommit, men Paris är alltjämt navet i systemet.102

Sträcka och restid Paris–Lyon 

 

 TGV Vanligt tåg Bil Flyg (inkl. 
anslutning) 

Sträcka 427 km 512 km 481 km  
Restid 2:00 3:46* 4:50 3:10 

* före 1981 

Sträckan mellan huvudstaden Paris och Lyon, centrum i Frankrikes 
andra region Rhone-Alperna, är ungefär lika lång som mellan Stockholm 
och Göteborg. Restiden med TGV är två timmar. Många tåg fortsätter 
efter den nya linjen ut på det gamla järnvägsnätet, vilket ger korta resti-
der till Paris även från andra städer som inte ligger direkt vid den nya 
banan. 

Genom att TGV-tågen började trafikera sträckan Paris–Lyon ökade 
det sammanlagda tågresandet i sydostkorridoren, det vill säga inklusive 
resandet till mål bortom Paris respektive Lyon, från 12 miljoner 1980 till 
19 miljoner 1985 och 22 miljoner 1991, varav 18 miljoner med TGV-
tågen. Ökningen av tågresandet i sydostkorridoren motsvarar nästan 
60% mellan 1980 och 1985. Tågresandet mellan enbart städerna Paris 
och Lyon ökade dock kraftigare och var 1984 2,5 gånger så stort som 
innan höghastighetstrafiken startade 1980. Mellan Paris och mellansta-
tionen Le Creusot-Montchanin, restid 1:25 med TGV, ökade tågresan-
det 7,2 gånger under samma period.103

Vissa förändringar i mobiliteten har observerats, och särskilt resor 
från de mindre orterna till Paris har ökat totalt. Däremot har den för-
bättrade tillgängligheten med TGV till Paris också inneburit att utbudet 
av tågtrafik och följaktligen tillgängligheten i vissa andra relationer för-

 

 
102 Huot (2001) 
103 Bonnafous (1987) 
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sämrats. Speciellt har det drabbat Dijon som ligger vid den gamla banan 
mellan Paris och Lyon.104

Resande med inrikes flygtrafik (index) i Frankrike 1972-2000 

 

 
Utvecklingen av inrikes flygtrafik i Frankrike (Index 1972 = 100). Källa: 
DGAC, i Huot (2001) 

Järnvägen har ökat sin marknadsandel från omkring hälften 1980, till 
drygt 3/4 av fördelningen mellan tåg, flyg och bilresande. Av de andra 
färdmedlen har flygtrafiken tappat mest. En uppskattning är att av de 
tillkommande tågresenärerna kom 33% från flygtrafik, 18% från vägtra-
fik och 49% är nygenererat resande.105

Med TGV sydost Paris–Lyon och det nya utbudet av snabba tågför-
bindelser från 1981 stagnerade biltrafiken på den parallella motorvägen 
under flera år och har en mindre omfattning än andra jämförbara mo-
torvägssträckor. Flygtrafiken på samma sträcka har marginaliserats till 
några få procent av totalresemarknaden, och har sin främsta betydelse 
för transferresor med start eller målpunkt utanför Paris eller Lyon med 
omgivningar.

 

106

Förutom ökat resande och en förändring av marknadsandelarna för 
olika färdmedel har ett förändrat resbeteende kunnat konstateras sedan 
TGV-tågen började trafikera sträckan. Många resenärers resfrekvens har 
ökat kraftigt samtidigt som besöken på resmålen blivit kortare och ande-
len resor över dagen har ökat. Resorna planeras också med allt kortare 
varsel.

 

107

 
104 Mannone (1995) 

 

105 Bonnafous (1987) 
106 Huot (2001) 
107 Engström, Eriksson och Wenninger (1997) 
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Trafikutveckling på motorvägar(index) i Frankrike 1977-1991 
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Trafikutveckling på motorvägar i Frankrike. Index 1977 = 100. Trafiktillväxten 
avstannade på A6 när TGV-trafiken inleddes 1981. Från 1984 har trafiken åter 
växt, men långsammare än på andra jämförbara motorvägar. Källa: SNCF, i 
Nelldal och Troche (2001b) 

Under de första åren med TGV ökade antalet affärskontakter inom 
service från företag i Rhone-Alperna till Paris mera än kontakterna i 
motsatt riktning. Det pekar på en asymmetri i effekterna av den snabba 
tågtrafiken, en asymmetri som kan bidra till att expanderande företag 
kan sköta sin verksamhet även från andra ställen än huvudstadsregio-
nen.108

 
108 Bonnafous (1987) 

 Den enda signifikanta urbana tillväxten som konstaterats runt de 
tre nya stationerna på TGV Paris–Sud-Est (Le Creusot, Mâcon och 
Lyon Part-Dieu) det första decenniet är den nyexploatering med kontor 
som har skett runt stationen Lyon Part-Dieu. Part-Dieu är lätt att nå 
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lokalt i Lyon och har goda förbindelser med två timmars restid till Paris. 
Dessutom fanns det få lediga kontor i centrala Lyon.109

2.5.3  AVE i Spanien 

 

Den första höghastighetslinjen i Spanien, Madrid–Sevilla, öppnades för 
trafik i mars 1992. Sträckan är 471 km lång, jämfört med 574 km via den 
gamla järnvägen, och restiden är 2:15 jämfört med 6:30 med de vanliga 
tågen på gamla banan. 

AVE-resenärernas främsta alternativ 1995 

Flyg 42%

Vanligt tåg 
18%

Bil 20%

Buss 5%

Nygen. 
resande 

15%

Färdmedel som resenärerna med höghastighetståget AVE mellan Madrid och Sevil-
la 1995 skulle välja om AVE inte fanns, samt andelen nygenererat resande. Källa: 
Engström, Eriksson och Wenninger (1997), s. 88110

Mellan 1991 och 1995 ökade totalresandet mellan Madrid och Sevilla 
med 20%, från 2,2 miljoner resor per år till 2,6 miljoner. Tågresandet 
under de första åren fyrfaldigades och uppgick till 1,4 miljoner resor, 
medan flygresandet mer än halverades under samma period.

 

111 Innan 
den nya höghastighetslinjen öppnades för trafik i mars 1992 hade tåget 
ungefär 1/3 och flyget 2/3 av den gemensamma marknaden. Sedan dess 
har tåget ungefär 80% och flyget 20%. Det totala resandet har dock ökat 
under 1990-talet.112

Tågtrafiken med AVE attraherade i början framför allt tidigare flyg-
resenärer mellan Madrid och Sevilla. En överflyttning från flyg på drygt 
40% har skett beräknat på 1995 års resande. Det nygenererade resandet 

 Fortfarande är dock flygresandet lägre än före den 
nya höghastighetslinjen. Även bil- och bussresandet har minskat. 

 
109 Banister och Berechman (2000), s. 280 
110 BB&J Consult S.A., Renfe och spanska transportministeriet 
111 Engström, Eriksson och Wenninger (1997) 
112 Renfe High-speed Marketing Department (2002) 
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är en följd av tillgänglighetsförbättringen, och också av en växande to-
talmarknad. 

Trafiksystemet mellan Madrid och Andalusien 

Málaga

Córdoba

AlgecirasCádiz

Huelva

Puertollano

Cuidad Real

Madrid

Sevilla

AVE LD
Larga Distancia

AVE Shuttle 
Lanzadera

Talgo 200

 
Trafiksystemet med tre olika tågprodukter mellan Madrid och Andalusien. Den år 
1992 öppnade höghastighetslinjen Madrid–Sevilla fungerar som ryggrad. Restiden 
förkortades då från 6:30 med det gamla tåget till 2:15 med AVE LD. 

Den spanska statsjärnvägen (Renfe) trafikerar den nya höghastighets-
linjen med tre olika tågprodukter. Mellan Madrid och Sevilla går AVE 
Larga Distancia (LD), långdistanståg med uppehåll på ett varierande 
antal mellanstationer. Denna trafik kompletteras med AVE Lanzadera, 
eller skytteltåg, mellan Madrid och Puertollano. Dessutom använder 
Talgo 200-tåg den nya banan. Talgo 200 är lokdragna tågsätt med passiv 
korglutning och med möjlighet att ställa om spårvidden mellan höghas-
tighetsbanans normalspår (1 435 mm) och det övriga spanska bred-
spårsnätet (1 668 mm). På så sätt kan tågen köras genomgående med 
tämligen höga medelhastigheter mellan Madrid och till exempel Huelva, 
Cadiz, Algeciras och Malaga i Andalusien. Alla tågslagen stannar vid 
mellanstationerna på sträckan, men har något olika restider beroende på 
olika största tillåtna hastighet.113

Resandet på de kortare sträckorna från Madrid till Cuidad Real 
(171 km) och till Puertollano (210 km) sker med alla tre tågprodukterna, 
men priserna och restiderna varierar något. Restiden Madrid Atocha–
Cuidad Real är 50 minuter med höghastighetståg, med 19 avgångar per 

 

 
113 Talgo 200; 200 km/h, AVE; 300 km/h 
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dygn, varav hälften är Lanzadera.114 Restiden till Puertollano är 15 minu-
ter längre. Det tidigare utbudet av tågförbindelser bestod 1991 av lång-
sammare tåg som gick en omväg jämfört med den nya banan, med en 
restid Madrid Atocha–Cuidad Real på 2:30-3:15 (40 minuter längre till 
Puertollano), och en oregelbunden tidtabell med 8 avgångar per dygn.115

Tågresande mellan Madrid och Andalusien 1992-2000 

 
Utbudet har därmed förbättrats kraftigt genom AVE. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

AVE LD

AVE Shuttle

Talgo 200

resor, tusental

 
Tågresandet mellan Madrid och Andalusien, tusentals resor per år, uppdelat på 
olika tågprodukter. Det totala tågresandet uppgick till 5,6 miljoner resor år 2000, 
varav AVE LD (långdistans) svarade för drygt hälften. Källa: Renfe High-speed 
Marketing Department (2002) 

Effekterna av den förbättrade tillgängligheten har studerats i ett 
forskningsprojekt.116

 
114 Menéndez, Coronado och Rivas (2002) 

 Stationerna i Cuidad Real och Puertollano har 
blivit betydelsefulla bytespunkter för resenärer som byter från andra 
färdmedel (bil, taxi, buss) till höghastighetståg vid resor till Madrid. Det 
finns ett konstaterat samband mellan en trafikökning på vägarna som 
leder till järnvägsstationerna på dessa orter, och trafikstarten med AVE. 
Skillnaden mellan Cuidad Real och Puertollano (vardera ca 60 000 invå-
nare) är att i den förra staden har stationen lokaliserats i utkanten av den 
befintliga bebyggelsen, medan stationen i Puertollano ligger centralt. Det 
innebär att en betydligt högre andel av resenärerna i Puertollano, drygt 
60%, tar sig till och från stationen till fots, medan de motoriserade 
färdmedlen dominerar i Cuidad Real (20% till fots). I stationernas regio-

115 Cook´s European Timetable, June 2-30 1991 
116 Menéndez, Coronado och Rivas (2002) 
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nala influensområden, som sträcker sig 30-100 km runt stationerna, 
dominerar personbilen med 80% andel vid anslutningsresor. 

Å andra sidan har nyexploateringen nära stationen varit omfattande i 
Cuidad Real, men inte i Puertollano. Invånarna i Cuidad Real har också 
blivit mera medvetna om AVE genom de fysiska förändringarna i staden 
när den nya banan, med en ny station, ersatte den gamla. 

Antalet pendlare till Madrid är fyra gånger större från Cuidad Real än 
från Puertollano. De kortare restiderna och lägre biljettpriserna (må-
nadskort) kan förklara skillnaden, medan turtätheten är densamma för 
båda orterna. Den enskilt största pendlingssträckan är dock Puertol-
lano–Cuidad Real, där många studenter reser till universitetet i Cuidad 
Real. 

Människorna som bor i Madrid och pendlar till Cuidad Real är i all-
mänhet högre tjänstemän, där de flesta uppger att de skulle arbeta i 
Madrid om inte AVE skulle finnas. Pendlarna i andra riktningen är flera 
och har en mer brokig bakgrund, men de anger i allmänhet att de är 
mera beroende av sitt arbete i Madrid och att de skulle flytta dit om det 
inte skulle vara möjligt att pendla med AVE. Långpendlarna bosatta i 
Cuidad Real tänker ofta på att det ska vara god tillgänglighet till järn-
vägsstationen när de väljer bostad.117

En andra höghastighetslinje håller nu på att byggas i Spanien, sträck-
an Madrid–Barcelona som ska vara helt klar år 2004. Restiderna med tåg 
kommer att sjunka från 6:30 till 2:30 mellan ändpunkterna. Den största 
förbättringen i tillgänglighet kan dock förväntas i Zaragoza, som ligger 
mitt på sträckan, vars boende och näringsliv med korta restider kommer 
att kunna nå både den spanska huvudstaden och storstaden Barcelo-
na.

 

118

2.5.4  Slutsatser från empiriska studier 

 

Det finns mycket information från tidigare empiriska studier av höghas-
tighetståg. Men än så länge har lite konsensus eller teorier i frågan pres-
terats utifrån dessa studier. Det har varit svårt att generalisera resultaten 
eftersom fallstudierna ofta fokuserats på mikronivån. De studierna som 
gjorts på makronivån är inte oomstridda.119

Slutsatserna från studier av påverkan av höghastighetståg på ekono-
misk utveckling i Japan (Shinkansen) och Frankrike (TGV) är att påver-
kan kan återfinnas både på nätverksnivån och på den lokala nivån. Nät-
verkseffekterna kan hänföras till de avsevärda förbättringarna i tillgäng-
lighet till de viktigaste nationella och internationella marknaderna. De 

 

 
117 Menéndez, Coronado och Rivas (2002) 
118 Gutiérrez (2001) 
119 Banister och Berechman (2000), s. 28 
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lokala effekterna är mer varierande och också beroende av en livskraftig 
lokal ekonomi som kan nyttiggöra de nya möjligheterna av förbättring-
arna i tillgänglighet. Påverkan sker framför allt inom högteknologisk 
verksamhet och servicenäringar, men också mer generellt i alla affärssek-
torer där möten mellan människor är väsentliga för verksamheten. I det 
sammanhanget är image och tillgång till understödjande verksamheter 
och service viktigt för att lokaliseringseffekter ska uppträda. Lokala för-
bindelser inom orten är också viktiga, speciellt om den nya stationen för 
höghastighetståg är lokaliserad i utkanten av orten. Slutligen måste nöd-
vändigheten av andra understödjande offentliga strategier på alla nivåer 
betonas för att satsningen på höghastighetstrafik ska bli lyckosam.120

Kombination av en motorväg och en höghastighetsjärnväg ger en 
högre samlad tillgänglighet än bara det ena färdsättet. En korridoreko-
nomi uppstår när restiderna är korta, och en integration sker mellan 
orterna till att forma en funktionell region. Den funktionella regionen 
definieras som ett geografiskt område med gemensam arbetsmarknad 
och gemensam hushålls- och tjänstesektor, där arbetsmarknaden är av 
primärt intresse. I en större region kan en högre specialiseringsgrad 
uppnås än i orterna var för sig innan tillgängligheten förbättrades. Den 
förbättrade tillgängligheten sänker transportkostnaderna för i första 
hand personresor och högvärdigt gods. Däremot kommer knappast 
lågvärdigt gods att få några fördelar, utan det kan istället ske en substitu-
tion av tunga godstransporter mot personresor genom den ekonomiska 
utvecklingen.

 

121

Det finns också studier som visar att nya höghastighetssystem inte 
har fört med sig de önskade effekterna av regional ekonomisk utveck-
ling. En observation är att den ekonomiska aktiviteten i flera fall har 
koncentrerats till de största stadsregionerna istället för att hjälpa de peri-
fera regionerna. En annan är att det krävs en omsorgsfull planering och 
god tillgänglighet till stationerna för att påverkan ska ske. Transportsy-
stemet kan ses som ett nätverk, där länkarna måste hänga ihop för att 
kunna ge en stimulans till regional ekonomisk utveckling.

 

122 123 124

 
120 Banister och Berechman (2000), s. 282 

 

121 Blum, Haynes och Karlsson (1997) 
122 Vickerman (1997) 
123 Hugosson och Pettersson (1995) 
124 Karlsson (1995) 
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2.6  Diskussion och slutsatser 

2.6.1  Regional utveckling 
De flesta forskare tycks vara eniga om att det existerar ett samband mel-
lan ekonomisk utveckling och förbättrad infrastruktur. När det gäller 
järnvägar är det nog bättre att tala om förbättrad tågtrafik än infrastruk-
turen i sig, även om infrastrukturen ofta är en nyckelfråga för att för-
bättra trafiken. Utbudsfaktorerna i trafiken är viktiga, och korta restider, 
hög turtäthet, god komfort och service till låga biljettpriser kan ge stora 
resandeökningar. 

Effekterna av förbättrad infrastruktur är generellt sett små. De störs-
ta effekterna och bästa resultaten får man i områden där den ekonomis-
ka utvecklingen begränsas av bristande tillgänglighet, som i sin tur kan 
avhjälpas av en investering i transportinfrastruktur. Effekterna uppträ-
der framför allt i området i omedelbar närhet till den aktuella länken. 
Nya snabba järnvägsförbindelser ger förutsättningar för bättre funge-
rande arbetsmarknader. Företagen får lättare att rekrytera kompetent 
personal. Kontakterna inom näringslivet blir enklare och därigenom 
tätare i de områden där tillgängligheten till järnvägsstationerna är god, 
vilket ger en stimulans till ekonomisk tillväxt. Därmed uppstår också 
förutsättningar för större resvolymer. Förbättrad tillgänglighet återspeg-
las således i nygenererad trafik med ökat resande. 

För att få största nytta av investeringen och ge en stimulans till eko-
nomisk utveckling krävs att flera samhälleliga åtgärder samverkar med 
understödjande strategier, och att den privata sektorn finner de nya 
förutsättningarna attraktiva för att den ekonomiska utvecklingen lokalt 
eller regionalt ska sätta fart. Den förbättrade infrastrukturen ger en för-
bättrad tillgänglighet, vilket kan vara en bidragande men inte nödvändig 
åtgärd, eller en nödvändig men inte tillräcklig åtgärd, för att vitalisera 
ekonomin. Tiden för olika effekter varierar dock avsevärt, och effekter-
na på transportmarknaderna uppkommer betydligt snabbare än effek-
terna på samhällsstrukturen. Dessutom kommer tiden att tillföra en 
dynamik i utvecklingen. 

I ett par svenska studier ex ante framhålls att av den förbättrade till-
gängligheten av ny regional tågtrafik borde påverkan kunna spåras i 
näringslivets produktivitet, i konsekvenser för olika orters arbetsmark-
nader, i bostadsmarknaden på olika orter, och påverkan på kommunal 
och statlig planering.125

 
125 Snickars (1994) 

 Även de framtida befolkningstalen och de för-
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värvsarbetandes sysselsättnings- och inkomstnivå liksom antalet företag 
kan komma att påverkas av en ökad integration.126

De regionala effekterna vilar dels på synergieffekter mellan olika sek-
torer, dels på fördelningen av resurser. Omfördelning kan ske mellan 
olika områden på både lokal, regional, nationell och internationell nivå, 
och även mellan olika grupper av människor. Både dynamik, synergief-
fekter och fördelningseffekter kräver förhållandevis mycket arbete för 
att kunna analyseras jämfört med att bara studera direkta, genomsnittliga 
effekter. Resultaten av analyserna kan därmed missa viktiga dimensioner 
av infrastruktur och ekonomisk utveckling. Det är därför viktigt att ut-
veckla modeller och öka kunskaperna om olika gruppers nytta av för-
bättrad infrastruktur, liksom att försöka efterlikna den dynamik i eko-
nomisk utveckling och samhällsstruktur som kan bli följden av en inve-
stering transportinfrastruktur. 

 

2.6.2  Introduktionen av nya tågsystem i Sverige 
En sammanfattning av litteraturstudiens exempel på nya tågsystem med 
stora effekter på efterfrågan i Sverige visar att ökningsfaktorerna är olika 
stora, men också att utbudsfaktorerna skiljer sig åt. 

Introduktionen av X 2000 gav relativt sett inte lika stora ökningar 
som de andra tågsystemen i Sverige. Ökningen för tågtrafiken med 
X 2000 beräknades till 40%. Den viktigaste anledningen är att utbudet 
var relativt bra innan introduktionen av de nya tågsystemen, vilket gjor-
de att tågen redan i utgångsläget hade en större marknadsandel än i de 
andra exemplen. En annan anledning är att järnvägsföretagen kan an-
passa taxorna för att maximera sin vinst. Det innebär att tågtrafikopera-
tören sätter priset så att resenärerna får betala mer när utbudet förbätt-
ras, och på så sätt sker inga stora ökningar av resandevolymerna. 

I samtliga fall där resandeökningarna uppgått till flera hundra pro-
cent har utbudet av tågresor på ett eller annat sätt varit bristfälligt innan 
det nya tågsystemet introducerades. Marknadsandelarna har följaktligen 
varit betydligt mindre för tågtrafiken innan utbudsförändringen. Efter 
introduktionen har marknadsandelarna vuxit betydligt. Kustpilen och 
Svealandsbanan är båda nya tågtrafiksystem som fått ökningar på 400-
600% redan de första åren, men där det totala regionala resandet ändå 
domineras av bilresor. 

De marknader tågsystemet är avsett att betjäna är strategiskt viktiga, 
och de växer med tiden genom nygenererat resande, vilket är ett tecken 
på förändringar i samhällsstrukturen genom den förbättrade tillgänglig-
heten. På lång sikt kan därför marknadsandelarna för en etablerad at-

 
126 Tegnér och Holmberg (1995) 
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traktiv tågtrafik förväntas öka, under förutsättning att utbudet utvecklas 
på ett positivt sätt. 

Nya tågsystem i Sverige med stora marknadseffekter 
Trafiksystem Marknad Primär ut-

byggnads-
period 

Ökn.-
faktor 

Utbudsfaktorer 
 

Pendeltågen 
Storstockholm 

Lokal, 
regional 

1968-1974 4 Nytt system, nya tåg 
lägre pris 
högre turtäthet 
samordnat system 

Kustpilen 
Karlskrona–
Malmö 

Regional, 
interreg. 

1991-1995 3 Gammal bana, nya tåg 
inga tågbyten 
lägre pris 
högre turtäthet 

Svealandsbanan 
Stockholm– 
Eskilstuna 

Regional, 
interreg. 

1993-1998 6 Ny bana, nya tåg 
kortare restider 
högre turtäthet 
normalt pris 

X 2000 
Stockholm– 
Göteborg 

Inter-
regional 

1990-1996 1,4 Uppgraderad bana, 
nya tåg 
kortare restider 
nytt servicekoncept 
högt pris 

2.6.3  Forskningsprojektet 

Erfarenheter från andra projekt 
Ett exempel på forskningsprogram där erfarenheter från flera tidigare 
liknande studier samlats handlar om förlängningen av en tunnelbanelinje 
i London, Jubilee Line extension, från centrala London via Docklands 
till Stratford. Såväl effekter på trafik som samhällsstruktur studeras. 
Några erfarenheter är att det är viktigt att beakta pågående markanvänd-
ning, ta hänsyn till ekonomiska, planeringsmässiga och politiska förhål-
landen och bakgrundsfaktorer, räkna med att påverkan sker på olika 
tidshorisont, och att både kvantitativa och kvalitativa undersökningsme-
toder bör komma till användning för att bättre förstå utvecklingsproces-
sen och dynamiken.127 128

Ungefär lika omfattande som forskningen kring tunnelbaneförläng-
ningen i London är före- och efterstudien av Öresundsbrons effekter. 

 

 
127 Jubilee Line Extension (1997) 
128 Lane och Eyers (2001) 
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Studien genomförs i fyra steg och behandlar fyra olika aspekter av på-
verkan; trafik, samhällsstruktur, ekonomi och miljö.129

I tillämpliga delar kan dessa erfarenheter användas i forskningspro-
jektet om Svealandsbanan. 

 

Förväntade effekter av Svealandsbanan 
Svealandsbanan kan förväntas få effekter på samhällsstrukturen, även 
om processen är långsam. Effekterna av den förbättrade tillgängligheten 
kommer dock i första hand att kunna avläsas som ett ökat resande med 
kollektivtrafiken. Det i sin tur kan komma att innebära en minskad bil-
användning. Ur det perspektivet är de områden som får en signifikant 
tillgänglighetsförbättring, det vill säga nära stationerna, de områden där 
förändrade resbeteenden borde kunna utläsas. 

Forskningsprojektet om Svealandsbanans påverkan på resefterfrågan 
och samhällsstruktur varar bara under en begränsad tidsperiod, åren 
1996-2002. Under den perioden skedde trafikstarten på banan. Före- 
och efterstudien blir dock alltför begränsad i tiden för att kunna följa de 
mer långsiktiga effekterna, särskilt beträffande regionala effekter och 
samhällsstrukturen. De samhällsstrukturerande effekterna av trafiken på 
Svealandsbanan, om det nu går att påvisa sådana, kommer sannolikt att 
bli svåra att urskilja i jämförelse med andra, mer betydelsefulla bak-
grundsfaktorer. Bland bakgrundsfaktorerna kan till exempel konjunktu-
rerna nämnas, där en högkonjunktur under slutet av 1990-talet samman-
föll med introduktionen av den nya tågtrafiken. 

Det råder också vissa tvivel om ny kollektivtrafik i allmänhet ger så 
stort bidrag till ökad tillgänglighet att det får konsekvenser för samhälls-
strukturen. Orsaken är att bilismen totalt sett dominerar resandet i väst-
världen. Följaktligen är tillgängligheten med bil för resande och gods-
transporter den viktigaste faktorn. Och tillgängligheten med bil är redan 
nu mycket god. Däremot finns det obestridligen vissa marknadsnischer 
där effekterna av kollektivtrafiksatsningar kan bli stora. En sådan nisch 
skulle kunna vara snabba regionala resor, där Svealandsbanan är intres-
sant när tågen blir det snabbaste färdmedlet mellan regionala och lokala 
centrum i Södermanland, och Stockholm, som även har funktionen som 
ett nationellt centrum. Tågtrafiken har blivit marknadsledande i restid i 
dessa relationer, och restiden är en betydelsefull parameter i uppoffring-
en i form av tid och pengar för en viss resa. Därigenom kan de dyna-
miska effekter som kanske är avgörande för (större) strukturförändring-
ar uppstå. 

 
129 Lundqvist och Snickars (2001) 
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I ett regionalt perspektiv kan följden av tågtrafiken vara att en de-
centralisering sker, det vill säga att tillväxten sprids från Stockholmsregi-
onen till orter längs Svealandsbanan i den mån tågtrafiken förbättrar 
tillgängligheten. Det kan också handla om omfördelning inom en ort, 
genom att koncentrationen av människor runt järnvägsstationerna ger 
en ökad aktivitet i dessa områden. I ett bilsamhälle är det främst kors-
ningar mellan större vägar som har störst aktivitet, vilket kan utläsas i de 
externetableringar utanför de egentliga stadskärnorna av verksamheter 
och service som har skett, och sker. Typiskt för bilsamhället är också att 
all mänsklig aktivitet, liksom följaktligen fastighetspriserna, uppvisar en 
större spridning och jämnhet över markytan än i ett samhälle som do-
mineras av kollektivtrafik. I fallet Svealandsbanan kan det alltså vara 
givande att studera om den ökade tillgängligheten till järnvägsstationer-
nas närhet avspeglas i ökad aktivitet, och då i jämförelse med andra 
områden inom samma ort, eller kanske en annan ort som inte har fått 
motsvarande utbudsförändring – en referensort. Jämförelsen blir i det 
senare fallet naturligtvis behäftad med svagheten att en mängd kända 
och okända ortsspecifika förhållanden skiljer sig åt. 

Hypoteser om regional utveckling och samhällsstruktur skulle alltså 
bli svåra att bevisa eller vederlägga. Kanske krävs ett uppföljningsprojekt 
om något decennium för att få ytterligare aspekter på de långsiktiga 
effekterna – som enligt modellen kommer att pågå i flera decennier 
innan en ny jämvikt i systemet har uppstått. 

I ett första läge är det därför intressant att studera effekterna dels på 
resandet i stort, dels på disaggregerad nivå, det vill säga hos de individer 
som mer eller mindre berörs av tågtrafiken. Det gör det också möjligt att 
studera förväntningarna på Svealandsbanan innan den tas i bruk, kun-
skapen i utbudet i olika skeden såväl som det faktiska beteendet. 

2.7  Teori, modell och hypoteser 

2.7.1  Teori 
Enligt teorin sker det en ömsesidig påverkan mellan trafik och samhälls-
struktur. Trafiken är ett resultat av samhällsstrukturen, och ändrad sam-
hällsstruktur ger också ändrade flöden av resor och godstransporter 
genom att människors verksamheter ändras. Omvänt ger ändrade förut-
sättningar för trafik, till exempel investeringar i infrastruktur, en påver-
kan på samhällsstrukturen. I centrum för förändringarna står individer-
nas val utifrån givna förutsättningar. Dels väljer individerna vilket ställe 
hon/han ska arbeta och bo på, om det behövs en bil och liknande lång-
siktiga val, dels val på kort sikt om hur och när resor ska ske. Det förra 
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kan kallas mobilitetsrelaterade val, det senare för val av resor. Båda 
grupperna är resanderelaterade val, som också är intimt förknippade 
med samhällsstrukturen. 

Individuella resanderelaterade val 

  

Mobilitetsrelaterade val 
(långsiktiga val)

Arbetsplats (ort)
Bostad (ort)
Bostadstyp
Bilinnehav

Val av resande
(kortsiktiga val)

Frekvens
Destination
Färdmedel

Tid på dygnet
Rutt  

Källa: Efter Ben-Akiva och Lerman (1979), samt Fisher (2000) 
Förändringarna vid en utbudsförändring sker med en viss fördröj-

ning.130

• Anpassning av regional struktur inom och mellan stadsregioner. Sker på lång 
sikt och omfattar lokalisering av arbetsställen, arbetsplatser och bostä-
der. 

 

• Strukturella rörlighetsbeslut har medelsiktig karaktär. Omfattar individuel-
la val av bostad, arbetsplats och biltillgång. 

• Resbeslut, snabba förändringar vid förändrat utbud och ändrade villkor. 
Gäller resfrekvens, destination, färdmedel, tidpunkt och färdväg. 

Det finns också andra varianter av att klassificera effekter och be-
skriva hur snabbt dessa effekter uppstår. En indelning med fyra olika 
tidshorisonter (mycket långsamma, långsamma, snabba och omedelbara 
förändringar) gör tidsskillnaderna klarare.131

• Mycket långsamma förändringarna; förändringar i de fysiska nätverken 
(infrastrukturen) och samhällsstrukturen. 

 

• Långsamma förändringar; framförallt förändringar i beståndet av byggna-
der för verksamheter och boende. Byggnaderna har i regel längre livs-
längd än den tid enskilda hushåll och företag använder dem. 

• Snabba förändringar; förändringar i näringslivet och därmed anställning-
ar, och befolkning och boende. 

• Omedelbara förändringar; efterfrågan på transporter och resande. 

 
130 Ben-Akiva och Lerman (1985), s. 328-329 
131 Wegener (1998) 
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Alla dessa mänskliga verksamheter påverkar dock omgivningarna, 
vilket ger förändringar på miljön, och de kan därmed komma att ändra 
förutsättningarna för verksamheterna.132

Återkopplingscykeln 

 

Färd-
medelsvalRuttval

Länk-
belastning

Restider, -sträckor,
-kostnader

Tillgänglighet

Attraktivitet

Investerares
lokaliseringsbeslut

Byggande

Aktiviteter

Användares
lokaliseringsbeslut

Flyttningar

Biltillgång

Res-
generering

Destinationsval

Samhällsstruktur

Trafik

 
Källa: Wegener (1996) 

Om förändringar i trafiken (utbud, efterfrågan) kopplas ihop med 
förändringar i samhällsstrukturen kan en teori härledas. En av teorierna, 
som dock inte innehåller någon information om på vilken sikt samban-
det verkar, är återkopplingscykeln (eng. the land-use transport feedback 
cycle). Återkopplingscykeln visar att trafiken (förflyttningar, transporter) 
och samhällsstrukturen (markanvändning) är intimt förknippade med 
varandra. I gränsskiktet mellan trafik och samhällsstruktur återfinns de 
gemensamma centrala begreppen tillgänglighet och aktiviteter. Ökad 
tillgänglighet genom förbättrade resmöjligheter skapar en ökad attrakti-
vitet på en plats, som omsätts i lokalisering av boende och verksamhe-
ter. Det skapar i sin tur aktiviteter, vilket ger ett behov av flera resor, av 
vilket följer förändrade resmönster och trafikförhållanden. Förändringar 
i samhällsstrukturen är dock generellt sett mer tröga och långsiktiga än 
trafikförändringar. 

 
132 Wegener (1998) 
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2.7.2  Modell 
I konventionella prognosmodeller, till exempel Sampers, brukar trafi-
kens förändringar beräknas efter givna yttre förutsättningar i fyra steg, 
den så kallade fyrstegsmodellen. Ingående beskrivningar av fyrstegsmo-
dellen kan återfinnas i till exempel Ortúzar och Willumsen (1994) eller 
McNally (2000a). Här ska endast en kort återblick ges. 

Fyrstegsmodellen och exempel på förändringsperioder 

Resgenerering

Destinationsval

Färdmedelsval

Ruttval
Svealandsbanan

en dag

en dag - ett år

en dag - tre år

några år innan -
några decennier efter

Lokalisering

 
Fyrstegsmodellen (kolumnen från resgenerering till ruttval) som teori för efterfråge-
ändringar vid utbudsförändringar, och några typiska tidsperioder innan en ny jäm-
vikt uppnåtts för de olika stegen. Tidsperioderna kan dock variera väsentligt. 

Fyrstegsmodellen beskriver att förändringar i trafikutbudet påverkar 
efterfrågan momentant, och att det i verkligheten sker med olika för-
dröjning. De fyra stegen återfinns som en del av återkopplingscykeln, 
nämligen resgenerering, destinationsval, färdmedelsval och ruttval. Ge-
nom att beräkna efterfrågan vid de framtida förutsättningarna (utbudet) 
vid jämvikt kan en prognosmodell baserad på fyrstegsmodellen beräkna 
det framtida resandet, det vill säga en efterfrågeprognos. I forsknings-
projektet studeras bara korridoren längs Svealandsbanan, varför ruttvalet 
är givet. Det är istället mer intressant att inkludera hur lokaliseringen 
påverkar resandet. Följaktligen har ett första steg lagts till, lokalisering, 
och ruttvalet behöver inte beaktas. En teoretisk koppling till samhälls-
strukturens långsiktigt trafikalstrande effekter skapas därmed. 

Förändringarna i efterfrågan börjar genast när utbudet förändras, i 
vissa fall innan utbudet har förändrats (till exempel förväntningar på det 
nya utbudet som påverkar lokaliseringen). Några typiska tidsperioder på 
förändringarna är för färdmedelsvalet från en dag till en annan, föränd-
ringar i destinationsvalet upp till ett år, resgenereringen på längre tid än 
ett år, och förändrad lokalisering kan påverka efterfrågan i flera decenni-
er efter utbudsförändringen. I allmänhet går det minst två till tre år in-
nan ett nytt teoretiskt jämviktsläge nåtts i trafiksystemet, och några de-
cennier innan jämviktsläget har uppnåtts i lokaliseringssystemet. 



 

 Svealandsbanan  71 

Fyrstegsmodellen kan dock i praktiken inte hantera dynamiska för-
ändringar, långsiktiga trender i resbeteendet och en interaktion med 
samhällsstrukturen, vilket är typiskt vid stora utbudsförändringar och 
förändrade bakgrundsfaktorer. Den jämvikt som förutsätts kommer i 
praktiken inte att uppstå. Detta resonemang utvecklas mera i bilaga 7. 

2.7.3  Hypoteser 
Hypoteserna behandlar Svealandsbanan med de avgränsningar som 
forskningsprojektet har. Genom de resultat som tas fram är avsikten att 
hypoteserna ska bevisas eller förkastas till förmån för mothypoteserna, 
att ingen påverkan kan spåras. I vilken omfattning hypoteserna kan ac-
cepteras redovisas i sammanfattningen av kapitlen 5-8. 

Utbud och efterfrågan 
1. Det förbättrade utbudet av tågtrafik ökar efterfrågan på kollektivre-

sor där tågtrafiken har ett attraktivt utbud. 

2. Svealandsbanan innebär en systemförändring i utbudet av resmöjlig-
heter, vilket borde innebära att en dynamisk process inleds i efterfrå-
gan. Introduktionsfasen kommer därför att följas av ytterligare re-
sandeökningar under en relativt lång tid innan en ny jämvikt uppnås. 

Kunskap 
3. Kunskap om utbudet av tågtrafik är väsentlig för stor efterfrågan. 

Den genomgripande systemförändringen som byggandet och trafik-
starten innebar borde ge en allmänt spridd kunskap om utbudet. 

Värdering 
4. Värderingen av utbudet beträffande restider, turtätheter och biljett-

priser (”hårda” utbudsfaktorer) i kollektivtrafiken kan förklara den 
största delen av efterfrågan, oavsett färdmedel. De kortare restiderna 
med tåg på Svealandsbanan ger följaktligen höga mervärden per resa. 

5. Färdmedlet i sig påverkar valet av färdsätt för hela resan. Snabbtågen 
på Svealandsbanan har bidragit till den ökade efterfrågan på kollek-
tivresor genom god komfort, service och design (”mjuka” utbudsfak-
torer). 

Beteende 
6. Det radikalt förbättrade utbudet av tågtrafik med Svealandsbanan 

medför att tillgängligheten ökar, vilket gör att människor reser mer, 
väljer andra färdmedel och andra målpunkter än före utbudsföränd-
ringen. 
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7. Den ökade attraktiviteten för kollektivtrafiken gör att människors 
beroende av bil för regionala resor minskar, vilket medför att bilin-
nehavet minskar. 

8. Anslutningsresor till och från järnvägsstationerna sänker tillgänglig-
heten och attraktiviteten för kollektivtrafiken jämfört med bilresa. 

Tillgänglighet 
9. Efterfrågeökningen kan förklaras av att den regionala tillgängligheten 

till orterna längs Svealandsbanan förbättrades av den snabba tågtrafi-
ken. 

10. Inom orterna har den största relativa förbättringen av tillgängligheten 
skett i områdena nära järnvägsstationerna, vilket resulterar i större 
påverkan nära stationerna. 



 

 Svealandsbanan  73 

3.  Metoder 
Forskningsprojektet utformades som en fallstudie av effekterna av den 
nya tågtrafiken på Svealandsbanan. Metoderna valdes för att möjliggöra 
jämförelser mellan läget före och läget efter introduktionen. De områ-
den som undersöktes var utbud, efterfrågan och tillgänglighet, där insat-
serna koncentrerades till att beskriva resbeteendet som en följd av för-
ändringarna. En sammanfattning av de metoder som använts i forsk-
ningsprojektet framgår av tabellen nedan. 

Metoder i forskningsprojektet om Svealandsbanan 
Del Metoder, underlag 
Svealandsbanans tillkomst 
och regionens utveckling 

Tryckta och otryckta källor, statistik (SCB) 
Sammanställning 

Utbud och efterfrågan Tidtabeller, resanderäkningar, trafikmätningar 
Bearbetning och analys 

Kunskap, värderingar och 
resbeteende 

Intervjuundersökningar, SP- och RP-frågor 
Bearbetning och analys  

Tillgänglighet Modellberäknad med Sampers 
Tidsgeografi 
Bearbetning och analys 

Några av slutsatserna baseras på resultat från flera olika ansatser och 
metoder. I några fall kunde ett behov av metodutveckling identifieras (se 
kapitel 9). 

3.1  Utbud och efterfrågan 
Utbudsbeskrivningen har genomförts genom att sammanställa tillgängli-
ga data, i första hand tidtabeller och taxor för buss- och tågtrafiken. 

Efterfrågan har beskrivits genom att sammanställa resande- och tra-
fikräkningar. I vissa fall saknas uppgifter om exakt efterfrågan till exem-
pel uppdelat på olika resärenden och reslängder. 

3.1.1  Regionalt resande 
Definitionen av regionalt resande behöver klargöras. En definition är att 
resande som sker inom en kommun är lokalt resande, inom ett län regi-
onalt, och över en länsgräns interregionalt resande. En annan definition 
är ressträckan; upp till 10 km är lokalt resande, 10-100 km regionalt 
resande och längre ressträckor än 100 km interregionalt resande. Den 
senare definitionen används vid Banverkets samhällsekonomiska kalky-
ler i allmänhet. I Sampers har definitionen dock kompletterats med ett 
kriterium som till viss del delar upp resandet efter resärende. Arbets-
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pendling, även pendling på längre sträckor än 100 km, beräknas av de 
regionala modellerna.133

För att dagligt resande ska vara möjligt krävs att restiden inte är för 
lång. Resans medelhastighet är därmed viktig. Ressträckan per tidsenhet 
varierar dock avsevärt mellan olika färdmedel. I avhandlingen har en 
egen definition på regionalt resande valts; resande på sträckan Eskilstu-
na–Stockholm (115 km) eller på delsträckor mellan dessa orter kallas 
regionala resor, oavsett resärende. Resor bortom (väster om) Eskilstuna 
definieras här som interregionala. Resor bortom Stockholm borde i 
konsekvensens namn också kallas interregionala, men någon sådan ur-
skiljning kan inte göras på grund av brist på data. Definitionen innebär 
att begreppet regionala resor i denna avhandling avser jämförbart resan-
de från tiden med den gamla tågtrafiken, såväl som busstrafiken och den 
nya tågtrafiken på Svealandsbanan på sträckan Eskilstuna–Stockholm. 
Egentligen är det dock först med de regionala snabbtågen på Svealands-
banan som resandet har blivit övervägande regionalt till sin karaktär. 

 Därmed innebär definitionen att det resande 
som kan göras dagligen kallas regionalt (eller lokalt), medan det långväga 
resandet som sker mer sällan är interregionalt. 

3.1.2  Trafikmätningar på vägar 
Trafikmätningarna i vägnätet har utförts av Vägverket. Mätningarna är 
maskinella, och mätutrustningen registrerar antalet passerande hjulaxlar. 
Från dessa registreringar beräknas det totala antalet fordon, och antalet 
lastbilar. Lastbilar definieras här som de fordon som har ett axelavstånd 
över 3,3 m, och inkluderar följaktligen även bussar. Antalet bussar är 
dock i allmänhet marginellt jämfört med lastbilarnas antal. 

Sedan 1988 sker beräkningar av vägavsnittets årsmedeldygnstrafik 
(ÅDT) genom mätningar av trafikflödet i en slumpmässigt vald punkt 
utmed vägavsnittet under 4-12 dagar, fördelade på vardag och helg, vid 
2 eller 4 mättillfällen under olika delar av året. Vägavsnitt definieras här 
som ett avsnitt av vägen med homogen trafik. I praktiken väljs ett av-
snitt av vägen mellan korsningarna för två läns- eller riksvägar. Flödet 
tillåts dock variera inom ett visst intervall. Punktens ÅDT kan alltså 
skilja sig från avsnittets medelflöde, genom att korsningar med mindre 
vägar på det valda vägavsnittet kan tillföra trafik.134

Mätningarna sker följaktligen under ett varierande antal dygn vid var-
je vägavsnitt. Antalet mätningar (n) redovisas dock inte av Vägverket, 
inte heller standardavvikelsen. Antalet fordon (ÅDT) redovisas istället 
med ett 95% konfidensintervall. Konfidensintervallets storlek är bero-

 

 
133 Sampers version 643. Teknisk dokumentation (2001) 
134 Mätningar före 1988 gjordes längs hela vägavsnittet 
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ende av om trafikmätningarna skett vid 4 eller färre mättillfällen, biltra-
fikens säsongsmässiga och tillfälliga variationer, och antalet godkända 
mätningar.135

I det här sammanhanget är det antalet personbilar som är mest in-
tressant. Den uppgiften framgår dock inte direkt av materialet. Eftersom 
den totala trafiken består av en del lastbilar och en del personbilar kan 
antalet personbilar lätt beräknas. 

 

Antag att konfidensintervallet för den totala trafiken är större än 
konfidensintervallet för lastbilarna, och att det är parvisa observationer. 
Konfidensintervallet för antalet personbilar kan då approximativt be-
räknas; 

kipb = ((kitot)2 - (kilb)2)1/2 
där kipb är ett 95% konfidensintervall för antalet personbilar, kitot för den 
totala trafiken och kilb för antalet lastbilar. 

Vägverket har också en fast mätpunkt på E20 väster om Eskilstuna 
och väster om avfarten till väg 53, vid Gröndals trafikplats. Den fasta 
mätpunkten registrerar antalet passerande fordon kontinuerligt. Det 
finns dock ett visst bortfall. För år 2000 var det ca 80 dagar som inne-
höll någon timme med bortfall. En anledning till bortfallet är att mät-
punkten har drivits med slang över körbanan på 13-metersvägen, och 
det är problem med plogning främst under vinterperioden. Någon nog-
grann beräkning av konfidensintervallet går därför inte att göra på ett 
enkelt sätt på de mätdata som redovisas i avhandlingen, men här antas 
att α≈0.136

3.2  Intervjuundersökningarna 

 

3.2.1  Undersökningsperiod 
I forskningsprojektet ingår tre undersökningsomgångar: Våren 1997, 
våren 1998 och våren år 2000. Tidpunkterna representerar situationen 
just före, en kort tid efter, respektive några år efter Svealandsbanans 
trafikstart. Avsikten är att skapa en tidsserie av undersökningsdata från 
introduktionsförloppet. 

3.2.2  Undersökningsmetodik 
Forskningsprojektet har genomförts med en kvantitativ ansats, det vill 
säga en studie som huvudsakligen mäter (kvantifierar) de samlade effek-
terna enligt en teori efter ett rationalistiskt synsätt.137

 
135 Årsmedeldygnstrafik (1999) 

 Insamlingen av 

136 Mats Hagström, Vägverket. E-post 2002-06-27 
137 Se till exempel Bryman (1997) 



 

 Introduktion av regionala snabbtåg 76 

data om resvanor, kunskap och värdering av utbudet med olika färdme-
del har genomförts i tre omgångar. För undersökningarna har två grup-
per av människor valts ut, nämligen boende och kollektivresenärer. De 
två grupperna kan antas ha olika genomsnittliga värderingar, även om 
vissa individer är desamma i båda grupperna. I analogi med gruppen 
kollektivresenärer skulle det vara intressant att intervjua en grupp bilis-
ter, men avsikten var istället att fånga upp bilresenärerna från områdena 
längs Svealandsbanan bland de boende. 

Undersökningstidpunkter 

t

efterfrågan

utbud
utbudsförändring
- ny infrastruktur

1997 1998 2000

Q

 
Schematisk beskrivning av undersökningstidpunkternas koppling till utbudsföränd-
ringen på Svealandsbanan. 

Boende har intervjuats med hjälp av postenkäter, medan resenärerna 
har intervjuats med bärbara datorer ombord på bussar och tåg. Innehål-
let i frågeformulären för de två grupperna har varit i princip det samma, 
dock med den skillnaden att de boende har fått frågor om sin senaste 
kollektivresa respektive bilresa utanför bostadsorten, medan resenärerna 
fått frågor om sin pågående resa. 

Metoden att intervjua med postenkäter valdes för att med god eko-
nomi täcka ett demografiskt genomsnitt av befolkningen i utvalda om-
råden. Även telefonintervjuer övervägdes, men detta skulle enligt för-
frågning hos olika konsulter vara dyrare per intervju. Postenkäter be-
dömdes ge ett acceptabelt resultat även med hänsyn till ett beräknat 
större bortfall. För en närmare beskrivning av metodernas för- respekti-
ve nackdelar hänvisas till annan litteratur, till exempel Wärneryd (1993) 
eller Aaker, Kumar och Day (1998). 
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Intervjumetoder 

  

Postenkäter

Datorintervjuer

panel
Boende

Resenärer
 

Intervjuer med bärbara datorer ombord på bussar och tåg har an-
vänts tidigare vid avdelningen på KTH i flera olika sammanhang från i 
början av 1990-talet.138

Analys 

 Erfarenheterna från de tidigare intervjuunder-
sökningarna har kommit till användning i detta forskningsprojekt. En 
stor fördel är att det är intervjupersonen själv som ”stansar” sina svar, 
vilket gör att det momentet av efterbearbetning bortfaller. 

Analysen av intervjuundersökningarna har huvudsakligen genomförts 
med statistiska verktyg (SPSS). Vid analysen har undersökningarna stra-
tifierats. Första nivån delar upp resultaten från Svealandsbanan respekti-
ve Nyköpingslinjen, i andra nivån om det gäller boende eller kollektivre-
senärer, i tredje nivån om de boende har åkt bil eller inte, eller kollektiv-
trafik eller inte. 

Stratifiering vid analysen 

Boende Kollektivresenärer

Svealandsbanan

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

Boende Kollektivresenärer

Nyköpingslinjen

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

 
Figuren som visar stratifieringen återkommer vid respektive analys i 

kapitel 6 och 7. Aktuella nivåer presenteras där klart, medan de nivåer 
som inte är relevanta för analysen skuggas. Det finns även flera nivåer i 
vissa analyser, till exempel socioekonomiska förhållanden, men det 
framgår vid respektive resultat. 

 
138 Se till exempel Kottenhoff (1999) 
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3.2.3  Postenkäter 
För att välja ut boende för intervjuerna valdes slumpvis ett antal inter-
vjupersoner i de aktuella postnummerområdena från ett kommersiellt 
adressregister. Intervjupersonerna ska motsvara ett representativt urval 
av befolkningen i åldrarna 16 till 74 år. Åldersgruppen motsvarar om-
kring 72% av befolkningen i riket139

Panelundersökning är en av metoderna att undersöka en grupps pre-
ferenser före och efter en viss händelse.

, och den har valts för att på effekti-
vaste sätt ringa in de människor som dominerar personresandet. 

140

Postenkäterna har sedan skickats till alla intervjupersoner samtidigt, 
2 400 enkäter 1997 och 1998, och 3 000 enkäter 2000. Huvuddelen av 
de utskickade enkäterna har returnerats ifyllda av intervjupersonerna 
tämligen omgående. Efter ungefär två veckor har en påminnelse skickats 
ut, vilket gav ytterligare några svar. Efter ytterligare en vecka har en 
påminnelse med en ny enkät skickats ut med löfte om en belöning om 
enkäten returneras ifylld inom några dagar. Respondenter som skickat in 
en ifylld enkät efter andra påminnelsen har fått en belöning i form av en 
Trisslott eller en biocheck. Den sista påminnelsen gjordes med postkort 
första året, men via telefon 1998 och 2000. 

 I det här fallet valdes panel-
undersökning utformad så att i varje undersökningsomgång (1997, 1998, 
2000) delas de boende in i tre grupper, där 1/3 byts ut varje gång. 1/3 
av intervjupersonerna får följaktligen alla tre enkäterna, medan de andra 
får en eller två. Fördelen med metoden är att förändringar i kunskap, 
värderingar och beteende i en enskild grupp bland intervjupersonerna 
under en tidsperiod blir tydliga, samtidigt som förändringar beroende på 
ändrad befolkningssammansättning kan fångas upp. Det senare är ute-
slutet om panelen skulle ha samma individer under hela perioden. 

Målsättningen med minst 60% svarsfrekvens på bruttourvalet har 
uppnåtts totalt alla tre åren. I enskilda områden är dock bruttosvarsfre-
kvensen mellan 53% och 75%. De områden som inte nått upp till 60% 
är några landsbygdsområden med få respondenter, samt Eskilstuna år 
2000 där bortfallet från bruttourvalet i panelen varit stort med ett tre år 
gammalt urval. I undersökningen år 2000 beställdes fler telefonpåmin-
nelser än 1998 för att försöka öka bruttosvarsfrekvensen till målsätt-
ningen i alla enskilda områden i undersökningen. Detta lyckades dock 
inte helt. Nettosvarsfrekvensen har däremot blivit hög i dessa områden 
tack vare telefonpåminnelserna (65-85%). De som inte svarat har bland 
annat angett att de inte vill svara, inte har tid, språksvårigheter, flyttat, 
rest bort eller andra orsaker. Någon bortfallsanalys om vilka personer 

 
139 Statistisk årsbok för Sverige 2001. SCB 
140 Se till exempel Aaker, Kumar och Day (1998) 
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som inte svarat på enkäterna är inte genomförd, förutom de data som 
redovisas i tabellen. Undersökningsperioden har genom påminnelserna 
utsträckts från april till juni alla tre undersökningsåren. 

Postenkätundersökningens svarsfrekvens totalt 
 1997 1998 2000 
Undersökningsperiod 9 april–

10 juni 
24 april–

30 juni 
3 april–
27 juni 

Planerat urval 2 395 2 395 3 000 
Egentligt bruttourval 2 395 2 395 2 981 

  Flyttat/vistas utomlands eller till sjöss 7  23  15  
  Sjuk 6  16  40  
  Talar ej svenska 2  22  8  
  Fel adress, flyttat 31  61  305  
Summa ej målgruppsaktuella 46 122 368 
Nettourval 2 349 2 273 2 613 

  Ej svar 744  693  710  
  Vill ej medverka/tidsbrist 42  40  65  
Summa bortfall 786 733 775 
Inkomna enkäter 1 563 1 540 1 838 
Svarsfrekvens, netto 67% 68% 70% 
Svarsfrekvens, brutto 65% 64% 62% 

Enkäternas innehåll och undersökningens uppläggning har utformats 
av rapportförfattaren med hjälp av erfarenheter från ett examensarbete, 
handledarnas kunskap och tillgänglig metodlitteratur. Ett par mindre 
provundersökningar genomfördes också före den första stora under-
sökningen. Till de tre huvudundersökningarna anlitades en konsultfirma, 
Sifo Research & Consulting AB (nuvarande Research International AB), 
som svarade för urvalsprocessen, enkätutskick, påminnelser, kodning 
och stansning av svaren. 

3.2.4  Datorintervjuer 
Intervjuerna ombord på bussar och tåg genomfördes i egen regi. 1997 
gjordes intervjuer ombord på tågbussarna Eskilstuna–Stockholm, en 
mindre del ombord på tågen Eskilstuna–Flen, samt på tågen Nyköping–
Stockholm. 1998 gjordes intervjuerna ombord på Svealandsbanetågen 
Eskilstuna–Stockholm, tågen Nyköping–Stockholm, och tågbussarna på 
sistnämnda sträcka. 2000 gjordes undersökningarna ombord på tågen på 
Svealandsbanan och Nyköping–Stockholm. I samtliga fall genomförde 
intervjupersonalen reseprogram med turer i båda riktningarna utspridda 
över veckans dagar och dygnets timmar. 
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En intervju började med att personalen som ska intervjua frågar den 
tilltänkta intervjupersonen vart hon eller han ska resa. Var det en resa 
med start och mål på andra ställen än i undersökningsområdena fick 
personen i allmänhet inte göra intervjun. Personalen gav därefter en 
bärbar dator utrustad med ett självinstruerande frågeprogram till inter-
vjupersonen, som på egen hand fick köra intervjuprogrammet. Tiden 
varierade beroende på intervjupersonens datorvana och noggrannhet, 
men en intervju tog i allmänhet mellan 20 och 30 minuter. 

Fördelen med datorintervjuer är att resultaten kan bearbetas direkt. 
För flertalet intervjuer 1997 har också en dubbelsidig enkät med betyg-
sättningsfrågor delats ut till intervjupersonen. Avsikten var att direkt 
kunna jämföra värderingarna av olika alternativ med postenkätens svar. 

Datorundersökningarnas svarsfrekvens totalt 
 1997 1998 2000 

Undersökningsperiod 24 april–16 maj 24 april–8 maj 7–18 april 
Nettourval 680 836 990 
Antal genomförda 
intervjuer 491 490 502 
Svarsfrekvens, netto 72% 59% 51% 
Intervjuer genomförda 
av 

Oskar Fröidh, 
Lars Segerman, 

I. Sörhammar 

Ingmar Sör-
hammar, 

Karin Törnström 

Ludvig Anders-
son 

Svarsprocenten ombord på bussar och tåg blev 50-70%, men var ge-
nerellt sett högre på bussarna än tågen. Andelen beräknas genom att 
dela antalet användbara intervjuer med antalet tilltänkta intervjuperso-
ner. I bortfallet ingår då avbrutna intervjuer, personer som inte ville eller 
inte hann göra intervjun, personer som sov när intervjupersonalen pas-
serade, och de som redan hade gjort intervjun. Tillfrågade personer som 
reser längre sträcka än till Eskilstuna respektive Nyköping har däremot 
räknats bort från nettourvalet. Den höga svarsfrekvensen på bussarna 
1997 berodde på att resan där tar längre tid och på så sätt gav intervju-
personen ro att göra intervjun, samt att resenärer på delsträckor i högre 
grad hann göra intervjun. 

En iakttagelse är att det var förhållandevis många äldre personer, fö-
reträdesvis pensionärer, som avböjde att göra datorintervjun, med hän-
visning till bristande kunskap om datorer eller bristande tid eller intresse. 
Yngre personer vill tvärtom ofta gärna göra intervjun. Dessutom inne-
bär de korta restiderna med tågen på Svealandsbanan att resenärer som 
reste delsträckor är underrepresenterade i datamaterialet, liksom att an-
delen intervjuer i högtrafiktid är lägre än i den verkliga fördelningen. 
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Bortfallet är också för stort i vissa fall med den använda metoden. Till-
sammans innebär detta att det är okänt hur representativt urvalet i da-
tamaterialet är för den genomsnittlige tågresenären. 

 
En resenär på Svealandsbanan 2000 blir instruerad hur det går till att genomföra 
en intervju med bärbar dator. 

För datorundersökningarnas uppläggning och genomförande svarar 
huvudsakligen författaren. Frågeprogrammet har vidareutvecklats från 
den grund som Lars Segermans examensarbete lade med undersökning-
ar längs Svealandsbanan 1996.141

3.2.5  SP och RP-metodernas teoretiska bakgrund 

 Examensarbetet kan betraktas som en 
provundersökning till detta projekts huvudundersökningar. 

Stated Preferences (SP) och Revealed Preferences (RP) är två undersök-
ningsmetoder som kan beskriva den undersökta gruppens preferenser, 
eller värderingar. Båda metoderna har använts i forskningsprojektet för 
att undersöka boendes och kollektivresenärers värderingar av olika ut-
budsfaktorer bland resmöjligheter. Värderingarna antas spegla indivi-
dernas nyttor av olika alternativa val, och den teoretiska grunden åter-
finns inom beteendevetenskapen. Till exempel Ben-Akiva och Lerman 
(1985), Hensher och Button (2000), Gärling, Laitila och Westin (1998), 
Lindh (1998) och Nerhagen (2001) avhandlar beteende och valprocesser 
beträffande resande. 

SP söker klarlägga värderingarna genom hypotetiska val, medan RP 
utgår från faktiska val. SP mäter vad människor säger att de ska göra, 

 
141 Segerman (1997) 
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medan RP mäter vad de gör eller har gjort, till exempel i en resvaneun-
dersökning. 

Individens valprocess för att resa 
Individens bakgrunds-

faktorer  (socio-
ekonomi, erfarenheter)

Attribut för
alternativa

resmöjligheter

Information
om alternativa
resmöjligheter

Perceptioner (övertygelse)

Attityder

Preferenser

Avsikter

Resbeteende

Begränsningar i
tillgång till

resmöjligheter
Individens

restriktioner

 
En modell över människans sätt att välja resa, eller inte resa. Notera att perceptio-
nerna är starkt styrda av individens övertygelse. Källa: Pearmain, Swanson, Kroes 
och Bradley (1991) 

Resultaten från metoderna kan skilja sig åt genom att individen 
genomför ytterligare ett steg i en valprocess fram till ett resbeteende i 
RP, ett steg som inte ingår i SP (se illustration).142 Bland annat indivi-
dens socioekonomiska faktorer påverkar resultatet.143 I SP är det ofta 
svårigheter att få alla intervjupersoner att förstå beskrivningen och att 
kunna föreställa sig de relevanta faktorerna av ett hypotetiskt alternativ, 
medan det i RP kan vara svårigheter att samla data från de viktigaste 
faktorerna som styrde valet för individen. Erfarenheter från brittiska 
studier pekar till exempel på att värdena för turtäthet och byten blir 
olika med SP och med RP.144

McFadden (1998) hävdar att det är sällsynt att en SP-undersökning 
av en hypotetisk marknad överensstämmer med de verkliga preferenser-
na. För att SP-studien ska ge bra resultat krävs att konsumenterna är 
upplysta och tränade i att välja i liknande situationer, och att förändring-
en som studeras nära ansluter till en möjlig verklig förändring. I annat 
fall krävs en kalibrering av modellen, vilket till exempel kan göras ge-
nom att kombinera SP-data med RP-data.

 

145

 
142 Pearmain, Swanson, Kroes och Bradley (1991) 

 

143 Ortuzar och Iacobelli (1998) 
144 Wardman (2001) 
145 McFadden (1998), s. 361 
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Felkällor med SP och RP 
 SP RP 
Urvalsfel ● ● 
Bortfall ● ● 
Rapporterade uppgifter ● ● 
Frånvaro av restriktioner ●  
Bekräftelse ●  
Rationalisering ●  
Policysvar ●  
Några möjliga felkällor med Stated Prefe-
rences (SP) och Revealed Preferences (RP). 
Från Widlert (1992) 

Det finns flera möjliga felkällor som kan påverka modellernas an-
vändbarhet och resultat. Urvalsfel och bortfall handlar om att gruppen 
intervjupersoner är relevant, liksom att svarsandelen är (tillräckligt) hög. 
Vid bearbetningen av data kan det uppstå fel, och de kan bli felrapporte-
rade. För SP är även en frånvaro av restriktioner i undersökningen en 
möjlig felkälla. Frånvaron av restriktioner innebär att varje individ i 
verkligheten har begränsningar i valmöjligheterna som kanske inte fram-
går genom undersökningens utformning. Det kan till exempel gälla bud-
getrestriktioner och fasta arbetstider som gör att det faktiska valet inte 
överensstämmer med de egna värderingarna. 

Intervjupersonerna kan också ge svar som inte speglar deras egentli-
ga värdering av faktorerna av flera skäl. Till det hör viljan att få bekräf-
telse att man gjort något bra, det vill säga svaren ges som intervjuperso-
nen tror att den som undersöker vill ha dem. Rationalisering av frågorna 
och att besvara dem med bara en, eller ett fåtal faktorer i åtanke om den 
första faktorn inte kan skilja alternativen åt, kallas lexikografiska svar. 
Slutligen kan intervjupersonen ge policysvar, det vill säga svara som han 
eller hon tycker att det borde vara, inte som han eller hon värderar ett 
befintligt alternativ. 

Betygsättning och parvisa val för att värdera olika hypotetiska reseal-
ternativ i SP-undersökningar har i metodstudier visat sig ge bättre resul-
tat än till exempel rangordning av olika alternativ. Andelen lexikografis-
ka svar är i regel liten i de förstnämnda metoderna. Speciellt viktigt för 
att få bra resultat är att anpassa SP-undersökningen till intervju-
personens aktuella situation.146 147 148

 
146 Widlert (1994) 

 

147 Lindqvist Dillén (1995), s. 52 
148 Ortúzar och Garrido (2000) 
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Några exempel på svarsfördelning vid betygsättning är att vissa in-
tervjupersoner försöker fördela betygen runt ett medelvärde, vilket är 
det idealiska för utvärderingen. Andra har genomgående använt betyget 
1 för allt det de inte gillar, och 10 för det de gillar. Alla metoder måste 
därför i idealfallet kunna hantera olika strategier från intervjupersoner-
nas sida utan att ge systematiska fel i resultaten. 

Ansatsen i detta forskningsprojekt har varit att tillämpa befintliga 
metoder för en fallstudie, varför läsaren hänvisas till annan litteratur för 
ytterligare kunskaper om metoderna, till exempel Widlert (1992) eller 
Lindqvist Dillén (1995), Widlert (1994), Louviere, Hensher och Swait 
(2000), Louviere och Street (2000) samt Sanko, Daly och Kroes (2002). 

3.2.6  Tillämpning av SP i undersökningarna 
Både betygsättning och parvisa val har använts som SP-metoder i detta 
forskningsprojekt. I postenkäten användes betygsättning, eftersom be-
tygsättning bedömdes vara den enklaste och billigaste metoden att 
genomföra för intervjupersoner i hemmamiljö. Även buss- och tågrese-
närer fick samma SP-undersökning 1997 som i postenkäten i avsikt att 
kunna jämföra kollektivresenärers svar med boendes. I de följande två 
undersökningarna ombord på tåg 1998 och 2000 genomfördes dock 
undersökningarna med parvisa val på bärbara datorer, eftersom det är 
smidigare vid ett mindre antal intervjuer och ger mindre efterarbete. 

De mest intressanta skillnaderna mellan åren är naturligtvis de som 
beror på populationens faktiska förändringar i värderingen av reseför-
slagen. Störning (bias) av stickprovspopulationens värderingar före-
kommer dock, och kan bland annat bero på något ändrade geografiska 
områden och vissa ändringar i undersökningsmetoden. Det är därför 
intressantare att söka tendenser än att fastställa exakta värden. 

SP betygsättning 
I postenkäten ingår några frågor om hur intervjupersonen värderar en 
resa mellan sin bostad och Stockholms innerstad (se bilaga 10). Frågorna 
har olika nivåer på faktorerna färdmedel, pris, turtäthet och restid (se 
bilaga 2). Betygsättningen är relativ, det vill säga betyget är beroende av 
de faktorer och nivåer som förekommer i frågorna. Nivåerna är också 
anpassade efter bostadsort. Det går därför inte att slå ihop svaren från 
olika undersökningsområden, eller att extrapolera resultatet till frågor 
som ligger utanför det undersökta området. Värderingen sker i form av 
betyg på en skala mellan 1 och 10, där 1 är betyget för mycket dåligt och 
10 är betyget för mycket bra. 

Det första undersökningsåret, 1997, valdes nivåer på faktorn restid 
som ger svårigheter att utvärdera resultatet, främst av skälet att frågorna 
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skulle vara realistiska. I 1998 och 2000 års undersökningar har nivåerna 
korrigerats i tre av de tio betygsättningsfrågorna och frågedesignen blev 
i högre grad ortogonal än den var tidigare. Den ändrade frågekonstruk-
tionen förbättrade resultatet men ger mindre säkerhet i utsagor om stor-
leken på förändringarna före och efter Svealandsbanans trafikstart. Kon-
trollområdet (kallat ”Eskilstuna 6”) med den gamla frågedesignen även 
åren 1998 och 2000 har stärkt misstanken att 1997 års frågedesign ger 
ett sämre resultat. Problemen med 1997 års undersökning uppstod ge-
nom att resultaten av provundersökningen inte analyserades tillräckligt 
djupt på grund av tidsbrist i föreundersökningen inför Svealandsbanans 
trafikstart. 

Betygsättningsfrågorna har delats upp i två frågepaket, sex delfrågor 
4.1A-4.1F och fyra delfrågor 4.2A-4.2D. Uppdelningen gjordes efter en 
provundersökning, där flera intervjupersoner tyckte att tio betygsätt-
ningsfrågor i samma värdering var för mycket för att kunna ta hänsyn 
till alla faktorer. Dessutom har en bilfråga lagts till, fråga 4.2E i 1997 års 
undersökning, och fråga 4.1G i de två följande. 

I det första frågepaketet (4.1A-4.1F) korrelerar faktorn färdmedel 
med restiden i syfte att få realistiska frågor. Faktorn turtäthet är lika i alla 
delfrågorna för att precisera turtätheten för intervjupersonerna, men kan 
följaktligen inte analyseras. I det andra frågepaketet (4.2A-4.2D) är de-
signen ortogonal beträffande restid, biljettpris och turtäthet med två 
nivåer vardera, givet färdmedlet snabbtåg. Frågekonstruktionen är med 
andra ord inte ideal för analysen, men avsikten var att förenkla och an-
passa frågorna till intervjusituationen. 

I 1997 års undersökning är en fråga i vardera av de två frågepaketen 
lika. Avsikten var att kalibrera betygssvaren mellan frågorna eftersom 
några intervjupersoner har gett olika betyg på samma utbudsfaktorer 
(vilket är rimligt vid en relativ värdering). För att kalibrera analysen med 
frågepaketen 4.1 och 4.2 tillsammans prövades att ta hänsyn till den 
skillnaden genom att införa en skalfaktor. Skalfaktorn visade sig dock ha 
liten betydelse, och skillnaden blev ett något sämre resultat beträffande 
förklaringsgrad (R2) och t-värden. Även analys av frågepaketen separat 
har prövats, men det gav inte efterfrågad signifikans. Analysen gjordes 
därför slutligen med frågorna tillsammans utan skalfaktor. 

Bilfrågan analyserades med en generisk ansats, det vill säga betyget, 
restiden och kostnaden för en bilresa jämställdes med motsvarande 
kollektivresa. Resultaten av analysen blev dock inte bra, med stora, till 
synes slumpmässiga variationer mellan åren och orterna. Troligen är 
antalet observationer av bilalternativet för litet, vilket ger större variatio-
ner i stickprovet, och det kan också finnas andra, dolda faktorer inter-
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vjupersonerna tagit hänsyn till. I analysen av faktorernas värde inklude-
rades därför bara de tio kollektivtrafikalternativen. 

Regressionsanalys 
Betygsättningen har utvärderats med multipel linjär regressionsanalys i 
syfte att bestämma parametervärden på faktorerna. Metoden bygger på 
att undersökningspopulationens värdering av sambandet mellan en vari-
abel, den beroende variabeln, och flera andra variabler, förklaringsvari-
abler, estimeras.149

I det här fallet är det betyget som är den beroende variabeln, och 
värderingen av färdmedel, restid, turtäthet och biljettpriset som är för-
klaringsvariabler. Sambandet uttrycks i regressionskoefficienter, eller 
parametervärden. Med minsta kvadratmetoden anpassar regressions-
analysen mätvärdena till en linje. Matematiskt uttrycks multipel linjär 
regressionsanalys som att man anpassar funktioner av typen 

 Betygen antas vara ett relativt mått på den nytta en 
individ har av ett alternativ med vissa attribut, eller utbudsfaktorer. Vid 
regressionsanalys är det viktigt att det finns kausalitet mellan den bero-
ende variabeln och förklaringsvariablerna, och att finna hur starkt sam-
bandet är mellan variablerna, korrelation. 

y = a + b1x1 + b2x2 + ... + bkxk 
där y är den beroende variabeln (betyg), a en konstant, och b1, b2, ... bk 

parametervärden för x1, x2, ... xk, som är de förklarande variablerna (färd-
medel, restid, turtäthet, biljettpris). I estimeringen ingår dock olika fel-
källor, och undersökningspopulationens (stickprovets) värderingar 
kommer därför i praktiken att avvika från det verkliga värdet på ett 
slumpmässigt sätt. Denna slumpmässiga variation brukar betecknas ε.150

När parametervärdena är bestämda har betygspoängen räknats om i 
enheten kronor för alla faktorer genom att dividera med betygspoängen 
för pris (kr).

 

151

SP med parvisa val 

 Metoden är enkel, och ger i allmänhet rimliga resultat i 
jämförelse med tidigare liknande undersökningar med olika metoder. 

Ombord på bussar och tåg genomfördes undersökningar med bärbara 
datorer och frågeprogrammet MINT.152 I SP-delen användes metoden 
parvisa val med en fraktionell faktordesign.153 154

 
149 Gujarati (1995) 

 De faktorer som un-
dersöktes var färdmedel, restid, turtäthet och biljettpris (se bilaga 5). 

150 Andersson, Jorner och Ågren (1994) 
151 Kottenhoff (1999), s. 182 
152 User´s manual for the MINT… (1994) 
153 Pearmain, Swanson, Kroes och Bradley (1991) 
154 Lindqvist Dillén (1995) 
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Sammanlagt fick varje respondent (intervjuperson) göra åtta parvisa val 
mellan olika kombinationer av nivåer av utbudsfaktorerna. Resenären 
hade tidigare i frågeprogrammet angett en kostnad och restid för resan 
som pågår. Nivåerna i SP-undersökningen anpassades därigenom till de 
verkliga nivåerna. 

Resultaten av kollektivresenärers parvisa val på bärbara datorer ana-
lyserades med hjälp av programvaran ALOGIT. Programmet bygger på 
teorier om konsumentval på basis av en logitmodell, och beräknar pa-
rametervärden.155

3.2.7  Restidselasticitet 

 Resultaten har därefter omräknats i monetära enheter 
(i kronor eller procent av biljettpriset). 

Efterfrågeelasticiteter är ett relativt enkelt sätt att beräkna efterfrågans 
känslighet för utbudsförändringar. Det är dock ganska grova och unge-
färliga mått, och noggrannheten är inte lika bra som resultat genererade 
av en väl fungerande prognosmodell.156

Eik = (1-P(i)) × ak × Xik 

 En formel som tar hänsyn till 
den aktuella marknadsandelen vid beräkning av efterfrågeelasticiteter 
kan generellt skrivas 

där Eik är elasticiteten för komponent k för alternativ i, P(i) sannolikhe-
ten, eller marknadsandelen för alternativ I, ak parametervärdet för kom-
ponent k, och Xik variabelvärdet av faktorn X för komponent k för al-
ternativ i.157 158

Utifrån de estimerade parametervärdena kan i det här fallet restids-
elasticiteter beräknas. En elasticitet på -1 betyder att 1% kortare restid 
ger 1% flera resenärer, medan -2 innebär att antalet resenärer ökar dub-
belt så mycket som den proportionella restidsförkortningen. Efterfrå-
geelasticiteterna varierar till exempel mellan olika färdmedel, resärenden 
och undersökningspopulationer. Dessutom är det skillnad mellan elasti-
citeter på kort sikt och på lång sikt.

 

159 160

3.2.8  Resande utanför bostadsorten 

 

I intervjuundersökningen ingick en fråga om hur många gånger inter-
vjupersonen hade rest utanför bostadsorten de senaste sju dagarna, med 
bil respektive kollektivt, uppdelat på alla resor och resor längs 
E20/Svealandsbanan. Ur svaren beräknades medelvärdet av populatio-

 
155 ALOGIT (1992) 
156 Goodwin (1992) 
157 Systemeffekter av kollektivtrafik (1989), s. 42 
158 Kottenhoff (1999), s. 182 
159 Goodwin (1992) 
160 Oum och Waters II (2000) 
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nens resande utanför bostadsorten. Skillnaden mellan situationen 1997 
(före Svealandsbanan) och 1998 respektive 2000 (med tågtrafik) hypo-
tesprövades därefter för att se om den är signifikant, det vill säga statis-
tiskt säkerställd. 

Nollhypotesen, H0, är att ingen förändring i resandet mellan 1997 
och 1998 respektive 2000 har ägt rum. Den alternativa hypotesen, H1, är 
att en förändring har ägt rum. 

Det finns en risk (en sannolikhet) att förkasta nollhypotesen fastän 
den är sann. Risken kallas signifikansnivå och betecknas α. 

Signifikansnivåer 
Konfidensintervall Signifikansnivå α betecknas 

95% 0,05 * 
99% 0,01 ** 

99,9% 0,001 *** 

En hög signifikans (låga värden på α) innebär att risken att förkasta 
nollhypotesen trots att den är sann är liten. Som framgår av tabellen 
ovan betecknas α = 0,001 med tre stjärnor, vilket innebär att nollhypo-
tesen med 99,9% sannolikhet är sann. Enligt praxis redovisas inte 
α>0,05 eftersom det betraktas som otillräcklig signifikans. 

Beslutet att förkasta nollhypotesen, det vill säga de fall där signifikan-
sen betecknas med stjärnor, innebär att stickprovet ger stöd för mothy-
potesen. Det finns dock också en risk att acceptera mothypotesen trots 
att det i själva verket är nollhypotesen som är sann. 

Slutsatsen är att den statistiska prövningen ger belägg för att föränd-
ringarna är statistiskt säkerställda, eller att de inte är det. Det innebär 
dock inte att verkligheten överensstämmer med stickprovet, men sanno-
likheten är stor att så är fallet. Alla resultat kan därför betraktas som 
trovärdiga, men inte absoluta. 

Vid en föranalys av de boendes resande utanför bostadsorten använ-
des två olika metoder för att pröva om förändringarna är signifikanta.161

• Slumpmässiga stickprov av skillnaden i panelens resande före och efter 

 
I båda metoderna förutsätts att medelvärdena av stickproven är normal-
fördelade kring de verkliga värdena. 

• Oberoende slumpmässiga stickprov 
Metoden med oberoende slumpmässiga stickprov gav tydligast resul-

tat. Anledningarna är att urvalet blir större och därmed minskar stan-
dardavvikelsen, samt att förändringar i populationens sammansättning 
avspeglas till skillnad från de intervjupersoner som deltar i panelen un-

 
161 Fröidh (2000; opublicerad) 
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der två eller tre undersökningsår. Hypotesprövningen görs följaktligen 
som oberoende slumpmässiga stickprov. 

Undersökningsdata om boendes resande utanför bostadsorten upp-
visar en stor spridning och relativt stor standardavvikelse och skevhet. 
En stor andel av observationerna har värdet 0, medan ett litet antal har 
höga värden. Av dessa data ska medelvärdets förändring mellan åren 
bedömas. En misstanke är att de personer som stansat värdena från 
formulären haft olika bedömningskriterier de olika åren eftersom de 
maximala värdena skiljer sig åt. En annan misstanke är att ett antal in-
tervjupersoner missuppfattat frågorna och givit för höga värden. Den 
senare misstanken grundas på att värdet 10 har en markerad topp, vilket 
skulle kunna tolkas både som att något fler intervjupersoner gjorde tio 
tur- och returresor från bostadsorten (vilket avsågs med frågan), eller att 
det handlade om tio enkla resor, alltså fem tur- och retur de senaste sju 
dagarna, vid till exempel arbetspendling. Det kan också vara fråga om 
att intervjupersonerna avrundat ett ungefärligt värde till tio. 

För att minska bedömningens osäkerhet används 99-percentilen på 
observationerna. 99-percentilen innebär att de mätvärden som är större 
än värdet av det största av de 99% minsta värdena har tagits bort. Före-
komsten av extremvärden påverkar märkbart medelvärdet och standard-
avvikelsen. För undersökningens syfte har de dock ringa betydelse, och 
genom att ta bort några extremvärden medför det att framför allt stan-
dardavvikelsen minskar. Alternativt kan 95-percentilen användas, men 
enligt en analys skulle det innebära att en del daglig pendling då skulle 
falla utanför undersökningen, vilket inte är önskvärt. 

3.2.9  Geografisk avgränsning av undersökningarna 
Huvudområde för studien är området runt Svealandsbanan mellan Sö-
dertälje och Eskilstuna. Tätorterna Nykvarn, Mariefred, Åkers stycke-
bruk, Strängnäs och Eskilstuna är de orter där den största påverkan kan 
förväntas. Utöver tätorterna ingår landsbygdsområdena i de berörda 
kommunerna Södertälje respektive Nykvarn (Nykvarns kommun bilda-
des av en tidigare kommundel i Södertälje 1999), Strängnäs och Eskils-
tuna. Boende i tätorterna kan förväntas ha andra resvanor än boende på 
landsbygden inklusive orter längre ifrån järnvägsstationerna. 

Nyköping används som referensort i undersökningen. För att jämfö-
ra effekterna av det förbättrade utbudet på Svealandsbanan behövdes en 
ort med lämplig storlek och på jämförbart avstånd från Stockholm, men 
som inte har fått det förbättrade utbudet. Även andra orter var uppe till 
diskussion, men Nyköping hade de efterfrågade egenskaperna med möj-
lighet till regional pendling till Stockholm. 
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Undersökningsområden i boendeundersökningarna 
 Område Antal 

hushåll 1 
Hus-
hålls-
storlek 2 

Planerat bruttourval 3 
1997 / 1998 / 2000 

1 Stockholm   215 / 215 / 0 
2 Södertälje   215 / 215 / 0 
3 Örebro   215 / 215 / 0 
4 Nyköping 14 503 2,5 250 / 250 / 500 
5 Nykvarn 2 101 2,9 250 / 250 / 500 
6 Eskilstuna centrum 4 451 2,0 250 / 250 / 250 
7 Eskilstuna (tätorten utom 

centrum) 23 875 2,5 250 / 250 / 250 
8 Strängnäs 5 925 2,4 250 / 250 / 500 
9 Mariefred tätort, Åkers 

styckebruk inkl. landsbygd 2 837 2,8 250 / 250 / 500 
15 Nykvarn landsbygd 672 3,1  
16, 
17 

Eskilstuna landsbygd inkl 
Torshälla, Skogstorp, Kjula 
m.fl. tätorter 10 282 2,8  

18 Strängnäs landsbygd inkl 
Stallarholmen 2 775 2,8  

19 Läggesta, Mariefred lands-
bygd 690 2,9 

Summa 15-19 
250 / 250 / 500 

 Summa   2 395 / 2 395 / 3 000 
1 i undersökningsområdet som avgränsas av postnummerområden enligt 
bilaga 1. Uppgifter från Postens postnummerregister, oktober 2001 
2 Genomsnittligt antal hushållsmedlemmar i intervjupersonernas hushåll i 
undersökningen år 2000 av boende i åldrarna 16-74 år 
3 Verkligt bruttourval framgår av bilaga 1 

Även tätorterna Stockholm, Södertälje och Örebro ingår i undersök-
ningen 1997 och 1998, medan de valdes bort i undersökningen 2000 till 
förmån för ett utökat urval i de andra områdena. De tre sistnämnda 
orterna betjänas också av tågen på Svealandsbanan, men effekterna kan 
där förväntas bli mycket mindre och svårare att urskilja än mellan Söder-
tälje och Eskilstuna. Endast i enstaka fall har svaren från boende i 
Stockholm, Södertälje och Örebro analyserats i detta projekt. 

1997 och 1998 har sammanlagt 13 undersökningsområden använts. I 
undersökningen år 2000 minskades till 10 områden sedan Stockholm, 
Södertälje och Örebro valts bort. Av praktiska skäl har adresserna i un-
dersökningen valts efter postnummerområdena. Gränserna för post-
numren följer brevbärarturerna, men stämmer inte helt med tätortens 
avgränsning. 
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Områdenas gränser skiljer sig i vissa fall mellan 1997 och senare års 
undersökningar. Det beror på att konsulten i första årets undersökning 
valde postnummerområden som inte överensstämde helt med den avta-
lade geografiska avgränsningen, efter en missuppfattning mellan Posten 
och konsulten. Framförallt påverkar det urvalet av intervjupersoner i 
Eskilstuna. Urvalet har sedan successivt korrigerats i de följande under-
sökningarna när nya intervjupersoner ersatt de gamla, men urvalsfelet i 
föreundersökningen 1997 och några andra förändringar i urvalet innebär 
att vissa önskvärda analyser av före- och eftersituationen inte går att 
göra, medan andra påverkas i ena eller andra riktningen. 

I enkäterna finns dock en kontrollfråga om var intervjupersonen bor 
som gör att jämförelser mellan åren ändå är möjliga. Intervjupersoner-
nas spridning när det gäller avstånd mellan bostaden och järnvägsstatio-
nen visas i lådagram (eng. box plot). Den färgade lådan representerar 
50% av värdena, med den undre änden vid 1:a kvartilen och den övre 
vid 3:e kvartilen. Det feta tvärstrecket markerar medianvärdet. Utliggar-
nas tvärstreck motsvarar 5- respektive 95-percentilen, och extremvärden 
markeras med punkter och kryss. 

Avstånd mellan bostad och järnvägsstation, boende 1997 
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Avstånd mellan bostad och järnvägsstation, boende 1998 

1443431527076176N =

Bostadsort (1998)
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Avstånd mellan bostad och järnvägsstation, boende 2000 

297355306122152297N =

Bostadsort (2000)
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Lådagrammen visar grafiskt hur urvalet av intervjupersoner fungerat, 

genom att tolka avståndet mellan bostaden och järnvägsstationen. Urva-
let av boende i (och utanför tätorten) Åkers styckebruk har i undersök-
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ningsomgången 1997 och 1998 skett i ett vidare geografiskt område än 
2000. En analys av spridningen av värden visar också att de boende 
särskilt 1997, men i viss mån även 1998, ger två markerade toppar. Det 
är sannolikt en effekt av att det dessa år är oklart vad som ska tolkas 
som närmaste järnvägsstation, Åkers styckebruk eller Läggesta. År 2000 
är svaret mer entydigt Läggesta, vilket en mindre spridning bekräftar. 
Åkers styckebruk finns dock kvar som godsstation. 

Boende i Strängnäs visar 1997 något större spridning än de följande 
åren. Även i det fallet beror det sannolikt på att Strängnäs järnvägssta-
tion har flyttats inom tätorten. 

I Eskilstuna skedde urvalet 1997 till övervägande del av boende i Es-
kilstuna centrum, med upp till 1 km till järnvägsstationen. Däremot 
valdes nästan inga intervjupersoner från Eskilstuna tätort utom centrum 
(område 7) efter den tidigare nämnda missuppfattningen med postnum-
ren. Det skeva urvalet har sedan hängt med under åren, dock har det 
successivt rättats till och visar år 2000 en acceptabel spridning av boen-
de på olika avstånd inom Eskilstuna tätort. Vid studier av läget före 
Svealandsbanan finns därför i praktiken bara boende i Eskilstuna cent-
rum att jämföra med. 

Kollektivresenärerna 
Den geografiska avgränsningen av intervjuerna ombord på bussar och 
tåg är resenärer på sträckorna Eskilstuna–Stockholm respektive Nykö-
ping–Stockholm. Resenärer som reser bortom Nyköping eller Eskilstu-
na har inte tillfrågats om att göra någon intervju. Däremot har resenärer 
som reser bortom Stockholm deltagit i intervjun. 

3.2.10  Gruppering av områden 
Hela undersökningen koncentreras till orterna längs Svealandsbanan, det 
vill säga Nykvarn, Mariefred, Åkers styckebruk, Strängnäs och Eskilstu-
na, samt referensorten Nyköping. I intervjun får intervjupersonen själv 
uppskatta avståndet mellan bostaden och närmaste järnvägsstation. Som 
tätortsbor avgränsas här de boende, vars bostad ligger inom ett visst 
avstånd från järnvägsstationen, i tre zoner. Den innersta och första zo-
nen är intervjupersoner som bor högst 1 km från närmaste järnvägssta-
tion. Dessutom har en begränsning införts att bostadens avstånd får 
vara minimum 50 m från järnvägsstationen, för att eliminera möjliga fel 
där stansningen av intervjusvaren skett i km istället för m. Den andra 
zonen omfattar boende 1,1-3,0 km från järnvägsstationen. Den tredje 
zonen omfattar boende 3,1-10,0 km från järnvägsstationen. Nykvarns 
och Strängnäs tätort omfattar därmed boende i de första och andra zo-
nerna, medan Mariefred, Åkers styckebruk, Eskilstuna och Nyköpings 
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tätorter i detta fall omfattar även den tredje zonen, det vill säga upp till 
10 km från närmaste järnvägsstation. 

Genom andra empiriska undersökningar kan de första avståndszo-
nerna karaktäriseras som gångavstånd upp till 1 km, och cykelavstånd 
upp till 3 km, genom att gång och cykelresor utgör en stor andel av re-
sorna inom respektive avstånd. Avstånden varierar visserligen mellan 
delresan på bostadsorten (”hemmaänden”) och delresan på aktivitetsor-
ten (”bortaänden”), särskilt i den meningen att gångavstånden är längre 
på aktivitetsorten och cykel inte används i så hög grad, men här har i 
första hand bostadsorten studerats.162 163 164

I analysen kallas tätorterna längs Svealandsbanan för Sveatätorter 
AB+D, det vill säga tätorterna i Stockholms (AB) län och Söderman-
lands (D) län. För att kunna jämföra data i en tidsserie har en definition 
införts som genom viktning i viss mån kompenserar för kända urvalsfel 
och förändringar i urvalet mellan undersökningsomgångarna. Denna 
avgränsning kallas Sveatätorter AB+D’ (prim). 

 

Avgränsning och vikter, Sveatätorter AB+D’ 
Tätort Avgränsning1 Bo2 Antal svar Vikter 
   n 1997 n 1998 n 2000 1997 1998 2000 
Nykvarn 50 m-3 km 6 157 173 287 0,8 0,7 0,6 
Mariefred 50 m-10 km 4 96 75 150 0,9 1,0 0,8 
Åkers 
styckebruk 50 m-10 km 3 86 65 120 0,7 0,9 0,7 
Strängnäs 50 m-3 km 12 140 145 284 1,8 1,6 1,2 
Eskilstuna 50 m-1 km 10 252 208 157 0,8 0,9 1,8 
Sveatätorter   731 666 998 1,0 1,0 1,0 
1 Bostadens avstånd från järnvägsstationen. För boende i Mariefred och 
Åkers styckebruk är närmaste järnvägsstation Läggesta. 
2 Ungefärlig befolkning inom avgränsningen, tusental personer 

Vikterna beräknas genom att dividera befolkningen i avgränsat un-
dersökningsområde med antalet svar respektive undersökningsår. Däref-
ter multipliceras värdet med en faktor så att medelvärdet av vikterna är 
1. Den sistnämnda operationen görs för att kunna utföra beräkningar av 
statistisk signifikans av medelvärden utan att påverka antalet observatio-
ner (n). 

Trots viktningen råder fortfarande en obalans i urvalet av intervju-
personer. Framförallt är det många människor boende i trakten av Es-

 
162 Rystam (1998) 
163 Reneland (2001) 
164 Rietveld (2000) 
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kilstuna (mer än 1 km från järnvägsstationen) som inte täcks av under-
sökningen genom urvalsfelet 1997. De beskrivna åtgärderna infördes 
som en nödvändig kompensation av förändrat urval, men det finns flera 
mindre skillnader som återstår okompenserade, vilket i viss mån kan 
inverka på resultaten. 

3.3  Tillgänglighetsanalysen 

3.3.1  Tillgänglighetsanalysens delar 
I forskningsprojektet har tillgängligheten före och efter Svealandsbanans 
trafikstart analyserats. Avsikten var att studera kopplingen mellan utbud 
å ena sidan och modellberäknad efterfrågan och tillgänglighet å den 
andra sidan som en före- och efterstudie. 

Huvuddelen av analyserna i tillgänglighetsstudien har utförts med 
hjälp av ett modellsystem för efterfrågeprognoser, Sampers. En konsult 
anlitades för analyserna eftersom Sampers är ett förhållandevis kompli-
cerat system. Modellberäkningarna genomfördes av projektledare Jonas 
Eliasson och trafikanalytiker Carl-Henrik Johansson vid Transek AB i 
Stockholm och Göteborg, under tiden november 2001-april 2002. 

Andra delar av tillgänglighetsstudien är restidsjämförelser och tids-
geografiska studier. Dessa har utförts av författaren. 

3.3.2  Sampers modellsystem 
I tillgänglighetsstudien användes Sampers version 1.2.643 som verktyg 
att beräkna några olika mått på relativt förändrad tillgänglighet. En tek-
nisk rapport från modellberäkningen finns i bilaga 8. Några kända bris-
ter och problem som möjligen kan påverka resultaten av modellberäk-
nad efterfrågan och tillgänglighet med Sampers i allmänhet beskrivs i 
bilaga 7. Det som bör ägnas särskild uppmärksamhet är framför allt 
resandeprognoserna för regional tågtrafik i de regionala modellerna. 

Tillgänglighetsmodulen i Sampers är förhållandevis ny och blev prak-
tiskt användbar först 2001. Tillgänglighetsberäkningarna baseras på 
kodat utbud och efterfrågeprognoser. Sampers regionala delmodul för 
Mälardalen (SAMM) användes, och dess indelning i prognosområden 
(ca 6 000 områden) sätter gränsen för den geografiska upplösningen. 
Analyserna koncentreras till området längs Svealandsbanan i Eskilstuna, 
Strängnäs och Nykvarns kommuner. 

I Sampers kan den realiserade tillgängligheten beräknas som restid, 
generaliserad kostnad eller trafikarbete med ett visst färdmedel eller alla 
färdmedel sammanvägt efter verklig färdmedelsfördelning. Som nytto-
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baserat mått kan den realiserade tillgängligheten redovisas som logsum-
ma (se avsnitt 2.2). 

Logsumman definieras på ärendenivå i Sampers. Det är därför nöd-
vändigt att välja ett av resärendena, eftersom logsumman inte kan adde-
ras för olika ärenden.165

Resultaten presenteras som skillnaden mellan före och efter trafik-
starten på Svealandsbanan, med ett bussutbud motsvarande 1997 års 
och tågtrafiken 2000 års utbud (genomgående Uppsala–Stockholm–
Eskilstuna–Hallsberg). Anslutande regional busstrafik har också ändrats 
efter de verkliga förhållandena före och efter Svealandsbanan. Basåret, 
det vill säga alla andra faktorer som befolkning, ekonomi, bilinnehav, 
nätverk i övrigt (länkar, noder, linjer i EMME/2), är dock i båda fallen 
1998. Det innebär att resultatet endast beskriver skillnaden med ett för-
ändrat kollektivtrafikutbud före och efter Svealandsbanan där allt annat 
är lika mellan scenarierna. Tidsbundna förändringar i socioekonomi och 
demografi elimineras därmed. 

 I det här fallet har arbetsresor valts som res-
ärende vid redovisningen. Skälen är påverkan på arbetsresandet är en av 
de viktigaste indikatorerna på Svealandsbanans påverkan, och att det är 
relativt lätt att särskilja arbetsresande från annat resande. Samtidigt in-
nebär det att logsumman inte kan delas upp på olika färdmedel vid kart-
redovisningen. En logsummeberäkning har ändå gjorts i tillgänglighets-
studien för att särskilja tillgängligheten med bil- respektive kollektivtra-
fik, men den beräkningen avser ett urval av några viktiga områden, var 
för sig, och inte alla Sams-områden i Mälardalsmodellen tillsammans. 

Modellberäknade trafikflöden 
Modellsystemet Sampers har inte varit kalibrerad mot de verkliga resan-
deflödena i Södermanland vid tillgänglighetsberäkningarna, vilket inne-
bär att modellberäknade trafikflöden inte stämmer med de verkliga. De 
redovisas därför inte. En teknisk förklaring till den bristande kalibre-
ringen för vägtrafiken i Södermanland är att den differensmatris, som 
används vid fordonsfördelningen, är framtagen och kalibrerad för 
Stockholmsregionen, men inte för angränsande områden i Mälardalen. 

Ingen beräkning gjordes av flöden av tågresande, eller ressträckor för 
tågresenärer. Fordonsfördelningen för vägtrafik är gjord i studien, men 
någon motsvarande nätutläggning för kollektivtrafiken är inte gjord. 

 
165 Sampers version 643. Teknisk dokumentation (2001) 
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Svealandsbanan (halvfet linje) är en nybyggd järnväg mellan Södertälje och Eskilstuna (79 km), 
och en upprustad sträcka Eskilstuna–Valskog (35 km). 

4. Svealandsbanans tillkomst och 
regionens utveckling 

4.1  Svealandsbanan 

4.1.1  Tillkomst och genomförande 
Svealandsbanan öppnades för trafik den 9 juni 1997 mellan Södertälje 
och Eskilstuna. Invigningen markerade första steget i en ny era för tåg-
trafiken i Mälardalen. Den gamla banan hade då definitivt spelat ut sin 
roll och delvis rivits för att ge plats för den nya Svealandsbanan och nya 
vägar i trakten. 

Den dåvarande privata järnvägen Norra Södermanlands Järnväg, 
med huvudlinje Södertälje–Eskilstuna och bibanor Läggesta–Mariefred 
och Åkers styckebruk–Strängnäs öppnades för trafik 1895 (kompletterat 
med Eskilstuna–Mälarbadens hamn några år senare), medan sträckan 
Eskilstuna–Valskog öppnades 1877.166

 
166 Järnvägsdata 1999 

 Persontrafiken har dock aldrig 
haft någon högre standard, eftersom huvudstråket var Västra stambanan 
via Katrineholm, och området i norra Södermanland hamnade i järn-
vägsnätets bakvatten. Under senare decennier var det allt mer uppenbart 
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att utbudet inte var speciellt attraktivt. Resandetågen var långsamma 
med låg turtäthet mellan (Stockholm–) Södertälje och Eskilstuna, och 
persontrafiken hade i praktiken upphört helt mellan Eskilstuna och 
Valskog. 

Beslutet att bygga den nya banan fattades av staten i september 1991 
sedan en överenskommelse om finansiering nåtts med Svealandsbanan 
AB, ett bolag som ägdes av Kungsör, Eskilstuna, Strängnäs och Söder-
tälje kommuner, landstinget i Södermanland och Södermanlands läns 
Trafik AB.167 Svealandsbanan AB skulle bidra med sammanlagt 
360 miljoner kr till banans utbyggnad. Staten skulle bekosta huvuddelen 
med knappt 1,7 miljarder kr, fördelat dels på Banverkets ordinarie an-
slag, dels över Delfin, delegationen för infrastrukturinvesteringar. Total-
kostnaden beräknades 1991 till 2,1 miljarder kr.168

Beslutet föregicks av flera olika utredningar och opinionsarbete. Idén 
med Svealandsbanan formulerades i mitten av 1980-talet, och 1986 fick 
den planerade banan sitt namn. Drivande i det tidiga arbetet var Eskils-
tuna och Strängnäs kommuner och Länsstyrelsen i Södermanlands län. 
En drivkraft var att det redan fanns en grupp som arbetade för Mälar-
banan på norra sidan av Mälaren. Eskilstuna skulle enligt dessa planer 
anslutas med en förbättrad bana till Västerås, medan ingen lösning an-
gavs för att lösa järnvägsfrågan på södra sidan av Mälaren. Intressenter-
na på södra sidan bestämde sig därför att driva frågan om en järnvägs-
förbindelse mellan Örebro och Stockholm via Eskilstuna och Strängnäs, 
en lösning som hade bättre förutsättningar att tillgodose de behov dessa 
områden hade. Genom utredningar, opinionsarbete, en dialog med re-
geringen, SJ och från 1988 Banverket, samt inte minst ett eget ekono-
miskt engagemang, ledde deras arbete så småningom fram till att Svea-
landsbanan kunde realiseras.

 I dessa belopp är inte 
det regionala bidraget till Södertälje syd, eller kostnaden för ombyggna-
den av Eskilstuna station inräknade. Det ska också påpekas att utred-
ningsmaterialet vid tidpunkten för beslutet var ganska magert beträffan-
de anläggningskostnaderna. 

169

I utredningsarbetet engagerades konsulten Stellan Lundberg, som 
1985 presenterade en översiktlig sammanställning av olika alternativ, 
idéskisser.

 

170

 
167 Svealandsbaneavtalet (1991) 

 Idéskisserna utvecklades vidare. Svealandsbanan beräkna-
des få ett relativt stort positivt samhällsekonomiskt värde inklusive före-
tagsekonomisk lönsamhet, speciellt om både Mälarbanan (norr om Mä-
laren) och Svealandsbanan (söder om Mälaren) skulle genomföras i det 

168 Carlsson (2001), s. 132 
169 Carlsson (2001) 
170 Utvecklad tågtrafik söder om Mälaren–idéskisser (1985) 
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så kallade samordnade upplägget. Orsakerna var att det skulle kunna 
uppstå skalfördelar för tågtrafiken, samt att den regionala utvecklingen 
bedömdes bli stor, och balanserad inom Mälardalen.171

Studierna pekade på Svealandsbanans möjligheter, framför allt alter-
nativen med en fullständig nybyggnad för höga tåghastigheter och korta 
restider. Lundberg beräknade 1987 att tågresandet år 2000 skulle bli sex 
gånger så stort med jämfört utan Svealandsbanan, med en framtida 
marknadsandel på 29%. Alternativet med enkelspår beräknades få något 
högre samhällsekonomisk lönsamhet, även om dubbelspår också var 
lönsamt.

 

172

Genom att de positiva effekterna av det samordnade upplägget be-
räknades bli så stora tillsatte staten i januari 1989 en avgörande utred-
ning. När kommunikationsdepartementet presenterade utredningen om 
framtida järnvägsutbyggnad i Mälardalsregionen fanns därigenom ett 
förslag till utbyggnad av både Mälarbanan och Svealandsbanan.

 

173

Projektering och byggande av Svealandsbanan genomfördes av Ban-
verket. Bygget påbörjades 1992 och totalkostnaden blev 2,3 miljarder 
kronor (1997) exklusive ombyggnaden av Eskilstuna central, vilket var 
något billigare än beräknat med hänsyn tagen till penningvärdet. 

 Till 
skillnad från den budgetrestriktion som präglade förslaget till det sam-
ordnade upplägget i Banverkets stomnätsplan omfattade utredningens 
förslag en fullständig utbyggnad, och en överenskommelse om genom-
förande kunde träffas 1991. 

4.1.2  Svealandsbanans förväntade effekter 
Genom att investera i infrastruktur i allmänhet avsåg regeringen att ska-
pa förutsättningar för att öka den ekonomiska tillväxten, och förbättra 
miljösituationen i främst storstäderna. Regeringen ökade därför invester-
ingsnivåerna i vägar och järnvägar i början av 1990-talet från en sedan 
1970-talet ganska låg nivå.174

Svealandsbanan kan ses som ett medel att utveckla södra Mälardalen 
till en väl fungerande region. Med goda kommunikationer skapas lång-
siktiga förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv, väl funge-
rande arbetsmarknader, tillgänglighet till högre studier och forskning 
både inom och utom regionen, ett brett fritidsutbud och en god miljö. 
Snabbtågstrafiken verkar som ett betydelsefullt komplement till annan 
trafikförsörjning.

 

175

 
171 Svealandsbanan (1987) 

 

172 Svealandsbanan (1987), kompletterande lönsamhetsberäkningar s. 4 
173 Framtida järnvägsutbyggnad i Mälardalsregionen. Ds 1991:13 
174 Regeringens proposition 1990/91:87, s. 73 
175 Svealandsbanan (1991) 
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Räckvidd för daglig pendling – en timmes resa 
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Illustration: Oskar Fröidh  
Ungefärlig räckvidd vid en timmes resa från dörr till dörr med kollektiv spårtrafik 
(spårvagn, tunnelbanetåg, pendeltåg och regionaltåg) och med bil till ett regioncent-
rum. 

Tillgängligheten med kollektivtrafiken förbättras till flera orter ge-
nom de korta restiderna med tågtrafiken. De snabba kommunikationer-
na ger möjlighet till pendling över längre avstånd än som var möjligt 
med gamla tåg, buss eller ens med bil. Skillnader inom regionen på bo-
stads- och arbetsmarknaderna kan därigenom utjämnas, och svängningar 
i de lokala arbetsmarknaderna kan pareras. Företag får lättare att rekryte-
ra personal, så kallad kompetensförsörjning. Järnvägarna i Mälardalen, 
som Svealandsbanan, hoppades man skulle stärka ekonomin i kommu-
nerna längs banan genom regional integration och bidra till att sprida 
den ekonomiska tillväxten i Stockholmsregionen till närliggande områ-
den i Mälardalen.176

De direkta effekterna av att bygga både Mälarbanan och Svealands-
banan var framför allt restidsvinsterna, och den därmed förbättrade 
tillgängligheten. Dessutom beräknades banutbyggnaderna ge 5 500 års-
verken i sysselsättning under genomförandet.

 

177

 
176 Järnvägsprojekt utanför Storstockholmsområdet (1987) 

 På längre sikt kan tåg-
trafiken komma att ge positiva strukturella effekter för den ekonomiska 
tillväxten i regionen. 

177 Carlsson (2002), s. 146 
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Målsättningarna och förväntningarna med beslutet att bygga Svea-
landsbanan sammanfattas i ett samtida tidningsklipp.178

• Storstockholm blir en alltmer överhettad region, och genom att för-
bättra kommunikationerna kan befolkningen spridas ut i Mälardalen, 
som dessutom kan bjuda på en bra boendemiljö. 

 

• Örebro, Västerås och Eskilstuna kan tillsammans utgöra en stark fram-
tidsregion, under förutsättning att man samarbetar istället för att be-
driva lokalpatriotism, och snabbtågstrafiken underlättar kommunika-
tionen. 

• Snabbtågstrafik skapar förutsättningar för en mer flexibel arbetsmark-
nad, och ett utbyte mellan Stockholm och Mälardalen av rekreations-
möjligheter och kulturliv. 

• Trafikinfarkt hotar i Storstockholm, och snabbtågstrafiken ger ett 
alternativ till bilpendling. 

• Opinionstrycket för bättre miljö har skapat en insikt om att kollektiv-
trafiken på spår är billigare, mer energisnål, renare och säkrare än pri-
vatbilismen. Varje avlastning av vägtrafiken gynnar miljön. 

4.1.3  Nobelbanan 

 
Svealandsbanans planerade förlängning från Örebro via Karlskoga till Deger-
fors/Kristinehamn och Karlstad kallas nu Nobelbanan. Källa: Järnvägsprojekt 
utanför Storstockholmsområdet (1987). 

Svealandsbanan fick sitt namn av att den i det tidiga planeringsskedet 
även omfattade en förlängning från Örebro via Karlskoga till Degerfors 

 
178 Dagens Nyheter, 1 september 1991 
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eller Kristinehamn, det vill säga genom en betydande del av Svealand. 
När Mälarbanan och Svealandsbanan byggdes avslutades de dock i Öre-
bro. Den ursprungliga tanken med Svealandsbanan i sin helhet, att skapa 
en snabb järnvägsförbindelse i det befolkningstäta band som sträcker sig 
från Stockholm via Mälardalen, Örebro och Karlstad mot Norge, har 
därför bara delvis nåtts. Svealandsbanans tänkta förlängning västerut 
kallas numera för Nobelbanan. 

De grupper som främst skulle tjäna på Nobelbanan är de som reser 
mellan Mälardalen (Västerås, Eskilstuna och Örebro) och Värmland 
(Karlstad), samt Karlskoga som nu saknar persontrafik på järnväg. För 
den långväga trafiken mellan Stockholm och Karlstad skulle däremot 
restiderna bara minska marginellt jämfört med att åka på Västra stamba-
nan via Hallsberg. Transportrådet pekade därför i sin rapport på att 
Svealandsbanan med snabbtåg skulle ge möjligheter till regional samver-
kan mellan berörda tätorter längs linjen, jämfört med en alternativ lös-
ning där dessa tätorter ansluts till ett framtida snabbtågsnät inom befint-
lig infrastruktur.179

4.1.4  Svealandsbanans teknik 

 

Svealandsbanan är en helt ny järnväg mellan Södertälje och Eskilstuna, 
79 km, och en upprustad gammal bana mellan Eskilstuna och Valskog, 
35 km. 

Systemskiss Stockholm–Eskilstuna–Hallsberg 1997-2002 

0115

Eskilstuna-Stockholm

Hallsberg-Eskilstuna

105 90 83 80 75 67 57 50 36 15

Stockholm C
FlemingsbergSödertälje sydNykvarn

Ryssjöbrink
Läggesta

Grundbro
Malmby

Strängnäs
HäradKjula

Eskilstuna C

Åkers
styckebruk JärnaFlen

115

Eskilstuna C

Flen

197 176 166 158 150 141 121126

Köping Kolbäck

161

Frövi

Frövi

Folkesta
RekarneKungsör

Valskog
ArbogaAlväng Ökna

Jädersbruk
Hovsta

205230

Örebro CHallsberg pbg
Kumla Örebro S

223
206

 
Endast tågspår och plattformar för resenärer är utritade. Skuggade områden är ofullständigt 
redovisade. 

Svealandsbanan dimensionerades för regelbunden entimmes turtät-
het, med möjlighet att köra några insatståg i rusningsriktningen. 
Restiden planerades till en timme mellan Eskilstuna och Stockholm. 
 
179 Järnvägsprojekt utanför Storstockholmsområdet (1987) 



 

 Svealandsbanan  103 

 
I Ryssjöbrink startar en 10 km lång dubbelspårssträcka. Den gör det möjligt för 
tågen att mötas utan att sakta ner, men kräver att de mötande tågen håller tidtabel-
len för att tågmötet ska fungera utan problem. 

Banan byggdes följaktligen enkelspårig med mötesstationer, förutom 
en 10 km lång sträcka öster om Läggesta som blev dubbelspårig för att 
tillåta ”flygande” tågmöten. I avtalet om utbyggnad av Svealandsbanan 
räknade man med två dubbelspårssträckor för flygande tågmöten; dels 
10 km mellan Kjula och Härad på sträckan mellan Eskilstuna och 
Strängnäs, dels drygt 10 km mellan Ryssjöbrink och Nykvarn. Under 
planeringsprocessen ändrades dock dubbelspårssträckorna till att bli en, 
mellan Läggesta och Ryssjöbrink, samt att Kjula och Härad blev vanliga 
mötesstationer. Anledningen var att man bedömde att den utformning-
en bättre skulle svara mot den planerade trafikeringen. En annan änd-
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ring var att det planerade mötesspåret i Strängnäs flyttades 3,5 km sö-
derut till Malmby. Utformningen av Strängnäs station medger följaktli-
gen att alla tåg stannar vid samma plattform, med omstigning utan nivå-
skillnader, men tågmöten kan inte göras. 

De nya bansträckorna byggdes med en standard som tillåter 
200 km/h med loktåg. Banan skulle med mindre åtgärder (vissa änd-
ringar i signalsystemet) kunna få en allmänt höjd största tillåten hastighet 
till 250 km/h för motorvagnståg med korglutning, och minst 220 km/h 
för moderna motorvagnståg utan korglutning. Tillsammans med den 
samtidigt beslutade Mälarbanan fick tågtrafiken i Mälardalen därigenom 
förutsättningar att bli attraktiv med en hög standard på nya eller upprus-
tade järnvägar. 

4.1.5  Planeringen av stationslägen vid Svealandsbanan 
Kommunerna och Banverket har gemensamt planerat och utrett lokali-
seringen av stationerna längs Svealandsbanan. Kommunerna har genom 
sitt så kallade planmonopol ett avgörande inflytande på besluten, och 
genomförde också det tidiga planeringsarbetet. Banverket genomförde 
sedan den formella planeringen och utbyggnaden av banan. För att 
åstadkomma stationerna och anläggningarna i resecentrumen har dock 
kommunerna genomfört betydande arbeten. 

Eskilstuna central 
Eskilstuna central byggdes om till resecentrum i befintligt läge som ett 
separat projekt inför Svealandsbanan. Lokaliseringen av huvudstationen 
i Eskilstuna var given genom den befintliga stationens centrala läge. I 
resecentrumprojektet ingick att lägga om den anslutande busstrafiken, 
och busstationen flyttades och byggdes ut invid centralstationen. En ny 
gångtunnel byggdes under bangården med trappor och hissförbindelser 
upp till plattformarna. Det finns 274 parkeringsplatser på Nyforstorget i 
anslutning till det nya resecentrumet, varav 236 platser är avsedda för 
pendlare med månadskort för parkering. Kommunen uppger att det 
normalt finns lediga parkeringsplatser.180

Även en ny hållplats vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna diskuterades, 
knappt 2 km öster om centralstationen. Det skulle där bli möjligt att 
anordna ytterligare 270 parkeringsplatser i en infartsparkering, platser 
som inte kunde rymmas vid Eskilstuna central. Många bostäder och 
arbetsplatser skulle också ligga närmare hållplatsen än centralstatio-
nen.

 

181

 
180 Monica Eberfors, Eskilstuna kommun. Telefonsamtal 2002-04-15 

 Hållplatsen, kallad Eskilstuna östra, genomfördes dock inte. 

181 SJ Projekt Mälartåg. Minnesanteckningar från PRG-möte nr 2/91 
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Ett snabbtåg från Stockholm anländer till Eskilstuna 2002. Stationshuset har fått behålla sin 
funktion i det nya resecentrumet som stod färdigt till Svealandsbanans invigning 1997. 

Strängnäs 
I Strängnäs kommun finns två stationer, Strängnäs respektive Läggesta. 
Det gamla stationsläget i Strängnäs, en säckstation nära centrum på en 
bibana från Åkers styckebruk, kunde inte användas för Svealandsbanan. 
För att möjliggöra en ny genomgående bana mot Eskilstuna krävdes 
därför en ny station. Tidigt i planeringsprocessen presenterades ett sta-
tionsläge som kunde fylla sin uppgift vid Långberget i centrala Sträng-
näs, omkring 700 m söder om centralpunkten i tätorten (Tingshuset). 
Det andra läget som var mest aktuellt var i Fårhusområdet i utkanten av 
tätorten, mer än 2 km söder om centrum. 

Det vägda medelavståndet för olika stadsdelar till stationsläget vid 
Långberget skulle bli ca 920 m, medan det beräknades till 1570 m för 
Fårhusalternativet. Förutom att det saknades möjligheter till nyexploate-
ring i det perifera läget skulle tillgängligheten därmed bli sämre.182

 
182 Strängnäs centralort – läge för resecentrum (1990) 

 
Kommunen bestämde sig därför 1990 för att förorda alternativet vid 
Långberget. Efter att Banverket gjort en banutredning med detta alter-
nativ blev det en offentlig debatt. Långbergsparken i Strängnäs är ett 
rekreationsområde, och en del boende protesterade mot miljökonse-
kvenserna av en järnväg i stadsmiljön, trots att miljökonsekvenserna 
ansåg vara relativt små. Ett alternativ med stationen helt i tunnel i Lång-
berget fanns därför också med, men beräknades bli dyrare och innebära 
vissa nackdelar för tågdriften och resenärerna. 
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Den nybyggda stationen vid Långberget i Strängnäs saknar mötesspår. Ett snabbtåg mot 
Stockholm anländer till stationen 1999. 

Enligt en studie av Stellan Lundberg bedömdes att för boende i 
Strängnäs skulle Fårhusalternativet ge 15% färre resor till Stockholm 
och 20-30% färre resor mot Eskilstuna och Södertälje, och ännu större 
förluster för andra än boende vid resor till Strängnäs.183 Transek beräk-
nade att ett centralt stationsläge i Strängnäs skulle ge ungefär 0,6 miljo-
ner resor till eller från Strängnäs station, medan Fårhusalternativet be-
dömdes få 3-7% färre resor.184 SJ å sin sida misstrodde Transeks be-
dömningar och förordade bestämt ett centralt läge.185

Efter nya överväganden beslutade därför kommunfullmäktige i sep-
tember 1992 att välja stationsläget vid Långberget. Lokaliseringen inne-
bär att hela Strängnäs tätort, förutom de mer perifera stadsdelarna Finn-
inge, Tingstuhöjden och Abborrberget, ligger inom en kilometers radie 
från stationen. 

 

Den nya stationen byggdes slutligen i dagen med ett tågspår, utan 
mötesspår, och ett med nytt stationshus innehållande en del service-

 
183 Strängnäs centralort–läge för resecentrum (1990) 
184 Siffran härstammar från en intervjuundersökning i frågan om en central eller en 
extern järnvägsstation i Falkenberg. Ur Översiktlig bedömning av olika stationslägen i 
Strängnäs (1992) 
185 SJ Projekt Mälartåg. Minnesanteckningar från styrgruppsmöte 7/92 
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funktioner och väntsal. Busstationen vid Västervikstorget flyttades till 
den nya stationen.186 Även en infartsparkering kunde rymmas vid statio-
nen. Infartsparkeringen byggdes först med omkring 125 platser, men har 
i olika etapper byggts ut för att kunna härbärgera bilarna och rymde 
våren 2002 178 parkeringsplatser.187

Läggesta 

 Kommunen planerade en mindre 
utbyggnad under 2002, men därefter blir det problem med att finna 
tillräckligt med utrymme för att ytterligare utvidga infartsparkeringen. 

Läggesta station betjänar främst tätorterna Mariefred och Åkers stycke-
bruk som ligger 3-5 km från stationen, medan det finns endast ett fåtal 
boende i stationens omedelbara närhet. Den gamla banan hade station i 
Läggesta, med bussförbindelse till Mariefred, och i Åkers styckebruk. 
Strängnäs kommun lät under det tidiga planeringsskedet genomföra en 
studie av möjliga stationslägen i området, och studien rekommenderade 
Läggesta som det bästa alternativet för en ny gemensam station för Åker 
och Mariefred. Ett annat möjligt alternativ var en ny station vid Åkers 
krutbruk, vilket förutsatte en mer västlig dragning av banan, medan 
alternativet att dra Svealandsbanan via Mariefred ansågs orealistiskt med 
tanke på kostnader och miljöeffekter.188 Även ett läge ungefär 3 km norr 
om Läggesta, vid Ärja, diskuterades. Kommunen bestämde sig dock för 
stationsläget i Läggesta. Banverkets utredningsarbete genomfördes först 
med endast ett stationsläge i Läggesta, men fick kompletteras med Ärja. 
1992 kunde Banverket besluta om Läggesta och därefter inleda projekte-
ringen.189

I Läggesta finns hållplatser för bussförbindelser till Mariefred (och 
Stallarholmen) och till Åkers styckebruk, som ansluter till de flesta tågen 
på Svealandsbanan. En infartsparkering gör det möjligt för boende i 
trakten att ta bilen till stationen. Parkeringen har 259 markerade parker-
ingsplatser och dessutom en grusad yta där ytterligare fordon kan parke-
ras, men parkeringen brukar inte vara fullbelagd.

 

190

Museijärnvägen till Mariefred (ÖSlJ) har fått överta Läggesta gamla 
station. I övrigt finns ingen service i Läggesta, men kommunen planerar 
för att kunna bygga en kiosk och en bensinstation i Läggesta. 

 En orsak kan vara 
att det varit vissa problem med bilinbrott på den obevakade parkerings-
platsen. Parkeringen har också kapacitet för en framtida resandeökning. 

 
186 Centralstation eller hållplats utanför staden? (1995) 
187 Inklusive 5 handikapplatser. Erik Strand, Strängnäs kommun 
188 Åker/Mariefred. Alternativa bansträckningar och stationslägen (1989) 
189 Centralstation eller hållplats utanför staden? (1995) 
190 Erik Strand, Strängnäs kommun. Telefonsamtal 2002-05-02 
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Vid Läggesta järnvägsstation finns det parkeringsplatser och busshållplatser, med anslutande 
busstrafik till Mariefred och Åkers styckebruk (2002). 

 
8 minuter försenat gör ett morgontåg mot Stockholm en hård inbromsning i Nykvarn 2002 för 
att hämta upp 21 påstigande resenärer. Loktåg med ett lok i vardera änden och 6 personvagnar 
emellan ersatte X2-tågen på Svealandsbanan. 

Nykvarn 
I Nykvarn kunde det gamla centrala stationsläget användas. Samhället 
har anpassats runt järnvägen sedan dess tillkomst 1895, och Svealands- 
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Södertälje syd ligger 4 km söder om stadens centrum, men har gott om parkeringsplatser för 
resenärerna. (2002) 

banans linjeföring och miljökonsekvenserna (främst buller och barriäref-
fekter) blev acceptabla efter att några planskilda förbindelser byggts och 
bullerskyddsåtgärder genomförts. En infartsparkering med 36 platser 
finns vid stationen. Den parkeringen är i regel fullbelagd dagtid. Ytterli-
gare en infartsparkering med 30 platser finns ungefär 250 m från statio-
nen, och där brukar det finnas lediga parkeringsplatser.191

Södertälje syd 

 

I Södertälje anslöts Svealandsbanan till den år 1995 öppnade Grödinge-
banan vid den externt lokaliserade stationen Södertälje syd. Södertälje 
syd och Grödingebanan genomfördes ett par år före Svealandsbanan. 
Grödingebanan är dock en viktig förutsättning för att få korta restider 
till Stockholm även för resenärer med Svealandsbanan. I planeringsske-
det hängde projekten i praktiken samman, bland annat tack vare gemen-
samma intressenter. 

Grödingebanan planerades ursprungligen att dras helt utanför Söder-
tälje, utan järnvägsstation i tätorten. Planerna ändrades 1988 då det be-
stämdes att banan skulle dras via Södertälje. Som läge för en ny fjärr-
tågsstation valdes det som kom att bli Södertälje syd, mellan Scanias 
industriområde och stadsdelen Pershagen, 4 km söder om Södertälje 
centrum. Eskilstuna, Strängnäs och Nyköpings kommuner och lands- 

 
191 Rolf Nilsson, Nykvarns kommun. Telefonsamtal 2002-04-16 
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Svealandsbanan vid Åker 1999 med ett snabbtåg (X2) på väg mot Eskilstuna. 
tinget i Södermanland bidrog med sammanlagt 70 miljoner kr till finan-
sieringen av stationen i syfte att möjliggöra en anslutning av Svealands-
banan till Grödingebanan. Restiderna till och från Stockholm blev där-
med omkring 6-7 minuter kortare jämfört med en anslutning till den 
gamla banan, som annars var Banverkets basalternativ i en överens-
kommelse från 1988 om finansieringen av Grödingebanan.192 193

För att dra fördel av den externa lokaliseringen med goda möjlighe-
ter för tågpendling krävs att området runt Södertälje syd exploateras för 
verksamheter som till exempel högre utbildning, forskning och utveck-
ling, andra tjänsteföretag och en konferensanläggning.

 

194

 
192 Avtalsförslag (BV 88-0134/40) från Banverkets huvudkontor (1989) 

 Den exploate-
ringen har hittills inte kommit till stånd. 

193 Carlsson (2001), s. 109-110 
194 Södertälje syd (1990) 
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4.1.6  Trafikutövare 
SJ har genom ett avtal med staten trafikeringsrätten för Svealandsbanan 
och de andra fjärrtågslinjerna i Mälardalen åtminstone till år 2025, med 
en möjlighet att säga upp avtalet 2005. En förutsättning var att de tra-
fikpolitiska förutsättningarna inte ändras under avtalsperioden195, men 
genom avregleringen av den långväga busstrafiken 1997 har förutsätt-
ningarna i praktiken redan ändrats. SJ har i sin tur träffat ett avtal med 
Mälardalstrafik AB (Mälab)196 och länstrafikhuvudmännen i Mälardalen 
om hur trafikeringen och samarbetet ska ske. Detta avtal gäller till 
halvårsskiftet år 2005, med automatisk förlängning i femårsperioder om 
inte uppsägning sker senast två år innan.197

Genom marknadsföringsbolaget Trafik i Mälardalen AB (TiM) sam-
arbetar SJ med länstrafikbolagen i Mälardalen. Samarbetet avser bland 
annat taxor och tidtabeller, och länstrafikbolagen har förbundit sig att 
anpassa till tågtrafiken parallell busstrafik så att den inte konkurrerar 
med SJ:s tågtrafik. Avsikten är istället att bygga upp ett gemensamt kol-
lektivtrafiksystem för regionala resor, där bussarna matar till järnvägssta-
tionerna. I avtalet finns också klausuler om att länstrafiken åtar sig att 
verka för en tågtrafikanpassad samhällsplanering i kommunerna och 
anordna infartsparkeringar vid regionaltågsstationerna.

 

198

SJ:s gamla tågtrafik subventionerades av staten genom köp av ett 
visst trafikutbud. Den nya tågtrafiken bedrivs på kommersiell basis, 
vilket innebär att SJ i princip kan bestämma taxorna (se vidare i avsnitt 
5.1.3). 

 

4.1.7  Tåg för trafiken 
Anskaffningen av nya fordon till Mälardalstrafiken har inte skett i den 
takt som varit önskvärd ur flera synvinklar. SJ startade under 1990 en 
upphandling av nya motorvagnståg med för 200 km/h, med arbetsnam-
net EMU90.199 1992 bedömdes 7 multipelkörbara200

 
195 Protokoll från förhandlingar 1995-10-12 mellan Statens Järnvägar (SJ) och Tåg i 
Mälardalen AB (TIM) angående samarbetsavtal för persontrafiken i Mälardalen (ramav-
tal) 

 motorvagnssätt 

196 Mälardalstrafik AB (Mälab) hette tidigare Tåg i Mälardalen AB (TIM). Ej att förväxla 
med nya TiM, Trafik i Mälardalen AB, som är ett marknadsföringsbolag (se texten). 
197 Samarbetsavtal (1995) mellan Statens Järnvägar (SJ) och Tåg i Mälardalen AB (TIM) 
198 Samarbetsavtal (1996) mellan SJ Persontrafikdivision (SJP) och Länstrafiken i Sörm-
land AB (LT-S) 
199 EMU: Electric Multiple Unit, det vill säga elmotorvagnståg. Parallellt med EMU90 
förekommer även M90 som benämning. 
200 Multipelkörbar betyder att flera tågsätt kan kopplas ihop till ett längre tåg och fram-
föras av en förare. 
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med 190±10 sittplatser vara tillräckligt för trafiken på Svealandsba-
nan.201

Upphandlingen avstannade dock sedan osäkerheter uppstått om 
framtida trafikeringsrätt i Mälardalen och statens intention att Arlanda-
banan skulle byggas och trafikeras av ett privat konsortium, vilket skulle 
innebära att SJ genom att köpa nya tåg skulle ta en stor ekonomisk risk. 
SJ satte istället in snabbtåg på Svealandsbanan när den öppnade 1997. 
Snabbtågen littera X2 hade egentligen beställts för andra trafikuppgifter, 
men med hjälp av statligt arbetsmarknadsstöd kunde beställningen ske 
tidigare än vad SJ behövde för sin egen trafik. Snabbtågen kunde därför 
användas på Svealandsbanan i några år, och det sista flyttades till andra 
trafikuppgifter i juni 2002. Samtidigt började enstaka Reginatåg, moder-
na snabba motorvagnståg, att trafikera Svealandsbanan i lågtrafik. 

 

Snabbtågen har hög komfort och var vid denna tid de enda tåg i lan-
det som klarade 200 km/h. De första åren rymde X2-tågen knappt 240 
sittplatser (4 vagnar202) i första och andra klass, men de förlängdes efter 
hand till 360 sittplatser (6 vagnar203

Senare har loktåg satts in i trafiken på Svealandsbanan. Först kom 
loktåg i ett av insatstågen på eftermiddagen, men därefter i flera av tågen 
i och med att fordonsbehovet ökade när trafiken utsträcktes från Stock-
holm till Uppsala via Arlanda år 2000, och några av snabbtågen förflyt-
tades till andra trafikuppgifter. Loktågen består av ett lok i varje ände 
och personvagnar emellan. Ett sådant tåg med 6 personvagnar av 1980-
talsmodell har 400 sittplatser

) för att rymma flera resenärer. 

204

I januari 2001 beställde SJ nya tågsätt för Mälardalen, dubbeldäckar-
tåg littera X40, med planerad leverans 2004-2005. X40 kommer att 
rymma omkring 50% flera resenärer på samma tåglängd jämfört med de 
EMU90 som aldrig beställdes nio år tidigare. Ett trevagnarssätt kommer 
att få omkring 300 sittplatser, och fler motorvagnssätt kan multipelkö-
ras. 

, och det kan enkelt förlängas med ytter-
ligare personvagnar. Den största tillåtna hastigheten för loktågen är dock 
endast 160 km/h, vilket gör att loktågen har något längre gångtider jäm-
fört med snabbtågen på den nybyggda banan. Vid kortare sträckor mel-
lan stationsuppehållen kompenseras dock den lägre topphastigheten 
genom en bättre acceleration. 

 
201 SJ Projekt Mälartåg. Projektledningsmöte nr 7/92 
202 Beräknat på tågsammansättningen X2+UB2F+UB2+UBS2+UA2X. Nilsson (1999) 
203 Beräknat på tågsammans. X2+UA2G+UB2F+UB2F+UBS2FK+UB2+UB2X Nils-
son (1999) 
204 Beräknat på tågsammansättningen Rc6+B7+B7+B2+BF4+B7+A7+Rc6. Nilsson 
(1999) 
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4.2  Ekonomisk utveckling under 1990-talet 

4.2.1  Privat konsumtion 
En historisk tillbakablick visar att både persontransportarbetet och den 
privata konsumtionen har ökat kraftigt i Sverige under senare halvan av 
1900-talet. 

Den privata konsumtionen per capita under 1990-talet sjönk i perio-
den 1991-1993, för att därefter stabiliseras och från 1996 växa märk-
bart.205

Privat konsumtion och persontransportarbete, index, 1950–2000 

 En avmattning har skett år 2001. 
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Inrikes resande och privat konsumtion i Sverige. Källa: Nelldal (2002) 
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205 Statistisk årsbok för Sverige (2002) 
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Hushållen ökade sin konsumtion av transporter i reala termer 1996-
1999. Det är kostnaderna för fordon som har ökat, medan driftkostna-
derna för fordon har varit konstanta, och inköp av transporttjänster har 
haft en långsam men stabil ökning med totalt 15% under perioden 1994-
2000. Under samma period har transporternas andel av den totala priva-
ta konsumtionen ökat från 11,8% till 12,3%.206

4.2.2  Prisindex 

 Inköp av fordon (i första 
hand bilar) svarade följaktligen för en del av hushållens konsumtionsök-
ning i slutet av 1990-talet. 

Bensinprisindex 

 
Prisutveckling för bensin (blyfri, 95 oktan) i mitten av varje månad 1992-2001 i 
löpande och i reala priser. Index 100 = december 1991. Källa: SCB207

Bensinpriset har varierat en del under undersökningsperioden. Några 
allmänna trender är att bensinpriset var ovanligt lågt under 1992, men 
steg kraftigt till 1993. Efter en stabil prisutveckling 1993-1998 ökade 
priset under 1999 och 2000. Sedan toppnoteringen i maj 2001 har ben-
sinpriset därefter sjunkit med 17% till december 2001, från 
10,54 kr/liter till 8,72 kr/liter. 

 

Både våren 1997 och 1998 låg priset för blyfri bensin, 95 oktan, runt 
index 118 i reala pristermer. Däremot var det högre, med index 130-142 
under våren 2000 (april-juni), den sista undersökningsperioden. I reala 

 
206 SCB, tabellen ”Hushållens konsumtionsutgifter på ändamål”, poster 071, 072 och 073 
207 SCB, ur SIKA Kommunikationer nr 1, 2002 
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pristermer ökade följaktligen bensinpriset med 10-20% från 1997 och 
1998 års undersökningar till 2000 års undersökning. 208

Konsumentprisindex 

 

Konsumentprisindex 1995-2001 
1980=index 100 KPI, totalt 

(skuggindextal) 
KPI, transporter 

1995 255 298 
1996 256 303 
1997 258 306 
1998 257 305 
1999 258 310 
2000 261 324 
2001 267 324 

Källa: SCB 

Under andra halvan av 1990-talet har konsumentprisindex förändrats 
mycket litet. Konsumentpriserna för transporter ligger för närvarande 
högre än för konsumentpriserna totalt. Indextalet steg mellan 1999 och 
2000 framför allt beroende på de ökade bensinpriserna. Skillnaden i 
konsumentprisindex totalt mellan de tre undersökningsåren 1997, 1998 
och 2000 är endast ca 1%. Av den anledningen görs inga omräkningar 
av penningvärden och monetära resultat i rapporten. 

4.3  Befolkning, flyttning och pendling 

4.3.1  Mälardalen som region 
Begreppet Mälardalen, eller Stockholm-Mälarregionen, används ofta 
som en benämning på en region i östra Mellansverige, i princip omfat-
tande Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands och Örebro 
län. Av tradition saknas områden som regioner av denna storleksord-
ning i det svenska administrativa systemet, och det mest använda regi-
onbegreppet har hittills varit länet. Mälardalen är följaktligen ingen klart 
definierad administrativ region. Istället kan man tala om en funktionell 
region, det vill säga ett område som hänger ihop genom en relativt stor 
andel vardagliga kontakter inom rese- och flyttmönster, bostads- och 
arbetsmarknad, trafik och varutransporter samt exempel på geografiska 

 
208 SIKA Kommunikationer nr 1, 2002 
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strukturer i näringslivet.209 I denna region har dock dessa vardagliga 
kontakter historiskt sett varit av delvis ringa omfattning.210

Sambanden stärks dock undan för undan. Staden Stockholm har un-
der lång tid expanderat, och influensområdet förstoras och bildar en allt 
större region med tyngdpunkt i östra Mälardalen. I en jämförelse betrak-
tades Stockholm och Uppsala tillsammans som en av omkring 500 ur-
bana regioner med mer än 100 000 invånare i Europa. Stockholm–
Uppsala var 1995 till exempel en av de 20 största regionerna när det 
gäller bruttoregionprodukt, och den femte när det gäller forskning mätt i 
antalet publicerade vetenskapliga uppsatser (papers).

 

211 I en annan studie 
var slutsatsen att Mälardalen är en ledande region i Norden utifrån när-
ingslivets struktur.212

Den funktionella regionen Mälardalen har blivit särskilt användbar 
som begrepp vid planering av infrastrukturen. Regiondefinitionen knyts 
här därför till i första hand en bestämd företeelse, nämligen infrastruktu-
ren och i första hand Svealandsbanan.

 Fördelning inom Mälardalen är dock ojämn. 

213

4.3.2  Arbetsmarknaderna under senare år 

 Ett annat mått är arbetsmark-
nadsregioner (se nedan), vilket kan tjäna som exempel på den tyngd-
punkt Stockholm utgör i regionens östra del, och den av tradition mer 
splittrade ”regionen” i Mälardalens västra del. 

Arbetsmarknadsregioner 
Lokala arbetsmarknadsregioner (LA-regioner) är en nationell statistisk 
definition på en typ av region, med syftet att kunna jämföra hur arbets-
marknaderna fungerar mellan olika regioner. En LA-region definieras på 
kommunnivå som ett sammanhängande område av en eller flera kom-
muner utifrån andelen arbetspendling över kommungränserna i förhål-
lande till det totala antalet sysselsatta i kommunen. För en mer detaljerad 
definition av LA-regioner hänvisas till SCB.214

Antalet LA-regioner har minskat från 187 LA-regioner i landet 1970, 
till 90 år 2000. Det sjunkande antalet är ett tecken på att regionerna blir 
större till följd av att arbetspendlingen över kommungränserna ökar, och 
att pendlingssträckorna följaktligen också blir längre i allmänhet. Bebyg-
gelsestrukturen i Sverige liknar ett 20-tal separata öar i en arkipelag med 

 

 
209 Mälardalen–en region? (2002) 
210 Regioner kring Mälaren (1994) 
211 Matthiessen (2001) 
212 Forslund och Johansson (1994) 
213 Carlsson (2001), s. 14 
214 Se till exempel SCB:s Lokala arbetsmarknader och förvärvsregioner, information om arbets-
marknaden 1991:7 eller senare upplagor. 
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relativt dålig koppling mellan angränsande regionala agglomerationer, 
även om samverkan har ökat med tiden.215

Antalet LA-regioner i Sverige 

 

År Antal LA-regioner 
1970 187 
1980 139 
1990 112 
1993 109 
1998 100 
2000 90 

Källa: SCB 

Förändringarna sker dock inte likformigt fördelade över landet eller 
över olika socioekonomiska grupper. I södra Sverige har de lokala ar-
betsmarknaderna förändrats mest. Pendlingsbenägenheten skiljer sig 
avsevärt mellan olika yrkes- ålders- och utbildningsgrupper, och även 
mellan könen. Det innebär att det finns flera områden som kan definie-
ras som en LA-region för kvinnor än det finns för män, och flera för 
lågutbildade personer än för högutbildade.216

I området längs Svealandsbanan hörde 1998 såväl Södertälje, Ny-
kvarns och Strängnäs kommuner till Stockholms LA-region. Eskilstuna 
och Flens kommuner bildar däremot en egen LA-region. Totalt sett 
pendlar följaktligen flera personer från Strängnäs kommun mot Stock-
holms län än mot det regionala centrumet Eskilstuna. Även Nyköping 
och Oxelösund bildar en egen LA-region. 

 

Struktur och pendling 
Arbetsmarknaderna har under de senaste decennierna genomgått stora 
förändringar genom strukturomvandling och lågkonjunkturen i början 
av 1990-talet. I riket som helhet minskade antalet förvärvsarbetande 
med ca 15% åren 1991-1993. Under perioden 1993-1997 skedde först 
en svag återhämtning, därefter ett par års svag nedgång. Från 1998 öka-
de förvärvsfrekvensen kraftigare, och en ny högkonjunktur som matta-
des av 2001 inträdde. Fortfarande består dock en minskad förvärvsfre-
kvens efter ett tidigare maximum 1989. Ungdomar (16-24 år) är en 
grupp där minskningen är särskilt markant, medan åldersgruppen 45-64 
år inte har drabbats alls av någon minskande förvärvsfrekvens.217

 
215 Sverige 2009 (1996) 

 

216 Kullenberg och Persson (1997) 
217 Statistiska meddelanden (2000) 
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En studie av flyttning och pendling 1970-1994 visar att flyttnings-
mönstren över läns- och kommungränserna har ändrats under de senas-
te decennierna. Generellt sett märks en minskad långväga flyttning. Or-
sakerna kan vara bland annat den offentliga sektorns geografiskt väl 
spridda tillväxt och de regionala högskolornas expansion, vilket möjlig-
gör arbete och studier inom regionen. Det kan också bero på att möjlig-
heterna till långa arbetsresor har ökat, liksom acceptansen av långa ar-
betsresor för vissa arbetskraftskategorier. 

En tendens är en mera utsträckt pendling över en etablerad arbets-
marknads yttre gräns, vilket bidrar till regionförstoringen. Yngre perso-
ner och arbetskraft med högre utbildning väljer i högre grad än andra 
socioekonomiska grupper att vidga sin arbetsmarknad genom längre 
resor. Starkast är denna tendens i regionala centrum och i småorter. 
Längs Svealandsbanan faller både Eskilstuna och Strängnäs kommuner 
inom dessa kategorier.218

Pendlingen sker generellt sett till stor del med bil, men förmodligen 
är potentialen för ytterligare kortväga pendling begränsad. Snabbare 
färdmedel än bil (och buss) kan ge en vidare regionförstoring och sam-
verkan mellan olika regioner.

 

219

4.3.3  Orterna längs Svealandsbanan 

 

Karaktär 
Tätorterna längs Svealandsbanan och referensorten Nyköping har olika 
förutsättningar genom sin storlek, struktur, läge och historiska bak-
grund. Läggesta har dock inte blivit något annat än en mindre knutpunkt 
på väg- och järnvägsnäten (och ännu tidigare med sjöfart) med ett fåtal 
boende i närheten.220

Näringslivet i Södertälje, Åkers styckebruk, Eskilstuna och Nyköping 
har under flera sekler dominerats av tillverkningsindustri, främst metall- 
och verkstadsindustrin. Under andra halvan av 1900-talet har dock de 
traditionella näringarna generellt minskat i omfattning och betydelse. 
Märkbart är dock att det råder en regional obalans i Stockholm-
Mälardalsregionen genom att kunskapsintensiva verksamheter är kon-
centrerade till Stockholm och Uppsala, medan Södertälje och Söderman-
land har en större andel traditionella industrinäringar. Det får också 
konsekvenser för möjligheterna att hitta kvalificerade arbeten för båda 
könen. Industrin domineras av män, och kvinnor kan följaktligen få 
svårt att hitta kvalificerade arbeten på industridominerade orter. 

 

 
218 Kullenberg och Persson (1997) 
219 Sverige 2009 (1996), s. 16 
220 Welander (1998) 
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Fortfarande finns relativt betydande verkstadsindustrier i Eskilstuna 
och Södertälje. Bruket i Åker tillverkar numera valsar för stålindustrin, 
och ett stålverk finns också kvar i Nyköpings yngre hamnstad Oxelö-
sund. Det är dock service, tjänster och offentlig förvaltning som har 
vuxit kraftigt under efterkrigstiden, och kommunerna är nu i regel de 
enskilt största arbetsgivarna inom sina respektive gränser med vård, 
omsorg och skolor. Även andelen högre utbildning har ökat. 

Mälarsjukhuset i Eskilstuna är ett av tre länssjukhus i Södermanlands 
landsting. Omkring 2 500 anställda betjänar invånarna i norra delen av 
länet (Eskilstuna och Strängnäs kommuner), med viss specialistvård för 
hela länet. Av patienterna kommer omkring 70% från Eskilstuna, 20% 
från Strängnäs och 10% från övriga kommuner i länet.221

I Nykvarn finns det förhållandevis få arbetsplatser, och orten har de 
senaste decennierna expanderat främst som förort till Södertälje. Söder-
tälje har många arbetsplatser och en stor inpendling från de angränsande 
kommunerna Nykvarn, Strängnäs, Gnesta och Trosa. De största företa-
gen i Södertälje är AstraZeneca (läkemedel) med nästan 7 000 arbets-
platser och Scania (lastbilar) med nästan 6 000 (år 2001).

 

222

Struktur 

 

Eskilstuna är en förhållandevis kompakt stad när det gäller boende, med 
30% av tätortsbefolkningen boende på gångavstånd inom 1 km från 
centrum 1995. Andelen hushåll med låga inkomster är relativt stor i 
centrum, vilket tyder på i genomsnitt små hushåll med en stor andel 
pensionärer och studerande. 55% av tätortsbefolkningen bodde i zonen 
1-3 km från centrum, på cykelavstånd, vilket innebär att sammanlagt 
85% bodde högst 3 km från centrum. Arbetsplatserna är däremot något 
mer utspridda i Eskilstuna jämfört med andra tätorter med liknande 
storlek i landet. 40% av arbetsplatserna fanns 1995 inom 1 km radie från 
centrum, och sammanlagt 90% inom 3 km. En väsentlig anledning till 
den lägre andelen arbetsplatser på gångavstånd från tätortens centrum är 
lokaliseringen av Mälarsjukhuset, som ligger i zonen 1-3 km från cent-
rum.223

Strängnäs och Nyköping ryms till övervägande del inom 3 km radie 
från tätortens centrum och är därmed möjliga att nå med gång och cykel 
vid lokala resor. Nykvarn är ännu mindre. Åkers styckebruk och Marie-
fred är små tätorter, men det krävs en anslutningsresa för att nå den 
gemensamma järnvägsstationen i Läggesta. 

 

 
221 Eva Blom, landstinget i Södermanland/Mälarsjukhuset. Telefonsamtal 2002-01-10 
222 Dagens Nyheter, 24 oktober 2001, s C 3 
223 Reneland (2001) 
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Orternas karaktär 
Ortsstorlek Karaktär Attraktivitet Service Stationer Efterfrågan 
Samhälle 
1 000- 
5 000 inv. 
Nykvarn 
Mariefred 
Åkers stbr. 

Pendlarort Social trygghet 
och möjlighet till 
IT-pendling 

Verka för ökad 
offentlig och 
kommersiell 
service 

Station, håll-
plats 

Bygga nära 
stationen. 
Tvåbilshushåll 
minskar 

Småstad 
10 000- 
20 000 inv. 
Strängnäs 

Både pend-
larort och 
egen arbets-
marknad 

Charm och social 
trygghet. Till-
gänglighet till 
utbildning, större 
arbetsmarknad 
och IT-pendling 

Gymnasium 
och centrum 
för stad och 
omland 

Transport-
knutpunkt 
-p-platser 
-busshållplat. 
-cykelpark. 
-taxi 

Bra bostäder, 
hög standard. 
Tåget ger 
störst effekt 

Stad 
50 000- 
100 000 inv. 
Eskilstuna 
Södertälje 
(Nyköping) 

Regionalt 
centrum 

Kulturellt och 
kommersiellt 
centrum. Tillgång 
till större arbets-
marknad 

Sjukhus 
Högskola 
Administrativt 
länscentrum 

Resecentrum 
Matarbussar 

Offentliga 
lokaler och 
andra arbets-
platser nära 
stationen. 
Tåget har ett 
symbolvärde, 
upptakt till 
något nytt 

Ett försök att karakterisera orterna längs Svealandsbanan på olika ortstyper (orts-
storlekar), samt några förväntade efterfrågeeffekter av regional snabbtågstrafik. 
Källa: Några stationssamhällen i Mälarregionen (1997), modifierad 

4.3.4  Befolkning 
Befolkningen i kommunerna längs Svealandsbanan 2002 framgår av 
tabellen. 

Befolkning i kommunerna den 31 december 2002 
Kommun Befolkning Förändring sedan 

31 december 2000 
Eskilstuna 90 089 +1,9% 
Strängnäs 30 015 +1,4% 
Nykvarn 8 204 +1,9% 
Södertälje 79 613 +2,2% 
Nyköping 49 310 +0,5% 
Källa: SCB 

I alla kommuner har befolkningen ökat det senaste året. I Eskilstuna 
har en längre tids nedåtgående trend vänt. 

Befolkningen i kommunerna följs upp varje halvår av Statistiska cen-
tralbyrån (SCB), medan tätorterna i riket avgränsas och räknas vart fem-
te år. 
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Befolkning i kommuner och tätorter den 31 december 
Kommun 

Tätort 
1990 1995 2000 Förändring 

1990-2000 

Eskilstuna kommun 
Eskilstuna 

89 765 
59 815 

89 425 
58 984 

88 408 
57 867 

-1,5% 
-3,3% 

Strängnäs kommun 
Strängnäs 
Mariefred 

Åkers styckebruk 

26 835 
11 420 
3 488 
2 769 

28 669 
11 617 
3 728 
2 824 

29 610 
12 010 
3 702 
2 792 

+10,3% 
+5,2% 
+6,1% 
+0,8% 

Nykvarns kommun 1  

Nykvarn 
6 897 
5 640 

7 438 
5 867 

8 052 
5 969 

+16,7% 
+5,8% 

Södertälje kommun 
Södertälje 

74 889 
58 097 

74 917 
57 327 

77 882 
59 342 

+4,0% 
+2,1% 

Stockholm, tätorten 2 1 040 907 1 148 953 1 212 196 +16,5% 
Nyköpings kommun 3 

Nyköping 
47 481 
26 384 

48 737 
26 869 

49 063 
27 164 

+3,3% 
+3,0% 

Källa: SCB. Tätortsavgränsningen följer SCB praxis; minst 200 personer och 
högst 200 m mellan husen i en sammanhängande tätort. 
1 Avser Nykvarns kommundel i Södertälje kommun 1990 och 1995, Nykvarns 
kommun 2000 
2 Tätorten Stockholm omfattar den sammanhängande bebyggelsen i hela 
eller delar av kommunerna Stockholm, Botkyrka, Danderyd, Haninge, Hud-
dinge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Solna, Sundbyberg och Tyresö 
3 Avser Nyköpings kommuns nuvarande areal, det vill säga exklusive Gnesta 
och Trosa kommuner 

I flera av kommunerna finns det förorter som ligger nära tätorterna, 
men på grund av att det är mer än 200 m obebyggd mark mellan föror-
ten och centralorten räknar SCB förorten som en separat tätort som 
följaktligen inte ingår i befolkningen i centralorten. Det gäller till exem-
pel Skogstorp (2 757 invånare den 31 december 2000), Hällbybrunn 
(3 413) och Torshälla (7 453) utanför Eskilstuna, Abborrberget (1 569) 
utanför Strängnäs och Arnö (3 826 invånare) utanför Nyköping. 

Kommunerna avgränsar i flera fall tätorten annorlunda än vad SCB 
gör i sina rikstäckande jämförelser. Strängnäs kommun inkluderar 
Strängnäs domkyrkoförsamling och Abborrberget i tätorten Strängnäs, 
det vill säga områden som enligt SCB till viss del är landsbygd respektive 
en annan tätort (förort). Kommunen summerar följaktligen invånaranta-
let i Strängnäs tätort till 14 144 personer den 31 december 2000, medan 
SCB:s definition ger 12 010 invånare i tätorten. 

Förändringarna i befolkningen under perioden 1991-2000 beror till 
största delen på flyttningsnettot. Vissa kommuner i tillväxtområden, till 
exempel Södertälje i Stockholms län, har vissa år ett större födelseöver-
skott än flyttningsnetto. De studerade kommunerna i Södermanlands 
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län har dock i regel små positiva eller ofta negativa födelseöverskott, det 
vill säga det dör flera människor än det föds barn. Flyttningsnettona är 
ofta större och mer fluktuerande, och därmed avgörande för befolk-
ningens storlek.224

4.3.5  Flyttning 

 I det följande studeras därför flyttningarna till och 
från kommunerna, medan födelseöverskottet lämnas därhän. 

Årligt flyttningsnetto i kommuner 1991-2001 
År Eskilstuna Strängnäs Nykvarn1 Södertälje2 Nyköping3 

1991 -5,8‰ 24,1‰  -8,7‰  
1992 -0,9‰ 11,9‰  -6,6‰ 6,0‰ 
1993 1,6‰ 14,7‰  -9,7‰ 4,7‰ 
1994 -1,0‰ 4,3‰  -2,0‰ 6,5‰ 
1995 -4,0‰ 0,4‰  -0,2‰ 0,7‰ 
1996 -7,4‰ 3,8‰ -2,8‰ -0,9‰ 1,9‰ 
1997 -3,2‰ 7,7‰ 12,7‰ -0,2‰ 6,7‰ 
1998 -0,3‰ 6,8‰ 12,0‰ 3,8‰ 3,9‰ 
1999 3,6‰ 6,4‰ 16,1‰ 7,5‰ 3,6‰ 
2000 4,4‰ 11,3‰ 13,8‰ 13,0‰ 1,6‰ 
2001 10,2‰ 6,3‰ 1,2‰ 9,2‰ 7,1‰ 
Medeltal      
1991-1995 -2,0‰ 11,0‰  -5,4‰ 3,6‰ 
1996-2000 -0,6‰ 7,2‰ 10,4‰ 4,7‰ 3,5‰ 
1998-2001 4,5‰ 7,7‰ 10,8‰ 8,4‰ 4,0‰ 

Källa: SCB. Flyttningsnetto avser skillnaden mellan inflyttade och utflyttade i 
promille av medelfolkmängden under angiven period 
1 Avser Nykvarns kommundel i Södertälje kommun 1996-1998. Nykvarn 
bildade egen kommun den 1 januari 1999, men har här egen statistik fr.o.m. 
1996 
2 Inklusive Nykvarns kommundel 1991-1995 
3 Statistikserien omfattar Nyköpings kommun sedan kommunerna Gnesta 
och Trosa avskildes den 1 januari 1992 

Flyttningsnettot i Eskilstuna kommun vände 1998 från negativa tal 
till positiva tal (större inflyttning än utflyttning) och en resulterande 
befolkningsökning. En närmare granskning av statistiken visar att det är 
inflyttningen som har ökat från 2 300 personer 1996 till 3 800 personer 
2001. Utflyttningen har däremot varit konstant med omkring 3 000 
personer per år 1996-2001. Under den föregående femårsperioden 1991-

 
224 SCB befolkningsstatistik 1991-2000 
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1995 varierade inflyttning och utflyttning till Eskilstuna kommun med 
mellan 2 200 och 2 900 personer per år. 

Södertälje kommun har haft en årlig ökning i inflyttningen under pe-
rioden 1995-2000, men i Södertälje har även utflyttningen ökat. För de 
övriga studerade tidsperioderna och kommunerna har in- och utflyttning 
fluktuerat. 

Flyttningsnetto i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping 1991-2001 
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Flyttningsnetto (inflyttade-utflyttade) i kommunerna, i promille av befolkningen 
respektive år. Källa: SCB 

Flyttningsnetto i Södertälje och Nykvarns kommuner 1991-2001 
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Flyttningsnetto (inflyttade-utflyttade) i kommunerna, i promille av befolkningen 
respektive år. Källa: SCB 
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Flyttningsnettot hade under perioden 1991-2001 ett minimum runt 
1995-1996 i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping. Därefter har Eskilstu-
na och Strängnäs haft ett stigande och positivt flyttningsnetto. Nykö-
ping har haft ett mindre men relativt stabilt positivt flyttningsöverskott 
under hela 1990-talet. 

Markanta trender är Södertäljes (och Nykvarns) stora flyttningsöver-
skott i slutet av perioden, som efterträder ett ungefär lika stort under-
skott i början av 1990-talet. 

År 2001 uppvisar både Strängnäs, Södertälje och Nykvarns kommu-
ner ett minskat men fortfarande positivt flyttningsnetto, medan Eskils-
tuna och Nyköping ökar det positiva flyttningsnettot. Eskilstuna hade 
2001 ett flyttningsnetto på 1%, vilket är dess största positiva flyttnings-
netto under perioden. Det innebar att befolkningen i Eskilstuna kom-
mun ökade med drygt 700 personer under 2001. 

4.3.6  Förvärvsarbete 
Förvärvsarbetande nattbefolkning avser antalet förvärvsarbetande per-
soner boende i en kommun. 

Den tillgängliga statistiken om förvärvsarbetande nattbefolkning är 
normalt indelad på kommunnivå. Nyköpings kommun har fått föränd-
rade gränser under perioden, och någon jämförelse mellan 1990 och 
1998 kan inte göras eftersom kommunen saknar statistik för jämförbara 
områden det förstnämnda året. Nykvarns kommun motsvarades av 
Nykvarns kommundel i Södertälje kommun 1990 och 1998, vilket med-
ger en jämförelse. Nattbefolkningen delas in i andelen människor som 
arbetar i kommunen och andelen som pendlar till en annan kommun. 

Den förvärvsarbetande nattbefolkningen minskade i Eskilstuna och 
Strängnäs mellan 1990 och 1998, men var oförändrad i Nykvarn. En 
orsak till den kraftiga minskningen i Eskilstuna är strukturomvandlingen 
och lågkonjunkturen åren 1991-1993 (se nedan om dagbefolkning). 
Utpendlingen har ökat i alla de studerade områdena utom i Nykvarn. 
Gemensamt för de tre kommunerna är att förvärvsgraden sjunkit under 
perioden 1990-1998 med 7-10 procentenheter. I Eskilstuna kommun 
har den sjunkit från 51% 1990 till 41% 1998. Minskningen har dock 
varit mindre i Strängnäs tätort, 2 procentenheter. Efter 1998 har för-
värvsgraden ökat 1-2 procentenheter i kommunerna längs Svealandsba-
nan fram till och med 2000. Några synliga trender är att utpendlingen 
långsamt ökar i Eskilstuna kommun, men att den minskar i Nykvarns 
kommun. 
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Befolkning och förvärvsarbete i kommunerna 1990 
 Befolkning Förvärvsarbetande nattbefolkning  

Kommun 

 
Antal per-

soner 

arbetar i 
egen kom-

mun 

arbetar i 
annan 

kommun 

För-
värvs-
grad 

Eskilstuna 89 765 45 865 92% 8% 51% 
Strängnäs 26 835 13 811 69% 31% 51% 
Nykvarn 1 6 897 4 049 19% 81% 59% 

Källa: SCB. Avser 31 december 1990 
1 Avser Nykvarns kommundel i Södertälje kommun 

Befolkning och förvärvsarbete i kommunerna 1998 
 Befolkning Förvärvsarbetande nattbefolkning  

Kommun 

 
Antal per-

soner 

arbetar i 
egen kom-

mun 

arbetar i 
annan 

kommun 

För-
värvs-
grad 

Eskilstuna 88 027 36 309 89% 11% 41% 
Strängnäs 29 161 12 883 64% 36% 44% 
Nykvarn 1 7 724 4 042 23% 77% 52% 
Nyköping 49 000 21 693 78% 22% 44% 

Källa: SCB. Avser 31 december 1998 
1 Avser Nykvarns kommundel i Södertälje kommun 

Befolkning och förvärvsarbete i kommunerna 2000 
 Befolkning Förvärvsarbetande nattbefolkning  

Kommun 

 
Antal per-

soner 

arbetar i 
egen kom-

mun 

arbetar i 
annan 

kommun 

För-
värvs-
grad 

Eskilstuna 88 408 37 268 86% 14% 42% 
Strängnäs 29 610 13 652 63% 37% 46% 
Nykvarn 8 052 4 274 25% 75% 53% 
Nyköping 49 063 22 111 77% 23% 45% 

Källa: SCB. Avser 31 december 2000 

Förvärvsarbetande dagbefolkning är ett annat begrepp för antalet ar-
betsplatser i kommunen. I riket som helhet skedde en kraftig minskning 
av antalet förvärvsarbetande under åren 1991-1993. Eskilstuna kommun 
var en av de kommuner som drabbades hårdast i landet av den då pågå-
ende strukturomvandlingen och lågkonjunkturen. I riket som helhet 
minskade antalet arbetsplatser med ca 12% under åren 1991-1993.225

 
225 SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

 
Antalet arbetsplatser i Eskilstuna kommunen minskade med omkring 
10 000 under denna period, vilket i tabellen syns i skillnaden mellan 



 

 Introduktion av regionala snabbtåg 126 

1990 och 1998. Minskningen motsvarar mer än 20% av antalet arbets-
platser 1990. 

Förändringar i förvärvsarbetande nattbefolkning i kommunerna 
 Antal personer Arbetar i annan 

kommun, procent-
enheter 

Förvärvsgrad, 
procentenheter 

Kommun 1990-
1998 

1998-
2000 

1990-
1998 

1998-
2000 

1990-
1998 

1998-
2000 

Eskilstuna -21% +3% +3 +3 -10 +1 
Strängnäs -7% +6% +5 +1 -7 +2 
Nykvarn 1 0% +6% -4 -2 -7 +1 
Nyköping - +2% - +1 - +1 

Källa: SCB 
1 Avser Nykvarns kommundel i Södertälje kommun 1990 och 1998 

Förvärvsarbetande dagbefolkning i kommunerna 
 Förvärvsarbetande dagbefolkning Förändring 
Kommun 1990 1998 2000 1990-1998 1998-2000 
Eskilstuna 46 312 36 340 36 579 -22% +1% 
Strängnäs 10 839 9 647 11 344 -11% +18% 
Nykvarn 1 1 291 1 470 1 758 +14% +20% 
Nyköping - 19 711 20 221 - +3% 

Källa: SCB. Avser 31 december 
1 Avser Nykvarns kommundel i Södertälje kommun 1990 och 1998 

Förändring av antalet arbetsplatser 1994-2000 
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Förändring av antalet arbetsplatser i kommunerna sedan föregående år. Källa: SCB 

I Strängnäs kommun minskade antalet arbetsplatser med 11% under 
perioden 1990-1998. I Mariefreds tätort har dock antalet arbetsplatser 
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ökat kraftigt med 28% åren 1990-1998. Även i Nykvarns kommun har 
antalet arbetsplatser ökat. 

I slutet av 1990-talet återhämtade sig konjunkturerna, och antalet ar-
betsplatser ökade i området längs Svealandsbanan. Framför allt märks 
en kraftig tillväxt i Strängnäs och Nykvarns kommuner, medan det har 
skett endast en marginell ökning i Eskilstuna år 2000. 

Arbetsplatskvoten, även kallad självförsörjningsgrad, är kvoten mel-
lan den förvärvsarbetande dagbefolkningen och nattbefolkningen, eller 
uttryckt på ett annat sätt kvoten mellan antalet arbetsplatser och antalet 
förvärvsarbetande boende i en kommun. En stor kvot visar att det finns 
många arbetsplatser i förhållande till antalet boende, vilket ofta innebär 
inpendling till kommunen. I större städer är arbetsplatskvoterna som 
regel stora, ofta över 1, medan mindre orter med en stor utpendling har 
små arbetsplatskvoter. 

Arbetsplatskvot i kommunerna 
 Arbetsplatskvot 
Kommun 1990 1998 2000 
Eskilstuna 101% 100% 98% 
Strängnäs 78% 75% 83% 
Nykvarn 1 32% 36% 41% 
Nyköping - 91% 91% 

Källa: SCB. Avser 31 december 
1 Avser Nykvarns kommundel i Södertälje kommun 

Några observerbara trender beträffande arbetsplatskvoterna är att 
den sjunker långsamt i Eskilstuna, men ökar kraftigt i Nykvarn och delar 
av Strängnäs kommun. Den sjunkande kvoten i Eskilstuna är ett tecken 
på att utpendlingen ökar i förhållande till antalet arbetsplatser. Förklar-
ingen till ökningarna i Nykvarn och (delar av) Strängnäs är i första hand 
att de lokala arbetsmarknaderna växer kraftigt. Dessa traditionella pend-
larorter får en ökad självförsörjningsgrad när det gäller arbetsplatser för 
den egna befolkningen. 

4.3.7  Exemplet Mälardalens högskola 
Mälardalens högskola har under Svealandsbanans första fem år expan-
derat kraftigt. Högskolan har omkring 40 utbildningsprogram och totalt 
13 000 studenter (2002), med huvuddelen av verksamheten i Västerås 
och Eskilstuna.226

 
226 Mälardalens högskolas hemsida 2002-07-03 

 Enheten i Eskilstuna ligger centralt i staden, nära 
järnvägsstationen. 
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Högskolans expansion har inneburit en relativt omfattande rekryte-
ring av ny personal. Tillgången till kvalificerade anställda är begränsad på 
mindre orter, medan det kan antas att det i framför allt Stockholmsom-
rådet finns relativt gott om akademiker som kan söka nytt arbete. Effek-
terna av den förbättrade tillgängligheten som Svealandsbanan ger skulle 
därför kunna urskiljas på ett relativt tidigt stadium hos personalens bo-
stadsorter. Det är följaktligen av intresse att undersöka högskolan i Es-
kilstuna som ett exempel på Svealandsbanans effekter på arbetsmarkna-
den i Eskilstuna, som komplement till undersökningarna av effekterna 
bland boende i området längs Svealandsbanan. 

Data om mantalsskrivningsorter för personalen som arbetar i Eskils-
tuna åren 1997-2001 har erhållits från Mälardalens högskola.227

Studenter och personal vid Mälardalens högskola i Eskilstuna 1997-2001 

 Motsva-
rande data för studenterna finns dock inte tillgängligt. 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Helårsstudenter 2 241 2 777 3 132 3 301 3 329 
Fast anställd personal 113 139 180 227 271 

varav professorer, lektorer 
och adjunkter 73 85 114 142 163 

Källa: Mälardalens högskola 

Personer med kvalificerad akademisk utbildning är generellt sett mer 
rörliga än andra grupper, delvis som en följd av en mer specialiserad 
kompetens. En hypotes är att det ska gå att urskilja tämligen snabba 
förändringar i den gruppen. Materialet har därför delats in i dels en 
grupp bestående av professorer, universitetslektorer och universitets-
adjunkter, dels en grupp med annan fast anställd personal i Eskilstuna. 
Det totala materialet omfattade 113 fast anställda 1997, varav 73 profes-
sorer, lektorer och adjunkter. År 2001 hade personalen vuxit till 272 
personer, varav 163 professorer, lektorer och adjunkter. 

En tydlig skillnad mellan professorerna, lektorerna och adjunkterna 
respektive annan fast anställd personal i Eskilstuna är fördelningen på 
mantalsskrivningsort redan före Svealandsbanan. Den förra gruppen är i 
betydligt högre utsträckning mantalsskriven på andra orter än Eskilstu-
na. Andelen skriven i Eskilstuna minskade från 62% 1997 till 49% 2000 
och 2001. Motsvarande tal för annan fast anställd personal är stabilt 
80% mellan 1997 och 2000, men en minskning år 2001 till 73%. 

Den största ökningen av andelen professorer, lektorer och adjunkter 
svarade bosatta i Stockholms län för. Andelen ökade från 11% till 20% 
samtidigt som andelen anställda bosatta i Eskilstuna minskade. Den 
 
227 Kerstin Malmgren, Mälardalens högskola. E-post 2002-07-02 
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ökade andelen mantalsskrivna i Stockholms län är statistiskt signifikant 
med 95% konfidensintervall (*). Bland de 20% mantalsskrivna i Stock-
holms län 2001 dominerar Stockholms stad (14%) över norrförorter 
(4%) och söderförorter inklusive Södertälje (2%). Motsvarande siffror 
från 1997 var staden 8%, norrförorter 3% och inga anställda skrivna i 
söderförorter. 

Mantalsskrivningsort för professorer, lektorer och adjunkter i Eskilstuna 
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Av de anställda professorerna, universitetslektorerna och universitetsadjunkterna vid 
Mälardalens högskola i Eskilstuna ökade andelen mantalsskrivna i Stockholms län 
från 11% 1997 till 20% år 2001. 

För de övriga områdena märks inga större skillnader. Tillgänglighe-
ten har till exempel även förbättrats mellan Eskilstuna och Arboga re-
spektive Örebro, men där finns ingen signifikant förändring av andelen 
mantalsskrivna. Rekryteringen till Eskilstuna från andra kommuner i 
Södermanlands län är relativt liten, medan den är större från Västerås, 
där den andra delen av högskolan finns. Förändringarna i andelarna på 
olika mantalsskrivningsorter var kraftigast i perioden 1998-2000, medan 
2001 var stabilare. 

Genom den beskrivna utvecklingen har Mälardalens högskola i Es-
kilstuna i högre grad fått en regional förankring i Mälardalen, delvis på 
bekostnad av den lokala. Ny kompetens har kunnat värvas speciellt från 
Stockholmsområdet. Även om det nu inte finns några data som visar 
det, finns det skäl att anta att en betydande del av de mantalsskrivna i 
Stockholms län pendlar med tåg på Svealandsbanan. 

4.3.8  Pendling 
I riket som helhet är en tydlig tendens att pendlingen över kommun-
gräns ökar. År 2000 pendlade närmare 30% av alla förvärvsarbetande i 
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Sverige, med högre andelar i storstadslänen. Pendlingen är dock inte 
jämt fördelad över befolkningen, och vissa skillnader är signifikanta 
mellan olika socioekonomiska grupper. Män pendlar generellt sett mer 
än kvinnor, men skillnaderna är små i åldersgruppen 20-30 år. Från 
55 års ålder minskar pendlingsbenägenheten kraftigt. Högutbildade per-
soner pendlar betydligt mer än lågutbildade. Störst pendling finns inom 
näringsgrenarna finansiella tjänster, handel och kommunikation och 
offentlig förvaltning.228

Pendlingen längs Svealandsbanan 

 

Den största pendlingen sker in mot Stockholm på morgonen och tillba-
ka till Södermanland på eftermiddagen. Det har under banans första år 
även skett en ökning av pendlingen i ”motriktningen”, från Stockholm 
mot Eskilstuna och Strängnäs. 

En orsak som bidragit till pendlingen mot den traditionella rusnings-
riktningen är utlokalisering av några verksamheter från Stockholm till 
Eskilstuna. En del av Postgirots dataenhet och den nybildade Energi-
myndigheten (en del som förut hörde till Nutek) har flyttat till Eskilstu-
na sedan trafiken på Svealandsbanan startade. Anställda vid den senare 
arbetsplatsen har under en inledande treårsperiod från och med hösten 
1998 erbjudits generösa villkor för att fortsätta på sina tjänster, vilket 
innebär att de fick räkna en del av restiden som arbetstid och dessutom 
fick ekonomisk ersättning för att pendla. Dessutom har Mälardalens 
högskola expanderat under denna period. 

Inom Södermanland finns en relativt stor pendlingsström Strängnäs–
Eskilstuna. Eleverna i gymnasieskolorna på båda orterna svarar också 
för ett betydande dagligt resande, till följd av att Länstrafiken flyttade 
över skolpendlingen från länsbussarna till tåg när Svealandsbanan öpp-
nades. 

Totalt antal pendlare 
Den statistikförda pendlingen avser antalet personer som är mantals-
skrivna på en ort, men arbetar på en annan. I denna siffra ingår dels 
personer som arbetspendlar varje dag, dels veckopendlar. Dessutom kan 
det finnas en viss bias i statistiken av personer som i praktiken inte 
pendlar alls då de både bor och arbetar på samma ort, men är mantals-
skrivna på en annan ort. 

Den totala pendlingen in och ut från kommunerna har mellan 1996 
och 2000 generellt sett ökat. Eskilstuna och Strängnäs har dock fått 
större ökningar än Nyköping. De mest markanta förändringarna är in-

 
228 Statistiska meddelanden (2000) 
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pendlingen i Strängnäs kommun, som har fördubblats, och utpendlingen 
från Eskilstuna kommun, som har ökat med 40%. I referensorten Ny-
köping är ökningarna omkring 10%. En observation är att antalet ut-
pendlare är detsamma, drygt 5 000, från vardera av de tre kommunerna. 
Inpendlingen varierar dock med tätortens storlek och regional attrak-
tionskraft mellan kommunerna. 

Total pendling i kommuner 1996 och 2000 
Antal Utpendling  Inpendling  
pendlare 1996 2000 förändring 1996 2000 förändring 
Eskilstuna 3 665 5 109 +39% 3 661 4 420 +21% 
Strängnäs 4 317 5 100 +18% 1 426 2 792 +96% 
Nyköping 4 437 5 012 +13% 2 845 3 122 +10% 

Källa: SCB (AMPAK) 

Ökningen i inpendlingen till Strängnäs och Nyköpings kommuner 
skedde till största delen åren 1999 och 2000. Ökningen i Eskilstuna kan 
härledas till åren 1998 och 2000 (1998 utlokaliserades viss verksamhet 
från Stockholm). Även utpendlingen har ökat mest under periodens 
senare år. 

Pendling längs Svealandsbanan 
Bland pendlingsrelationerna till och från Eskilstuna kommun till om-
kringliggande län har pendlingen till och från Stockholms län (AB län) 
dubblerats sedan Svealandsbanan öppnades 1997. Pendlingen har ökat 
generellt även till och från omkringliggande kommuner i Södermanlands 
län, liksom den har gjort till och från Västmanlands län. Det är dock en 
markant skillnad mot pendlingen riktad mot Stockholms län, där det 
skett en kraftig ökning. 

De största pendlingsflödena längs Svealandsbanan finns från Sträng-
näs kommun till Södertälje, och från Strängnäs till Stockholm. Pendling-
en från Eskilstuna till Stockholm har växt kraftigt sedan Svealandsbanan 
öppnades för trafik och var år 2000 nästan lika stor i antal personer 
räknat som från Strängnäs. Även från Strängnäs till Eskilstuna sker en 
omfattande pendling. 

Andel pendling till Stockholms kommun 
Av den totala pendlingen till och från kommunerna kan det vara givan-
de att studera andelarna in- och utpendling från och till Stockholms 
kommun. De förkortade restiderna som Svealandsbanan gav från 1997 
kan antas påverka tillgängligheten mest i relationer där restiderna med 
bil varit för långa för någon omfattande pendling, men tågrestiderna är 
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Antal pendlare mellan kommuner längs Svealandsbanan år 1996 
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Antal pendlare mellan kommuner längs Svealandsbanan år 2000 
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Källa: SCB (AMPAK) 
kortare, och det finns en stor arbetsmarknad som får förbättrad tillgäng-
lighet. 

Andel inpendling från Stockholm har ökat från 4% 1996 till 7% år 
2000 i Eskilstuna kommun. Inga större förändring märks för Nyköping. 
I Strängnäs tycks andelen pendling från Stockholm till och med ha 
minskat, men det ska ses i ljuset av den kraftiga ökningen i statistiken av 
den totala inpendlingen åren 1999 och 2000. Under samma period har 
inpendlingen från Stockholms län ökat med 5 procentenheter till Eskils-
tuna, men oförändrat till Strängnäs och Nyköping. 

En ökad andel utpendling till Stockholms kommun märks från Es-
kilstuna med 7 procentenheter från 13% 1996 till 20% år 2000. Från 
Strängnäs är ökningen 4 procentenheter, från 20% till 24%, och från 
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Nyköping 2 procentenheter till 17%. Den förbättrade tillgängligheten till 
Stockholms arbetsmarknad märks följaktligen mest i Eskilstuna, och 
ökningen är signifikant större än trenden i området. 

Andel inpendling från Stockholms kommun av total inpendling 
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Källa: SCB (AMPAK) 

Andel utpendling till Stockholms kommun av total utpendling 
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Källa: SCB (AMPAK) 

Pendlingen mellan Eskilstuna och Stockholms kommuner har ökat 
kraftigt mellan 1996 och 2000. I absoluta tal innebär det en ökning från 
460 utpendlare i Eskilstuna till 1 030 personer (125%), och från 160 till 
290 personer (80%) som pendlar in till Eskilstuna. 
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Den relativa förändringen av andelen kvinnor som pendlar mellan 
Eskilstuna och Stockholm jämfört med total pendling är en ökning med 
2-3 procentenheter mellan 1996 och 2000. 

In- och utpendling i Eskilstuna kommun till Stockholm 
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Pendling till och från Eskilstuna kommun till/från Stockholms kommun 1993-
2000. Källa: SCB 

In- och utpendling i Strängnäs kommun till Stockholm 
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Pendling till och från Strängnäs kommun till/från Stockholms kommun 1993-
2000. Källa: SCB 

Även i Strängnäs kommun har såväl in- som utpendling ökat sedan 
1996. Inpendlingen har ökat med nästan 60% till 220 personer och ut-
pendlingen med drygt 40% till 1 200 personer under perioden 1996-
2000. Utpendlingen till Södertälje kommun har dock bara ökat med 
15% under samma period, och till Stockholms län med drygt 30%. 
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Den statistikförda inpendlingen till Strängnäs kommun från hela 
Stockholms län har ökat kraftigt bara under åren 1999 och 2000, och 
ökningen uppgår till i det närmaste en dubblering. 

Andelen kvinnor som pendlar av total pendling har ändrats mycket 
litet 1996-2000, medan andelen kvinnor som pendlar till eller från 
Stockholm har ökat 2-4 procentenheter mera. 

In- och utpendling i Nyköpings kommun till Stockholm 
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Pendling till och från Nyköpings kommun till/från Stockholms kommun 1993-
2000. Källa: SCB 

I referensorten Nyköping ser pendlingsförändringarna lite annorlun-
da ut än i Eskilstuna och Strängnäs. Inpendlingen från Stockholms stad 
är i princip oförändrad på 180 personer mellan 1996 och 2000, medan 
utpendlingen till Stockholm har ökat med 30% till 870 personer under 
samma period. Utpendlingen till Södertälje kommun har dock ökat med 
nästan 40% sedan 1996, liksom utpendlingen till hela Stockholms län. 

Andelen kvinnor som pendlar över kommungränsen har generellt 
sett minskat i Nyköping. Andelen kvinnor som pendlar till Stockholm 
har minskat 2 procentenheter mer än andelen kvinnor av total utpend-
ling, medan inpendlingen däremot har ökat 2 procentenheter mera. 

4.4  Diskussion och sammanfattning 
De förväntade effekterna av Svealandsbanan var i första hand en eko-
nomisk tillväxt och en regional utveckling, grundat på de möjligheter 
som den förbättrade tillgängligheten ger på framför allt arbetsmarkna-
derna. Förväntningarna ska ses i ljuset av den kraftiga strukturomvand-
ling framför allt näringslivet i Eskilstuna genomgick under 1980-talet, 
och där 20% av arbetsplatserna försvann i den följande djupa lågkon-
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junkturen under perioden 1991-1993. Kommunerna och regionen har 
varit starkt drivande i processen fram till beslutet att bygga banan 1991, 
och var även delaktiga i genomförandet. En slutsats är att de regionala 
intressenterna utgick från att en stor del av effekterna av den förbättrade 
tågtrafiken skulle komma dem tillgodo. 

Statistiken visar också att kommunerna har haft en positiv utveckling 
både av inflyttning och nya arbetsplatser under Svealandsbanans första 
år. För Nykvarn och Strängnäs är det dock fråga om en trend som varat 
i flera decennier, medan det för Eskilstunas del är fråga om ett trend-
brott från en negativ utveckling. Utvecklingen ska ses mot bakgrunden 
att den ekonomiska utvecklingen var mycket progressiv under dessa år. 

Studierna av pendling visar att andelen utpendlare i Eskilstuna har 
ökat kraftigt, och framför allt pendlingen till Stockholm. Även inpend-
lingen har ökat, men från en lägre nivå. Även för Strängnäs märks en 
ökad pendling mot Stockholm relativt referensorten Nyköping. Utflytt-
ning av några arbetsplatser till Eskilstuna och expansionen för Mälarda-
lens högskola har säkerligen betytt en hel del för inpendlingen. Arbets-
marknadernas förändringar och konjunkturförändringar tycks därmed 
vara avgörande för pendlingens utveckling. Skillnaderna mellan Eskils-
tuna och Strängnäs längs Svealandsbanan, och referensorten Nyköping, 
är däremot betydande. En slutsats är att de förbättrade möjligheterna till 
pendling som de regionala snabbtågen ger har bidragit till att utjämna 
skillnader mellan de lokala arbetsmarknaderna i regionen. 

Svealandsbanan har därmed bidragit till ökad pendling mellan Stock-
holm och Eskilstuna, och förmodligen också till vissa lokaliseringsbe-
slut. Det senare studeras dock inte närmare inom detta projekt, varför 
det får kvarstå som en hypotes för framtida forskning. 
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5. Utbud och efterfrågan längs 
Svealandsbanan 

5.1  Utbud 
Kollektivtrafikutbudet mellan Eskilstuna och Stockholm har under 
1990-talet förändrats väsentligt två gånger. Den första gången, 1993, 
övergick SJ från ett utbud av tågförbindelser till bussförbindelser, med 
högre turtäthet än tidigare. Den andra gången var 1997, när Svealands-
banan öppnades för trafik. Alla SJ:s bussförbindelser ersattes då med 
tåg. Förutom utbudet av SJ:s tåg- och bussförbindelser har Länstrafiken 
i Södermanland (LT) också erbjudit ett delvis konkurrerande, numera 
kompletterande, bussutbud mellan orterna i norra Södermanland. Stor-
stockholms Lokaltrafik (SL) bedriver dessutom busstrafik mellan Ny-
kvarn och Södertälje. 

5.1.1  SJ:s utbud före Svealandsbanan 
Tågtrafiken kördes de sista åren på gamla banan mellan Eskilstuna och 
Stockholm med vanliga lok och vagnar (Rc-lok och personvagnar av 
1960- eller 1980-talsmodell). Uppehåll gjordes på mellanstationerna i 
Ärla, Åkers styckebruk, Läggesta, Nykvarn, Södertälje södra (omdöpt till 
Södertälje hamn 1994) och Flemingsberg (från öppnandet 1990 till 2001 
även kallat Stockholm syd). I Läggesta anslöt länstrafikens bussar till 
Mariefred, och i Åkers styckebruk till Strängnäs. Restiden var omkring 
1 timme och 40 minuter (1:40) mellan Eskilstuna och Stockholm, och 
1:35, inklusive anslutningssträckan med buss, mellan Strängnäs och 
Stockholm. De kompletterande bussturerna mellan Eskilstuna och 
Stockholm stannade fram till och med våren 1993 på ett fåtal mellan-
hållplatser, men gav Strängnäs direkta bussförbindelser med Eskilstuna, 
Södertälje och Stockholm. Restiden med bussen var 1:20 till 1:30 mellan 
Strängnäs och Stockholm (Cityterminalen). 

Busstrafiken blev från och med hösten 1993 SJ:s basutbud. Busstu-
rerna stannade då mer oregelbundet, och de turer som gjorde uppehåll i 
framför allt Åkers styckebruk och Nykvarn fick längre restider genom 
att bussarna måste köra av E20 och in i samhällena till hållplatserna vid 
järnvägsstationerna. Bussturerna kördes med moderna långlinjevagnar. 
Tågtrafiken inskränktes till två tåg in mot Stockholm i morgonrusning-
en, och två tåg mot Eskilstuna under eftermiddagen måndagar till freda-
gar. 
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Den gamla banan mellan Södertälje och Eskilstuna hade låg standard och slingrade sig genom 
landskapet. Tåghastigheten var högst 90 km/h, men i dessa kurvor vid Taxinge-Näsby var det 
begränsad hastighet (1993). 

 
Busstrafiken under Svealandsbanans byggtid hade hållplats vid gamla busstationen 
vid hamnen i Strängnäs. Här kommer en buss mot Stockholm 1996. 



 

 Svealandsbanan  139 

Från och med den 8 januari 1994 kördes bara bussturer sedan all 
persontågstrafik ställts in på banan mellan Eskilstuna och Södertälje. 
Utbudet bestod då av ungefär 18 bussturer i vardera riktningen måndag 
till fredag mellan Eskilstuna och Stockholm, med ytterligare några turer 
på delsträckor (Strängnäs–Stockholm). Turtätheten var i princip en av-
gång i timmen, utom under sena kvällar, lördagseftermiddagar och sön-
dagsmorgnar då det var glesare turer. 

 
Stationen i Åkers styckebruk 1983, strax innan persontågstrafiken till Strängnäs 
lades ner. I mitten står den anslutande motorvagnen från Strängnäs, och resenärerna 
väntar på tåget mot Stockholm. Till höger skymtar tåget mot Eskilstuna. 

5.1.2  SJ:s utbud med Svealandsbanan 
Svealandsbanan öppnades för trafik den 9 juni 1997, och all SJ:s buss-
trafik ersattes då med tåg. Samtidigt lade LT om sitt busslinjenät enligt 
ett samarbetsavtal inom Trafik i Mälardalen (TiM) till att undvika att 
köra till Svealandsbanan parallell, och därmed konkurrerande, busstrafik. 
Utbudet av tågtrafik motsvarar ungefär bussutbudet, med de skillnader-
na att restiderna ungefär halverats, att tågen gör uppehåll på alla mellan-
stationer och därmed erbjuder en högre turtäthet till framförallt Ny-
kvarn än bussarna gjorde, och att komforten förbättrats. 

Mellan Eskilstuna och Stockholm var restiden en timme, med uppe-
håll i Strängnäs, Läggesta, Nykvarn, Södertälje syd och Flemingsberg. 
Turtätheten är en avgång i timmen på fasta minuttal (så kallad styv tid-
tabell), med ett par insatståg som ökar frekvensen till halvtimmestrafik i 
högtrafikens rusningsriktning måndag till fredag. Under sena kvällar och 
söndagsförmiddagar körs ett tåg varannan timme. Den oväntat höga 
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efterfrågan på tågresor även lördagar och söndagar gjorde att SJ ganska 
snart förlängde entimmestrafiken till att omfatta även lördagseftermid-
dagar och tidiga söndagseftermiddagar. Från och med sommaren 2002 
har dock utbudet återigen glesats ut under helgerna. 

SJ använde från trafikstarten samma tågtyp (X2) som i X 2000-tågen 
på huvudlinjerna, vilket innebär att tågen går snabbt och har hög kom-
fort. Efterhand har dock loktåg ersatt X2-tågen. De äldre loktågen har 
inneburit en komfortsänkning och något förlängda restider. I nu gällan-
de tidtabell (hösten 2002) är restiden mellan Eskilstuna och Stockholm 
1:05, förutom för ett direkttåg mot Stockholm på morgonen som kör 
sträckan på 54 minuter. 

SJ:s utbud Eskilstuna–Stockholm, sammanställning 1990-2002 
År Antal turer Restid (h:min) Biljettpriser (prisnivå 2001) 
 

totalt 
varav 
buss 

kortaste 
restid 

medel-
restid 

2 kl grund-
pris 

lägsta 
pris 

högsta 
pris 

1990 8 4 1:35 1:43 131 kr 40 kr 209 kr 
1991 8 3 1:41 1:48 162 kr 49 kr 259 kr 
1992 8 3 1:39 1:47 132 kr 67 kr 231 kr 
1993 8 3 1:38 1:46 119 kr 42 kr 209 kr 
1994 181 18 1:50 2:06 123 kr 41 kr 123 kr 
1995 191 19 1:40 2:04 120 kr 40 kr 120 kr 
1996 191 19 1:44 2:04 125 kr 44 kr 125 kr 
1997 191 19 1:49 2:04 135 kr 47 kr 135 kr 
1998 18 - 1:00 1:00 130 kr 88 kr 228 kr 
1999 18 - 1:00 1:00 129 kr 88 kr 232 kr 
2000 18 - 1:02 1:02 128 kr 92 kr 225 kr 
2001 18 - 1:02 1:02 125 kr 90 kr 250 kr 
2002 18 - 1:02 1:03 125 kr 90 kr 250 kr 

Sammanställning: G. Troche, KTH 
Data gäller mars månad respektive år 
1 Exklusive tågförbindelser annonserade i tidtabellen Eskilstuna–Stockholm. 
1 tåg framfördes via Västerås, 2-7 tågförbindelser med byte i Flen. Huvud-
sakligt utbud var dock buss under denna period. 

Från och med den 6 oktober 1997 utsträcktes trafiken på Svealands-
banan från Eskilstuna till Örebro och Hallsberg, genom att ungefär vart 
annat tåg fortsätter västerut. Sedan 10 januari 2000 trafikerar också tå-
gen på Svealandsbanan sträckan mellan Stockholm och Uppsala via 
Arlanda flygplats. 

Priserna i det följande anges för andra klass. I tågen finns också för-
sta klass, men den möjligheten saknades på bussarna. 
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SJ:s utbud Eskilstuna–Stockholm våren 1997 
till Stockholm C från Eskilstuna Strängnäs Läggesta Nykvarn 
Turtäthet     
måndag-torsdag 
(i varje riktning) 

buss 18-19, 
tåg1  8-9  

buss 
21-23 turer 

buss 
19-21 turer 

buss 
9 turer 

Restid (tim:min)     
buss  1:45-2:25 1:15-2:00 1:00-1:30 0:50-1:05 
vanligt tåg 1:50-2:20 - - - 
Biljettpris (kr)     
studerande, enkel 75 65 50 35 
vuxen, enkel 110 90 70 50 
Månadskort 2 000 1 885 1 580 1 275 
1 Direkttåg via Västerås eller med byte i Flen 

SJ:s utbud på Svealandsbanan våren 1998 
till Stockholm C från Eskilstuna Strängnäs Läggesta Nykvarn 
Turtäthet     
måndag-torsdag 
(i varje riktning) 

snabbtåg 
18 turer 

snabbtåg 
18-19 turer 

snabbtåg 
18-19 turer 

snabbtåg 
18-19 turer 

Restid (tim:min)     
Snabbtåg 1:00 0:47 0:39 0:30 
Biljettpris (kr)     
studerande, enkel 85 65 55 40 
vuxen, enkel 125 95 75 60 
Månadskort 2 200 2 075 1 740 1 0001  
1 Priset inkluderar månadskort på lokaltrafiken i Stockholms län (SL) 

SJ:s utbud på Svealandsbanan våren 2000 
till Stockholm C från Eskilstuna Strängnäs Läggesta Nykvarn 
Turtäthet     
måndag-torsdag 
(i varje riktning) 

snabbtåg1 
18 turer 

snabbtåg1 
18 turer 

snabbtåg1 
18 turer 

snabbtåg1 
18 turer 

Restid (tim:min)     
Snabbtåg 1 1:02 0:48 0:39 0:30 
Biljettpriser (kr) 2 Med TiM-kort i automat/manuellt biljettköp 
studerande, enkel  77 / 95 63 / 80 50 / 65 36 / 50 
vuxen, enkel 113 / 135 86 / 105 68 / 85 54 / 70 
Månadskort 2 200 2 075 1 740  
månadskort inkl SL 2 465 2 350 2 035 1 1253 
1 Vissa turer utgjordes av lok och vagnar (”vanligt tåg”), men med samma 
tidtabell som för snabbtågen 
2 Biljettpriser från och med 3 april 2000 
3 TiM länskort Stockholm 
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Notera att utbudet till mellanstationerna inte är detsamma som mel-
lan Eskilstuna och Stockholm. Bussturerna har alltid framförts via 
Strängnäs. Den gamla banan gick via Åkers styckebruk med bussanslut-
ning till Strängnäs. Däremot gick bara en del av bussarna mellan Eskils-
tuna och Stockholm in till Åkers styckebruk. Den nya järnvägen går 
genom Strängnäs, med bussanslutning från stationerna både i Läggesta 
och Strängnäs till Åkers styckebruk. 

5.1.3  SJ:s taxor 
Taxorna på Svealandsbanan sätts av SJ enligt marknadsmässiga princi-
per. Trafikstarten på Svealandsbanan innebar också att TiM startade sin 
verksamhet mot kunderna. Biljettförsäljningen är därefter uppdelad 
mellan SJ:s biljettsystem (Petra) för långväga resor, och TiM som hu-
vudsakligen säljer biljetter i automater för resor inom Mälardalen. Rabat-
ter på ordinarie pris för barn, ungdomar och studerande finns. Även 
månadskort för pendling finns. SJ tillhandahöll tidigare klippkort (parti-
biljetter) med 10% rabatt (10-biljett) för flera resor i Mälardalen, men 
detta har ersatts av TiM-kortet. Under den studerade perioden har tax-
orna varit desamma över hela trafikdygnet. 

Under sommaren 1997 erbjöd SJ tågresor till halva priset från trafik-
starten den 9 juni till och med 31 augusti, som ett introduktionserbju-
dande. En ordinarie biljett Eskilstuna–Stockholm kostade då 55 kr, och 
även månadskorten såldes för halva priset under denna period. 

Genom samarbetet i TiM kan resenärerna köpa rabatterade länskort 
för lokal och regional kollektivtrafik inom länen om de samtidigt köper 
ett månadskort för SJ-sträckan i Mälardalen. Några kommuner subven-
tionerar också månadskorten hos SJ, förutom den sedan länge subven-
tionerade kollektivtrafiken inom respektive län. Länskorten gäller även 
på tågen för resor inom Södermanlands län. 

Fram till april 2000 tillämpades ordinarie taxa vid biljettköp innan 
avgången, men ett tillägg vid biljettköp ombord på tåget. I det nya bil-
jettsystemet som introducerades på Svealandsbanan i april 2000, som 
första sträcka i TiM-området, används så kallade smarta kort, det så 
kallade TiM-kortet.229

Det finns även möjlighet att ladda TiM-kortet med en period, hittills 
endast som opersonligt månadskort med maximalt 48 enkelresor på en  

 Kortet har ett mikrochip som minne. Kortet kan 
laddas med pengar (minst 300 kr, högst 3 000 kr) från ett kontokort i en 
automat, och förutsätter automatköp av färdbiljetten. Det blir då 
10%+10 kr lägre biljettpriser vid enkla resor än om biljetten köps på 
stationen eller ombord på tåget. 

 
229 SJ pressmeddelande 3 april 2000 
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Biljettautomater i Eskilstuna (2002). 
fördefinierad sträcka under 30 dagar. Avläsningen av månadskortet sker 
kontaktlöst i en läsare. I genomsnitt används ett opersonligt TiM må-
nadskort på Svealandsbanan till 35 enkla resor under 30 dagar. I TiM-
området i övrigt varierar denna siffra något.230

5.1.4  Kvalitetsproblem 

 

Brist på sittplatser 
Resenärerna har på vissa turer haft svårt att få sittplats genom den höga 
efterfrågan. Framför allt är det några morgontåg mot Stockholm där ett 
stort antal stående resenärer har funnits, men även i rusningen under 
eftermiddagen har tågen varit fullsatta. SJ har gradvis försökt att möta 
efterfrågan genom att förlänga tågsätten med flera vagnar, men det kan i 
sin tur inverka på restiderna genom långsammare acceleration. De loktåg 
som successivt har ersatt snabbtågen har dock flera sittplatser. 

Tågförseningar 
Tågtrafiken på Svealandsbanan drabbas av ofta återkommande förse-
ningar.231

 
230 Heinz och Lundberg (2002; opublicerad) 

 Förseningarna orsakar besvär för resenärerna och onödiga 
extrakostnader för trafikoperatören SJ, förutom att de påverkar tågtrafi-
kens attraktivitet negativt. Tidigare forskning har visat att faktorn pålit-
lighet har betydelse för beslutsprocessen, och att punktlighet är högt 

231 Lindfeldt (2001) 
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värderat av resenärerna.232 233 Att slippa en försämring, till exempel en 
försening, i ett existerande utbud värderas högre än en möjlig förbätt-
ring med samma tid. En studie av tidsvärden för bilresor gav ungefär 
dubbla värden för en försening (Willingness To Accept, WTA) jämfört 
med lika många minuters restidsförkortning (Willingness To Pay, WTP). 
Resenärerna kunde dock acceptera mindre förseningar på några minuter 
utan negativ värdering, i alla fall på kort sikt.234 235 Även Banverkets 
beräkningshandledning redovisar ungefär dubbla värden för försenings-
tid jämfört med åktid.236

Omfattningen av förseningarna har varierat mellan olika tidtabells-
perioder, men ett generellt konstaterande är att trafiken inte har haft 
önskvärd kvalitet under någon period på Svealandsbanan. Under perio-
den 1 november 2001 - 30 april 2002 redovisar SJ följande försenings-
statistik. Förseningen avser ankomsttiden till slutstationen. 

 

Försenade tåg 
Antal körda tåg på Svealandsbanan  
1 november 2001-30 april 2002 6 900 100% 
I tid (0 minuter) 3 295 48% 
1-5 minuter sent 1 953 28% 
6-15 minuter sent 974 14% 
Mer än 15 minuter sent 678 10% 
Fotnot: Under perioden 2001-12-15 till 2002-04-30 ställdes 93 tåg in, vilket är 
nästan 2% av de annonserade tågen. 
Källa: Riksdagens utredningstjänst (2002a), (2002b) 

Med förseningsmåttet att tåg som är högst 5 minuter sena räknas 
som punktliga innebär det att 76% av tågen kom i tid till slutstationen, 
det vill säga 1 av 4 tåg var mer än 5 minuter sent. En rimlig temporär 
målsättning skulle kunna vara att uppnå 95% (högst 1 av 20 tåg är mer 
än 5 minuter sent), men att sikta på 99% (1 av 100 tåg) som långsiktig 
målsättning. Det senare kan betraktas som mycket bra. 

Orsaken till förseningarna är flera. Ett allmänt konstaterande är att 
trafiksystemet är känsligt i Mälardalen genom det höga kapacitetsutnytt-
jandet hos infrastrukturen. Andra orsaker är planeringsmissar och änd-
rade förutsättningar, allt ifrån dimensionering av infrastrukturen, kon-
struktion av tidtabellen till väderberedskap, fel på banan eller på tågen. 
Ett problem som är lätt att påvisa är att systemet med tät trafik på en-
 
232 König och Axhausen (2002) 
233 Bates, Polak, Jones och Cook (2001) 
234 Gunn (2000), s. 443 
235 Hultkrantz och Mortazavi (2001) 
236 Beräkningshandledning (2001), avsnitt 2.3 
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kelspår är störningskänsligt, särskilt när det är långt mellan mötesstatio-
nerna, vilket gör att förseningar lätt fortplantar sig i hela trafiksyste-
met.237 Nu är det flera ställen längs tågens färdväg som har begränsad 
kapacitet och som lätt orsakar förseningar, men givet att Banverkets 
planer fullföljs kommer flera flaskhalsar till stor del att elimineras genom 
nyinvesteringar de kommande åren.238

Ur resenärssynpunkt skulle minskade förseningar innebära dels att ir-
ritationen och besvären av tågförseningarna skulle minska, men också 
att mycket tid som resenärerna nu tvingas lägga till i reserv kan användas 
till annat. Risken för en försening har i regel större påverkan på tågtrafi-
kens attraktivitet än den påverkan en eventuellt uppkommen försening 
de facto har.

 

239

5.1.5  Expressbussar 

 

Bussåkeriet Swebus Express började den 8 januari 2001 köra långväga 
busstrafik längs Svealandsbanan, linje 842 Örebro–Eskilstuna–
Stockholm. Utbudet består av 5-6 turer i vardera riktningen måndag-
fredag, 3-4 på lördagar och 2 turer på söndagar. Mellan Eskilstuna och 
Stockholm gör bussarna uppehåll i Strängnäs och Läggesta, men lokala 
resor inom länet är inte tillåtna. Restiden Eskilstuna–Stockholm är 1:45, 
och biljettpriset för en enkel, vuxen, är 75 kr. Resandet uppskattas till 
mindre än 100 000 resor om året.240

5.1.6  Länstrafiken i Södermanland 

 

I Södermanlands län hade Länstrafiken fram till Svealandsbanans tra-
fikstart flera busslinjer som gick helt eller delvis parallellt med järnvägen. 
Linje 20 Eskilstuna–Strängnäs svarade för en stor del av det regionala 
resandet mellan orterna förutom den lokala trafiken, och hade i Sträng-
näs anslutning till linje 40. Linje 40 kördes Strängnäs–Södertälje med 
vissa turer ända till Liljeholmen i Stockholm. Restiderna var dock längre 
än med SJ eftersom linje 40 angjorde både Mariefred och Åkers stycke-
bruk på vägen. 

När tågtrafiken på Svealandsbanan startade den 9 juni 1997 lades lin-
jenätet om och linjerna fick nya nummer. Linje 20 numrerades om till 
720, medan linjerna 35 och 40 lades ner och ersattes med fem matar-
busslinjer och två högtrafiklinjer. Högtrafiklinjerna ger Åkers styckebruk 
(linje 340) respektive Stallarholmen och Mariefred (linje 341) några få 

 
237 Lindfeldt (2001) 
238 Framtidsplan för järnvägen 2004-2015 (2003) 
239 König och Axhausen (2002) 
240 Stefan Carlén, Swebus Express, e-post 2002-06-20 
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direkta förbindelser, utan byte i Läggesta, till Södertäljes arbetsplatser 
måndag till fredag. 

Länstrafikens linjenät längs Svealandsbanan 

Eskilstuna

Strängnäs

Läggesta

Nykvarn

Södertälje

Stockholm
720

301
306
340

303 304 341

720
301
303

780 781

340
341
780
781

Stallarholmen

Mariefred
Åkers

styckebruk

Eskilstuna

Strängnäs

Läggesta

Nykvarn

Södertälje

Stockholm
20

20
35
40

780 781

40
780
781

Mariefred

Åkers
styckebruk

Liljeholmen

(40)

till 8 juni 1997

från 9 juni 1997

35

Stallarholmen

35

40

40

307
304

306 307

30
4 

34
1

 
Länstrafikens i Södermanland och SL (linjerna 780 och 781) linjenät längs Svea-
landsbanan före och efter banans trafikstart. 

5.1.7  SL:s busslinjer 
De av Storstockholms Lokaltrafiks (SL) busslinjer som berör undersök-
ningsområdet är 780 och 781 mellan Nykvarn och Södertälje. I Södertäl-
je finns anslutning med pendeltågen till och från Stockholm. En resa 
Nykvarn–Stockholm C med buss och pendeltåg tar ungefär 1:15. Linje 
780 går dagtid måndag-fredag en gång i halvtimmen, med i princip var-
annan buss via motorvägen. Övrig tid en gång i timmen. Restiden är 
ungefär en halvtimme. 781 går endast några enstaka turer i högtrafik via 
motorvägen och Södertälje hamn. 

En enkelbiljett Nykvarn–Stockholm till ordinarie pris kostade 35 kr 
år 2000, medan ett månadskort kostade 400 kr åren 1997-1999, 450 kr år 
2000 och 500 kr från och med 1 september 2001. 

SL:s månadskort gällde på tågen Nykvarn–Södertälje hamn241

 
241 Stationen hette fram till 1994 Södertälje södra 

 ända 
tills banan stängdes för ombyggnad, likaså gällde månadskortet på bus-
sar som ersatte tågen fram tills det att tågtrafiken återöppnades i juni 
1997. Dessutom fanns ett tilläggskort tillgängligt för fortsatt resa med SJ 
på sträckan Södertälje hamn–Stockholm C. 
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5.1.8  Nyköpingslinjen 
En jämförelse med utbudet på Nyköpingslinjen (Nyköping–Stockholm) 
undersökningsåren visar att enkelbiljetterna är något dyrare än på 
sträckan Eskilstuna–Stockholm, medan månadskorten 1998 och 2000 
var billigare tack vare en subvention av Nyköpings kommun. 

SJ:s utbud på Nyköping 
till Stockholm C Våren 1997 Våren 1998 Våren 2000 
Turtäthet    
måndag - torsdag  
(i varje riktning) 

tåg 
9-10 turer 

tåg 10 turer 
buss 2-3 

tåg 
11 turer 

Restid (tim:min)    
buss   1:20-1:25  
vanligt tåg 1:05 1:05 1:05 
Biljettpris (kr)   Enkel/tiobiljett 
studerande, enkel 85 95 100 / 780 
vuxen, enkel 120 135 145 / 1 100 
månadskort 2 000 1 700 1 975 

Månadskortet för resor Nyköping–Stockholm inklusive ett månads-
kort inom Stockholms län (SL) kostade 2 255 kr våren 2000. 

Utbudet hade framför allt lägre turtäthet än på Svealandsbanan, med 
en viss koncentration till tider som passar för arbetspendling. Restiden 
mellan Nyköping och Stockholm C var 1:05 på den 104 km långa järn-
vägssträckan. Den förhållandevis blygsamma skillnaden mellan buss- 
och tågresetiderna (20 minuter) 1998 beror på att tågtrafiken inte är 
särskilt snabb, och på att E4 är motorväg hela sträckan, bussarna hade få 
hållplatsuppehåll, och busstrafiken skedde främst i lågtrafikriktningen 
med liten risk för köbildning i Stockholmsområdet. 

5.1.9  Bilvägar 
Den stora och genaste bilvägen mellan Eskilstuna och Stockholm är 
E20. E20 har sedan 1970-talet varit motorväg mellan (Stockholm) Sö-
dertälje och Nykvarn, motortrafikled mellan Nykvarn och Läggesta, och 
tvåfilig landsväg av varierande standard mellan Läggesta och Eskilstuna. 
Samtidigt som staten byggde Svealandsbanan på 1990-talet, byggdes 
också motortrafikleden mellan Nykvarn och Läggesta ut till motorväg. 
Den första etappen med motorväg i ny sträckning, Arphus–Härad (väs-
ter om Strängnäs), blev klar sommaren 1994. Sträckan Järsta–Läggesta 
öppnades 1996 och sträckan Eskilstuna–Arphus var klar hösten 1999. 
Den återstående delen av E20 mellan Eskilstuna och Stockholm som 
fortfarande är landsväg, förbifarten utanför Strängnäs, ersätts nu med 
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motorväg som byggs från våren 2002 till våren 2005 (etappen Härad–
Järsta, 13 km).242

Restiderna har sjunkit tack var motorvägsutbyggnaden, och vägav-
ståndet mellan Eskilstuna och Stockholm city har också blivit något 
kortare. I Vägverkets databas (1999)

 

243

Vägavståndet mellan Nyköping och Stockholms city är 106 km, och 
restiden med bil ungefär 1:15. E4 är utbyggd till motorväg på hela 
sträckan, vilket ger korta restider så länge som resor i tät stadstrafik kan 
undvikas. 

 anges avståndet till 114 km, men 
det kommer att bli ytterligare ett par kilometer kortare. En bilresa tar 
ungefär 1:15-1:30 (h:min). Restiden är till stor del beroende av kösitua-
tionen i Stockholm, och under rusningstiden får man räkna med längre 
restider till de centrala delarna av staden. 

5.2  Efterfrågan 

5.2.1  Resandet med SJ på gamla banan 
SJ gjorde en resvaneundersökning och räknade antalet resenärer på tå-
gen Eskilstuna–Stockholm och omvänt under en vecka i oktober 1989 
(vecka 41). Utbudet bestod då av 5 tåg och 3 bussturer i vardera rikt-
ningen. Fram till två veckor före räkningen krävdes tågbyte i Södertälje 
för resenärerna på vissa tåg, vilket kan ha påverkat resultatet. 

Under vecka 41 räknades 3 300 resor på sträckan. De största enskilda 
marknaderna var Eskilstuna–Stockholm (och omvänt) med 64% av 
resorna, Åkers Styckebruk–Stockholm med 12% och Eskilstuna–
Södertälje södra 7%. 

Med ledning av antalet sålda biljetter beräknades antalet resor under 
hela året 1989 uppgå till 263 000. Av dessa var det 7% av resorna som 
genomfördes med SJ:s månadskort och 4% med årskort. Ytterligare 8% 
åkte delsträckor på länstrafikens kort (Södermanlands LT och SL). I 
dessa grupper kan arbetspendlare och frekventa tjänsteresenärer återfin-
nas. Den övervägande delen (80%) var således resenärer som åkte mera 
sällan med enkla, tur- och retur eller partibiljetter.244

År 1993 beräknas tåg- och bussresandet med SJ ha sjunkit till mot-
svarande 230 000 resor per år innan utbudet förbättrades på hösten. 

 

 
242 Vägverket, region Mälardalen hemsida 2002-01-16 
243 Vägverket: Vägavstånd i Sverige 99. Hemsida 2002-01-16 
244 SJ persontrafikdivisionen (Per Höij), ur ett brev till Eskilstuna kommun 1990-05-22 
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5.2.2  Resandet med SJ:s busstrafik 
Under hösten 1993 ökades turtätheten väsentligt genom att flera busstu-
rer sattes in, och resandet var fram till Svealandsbanans trafikstart om-
kring 440 000 resor per år, nästan en fördubbling. I denna uppgift är det 
osäkert hur stor andel av resorna som skedde på delsträckorna, eftersom 
bussresandet räknades som stickprov på sträckan mellan Södertälje och 
Eskilstuna. Sannolikt skedde färre resor på delsträckor än vad fallet är 
med tågtrafiken på Svealandsbanan, både med den gamla tågtrafiken och 
med SJ:s busstrafik, eftersom länstrafiken då erbjöd billigare resor med 
ett ganska bra utbud. Här antas därför att dessa värden är desamma för 
både resandet över länsgränsen och inklusive delsträckor. 

5.2.3  Regionalt resande med Svealandsbanan 
Förlängningen av Svealandsbanetrafiken till Hallsberg i oktober 1997 
gjorde att flera resenärer tillkom. Totalt beräknar TiM att 2,2 miljoner 
resor gjordes på Svealandsbanan mellan Stockholm och Hallsberg 1998, 
inklusive alla delsträckor och vid en uppskattad medelreslängd på 
95 km. I resanderäkningen i februari 1998 beräknas medelreslängden på 
Svealandsbanan till 80-83 km beroende på färdriktning, men i denna 
beräkning ingår då även en relativt omfattande kortväga pendling i Öre-
bro län.245

Antalet resenärer räknas genom stickprov men fortlöpande efter ett 
schema av tågpersonalen ombord på Svealandsbanetågen. Det ska på-
pekas att räkningarna har vissa osäkerheter och en felterm, men konfi-
densintervallet är okänt. Sammanställningarna av resandet utifrån SJ:s 
uppgifter ger en bild av belastningen på olika sträckor, och som exempel 
visas här resandet mellan Södertälje och Läggesta samt mellan Eskilstu-
na och Arboga under Svealandsbanans första fem år. 

 I forskningsprojektet definieras dock regionalt resande som 
resande på sträckan Eskilstuna–Stockholm eller delsträckor, vilket är en 
delmängd av alla de resor som sker på hela Svealandsbanan. 

En tydlig tendens är det högre resandet i juli 1997, när trafiken just 
hade inletts och biljetterna såldes till halva priset. Under perioden med 
introduktionspris på Svealandsbanan räknades i genomsnitt 27 700 rese-
närer per vecka under de tio veckorna 24-33. Omräknat till helårsresan-
de motsvarar det 1,4 miljoner regionala resor över länsgränsen, och 
1,9 miljoner resor inklusive delsträckor. 

I resandetalen fram till och med vecka 40 1997 finns inga resenärer 
mot Örebro och Hallsberg på sträckan Södertälje–Läggesta. De ingår 
däremot från och med vecka 41 (6 oktober) 1997 när trafiken utsträck-
tes västerut mot Hallsberg. 

 
245 En undersökning av TiM (1998) 
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SJ resanderäkningar på Svealandsbanan, resenärer per vecka 
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Totalt tågresande per vecka inklusive interregionalt resande räknat av tågpersonalen 
ombord mellan Södertälje och Läggesta samt mellan Eskilstuna och Arboga från 
vecka 24 1997 till vecka 21 2002. I perioden vecka 1 2000–vecka 5 2001 räk-
nades bara vissa stickprovsveckor. Källa: SJ. 

Resandet har fram till början av 2001 vuxit kraftigt, med ungefär 
10% resandeökning per år på den mest belastade sträckan mellan Läg-
gesta (egentligen Nykvarn) och Södertälje syd. Därefter har en nedgång i 
resandet skett. Några möjliga förklaringar till nedgången i resandet är 
dels avmattningen i den ekonomiska utvecklingen från 2001, dels sjun-
kande bensinpriser, men även den försämring som skett när det gäller 
utbudet. Restiderna har blivit några minuter längre och komforten har 
sjunkit i takt med att X2-tågen har ersatts av loktåg. Dessutom kan vissa 
resenärer ha gått över till att resa med expressbuss, även om det är ett 
förhållandevis litet antal (se avsnitt 5.1.5; jämför även med 2.4.1). 

Den vecka med hittills flest räknade resenärer är vecka 9 år 2001, då 
43 200 resor noterades mellan Södertälje och Läggesta. Under år 2000 
räknades dock bara var tredje till var sjätte vecka, vilket gör att fluktua-
tionerna inte kan redovisas. Det genomsnittliga räknade resandet på 
denna sträcka har ökat från 28 900 resor per vecka 1998 till 36 800 resor 
år 2001, en ökning med 27% på tre år. Mellan Eskilstuna och Arboga 
ökade det räknade resandet från 8 800 resor per vecka 1998 till 10 000 
resor 2001, en ökning med 15%. 

De av SJ räknade resorna varje vecka har summerats till årsvärden. I 
en resanderäkning på vardagar i februari 1998 var det 18-21%, beroende 
på färdriktning, av resenärerna mellan Södertälje och Nykvarn som fort-
satte väster om Eskilstuna.246

 
246 En undersökning av TiM (1998) 

 Resandet har därefter ökat mera mellan 
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Södertälje och Läggesta mellan 1998 och 2001 än det gjort mellan Es-
kilstuna och Arboga. En anledning är att trafiken på Mälarbanan mellan 
Stockholm och Örebro fått kortare restider sedan 1998 och därmed 
lockat över en del resenärer från Svealandsbanan, en annan att arbets-
pendlingen utvecklats olika. Det är därför skäl att anta att 20% av rese-
närerna mellan Södertälje och Läggesta fortsatte väster om Eskilstuna 
1998, men att andelen därefter minskat med omkring 3 procentenheter 
till 17% år 2001. 

Andelen resor på delsträckor inom Södermanlands respektive Stock-
holms län beräknas till 33% av totalt resande över länsgränsen (räkning-
arna Södertälje–Läggesta) genom att jämföra antalet påstigande resenä-
rer Nykvarn–Stockholm C och Läggesta–Eskilstuna i trafikräkningen 
1998.247

Beräknat regionalt resande mellan Stockholms och Södermanlands län 

 Metoden ger en grov uppskattning av resandet på delsträckor 
mellan Eskilstuna och Stockholm. 

 SJ resanderäkningar Beräknat regionalt resande 
Tusentals 
resor per år 

Södertälje–
Läggesta 

Eskilstuna–
Arboga 

Över läns-
gränsen  

Inklusive 
delsträckor 

1997 7801 1102   
1998 1 500 460 1 200 1 600 
1999 1 690 500 1 370 1 820 
20003 1 870 560 1 540 2 040 
2001 1 910 520 1 590 2 110 
1 Trafik 29 veckor 1997 
2 Trafik 12 veckor 1997 
3 Stickprovsveckor omräknade till helår 
Källa: SJ 

Det beräknade regionala resandet över länsgränsen mellan Söder-
manlands och Stockholms län har ökat från 1,2 miljoner resor år 1998 
till 1,6 miljoner år 2001. Inklusive kortare resor, på delsträckor mellan 
Eskilstuna och Stockholm, har det regionala resandet på Svealandsbanan 
ökat från 1,6 miljoner till 2,1 miljoner resor per år. 

5.2.4  Resandet med Länstrafiken i Södermanland 
Resandet med LT busstrafik före (1996) och efter (1998 respektive 
1999) Svealandsbanans trafikstart redovisas i tabellen. Uppgifter för år 
2000 finns ej tillgängliga hos länstrafiken. 

 
247 En undersökning av TiM (1998) 
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Bussresande med länstrafiken i Södermanland längs Svealandsbanan 
Tusentals resor per år    
Linje 1996  Linje 1998 1999 
20 310  301 122 110 
35 169  303 100 88 
40 447  304 87 108 
Summa 927  306 28 24 
   307 46 27 
   340 28 24 
   341 15 18 
   720 135 121 
   Summa 561 519 

Källa: Länstrafiken i Södermanland 

Om resandet 1996 med Länstrafikens tre busslinjer 20, 35 och 40 
summeras och jämförs med det totala resandet med de åtta motsvarande 
linjerna 1998, visar det sig att resandevolymen med länstrafiken minskat 
från omkring 930 000 resor årligen till 560 000, det vill säga 370 000 
färre resor efter Svealandsbanans trafikstart. En ytterligare minskning 
skedde till 1999, vilket är tvärtemot utvecklingen av tågresandet på Svea-
landsbanan. 

5.2.5  Resandet med SL:s busslinjer Södertälje–Nykvarn 
Möjligheten att åka med SJ:s tåg och bussar med SL-kortet fram till 
Svealandsbanans trafikstart ledde vissa år till en obalans i belastningen 
mellan riktningarna på linjerna 780 och 781, då SJ:s tåg eller busstur 
passade bättre för resenären i den ena riktningen men inte i den 
andra.248

De maskinella räkningarna av resandet med bussarna per vardags-
medeldygn har här räknats om till årsvärden. SL brukar multiplicera 
resandet en vintervardag med 275 för att spegla årsresandet. I tabellen 
anges tusentals resor per år under vintertidtabellens giltighetsperiod, 
vilket till exempel innebär att vintertidtabellen 1997/98 gäller resandet 
våren 1998. 

 

Resandet med SL-bussarna var som högst under tiden när SJ körde 
busstrafik istället för tåg, det vill säga fram till och med våren 1997. 
Nästan 600 000 resor per år gjordes 1996/97 med linjerna 780 och 781. 
När tågtrafiken på Svealandsbanan startade sjönk resandet med bussarna 
något, men den största minskningen märks under 1999. Säsongen 

 
248 Melker Larsson, TrafikKompetens. Brev 2001-02-20 
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2000/01 var resandet 500 000 resor per år, det vill säga en minskning 
med 16% sedan 1996/97. 

Bussresande med SL linjer 780 och 781 
Vintertidtabell Tusentals resor 

per år 
1992/93 569 
:  
1995/96 592 
1996/97 595 
1997/98 564 
1998/99 579 
1999/2000 512 
2000/01 500 

Källa: SL/TrafikKompetens 

5.2.6  Belastning längs Svealandsbanan 
En jämförelse av totalt regionalt kollektivresande 1996, 1998 och 2000 
ger en bild av hur förändringarna i kollektivtrafiken skett. Den visar hur 
fördelningen på olika delsträckor har förändrats mellan åren. I tabellen 
och diagrammen ingår en del osäkerheter eftersom tillgänglig resande-
statistik från LT, SL och SJ har olika form och noggrannhet, i den mån 
den är tillgänglig överhuvud taget. Rent lokalt bussresande ingår inte. 
SJ:s interregionala trafik ingår (här definierat som resande på Svealands-
banan med start- eller målpunkt väster om Eskilstuna), men särredovisas 
inte 1996 eftersom det resandet sannolikt var försumbart under busstra-
fikperioden. 

TiM lät under 1998 räkna resandet på tågen i Mälardalen, bland an-
nat på Svealandsbanan.249 Räkningarna skedde tisdagar till torsdagar i 
februari. Om vardagsmedeldygnet multipliceras med 320, vilket är den 
generella omräkningsfaktorn från vardagsmedeldygn till årsvärden för 
persontrafik på järnväg250

 
249 En undersökning av TiM (1998) 

, visar TiM:s räkningar ett 15-25% lägre resan-
de än motsvarande sträckor i SJ:s räkningar. I TiM:s resanderäkning blir 
det totala tågresandet mycket likt det som redovisas på raden ”SJ tåg, 
regionalt” i tabellen. Skillnaderna kan bero bland annat på att metoderna 
att räkna skiljer mellan de båda resanderäkningarna. TiM lät personal 
räkna antalet av- och påstigande resenärer på varje station, medan SJ lät 
bussföraren respektive tågpersonalen räkna antalet resenärer ombord. 
SJ:s resanderäkningar för tågtrafiken har dock använts här, dels för att 

250 Beräkningshandledning (2001), avsnitt 2.6.2.2 
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de sker kontinuerligt och med spridning över hela året, dels för att kun-
na jämföras med busstrafikens räkningar. 

Uppskattad belastning på kollektivtrafiken 1996, 1998 och 2000 
tusental 
resor/år 

bortom 
Eskilst.3 

Eskilst.–
Strängnäs 

Strängn.–
Läggesta 

Läggesta–
Nykvarn 

Nykvarn–
Södertälje 

Södert.–
Flemingsb. 

Flemingsb.–
Stockholm 

1996        
SJ buss  350 400 430 450  420 
LT buss2  260 190 170 170  501 
SL buss     590   
1998 
SJ tåg 

       

regionalt  1 030 1 090 1 200 1 310 1 250 1 190 
interregion.3 460 300 300 300 300 280 260 
LT buss2  45 45 40 40   
SL buss     570   
2000 
SJ tåg 

       

regionalt  1 300 1 370 1 540 1 680 1 600 1 520 
interregion.3 560 330 330 330 330 310 290 

LT buss2  40 40 40 40   
SL buss     510   
1 Avser resande med linje 40 Södertälje–Liljeholmen 
2 För busstrafiken tillkommer resor som är lokala (kortare än angivna sträck-
or), men dessa ingår ej i tabellen. 2000 års värden avser 1999. 
3 Interregionalt resande bortom Eskilstuna avser resor med start eller mål 
väster om Eskilstuna, till exempel resor Stockholm–Örebro 
Värdena för delsträckor är i flera fall uppskattade. Källor: SLT-resor våren 
1991, LT resandestatistik 1996, 1998, 1999. SL resanderäkningar linje 780 
och 781. SJ resanderäkningar bussar 1996-97 och tåg 1998, 2000. En un-
dersökning av TiM (1998) 

Märkbart är det kraftigt minskade resandet mellan orterna med LT:s 
busslinjer från 1996 till 1998, vilket sammanfaller med den nya tågtrafi-
ken på Svealandsbanan. Det samlade kollektivresandet har ökat. Om-
bord på tågen mellan Eskilstuna och Stockholm hade 17-20% av resenä-
rerna sin start- eller målpunkt väster om Eskilstuna, till exempel resor 
Stockholm–Örebro. De resorna räknas som interregionala resor. 
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Belastning i regional kollektivtrafik längs Svealandsbanan 1996 
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Belastning i regional kollektivtrafik längs Svealandsbanan 1998 

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
Eskilstuna Strängnäs Läggesta Nykvarn Södertälje Flemingsberg Stockholm

Tusentals resor per år

Tåg
regionalt

Tåg  interregionalt

SL bussLänstrafiken buss

 
 

Belastning i regional kollektivtrafik längs Svealandsbanan 2000 
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Lokalt resande med länstrafikens bussar ingår ej i figurerna. 

5.2.7  Kollektivresande längs Svealandsbanan till Södertälje 
De flesta tågbussarna mellan Eskilstuna och Stockholm hade uppehåll 
vid järnvägsstationen i Södertälje hamn, med anslutning till pendeltågen 
mot Södertälje centrum (2 km) respektive Stockholm C. En del bussar 
stannade också vid den nyöppnade stationen Södertälje syd, 4 km från 
Södertälje centrum, sedan 1995. Tågen på Svealandsbanan stannar i 
Södertälje syd och Flemingsberg, däremot inte i Södertälje hamn. 
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Järnvägarna i Södertälje 
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Järnvägarna med stationerna i Södertälje. Avståndet mellan Södertälje syd och Sö-
dertälje centrum är 4 km. Mellan Svealandsbanan (Eskilstuna) och Södertälje 
hamn finns ett förbindelsespår, för närvarande utan persontrafik. 

Länstrafiken i Södermanland körde fram till 1997 många resenärer 
till och från Södertälje. Linje 40 hade hållplatser på Saltsjögatan vid pen-
deltågsstationen Södertälje centrum, och vid Södertälje hamn. 1998 
körde LT två högtrafiklinjer till Södertälje från Åkers styckebruk respek-
tive Mariefred. I Södertälje stannar bussarna förutom vid Södertälje 
hamn och Saltsjögatan även vid AstraZenecas huvudanläggning, som är 
en stor arbetsplats (se avsnitt 4.3.3). 

Kollektivresande mellan norra Södermanland och Södertälje  
tusental resor/år 1996 1998 
Länstrafikens bussar 120 40 
SJ buss 50  
SJ tåg  120 
Totalt 170 160 

Källor: SLT-resor våren 1991, LT resandestatistik 1992-1998. SJ resandesta-
tistik bussar 1996-97 och En undersökning av TiM (1998). 

Den stora resandeökning i regional trafik som tågtrafiken med Svea-
landsbanan medförde har uteblivit för resor till och från Södertälje. 
Placeringen av stationen Södertälje syd kräver anslutningsresa med buss, 
eller i undantagsfall med pendeltåg, till så gott som alla målpunkter i 
staden. Resenärerna till Södertäljes utbud av arbetsplatser och service 
väljer förmodligen bil i hög utsträckning. 
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5.2.8  Bilresandet 

Resvaneundersökning 
Den till järnvägen parallella Europavägen, E20, är också en av vägarna 
mellan Stockholmsregionen och Göteborg respektive Värmland, medan 
järnvägstrafiken i den relationen inte går på Svealandsbanan utan på 
Västra stambanan via Katrineholm. Den senaste resvaneundersökningen 
på E20251 avseende andelarna lokala, regionala eller långväga resor gjor-
des 1986. Vägverket genomförde då en resvaneundersökning öster om 
Malmbyhus, omkring 6 km sydost om Strängnäs. Årsmedeldygnstrafiken 
(ÅDT) räknades till totalt 12 000 fordon, varav 14% tung trafik. Det ger 
ÅDT på omkring 10 300 personbilar. Av dessa gjordes ett stickprov 
med intervjuer av förarna i 470 passerande personbilar under två varda-
gar.252

I tabellen har lokalt resande definierats som resande inom Strängnäs 
kommun, regionalt är resande längs E20/Svealandsbanan på hela eller 
delar av sträckan Eskilstuna–Stockholm, och interregionalt är resande på 
längre sträckor eller utanför Svealandsbanekorridoren. 

 

Resvaneundersökningen vid Malmbyhus 1986 
Andelar personbilar  
Lokalt 33% 
   Inom Strängnäs 6% 
   Strängnäs–Åkers styckebruk/Mariefred 27% 
Regionalt 31% 
   Eskilstuna–Södertälje/Stockholm 12% 
   Strängnäs–Södertälje/Stockholm 19% 
Interregionalt 36% 
   Rv55 (Enköping)–Södertälje/Stockholm 8% 
   E20 (Örebro, Göteborg, Värmland)– 
   Södertälje/Stockholm 28% 

Källa: Väg E3. Intervjuundersökning vid Malmbyhus (1987) 

Resultatet visar att ungefär 1/3 vardera av personbilstrafiken på E20 
sydost om Strängnäs var lokal, regional och interregional trafik enligt 
den här antagna klassificeringen. Andelarna av resorna skiljer sig dock 
från andelarna bilar, eftersom det brukar vara olika antal personer i bilen 
vid olika resärenden. Det saknas en uppskattning av antalet resor i res-
vaneundersökningen, varför några andra källor kan komplettera bilden. 

 
251 E20 hette då E3 
252 Väg E3. Intervjuundersökning vid Malmbyhus (1987) 
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I resvaneundersökningen RES 2000 redovisas antalet personer i bilen 
efter sammanlagd färdsträcka i kilometer, men däremot inte antalet re-
sor. RES 2000 visar att det vid arbets-, skol- och tjänsteresor oftast är en 
ensam förare i bilen, vid 84% av färdsträckan. Vid andra resärenden är 
det oftare flera personer i bilen. När det gäller till exempel fritidsresor 
kör en ensam förare endast i 24% av den samlade färdsträckan, medan 
det i resterande färdsträcka är två eller flera personer i bilen. Samman-
lagt är det ensam förare i hälften av den totala färdsträckan.253

Slutsatsen är att ju mer andelen arbetspendlare på vägen ökar, och ju 
mer andelen tjänsteresor ökar, desto färre personer sitter i genomsnitt i 
varje bil. 

 

Enligt Banverket är antalet personer i varje personbil för regionala 
resor 1,3 vid tjänsteresor och 1,7 vid privatresor; för nationella resor 
1,17 vid tjänsteresor och 1,88 vid privatresor.254

Hur stora andelarna lokalt, regionalt och interregionalt resande är på 
E20 i dagsläget kan dock inte bestämmas utifrån tillgängligt material. En 
uppskattning kan vara att med 1986 års undersökning som bas anta att 
en ökad genomsnittlig ressträcka per capita framför allt har ökat andelen 
regionalt resande på bekostnad av det lokala resandet. En uppskattning 
kan då vara 30% lokalt, 35% regionalt och 35% interregionalt resande 
på E20 öster om Strängnäs år 2000. 

 Banverkets kategori 
”privatresor” innehåller de i detta sammanhang vitt skilda resärendena 
arbetsresor och fritidsresor, och genomsnittet kan lätt bli missvisande. 
En uppskattning är att det vid relativt stor andel arbets- och tjänsteresor, 
som antas vara fallet på E20 i Södermanland, är i genomsnitt 1,5-1,6 
personer i varje bil. 

Trafikmätningar på E20 
Vägverket har genomfört riksomfattande trafikmätningar, varav de se-
naste som berör Södermanlands län genomfördes 1993 och 1998 (nästa 
planeras till år 2002). Det finns även andra, mer lokala trafikmätningar. 
Från Malmbyhus (Malmby, väglänken mellan vägarna 977 och 900) 
finns trafikmätningen från 1986, utan angivna konfidensintervall. En del 
av skillnaden mellan 1986 och senare mätningar kan bero på ändrat 
mätbegrepp (se avsnitt 3.1.2). 

Vägverket gjorde under år 2000 några kompletterande trafikmätning-
ar längs E20 och E4 i Södermanland. Sträckan mellan Eskilstuna och 
Strängnäs gick dock inte att mäta på grund av beläggningsarbeten. Mät-

 
253 RES 2000. Den nationella reseundersökningen (2001), s. 17 
254 Beräkningshandledning (2001), avsnitt 2.13.3.6 
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ningarna år 1993, 1998 och 2000 ska vara fullt jämförbara på respektive 
länkar. 

Ett urval av Vägverkets trafikmätpunkter på E20 

 
1. Gröndals trafikplats (fast mätpunkt), 2. Härad, 3. Malmby, 4. Läggesta. 

Punkt 1, vid Gröndals trafikplats, har mätts dels med fast mätutrust-
ning (en mätserie 1990-2001 redovisas i diagrammet), dels med stick-
provsmätningar (redovisas i tabellen). Värdena skiljer sig därigenom åt 
något. 

Kontinuerliga trafikmätningar vid Gröndals trafikplats 1990-2001 
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Resultat av trafikmätningarna i den fasta mätpunkten vid Gröndals trafikplats på 
E20, väster om väg 53 väster om Eskilstuna. Årsmedeldygnstrafik (ÅDT), dels 
totalt (inklusive tunga fordon), dels enbart personbilar. 

Den fasta mätpunkten väster om Eskilstuna visar att personbilstrafi-
ken minskade med omkring 10% i perioden 1990-1995. Därefter inled-
des en svag uppgång, så att personbilstrafiken år 2001 har uppnått 1990 
års volym. Ett avbrott i den uppgående trenden kan noteras mellan 1997 
och 1998, vilket sammanfaller med Svealandsbanans trafikstart. Den 
djupa svackan under 1990-talet i sammanfaller för övrigt med den eko-
nomiska utvecklingen i landet. 
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Minskningen i personbilstrafiken på E20 vid Gröndals trafikplats 
mellan 1997 och 1998 var 0,8% (tågtrafiken på Svealandsbanan mot 
Örebro inleddes i oktober 1997). Minskningen skedde dock i en period 
med årligen ökande vägtrafik, och personbilstrafiken i mätpunkten öka-
de med 1% åren 1996-1997 respektive 2,4% 1998-1999. För att få en 
uppfattning om de omedelbara effekterna av Svealandsbanan i jämförel-
se med Vägverkets årliga trafikräkningar måste därför en uppskattad 
trafikökning i mätpunkten åren 1997-1998 läggas till, vilken kan antas 
vara 1-2%. Dessutom fanns tågtrafiken under det sista kvartalet 1997, 
och det är rimligt att justera minskningen i personbilstrafiken till ett 
helårsvärde. Den verkliga minskningen i personbilstrafiken skulle då 
vara närmare 3% till följd tågtrafiken på Svealandsbanan mot Örebro. 

För resandet öster om Eskilstuna kan dock högre andelar överflyttat 
resande antas med ledning av ett bättre utbud och de resultat om resbe-
teendet som presenteras i kapitel 7, där intervjuundersökningarna indi-
kerar omkring 10% minskning av det regionala bilresandet. 

I följande tabeller från Vägverkets trafikmätningar 1993 255 256, 
1998 257 och 2000 258

På E20 genom Södermanland var personbilstrafiken vid mätpunk-
terna oförändrad mellan 1993 och 1998. Däremot visar de två punkterna 
som även mättes 2000, Malmby och Läggesta, att en kraftig ökning på 
10-15% skett sedan 1998. De enskilda förändringarna är dock inte statis-
tisk säkerställda. 

 anges årsmedeldygnstrafik (ÅDT), det vill säga 
genomsnittligt antal fordon under ett dygn i båda riktningarna. Angiven 
noggrannhet avser 95% konfidensintervall. ”Lastbilar” är fordon med 
ett axelavstånd över 3,3 m, det vill säga både bussar och lastbilar. Anta-
let lastbilar är i allmänhet väsentligt större än antalet bussar. ”Personbi-
lar” motsvarar det totala trafikflödet subtraherat med antalet lastbilar. 

Sträckan Grundbro–Nykvarn (mätpunkten vid Läggesta) har byggts 
ut från landsväg respektive motortrafikled till motorväg i perioden mel-
lan mätningarna 1993 och 1998. Mellan 1998 och 2000 blev även en 
längre sträcka mellan Eskilstuna och Strängnäs motorväg. Vid mätpunk-
ten väster om väg 55 (Härad) har det dock varit landsväg vid alla tre 
mätningarna. 

 
255 Trafikflödeskarta (1995a) 
256 Trafikflödeskarta (1995b) 
257 Årsmedeldygnstrafik (1999) 
258 Magnus Axelsson, Vägverket region Mälardalen. Trafikmätningar med resultat med-
delade per e-post 2001-03-02 
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Vägverkets trafikmätningar på E20 

Vägavsnitt 1993 
För-
ändr. 1998 

För-
ändr. 2000 

1. Kungsör–
Eskilstuna 
(länsgr, v väg 53) 6 620±8%  7 010±12%   
   Varav lastbilar 830±14%  1 130±10%   
   Personbilar 5 790±9% +2% 5 880±14%   
2. Eskilstuna–
Strängnäs (Hä-
rad, 971-55) 10 340±8%  10 610±6%   
   Varav lastbilar 950±14%  1 100±8%   
   Personbilar 9 390±9% +1% 9 510±7%   
3. Strängnäs–
Läggesta (Malm-
by, 977-900) 11 300±11%  11 680±6%  12 800±10% 
   Varav lastbilar 890±14%  1 230±8%  1 430±10% 
   Personbilar 10 410±12% +0% 10 450±7% +9% 11 370±11% 
4. Läggesta–
Nykvarn (länsgr, 
ö väg 223) 11 600±11%  11 910±6%  13 670±7% 
   Varav lastbilar 890±14%  1 130±7%  1310±10% 
   Personbilar 10 710±12% +1% 10 780±7% +15% 12 360±8% 

Stickprovsmätningar på E20 
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Resultat av trafikmätningarna utanför Härad (endast 1993 och 1998), Malmby 
och utanför Läggesta på E20 (1993, 1998 och 2000). Årsmedeldygnstrafik 
(ÅDT), enbart personbilar. 
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Trafikmätningar på E4 

Trafikmätning på E4 norr om Nyköping 

Vägavsnitt 1993 
För-
ändr. 1998 

För-
ändr. 2000 

Nyköping–
Tystberga (809-
771) 14 140±10%  16 580±4%  17 250±11% 
   varav lastbilar 1 480±20%  2 100±6%  2 800±11% 
   Personbilar 12 660±11% +14% 14 480±5% -0% 14 450±13% 

På motorvägen norr om Nyköping märks en ökning av personbils-
trafiken mellan 1993 och 1998 på omkring 14%. Förändringen i den 
enskilda mätpunkten är dock inte signifikant, men tendensen bekräftas 
av flera mätpunkter. Mellan 1998 och 2000 var personbilstrafiken oför-
ändrad. Lastbilstrafiken har dock ökat kraftigt och fördubblades mellan 
1993 och 2000. 

Omfördelning av trafik 
En jämförelse mellan E20 och E4 visar att personbilstrafiken mellan 
1993 och 1998 var oförändrad på E20, men ökade med nästan 15% på 
E4. Mellan 1998 och 2000 var dock förhållandena omvända mellan E20 
och E4, med en ökning på nästan 15% på den förstnämnda vägen men 
oförändrat på E4. 

Några möjliga förklaringar till de motsatta tendenserna är; 
• Omfördelning av trafik mellan Göteborg och Stockholm 
• Omfördelning av trafik mellan Värmland, Örebro, Arboga och Stock-

holm 
• Nygenererad trafik genom motorvägsutbyggnad 
• Regionala skillnader i ekonomisk utveckling, pendling etc. 
• Slumpmässiga eller systematiska fel 

Den första punkten, omfördelning av trafik mellan Göteborg och 
Stockholm, kan innebära en viss överflyttning av trafik mellan E4 och 
riksväg 40 via Jönköping, eller E20 via Örebro. I Vägverkets resvaneun-
dersökning 1986 var det endast 1% av resorna på E20 vid Malmby som 
skedde mellan Göteborg och Stockholm. 

Omfördelning mellan E18 norr om Mälaren och E20 söder om Mä-
laren har inte gått att belägga. Det saknas mätpunkter på E18 efter 1998, 
vilket gör att eventuella överflyttningar av långväga trafik till E20 på 
grund av att motorvägsutbyggnaderna färdigställts inte kan undersökas. 
En hypotes är emellertid att omflyttning av trafiken mellan norr om och 
söder om Mälaren är märkbar i trafikräkningarna, och av större betydel-
se än trafiken mellan Göteborg och Stockholm. 
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De förkortade restiderna med motorväg jämfört med landsväg gene-
rerar också ny trafik.259

5.2.9  Totalresande 

 Det är möjligt att sista etappen av E4 mellan 
Nyköping och Norrköping som blev motorväg 1996, utan någon mot-
svarande utbudsförbättring i kollektivtrafiken, ökade det långväga bilre-
sandet. Likaså är det troligt att motorvägssträckan mellan Eskilstuna och 
Strängnäs som öppnades 1999 har ökat bilresandet. Däremot kan trafik-
ökningen på E20 genom de motorvägsetapper som öppnades 1996 ha 
motverkats genom att den snabba tågtrafiken på Svealandsbanan öpp-
nades året efter. 

Flest resor till och från Stockholm genereras från Eskilstuna. Från 
Strängnäs sker många resor på delsträckor längs E20/Svealandsbanan, 
av vilka Eskilstuna är den vanligaste resrelationen. Pendlingen från Ma-
riefred till Södertälje, och även mot Stockholm, bidrar till trafikvolymer-
na, medan pendlingen från Åkers styckebruk i högre grad är riktad mot 
Strängnäs. Nykvarn genererar ett stort resande, främst till Södertälje, 
men även mot Stockholm. 

Marknadsandelar för färdmedlen – trafikräkningar 
En uppskattning av antalet resor med personbil på E20 i olika mätpunk-
ter på sträckan mellan Eskilstuna och Nykvarn ger vid handen att det är 
omkring 5,2-7,2 miljoner resor år 2000 (årsmedeldygnstrafik 9 500-
12 400 personbilar × 1,5-1,6 personer i varje bil × 365 dygn). 

Antag att 35% av resandet på E20 öster om Strängnäs är regionalt 
(Eskilstuna/Strängnäs–Södertälje/Stockholm) och därmed jämförbart 
med det regionala tågresandet längs Svealandsbanan. Det regionala re-
sandet i personbil skulle då uppgå till 2,2-2,3 miljoner resor år 2000 
(årsmedeldygnstrafik 11 400 personbilar × 1,5-1,6 personer i varje bil × 
365 dygn × 0,35). Denna siffra kan jämföras med omkring 1,4 miljoner 
regionala tågresenärer. Det ger att den totala marknaden för regionalt 
resande på sträckan i mätpunkten är 3,6-3,7 miljoner resor per år, varav 
bilresande drygt 60% och tågresande nästan 40%. 

Motsvarande beräkning för 1993 ger vid handen att det då var 2,0-
2,1 miljoner regionala bilresor, 0,2 miljoner regionala tågresor och om-
kring 0,05 miljoner regionala bussresor260

 
259 Goodwin (1996) 

 mot Södertälje/Stockholm i 
ett snitt öster om Strängnäs. Totalmarknaden skulle då vara 2,3-2,4 mil-
joner regionala resor, varav bilresor nästan 90%, tåg omkring 9% och 
buss omkring 2%. 

260 SLT-resor våren 1991 
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Bedömningen av marknadsandelar för det regionala resandet mellan 
Nyköping och Södertälje/Stockholm har större osäkerhet än längs Svea-
landsbanan genom att andelarna lokalt, regionalt och interregionalt re-
sande på E4 inte är känt. Här antas att andelen regional trafik på E4 
mellan Nyköping och Södertälje/Stockholm är omkring 15% i en punkt 
norr om Nyköping.261 Motivet är att E4 har ett mindre regionalt trafik-
underlag i Södermanland och följaktligen en större andel interregionalt 
resande än E20. Det skulle ge ca 1,2-1,3 miljoner regionala bilresor år 
2000. Motsvarande tågresande var ca 0,4 miljoner resor.262

Marknadsandelar för färdmedlen – modellberäknade 

 Det samlade 
regionala resandet på sträckan var då 1,6-1,7 miljoner resor, varav bilre-
sor 75-80% och tågresor 20-25%. 

En annan ansats är att beräkna totalt resande utifrån en resandeprognos 
som tagits fram med IC- och IR-modellerna för år 1996. Dessa modeller 
är föregångare till Sampers modellsystem. Enligt denna modell gjordes 
totalt 3,0 miljoner resor mellan Eskilstuna/Strängnäs och Södertäl-
je/Stockholm år 1996. 

Den totala resemarknaden antas ha växt sedan 1993 främst genom 
ett förbättrat kollektivtrafikutbud på sträckan. Resandet antas ha ökat 
5% mellan 1993 och 1996, vilket motsvarar ökningen i kollektivresande 
medan bilresandet var i stort sett konstant enligt trafikmätningen. 

Tågtrafiken i sig har inneburit minskat regionalt bilresande, även om 
storleksordningen kan diskuteras. En motverkande ökning av det regio-
nala bilresandet kan emellertid ha skett samtidigt genom ökad ekono-
misk aktivitet och längre ressträckor. Enligt resvaneundersökningarna 
har det samlade persontransportarbetet i Sverige ökat med omkring 15% 
mellan 1996 och 2000. Den genomsnittliga ressträckan per person har 
samtidigt ökat från 40 km till 45 km per dag, vilket förklarar huvuddelen 
(12 procentenheter) av ökningen i persontransportarbete.263

 
261 I mätpunkten vid kommungränsen Nyköping/Trosa (D 4 800-218) var ÅDT 13 300 
personbilar 1998, och på sträckan Nyköping–Norrköping som minst (D 4 216-608) 
ÅDT 11 200 personbilar. Skillnaden, ÅDT 2 100 personbilar, antas här approximativt 
vara detsamma som antalet resor mellan Nyköping och Södertälje/Stockholm, dvs. 
jämförbart med tågresandet. I exemplet antas resandet på E4 från Nyköping söderut 
vara ungefär lika stort som bilresandet från Nyköping norrut med andra målpunkter än 
Södertälje och Stockholm. Den regionala andelen strax norr om Nyköping blir då 
2 100/14 450 = 0,15. Källa: Årsdygnstrafik (1999) 

 

262 1 270 av- och påstigande resenärer i Nyköping norrut per vardag i januari-februari 
1998. Källa: En undersökning av TiM (1998) 
263 Svenskarnas resor 1996 (1997) (117 miljarder pkm) och RES 2000. Den nationella 
resvaneundersökningen (2001) (134 miljarder pkm) 
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Det finns följaktligen skäl att anta att det totala regionala resandet 
längs E20 och Svealandsbanan ökat mera än riksgenomsnittet, men att 
ökningen av det regionala bilresandet har dämpats. 

Under perioden från 1996 till 2000 ökade det samlade kollektivre-
sandet med omkring 0,8 miljoner resor. Om det regionala bilresandet 
samtidigt var konstant innebär det en regional trafiktillväxt på 20%. Om 
det regionala bilresandet istället har ökat med 10% under perioden inne-
bär det att den regionala marknaden växt med 30%. Det senare motsva-
rar 1,1 miljoner nya regionala resor. 

Den första tabellen visar marknadsandelar för det totala regionala re-
sandet, mätt i en punkt öster om Strängnäs. Motsvarande beräkning för 
resandet över länsgränsen mellan Södermanlands och Stockholms län 
(snitt Läggesta–Nykvarn) framgår av därpå följande tabell och diagram. 

Marknadsandelar för allt regionalt resande i en punkt öster om Strängnäs 
Miljoner resor per år 1993 1996 2000 
Totalt regionalt resande  3,7 3,9 4,7-5,0 
Bil 87% 82% 68-70% 
Kollektivtrafik 13% 18% 30-32% 
   varav Länstrafikens bussar 8% 7% 2% 
   SJ tåg 5%   
   SJ buss  11%  
   SJ snabbtåg   28-30% 
Uppskattade marknadsandelar för regionalt resande i en mätpunkt öster om 
Strängnäs. Totalt regionalt resande 1996 från IC- och IR-modellerna är bas (halvfet 
stil). För 1993 antas att även kollektivresandet till och från Eskilstuna går via 
mätpunkten utanför Strängnäs för att stämma med de senare årtalen. 

Marknadsandelar för regionalt resande över länsgränsen (Läggesta–Nykvarn) 
Miljoner resor per år 1993 1996 2000 
Totalt regionalt resande  4,0 4,2 5,0-5,4 
Bil 90% 86% 68-70% 
Kollektivtrafik 10% 14% 30-32% 
   varav Länstrafikens bussar 4% 4% 1% 
   SJ tåg 6%   
   SJ buss  10%  
   SJ snabbtåg   29-31% 
Uppskattade marknadsandelar för regionalt resande i en mätpunkt vid länsgränsen. 
Totalt regionalt resande 1996 från IC- och IR-modellerna är bas (halvfet stil). 

Andelen tågresande i punkten öster om Strängnäs har ökat från om-
kring 5% till omkring 30% från 1993 till 2000. Länstrafikens andel av de 
regionala resorna har samtidigt minskat från 8% till 2%. Sammanlagt har 
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andelen regionalt kollektivresandet ökat från omkring 13% till minst 
30% på en växande totalmarknad. 

Regionalt resande över länsgränsen (snitt Läggesta–Nykvarn) 1993-2001 
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Uppskattat regionalt resande över länsgränsen mellan Södermanlands och Stock-
holms län (snitt Läggesta–Nykvarn). 

I diagrammet syns trappsteg i det totala regionala resandet. Det mot-
svarar att en stor del av det nya kollektivresandet antas vara nygenererat, 
och att det då antas uppstå vid de tidpunkter då utbudet i kollektivtrafi-
ken har förändrats väsentligt. 

Marknadsandelarna för kollektivtrafiken (SJ och Länstrafiken) var 
omkring 10% vid resor över länsgränsen när gamla järnvägen Eskilstu-
na–Södertälje trafikerades med tåg fram till 1993. Andelen ökade till 
runt 15% när SJ busstrafik ersatte den gamla tågtrafiken under åren 
1994-1997. Med tågtrafiken på Svealandsbanan har marknadsandelarna 
vuxit till omkring 30% år 2000. Tågets marknadsandel har ökat från 6% 
till 30% på en växande totalmarknad. 

Det regionala resandet mellan Eskilstuna/Strängnäs och Södertäl-
je/Stockholm är en delmarknad av det totala regionala resandet. På den 
marknaden kan man anta att tågtrafiken har sin största marknadsandel, 
och tågtrafikens konkurrenskraftiga utbud kan eventuellt medföra en 
faktisk minskning av bilresandet mellan 1996 och 2000. För det regiona-
la bilresandet antas därför ett vidare intervall, från en minskning av bil-
resandet på sträckan med 10%, till en ökning med 10%. Det senare 
antagandet motiveras av att den ekonomiska utvecklingen i sig kan ge-
nerera ett ökat bilresande som överstiger minskningen av överflyttning-
en till snabbtåg. 
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Marknadsandelar för regionalt resande Eskilstuna/Strängnäs–Söder-
tälje/Stockholm 
Miljoner resor per år 1993 1996 2000 
Totalt regionalt resande 2,8 3,0 3,7-4,2 
Bil 91% 85% 62-67% 
Kollektivtrafik 9% 15% 33-38% 
   varav Länstrafikens bussar 2% 2%  
   SJ tåg 7%   
   SJ buss  13%  
   SJ snabbtåg   33-38% 
Uppskattade marknadsandelar för regionalt resande mellan Eskilstuna/Strängnäs 
och Södertälje/Stockholm. Totalt regionalt resande på sträckan 1996 från IC- och 
IR-modellerna är bas (halvfet stil). 

Andelen tågresor på marknaderna mellan Eskilstuna/Strängnäs och 
Södertälje/Stockholm har ökat från 7% år 1993 till omkring 35% år 
2000. Länstrafikens få resor i den långväga trafiken har ersatts med tåg 
(bussmatningen mellan Åkers styckebruk och Strängnäs 1993 räknas här 
som SJ tåg). Andelen kollektivresor beräknas ha ökat från ca 9% till 
ca 35% mellan 1993 och 2000. 

En jämförelse mellan de två olika ansatserna att beräkna marknads-
andelarna för resor mellan Eskilstuna/Strängnäs och Södertälje/Stock-
holm visar att båda metoderna ger likartat resultat. Andelen bilresor har 
minskat från omkring 90% 1993 till 65-70% år 2000. 

5.2.10  Varifrån kommer resenärerna? 
En beräkning av överflyttningen av resor mellan olika färdmedel kan ge 
mer information om tågtrafikens effekter. I jämförelsen har värden som 
motsvarar den omedelbara förändringen mellan före och efter tågtrafi-
ken på Svealandsbanan valts, det vill säga 1996/97 (före) och 1997/98 
(efter), eller närliggande år. 

Det regionala bilresandet är inte exakt bestämt, men enligt tidigare 
beräkningar borde det ligga i intervallet 2,1-2,6 miljoner resor per år före 
Svealandsbanans trafikstart. Uppskattningen av storleksordningen av de 
regionala bilresornas minskning är osäker. Egna intervjuundersökningar 
(se kapitel 7) ger en minskning i antalet bilresor längs E20 på 10% räk-
nat på tätorterna längs Svealandsbanan för 1998 jämfört med 1997 års 
undersökning. Den samlade effekten på det regionala bilresandet är 
dock förmodligen något mindre eftersom bilresor genereras även på 
landsbygden utanför tätorterna, vilket inte är beaktat i utvärderingen av 
intervjuundersökningen. Det kan dock antas att resandet genererat i 
tätorterna dominerar det regionala resandet längs Svealandsbanan. 
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I tabellen redovisas två beräkningar; dels resande i ett snitt vid läns-
gränsen mellan Södermanlands och Stockholms län, dels regionalt re-
sande inklusive delsträckor längs Svealandsbanan. Minskningen av det 
regionala bilresandet antas här vara 10% av det regionala bilresandet 
före trafikstarten, och mängden nygenererad trafik är återstoden när de 
tidigare färdsätten dragits ifrån tågresandet 1998. 

Snabbtågsresenärernas tidigare färdmedel (1998), regionalt resande 
 Över länsgränsen Inklusive delsträckor 
tusental resor/år Resor Andel Resor Andel 
Summa regionalt tågresan-
de (1998) 

1 200 100% 1 600 100% 

Bil (10% minskning) 260 22% 260 16% 
Länstrafikens bussar 130 11% 370 23% 
SJ buss 430 36% 470 30% 
Nygenererat 380 31% 500 31% 
Uppskattad fördelning på färdmedel och nygenererat resande som de regionala resenä-
rerna på Svealandsbanan 1998 använde omedelbart innan banan öppnade för tra-
fik. 

I sammanställningen över varifrån resenärerna på Svealandsbanans 
tåg kommer finns flera antaganden. Särskilt fördelningen mellan tidigare 
bilresande och nygenererat resande är osäker. Slutsatserna bygger därför 
på de ungefärliga proportionerna mellan tidigare färdmedel. 

Snabbtågsresenärernas tidigare färdmedel (1998) 

Länstrafiken 
buss 23%

SJ buss 
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Beräknade andelar av resenärernas tidigare färdmedel längs Svealandsbanan, inklu-
sive delsträckor. 

Resenärerna på Svealandsbanan 1998 kom till lite drygt hälften från 
tidigare busstrafik, och den andra knappa hälften var överflyttat resande 
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från bil och nygenererat resande. Avrundat beräknas att 25% kom från 
länstrafikens bussar, 30% från SJ:s busstrafik, 15% från bil och 30% 
nygenererat resande. Notera att ”nygenererat resande” avser nytt resan-
de i korridoren längs E20/Svealandsbanan. I denna kategori är en stor 
del förmodligen resande som skedde till andra destinationer, oavsett 
tidigare färdmedel, innan tågtrafiken på Svealandsbanan startade.264

En bedömning av överflyttat resande jämfört med 1993, när tågtrafi-
ken rullade på den gamla banan, skulle ge en större andel resenärer över-
flyttade från biltrafik och nygenererat till tåg på Svealandsbanan, och 
motsvarande mindre andel från tidigare kollektivtrafik. 

 

5.3  Diskussion och sammanfattning 

5.3.1  Utbud och efterfrågan längs Svealandsbanan 
Utbudet av kollektivtrafik mellan Eskilstuna och Stockholm kan delas in 
i tre perioder under 1990-talet; dels det gamla tåget på gamla banan fram 
till 1993, dels bussperioden under Svealandsbanans byggtid från hösten 
1993 till våren 1997, dels tågtrafiken på Svealandsbanan från sommaren 
1997. Utbudet har förändrats i första hand genom att bussperioden 
innebar väsentligt högre turtäthet än med det gamla tågutbudet. Resan-
det med SJ fördubblades. 

Utbud och efterfrågan, regionalt resande med SJ Eskilstuna–Stockholm 
Period Antal turer 

mån - fre i 
vardera riktn.  

Restid 
(tim:min) 

Biljettpris 
enkel 2 kl 
(kr)1 

Antal resor  
(tusental 
per år)2 

Ökn.-
faktor 

Till våren 1993 8 tåg 1:40 115 230 1 

hösten 1993 - 
våren 1997 

 
18 bussar 

 
1:55-2:20 

 
105-120 

 
440 

 
2 

sommar 1997  17 snabbtåg 1:00 55 1 400 6 

hösten 1997 17 snabbtåg 1:00 110 1 200 5 

2001 18 snabbtåg 1:02 113-135 1 600 7 
1 Biljettpriserna anges här i löpande priser 
2 Regionalt resande över länsgränsen (snitt Läggesta–Nykvarn) 

När Svealandsbanan öppnades för trafik bibehölls den högre turtät-
heten, biljettpriserna var konstanta (förutom introduktionserbjudandet 
med halva priset första sommaren) och restiderna halverades. Resandet 
med tågen blev tre gånger så stort som med busstrafiken över en natt. I 
denna efterfrågeökning ska också inräknas att länstrafiken i Söderman-
 
264 Sonesson (1998) 
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land (LT) samtidigt lade om busslinjerna till att i första hand mata till 
järnvägsstationerna istället för att köra parallell busstrafik. 

Tågresandet mellan Eskilstuna och Stockholm har därefter ökat till 
1,6 miljoner regionala resor över länsgränsen år 2001, vilket är sju gång-
er så mycket som tågtrafiken på den gamla banan 1993. 

De kvalitetsproblem som funnits i tågtrafiken under Svealandsba-
nans första år har sannolikt haft en viss negativ inverkan på tågresandet. 
Brist på sittplatser och upprepade tågförseningar kan antas ha avskräckt 
en del potentiella resenärer. 

Resandet med SL:s busslinjer mellan Nykvarn och Södertälje har 
minskat till 0,5 miljoner resor 2000/01 sedan toppnoteringen nästan 
0,6 miljoner resor vintertidtabellen 1996/97. Det finns egentligen flera 
troliga förklaringar; dels en överflyttning av resande från SL:s busslinjer 
till tåg på Svealandsbanan, men också att antalet arbetsplatser i Nykvarn 
har ökat kraftigt, särskilt sedan Nykvarn bildade en egen kommun 1999. 
Dessutom kan det ha skett en överflyttning av resor från buss till bil. 
Även LT kunde notera minskat bussresande mellan 1998 och 1999, och 
orsakerna kan vara desamma som för SL. 

I en tidigare rapport framhölls att bilresandet på E20 längs Svea-
landsbanan minskade mellan 1993 och 1998.265 I några av mätpunkterna 
har en minskning skett, medan andra har i princip samma trafikmängder 
1998 som 1993. Dock är alla enskilda förändringar för små för att vara 
statistiskt signifikanta, men den samlade tendensen är att biltrafiken 
stagnerade i mitten av 1990-talet. Det finns flera möjliga förklaringar. 
För det första innebar Svealandsbanans trafikstart 1997 att den regionala 
biltrafiken minskade. Minskningen beräknas till omkring 10%, men 
motverkas delvis av trendmässigt längre och längre resor. För det andra 
kan omledning av långväga trafik mellan E18 norr om Mälaren och E20 
söder om Mälaren på grund av vägarbeten och skillnader i vägstandard 
ha påverkat resultatet. Motorvägsstandard som ger kortare restider ökar 
bilresandet, och restidselasticiteter på -0,5 på kort sikt och -1,0 på lång 
sikt kan vara rimliga uppskattningar.266

 
265 Fröidh (1999) 

 Utbyggnaden av E20 till motor-
väg ger följaktligen flera bilresor som delvis skulle ha skett med tåg om 
vägstandarden vore lägre. En annan viktig faktor är den ekonomiska 
utvecklingen i regionen, och efter lågkonjunkturen i början av 1990-talet 
dröjde det till 1998-99 innan den följande högkonjunkturen började 
märkas. Trafikvolymerna steg därefter kraftigt under 1999 och 2000, och 
den samlade biltrafiken (interregionalt, regionalt och lokalt) på E20 öka-
de med 10-15% perioden 1998-2000. 

266 Goodwin (1996) 
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Det totala regionala resandet längs E20/Svealandsbanan i Söderman-
land har ökat under 1990-talet. Medan det regionala bilresandet har varit 
i princip oförändrat, beräknas kollektivresandet svara för ökningen ge-
nom det förbättrade utbudet. Kollektivtrafiken (buss och tåg) hade år 
2000 en marknadsandel på omkring 30% av det regionala resandet, me-
dan andelen var 15% under busstrafikperioden 1994-1997 och 10% med 
den gamla tågtrafiken fram till 1993. Enbart tågtrafiken hade en mark-
nadsandel på 6% av de regionala resorna år 1993, men den hade ökat till 
30% år 2000. 

I vissa relationer, speciellt vid resor till och från Stockholm, har tåg-
trafiken högre marknadsandelar. Regionala resor mellan Eskilstuna/ 
Strängnäs och Södertälje/Stockholm beräknas ske till omkring 35% med 
tåg. I den beräkningen ingår då det faktum att tågresandet till Södertälje 
inte alls har ökat som det totala regionala resandet. 

Flera undersökningar visar att resenärerna har starka preferenser för 
centrala stationslägen vid både långväga och regionalt resande, och att 
resandet ökar starkt om det finns möjlighet att gå till eller från stationen 
till resmålet.267 268

I undersökningen kan ungefär 30% av det regionala resandet med 
snabbtågen på Svealandsbanan kategoriseras som nygenererat resande. 
En stor del av detta nygenererade resande är förmodligen resande där 
destinationen ändrats till följd av utbudsförbättringen, och resan sker på 
Svealandsbanan istället för i andra riktningar, oavsett tidigare färdmedel. 
Den direkta överflyttningen från tidigare bilresor till snabbtåg inom 
korridoren E20/Svealandsbanan bedöms vara i storleksordningen 15% 
av de nya snabbtågsresenärerna, medan resterande del av resenärerna 
åkte med SJ:s (30%) och länstrafikens (25%) bussar innan tågtrafiken 
startade. 

 Lokaliseringen av Södertälje syd kräver anslutningsre-
sor med buss eller bil för att nå utbudet av service och arbetsplatser i 
staden. Trots Svealandsbanan har Södertälje därmed knappast blivit 
lättare att nå från norra Södermanland, medan resor till Stockholm rela-
tivt sett har blivit väsentligt lättare. Tillgängligheten till Södertälje kan 
dock förbättras med kompletterande trafik, där snabbpendeltåg 
och/eller direkta bussar beskrivs nedan i avsnitt 5.3.2 och 5.3.3. 

5.3.2  Snabbpendel 
En idé som kan ge större tillgänglighet till sydvästra delen av Stock-
holms län och öka tågresandet till och från Södertälje är att integrera 
Mälardalstrafiken med pendeltågstrafiken i Storstockholm.269

 
267 Prather Persson (1998) 

 Den nya 

268 Rietveld (2000) 
269 Effektiva tågsystem i Mälardalen (1997) 
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produkten skulle kunna kallas snabbpendel(-tåg) och användas för i 
första hand arbetspendling och fritidsresor. Jämfört med dagens trafike-
ring av Svealandsbanan skulle utbudet differentieras och marknaden för 
tågresor breddas, vilket skulle ge högra marknadsandelar för kollektiv-
trafiken. Snabbpendeltågen kan göra uppehåll vid alla stationer längs 
Svealandsbanan, men endast vid de större pendeltågsstationerna i 
Stockholmsområdet med många arbetsplatser och boende i närheten, till 
exempel Södertälje hamn/Östertälje, Tumba, Flemingsberg, Älvsjö och 
på Södermalm före Stockholms central. Restiderna till centrala Stock-
holm skulle bli längre än för tågen via Södertälje syd och Grödingeba-
nan, men kortare från dörr till dörr från norra Södermanland till arbets-
platserna i Södertälje, Botkyrka och södra delen av Stockholms tätort. 

5.3.3  Utökad parallellgående busstrafik 
Huvuddelen av den parallellgående busstrafiken längs Svealandsbanan 
drogs in samtidigt som tågtrafiken startade. Mellan Stallarholmen/Ma-
riefred/Åkers styckebruk och Södertälje återstår numera ett par busstu-
rer i rusningstrafiken. I Södertälje finns en stor arbetsmarknad och ett 
par stora multinationella företag, där många av de anställda bor i Sö-
dermanlands län. Tillgängligheten för boende med kollektivtrafiken är 
dock markant sämre än för bilresor genom de byten mellan buss och tåg 
i båda ändar av resan som behövs för att nå de flesta arbetsplatser, och 
andelen kollektivresor är låg. Både stationerna i Läggesta och i Södertälje 
syd ligger några kilometer utanför bebyggelsen och målpunkterna i när-
maste orter. 

En idé vore att utöka busstrafiken och köra parallellt med Svea-
landsbanan mellan Läggesta och Södertälje, åtminstone flera turer för 
arbetspendling än i dagens utbud. Flera resenärer skulle då kunna åka 
direkt utan byten mellan bostaden och arbetsplatsen. En minskad be-
lastning på tågen i rusningstrafiken på denna sträcka är också positivt, 
eftersom marginalkostnaderna för att kunna erbjuda en sittplats åt dessa 
kortväga resenärer på den mest belastade sträckan förmodligen är högre 
än deras betalningsvilja. 

Den utökade busstrafiken skulle förmodligen attrahera en ny mark-
nad för kollektivtrafiken, och delvis samma resenärer som kan tänkas 
föredra snabbpendeltåg om dessa framförs via gamla banan och Söder-
tälje hamn. 
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5.3.4  Hypoteser 
1. Det förbättrade utbudet av tågtrafik ökar efterfrågan på kollektivresor där 

tågtrafiken har ett attraktivt utbud. 
Ökningen i efterfrågan har varit mycket kraftig, och framför allt på 

sträckan Eskilstuna–Stockholm där restiderna är högst en timme. Det 
regionala tågresandet över länsgränsen mellan Södermanlands och 
Stockholms län var 2001 sju gånger större än med det gamla tåget 1993. 
Tågresandet har därmed fått betydligt högre marknadsandelar. Tågrese-
närerna kan delas in i tre grupper; nygenererat resande, samt överflyttat 
från buss och bil. Hypotesen accepteras. 

2. Svealandsbanan innebär en systemförändring i utbudet av resmöjligheter, vilket 
borde innebära att en dynamisk process inleds i efterfrågan. Introduktionsfasen 
kommer därför att följas av ytterligare resandeökningar under en relativt lång tid 
innan en ny jämvikt uppnås. 
Fram till våren 2001 ökade resandet kraftigt, för att därefter mattas 

av. Orsakerna kan vara flera, och bland de viktigaste kan nämnas för-
sämrat utbud (komfort) när X2-tågen flyttades till andra banor, lägre 
bensinpris och en avmattning i den ekonomiska utvecklingen. Tidigare 
erfarenheter visar att resandet fluktuerar i perioder, men att det ofta är 
en stark initial tillväxt. Svealandsbanans introduktionsfas kan därmed 
definieras från sommaren 1997 till vintern 2001. Sannolikt kommer 
resandeökningarna att fortsätta under lång tid. Hypotesen kan därmed 
inte accepteras på detta stadium, men inget har heller framkommit som 
motsäger den. 
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6. Kunskap och värdering av utbudet 
I kapitlet redovisas resultat från analyserna av de olika undersökningarna 
bland boende och kollektivresenärer 1997, 1998 och 2000 beträffande 
kunskap och värderingar av utbudet. Vid varje analys visas en bild som 
förklarar vilken nivå analysen omfattar. Frågorna som ställdes till inter-
vjupersonerna framgår av enkäten i bilaga 10. 

6.1  Kunskap om utbudet 

6.1.1  Information om resan 

Boende Kollektivresenärer
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I intervjuerna av resenärer ombord på bussarna (1997) respektive 

ombord på tågen (1998 och 2000) fick intervjupersonen svara på frågan 
hur de fick information om tider och priser för sin resa. Endast ett 
svarsalternativ kunde väljas. 

Andelen resenärer som säger sig känna till tider och priser sedan tidi-
gare för sin pågående resa mellan Eskilstuna och Stockholm var knappt 
1/5 år 1997. I undersökningarna 1998 och 2000 har andelarna dubble-
rats till 2/5. De återstående 3/5 måste söka information för resan. 
Framför allt märks att en del av gruppen som tidigare använde en egen 
tidtabell har minskat. 

En jämförelse mellan resenärerna på Svealandsbanan och Nykö-
pingslinjen 2000 visar att det är en nästan dubbelt så stor andel som 
känner till tider och priser sedan tidigare på Svealandsbanan. Tågresenä-
rerna på Nyköpingslinjen söker information i högre grad före resan. 
Andelarna som ringt SJ var för Svealandsbanan 6% och för Nyköpings-
linjen 14%. Andelen resenärer som sökt information på Internet var 2% 
på Svealandsbanan och 7% på Nyköpingslinjen. 

Den relativt stora andelen resenärer som kan tider och priser på 
Svealandsbanan 1998 och 2000 är sannolikt en konsekvens av den styva 
tidtabellen med regelbundna avgångar varje timme, något som saknades 
på Nyköpingslinjen. Även busstrafiken längs Svealandsbanan 1997 hade 
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Information om resan, buss/tågresenärer 
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Andelen resenärer på bussarna Eskilstuna–Stockholm (1997) och tågen på Svea-
landsbanan (1998 och 2000) och Nyköpingslinjen (2000) som fått information om 
tider och priser på olika sätt. 
flera oregelbundna avgångar än tågtrafiken har. ”Vet sedan tidigare” kan 
också vara en indikation på att flera vaneresenärer har tillkommit till 
följd av utbudsförbättringen på Svealandsbanan. 

6.1.2  Kunskap om turtätheten 
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Frågorna om turtätheten för bussarna Eskilstuna–Stockholm 1997 och 
tågen på Svealandsbanan 1998 och 2000 ställdes till boende som har 
gjort (minst) en bilresa utanför bostadsorten de senaste 12 månaderna. 
Det utesluter följaktligen inte att intervjupersonerna också har rest kol-
lektivt. 

Den verkliga turtätheten varierade, mera för busstrafiken än för tåg-
trafiken, varför resultaten kan ses mer som en indikation än som verklig 
kunskap. I princip gick bussarna 1997 med entimmes turtäthet mellan 
Eskilstuna och Stockholm, med halvtimmestrafik i rusningsriktningen, 
medan det var glesare under helgerna (varje eller varannan timme). Det 
var dock inte alla bussturer som gjorde uppehåll i Nykvarn och Åkers 
styckebruk. I Nykvarn varierade turtätheten därmed från en avgång i 
halvtimmen (rusningstid mot Stockholm måndag-fredag), till sex turer 
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totalt under en lördag eller söndag. Turtätheten för tågen i de senare 
undersökningarna är i princip densamma som den var för bussarna mel-
lan Eskilstuna och Stockholm, men till skillnad från i busstrafiken gör 
alla tåg uppehåll i Nykvarn. Tågtrafiken sker också efter en styv tidtabell 
med några få undantag. 

Bilåkande Eskilstunabors kunskap om turtätheten Eskilstuna–Stockholm 
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Vad bilåkande boende i Eskilstuna antar om turtätheten med tågtrafiken på Svea-
landsbanan, och den tidigare busstrafiken. 

Bilåkande Nykvarnsbors kunskap om turtätheten Eskilstuna–Stockholm 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1997 buss 1997
kommande

tåg

1998 tåg 2000 tåg

mer sällan
var tredje timme
varannan timme
entimmes
halvtimmes

 
Vad bilåkande boende i Nykvarn antar om turtätheten. Den verkliga turtätheten 
med SJ:s busstrafik 1997 varierade mera än den gör med tågtrafiken. 
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Budskapet om ”en gång i timmen” för den kommande tågtrafiken 
hade gått fram till 50-70% av befolkningen längs Svealandsbanan måna-
den innan trafikstarten 1997, medan det var större osäkerhet om den 
befintliga busstrafikens turtäthet. 1998 svarade 70-90% av de boende att 
turtätheten dagtid är en avgång i timmen på Svealandsbanan. År 2000 
hade kunskaperna om turtätheten förbättrats ytterligare några procent-
enheter. En genomgående tendens är att det var flera bilåkande boende i 
Åkers styckebruk och Nykvarn som antog att turtätheten på Svealands-
banan är en gång i halvtimmen, medan boende i Eskilstuna och Sträng-
näs är mera säkra på att det är entimmes turtäthet. Mariefredsbor ligger 
någonstans mitt emellan. Det kan vara en följd av sämre kunskaper om 
tidtabellen, men eftersom det verkligen är halvtimmes turtäthet i rus-
ningsriktningen kan det inte uteslutas att det på dessa orter finns en 
större andel bilister som överväger att pendla med tåg. 

En observation är att nästan alla av de bilåkande boende år 2000 sva-
rade ett alternativ som verkligen existerar, medan det med busstrafiken 
år 1997 var en större andel som antog att turtätheten var sämre än den 
faktiskt var. Det visar att en mycket stor del av befolkningen känner till 
detaljer om utbudet med bra tågtrafik, och till och med har en tendens 
att överskatta turtätheten, medan förväntningarna på busstrafiken inte 
var särskilt stora. 

Boende i Södertälje och Stockholm hade inte samma kunskaper, men 
ungefär hälften av de tillfrågade svarade att tågen går en gång i timmen 
1998, medan endast 1/4 antog att busstrafiken hade entimmes turtäthet 
1997. 

6.1.3  Kunskap om restid och reskostnad 
I enkäten till boende får intervjupersonerna genom flera frågor beskriva 
sin senaste resa med bil respektive kollektivtrafik. I frågorna om kostnad 
för resan och restid finns även en delfråga om hur mycket intervjuper-
sonen uppskattar att det kostar att åka bil. 

Boendes uppskattade bilkostnad 
Bilkostnad (kr/km) 1997 1998 2000 
Medelvärde 1,26 1,38 1,51 
Medianvärde 1,00 1,20 1,50 

I hela intervjuundersökningen av boende längs Svealandsbanan och i 
Nyköping har den genomsnittliga kostnaden för en bilresa ökat under 
perioden. 1997 uppskattades kostnaden vara i genomsnitt 12,60 kr/mil, 
1998 13,80 kr/mil, och 2000 hade den uppskattade kostnaden ökat till 
15,10 kr/mil. Bensinpriset (se avsnitt 4.2.2) var detsamma vid under-
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sökningen 1998 som det var 1997 (ca 8 kr/l), men omkring 20% högre 
år 2000 (ca 9,60 kr/l). Den uppskattade kostnadsökningen sammanfaller 
följaktligen inte helt med bensinprishöjningen. 

Frågan omfattar inte vad de intervjuade personerna inkluderar i 
kostnaden. I undersökningen ingår värden på mellan 0 och 50 kr/mil, 
vilket tyder på att vissa personer räknar med gratis bilresor, medan andra 
räknar även fasta kostnader för bilinnehavet. Skillnaden mellan medel-
värdet och medianvärdet har minskat under perioden, vilket indikerar att 
svaren blivit mer symmetriskt fördelade. Snedheten och toppigheten har 
dock relativt höga positiva värden i alla tre undersökningsomgångarna. 
Kostnaden för att åka bil ökade ganska mycket under slutet av 1990-
talet, framför allt bensinpriset. 
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Resan och alternativet för boende längs Svealandsbanan 
Några frågor om den senaste resan utanför bostadsorten med bil respek-
tive med kollektivtrafik ingick i intervjuerna av boende. Bilresenärerna 
fick beräkna kostnad och restid för sin resa, och uppskatta vad motsva-
rande resa med kollektivtrafiken skulle ha kostat och tagit i tid, och vice 
versa. 

I utvärderingen prövades alternativen att ta med samtliga svar, eller 
endast de som givit fullständiga svar om både kostnad och restid för 
senaste resan. Resultatet påverkades inte nämnvärt när stora grupper 
jämfördes, som alla boende i Sveatätorter AB+D’, medan det för de 
enskilda orterna ibland blev något större avvikelser. För enskilda orter 
har därför villkoret införts att både resans kostnad och restid måste 
anges för att alternativets kostnad och restid ska ingå i utvärderingen. 
Restiden avser en resa från dörr till dörr. 

Den genomsnittliga kostnaden och restiden för den senaste bilresan 
utanför bostadsorten har sjunkit något för boende längs Svealandsbanan 
under perioden, men förändringarna är inte signifikanta förutom den 
minskade bilresekostnaden mellan 1997 och 1998. Restiden för en alter-
nativ kollektivresa har däremot minskat signifikant med ca 24 minuter, 
eller drygt 1/5 mellan 1997 och 2000. 
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Senaste bilresa och bedömt kollektivresealternativ, Sveatätorter AB+D’ 
 1997 sign 1998 sign 2000 sign 1997 
Bilresan        
Kostnad (kr) 98 * 79  90  98 
restid (h:min) 0:58  0:57  0:54  0:58 

Alternativ kollektivresa        
Kostnad (kr) 105  115  113  105 
restid (h:min) 1:47 *** 1:25  1:23 *** 1:47 

Sveatätorter AB+D’: Boende i Nykvarn, Mariefred, Åkers styckebruk, Sträng-
näs och Eskilstuna, viktat 
Asteriskerna markerar signifikanta skillnader mellan undersökningsåren 

Senaste kollektivresa och bedömt bilresealternativ, Sveatätorter AB+D’ 
 1997 sign 1998 sign 2000 sign 1997 
Kollektivresan        
Kostnad 1 (kr) 77  76  86  77 
restid (h:min) 1:50 *** 1:20  1:19 *** 1:50 

Alternativ bilresa        
Kostnad (kr) 132  114  123  132 
restid (h:min) 1:09  1:10  1:09  1:09 

Sveatätorter AB+D’: Boende i Nykvarn, Mariefred, Åkers styckebruk, Sträng-
näs och Eskilstuna, viktat 
Asteriskerna markerar signifikanta skillnader mellan undersökningsåren 
1 Kostnaden avser priset för resan med en enkel biljett på buss eller tåg, det 
vill säga exklusive kostnader för anslutningsresor. Månadskortsresenärer 
ingår ej i analysen 

Inga månadskortsresenärer ingår här i utvärderingen av boendes kol-
lektivresande längs Svealandsbanan. Den angivna kostnaden för kollek-
tivresan avser endast priset för en enkel biljett med buss eller tåg som 
huvudresa. Eventuella kostnader för anslutningsresor ingår inte efter-
som dessa varierar inom ett mycket stort intervall (från promenad till 
utlandsresa). Det är därför inte möjligt att få en rättvisande bild av de 
genomsnittliga totala kostnaderna för resan. 

Restiderna är lättare att jämföra och avser en resa från dörr till dörr. 
Mellan 1997 och 2000 minskade den genomsnittliga restiden för kollek-
tivresor utanför bostadsorten längs Svealandsbanan med ca 31 minuter, 
eller 28%. Inga andra förändringar är signifikanta. 

Socioekonomiska faktorer 
En analys av resandet uppdelat efter tillgång till bil, det vill säga grup-
perna vanebilister, ofta-sällanbilister och ickebilister, visar att ickebilis-
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terna gör väsentligt längre resor när de reser utanför bostadsorten med 
bil än vanebilisterna. Skillnaden är signifikant såväl för restiden med bil 
(***) som för kollektivalternativets kostnad (*) och restid (*). Ickebilis-
terna reser i genomsnitt också billigare per tidsenhet med bil än de andra 
två grupperna. Förklaringen kan vara att många medföljer i någon an-
nans bil till låg kostnad vid bilresor. 

Även ofta-sällanbilisternas restid med bil är längre (*) än vanebilis-
ternas. Ofta-sällanbilisterna anger dock kortare restid (*) och lägre kost-
nad (*) för bilalternativet när de åkte kollektivt jämfört med vad vanebi-
listerna gör. 

En jämförelse mellan kvinnor och män visar inga större skillnader i 
bedömningen av kostnader och restider. En signifikant (*), mindre skill-
nad är att kollektivresande kvinnor räknar med lägre kostnader för en 
alternativ bilresa än vad män gör, medan restiderna bedöms lika av båda 
könen. Även där kan det vara fråga om en större andel kvinnor än män 
som åker som passagerare utan att betala för bilresan. 

Utbildningsnivån korrelerar med kostnaden för den senaste bilresan, 
där universitetsutbildade har signifikant (*) högre kostnad för bilresan än 
boende med endast grundskola som högsta utbildning. 

Skillnaderna som indextal 
Förändringen mellan före (1997) och efter (2000) tågtrafiken på Svea-
landsbanan kan beskrivas med hjälp av ett index. Index 100 motsvarar 
den genomförda resans nivå på kostnader och restider. Notera dock att 
det för enskilda orter i vissa fall finns få observationer, vilket gör att 
slumpmässiga variationer där kan påverka resultaten. Sveatätorter 
AB+D’ ger dock signifikanta värden. 

Boende i Sveatätorter AB+D’ har i genomsnitt bedömt att skillnaden 
mellan kostnaden för bilresan och den alternativa kollektivresan motsva-
rade index 108 år 1997. Skillnaden hade ökat till 126 år 2000, det vill 
säga en uppskattad relativ fördyring för kollektivresan med 17% jämfört 
med bilresan. 

Störst relativ prisökning uppvisar de boende i Mariefred och Åkers 
styckebruk, som 1997 kunde åka med länstrafiken till Södertälje och 
Stockholm. Den möjligheten finns inte kvar sedan tågtrafiken på Svea-
landsbanan startade. Boende i Nykvarn har dock fortfarande möjlighet 
att åka med länstrafiken (SL), vilket återspeglas i prisnivån relativt bilen. 
Bilresenärerna i Nyköping antar att kollektivresan ökat ganska kraftigt i 
kostnad mellan åren. 
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Boende bilresenärers kunskap om kollektivresealternativen, index 
Index Kostnad Restid 
100 = bilresan 1997 2000 1997 2000 
Nykvarn 106 115 257 235 
Mariefred 63 143 198 191 
Åkers styckebruk 97 144 196 174 
Strängnäs 118 140 200 159 
Eskilstuna 119 134 164 134 
Sveatätorter AB+D’ 108 126 184 153 

Nyköping 112 165 172 178 
Boendes senaste bilresa utanför bostadsorten och kunskapen om kollektivresealterna-
tivet före och efter. Index 100 = bilresans kostnad och restid 

Bilresenärernas bedömning av restiderna visar att index sjunkit mest 
för boende i Strängnäs och Eskilstuna, och att skillnaden är mindre 
mellan restiden med bil och den bedömda restiden med kollektivtrafiken 
2000 än den var 1997. I genomsnitt för Sveatätorter AB+D’ bedömdes 
den alternativa kollektivresan ha index 184, det vill säga ta 1,8 gånger så 
lång tid som bilresan 1997, men 1,5 gånger (index 153) år 2000. Bilrese-
närerna bedömer således att skillnaden i restider mellan bilresan och en 
alternativ kollektivresa minskat med 17%. 

Boende kollektivresenärers kunskap om bilresealternativen, index 
Index Kostnad Restid 
100 = kollresan 1997 2000 1997 2000 
Nykvarn 221 136 48 79 
Mariefred 146 143 53 86 
Åkers styckebruk 118 116 65 63 
Strängnäs 144 143 60 82 
Eskilstuna 137 143 65 89 
Sveatätorter AB+D’ 172 143 63 87 

Nyköping 104 149 66 74 
Boendes senaste kollektivresa utanför bostadsorten och kunskapen om bilresealterna-
tivet. Index 100 = kollektivresans kostnad (exklusive anslutningsresor) och restid. 

Kollektivresenärernas kunskap om en bilresa som alternativ har be-
träffande kostnaden främst ändrats för boende i Nykvarn mellan 1997 
och 2000. En närmare granskning visar att det är den genomsnittliga 
biljettkostnaden för kollektivresan som ökat i första hand, vilket är en 
effekt av att flera Nykvarnsbor det senare året betalade SJ-taxa för resa 
med Svealandsbanan än SL-taxa med buss och pendeltåg. 
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Även för Sveatätorter AB+D’ som helhet har förhållandet ändrats. 
År 2000 angav de boende i Sveatätorter AB+D’ index 143 för bilreseal-
ternativets kostnad i förhållande till en enkelbiljett med bussen eller 
tåget, en minskning från index 172 före Svealandsbanan 1997. Det mot-
svarar en relativ minskad prisskillnad med 17%. 

Nyköpingsborna visar ett omvänt förhållande år 2000 jämfört med 
1997. Det är de bedömda kostnaderna för bilresealternativet som har 
ökat ganska kraftigt mellan åren, medan biljettkostnaden för kollektivre-
san varit oförändrad. Storleksordningen av förändringen är dock osäker. 

Index för restiderna har förändrat sig mellan 1997 och 2000. Längs 
Svealandsbanan har boende i alla orter utom Åkers styckebruk bedömt 
att skillnaden till bilresans favör är mindre år 2000 än den var 1997. I 
första hand är det kollektivresans restid som förkortats. 1997 bedömde 
de boende i Sveatätorter AB+D’ att en bilresa som alternativ till den 
senaste kollektivresan i genomsnitt skulle ta 0,6 gånger så lång tid som 
kollektivresan (index 63), medan motsvarande tal 2000 var 0,9 gånger 
(index 87). Den relativa fördelen för biltrafiken har minskat med 65%. 
Uttryckt på ett annat sätt bedömer kollektivresenärerna att bilalternativet 
förlorat en stor del av sin fördel av kortare restider genom tågtrafiken på 
Svealandsbanan. 

Kollektivresenärernas resa och alternativ 
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Motsvarande fråga har ställts till resenärerna ombord på bussarna 

och tågen på Svealandsbanan. Jämfört med intervjuerna av boendes 
senaste kollektivresa och bilalternativet har intervjuerna ombord på 
tågen en övervikt för mer långväga resande (endast enkla biljetter utvär-
deras). Den alternativa bilresan anses till exempel vara ungefär dubbelt 
så dyr och ta dubbelt så lång tid hos resenärerna ombord. Under perio-
den har också bilalternativets kostnad och restid ökat, medan den ge-
nomsnittliga restiden för kollektivresan minskat med 44 minuter, eller 
25%. Förutom att det kan vara en följd av att de snabbare tågresorna, 
kan det inte uteslutas att urvalet av intervjupersoner ombord på bussar-
na och tågen kan förklara en del av skillnaderna. På bussarna hann in-
tervjuaren med en större andel kortväga resor. På tågen dominerar rese-
närer på längre sträckor, särskilt de som åker hela sträckan Eskilstuna–
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Stockholm. Det är därför vanskligt att fästa någon större uppmärksam-
het vid resultatet över tidsperioden. Någon kontroll av signifikansen har 
därför ej gjorts. 

Enskilda år bör dock jämförelserna mellan kollektivresan och bilal-
ternativet vara användbara. År 2000 bedömde tågresenärerna att en 
bilresa skulle ta 10% längre tid än en kollektivresa, medan förhållandet 
var det omvända 1997 där bussresenärerna bedömde att en bilresa skulle 
ta 35% kortare tid. 

6.1.4  Boendes skäl till färdmedelsvalet 

Skäl att välja bil 

Boendes skäl att välja bil, Sveatätorter AB+D’ 
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Andel av intervjupersonerna bland boende i Sveatätorter AB+D’ som anger olika 
skäl att välja bil istället för kollektivtrafik på sin senaste bilresa under de senaste 12 
månaderna längs E20/Svealandsbanan. Varje intervjuperson kan ange flera skäl, 
varför summan av svaren respektive år överstiger 100%. 
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Skälen till att boende längs Svealandsbanan valde bil istället för buss 

eller tåg på sin senaste bilresa utanför bostadsorten på sträckan Eskils-
tuna–Södertälje, eller längre, undersöktes. Bas är de boende i tätorterna 
Nykvarn, Mariefred, Åkers styckebruk, Strängnäs och Eskilstuna som 
har åkt bil utanför bostadsorten under den senaste tolvmånadersperio-
den. Intervjupersonerna fick kryssa för flera alternativ, varför summan 
av procentsatserna är större än 100%. 

Alternativ till senaste bilresa 
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Boendes (Sveatätorter AB+D’) alternativ till senaste bilresa utanför 
bostadsorten längs E20/Svealandsbanan. 

De främsta skälen att välja bil framför buss eller tåg är att bilen är 
snabbare, enklare och bekvämare. Det är som synes i första hand bilens 
fördelar som framhålls, medan kollektivtrafikens nackdelar får lägre 
andelar. Från 1998 syns att argumentet att bilen är snabbare blivit mind-
re vanligt sedan tågtrafiken på Svealandsbanan inletts. Hälften av bilis-
terna framhöll då att bilen är enklare än kollektivtrafikalternativen. 
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Det finns dock ofta alternativ till att resa som man gjorde. Intervju-
personerna fick svara på hur de skulle ha gjort om de inte haft tillgång 
till bil för resan. Ungefär hälften skulle ha tagit buss eller tåg istället för 
bil. Många, ungefär 1/4, skulle också ha låtit bli att resa. Skillnaden mel-
lan undersökningarna 1997 (SJ buss) och 1998+2000 (tåg på Svealands-
banan) är att tåg har blivit ett bättre alternativ för flera människor på 
bekostnad av buss. Notera att, förutom SJ:s, också länstrafikens utbud 
ingår som en valmöjlighet för de boende. 

Skäl att välja buss eller tåg 

Boendes skäl att välja buss eller tåg, Sveatätorter AB+D’ 
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Andel av intervjupersonerna bland boende i Sveatätorter AB+D’ som anger olika 
skäl att välja buss eller tåg istället för bil på sin senaste kollektivresa under de senas-
te 12 månaderna längs E20/Svealandsbanan. Varje intervjuperson kan ange flera 
skäl, varför summan av svaren respektive år överstiger 100%. 
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Frågan om de boendes skäl att välja buss eller tåg på sin senaste resa 

på sträckan Eskilstuna–Södertälje, eller längre, ställdes till dem som gjort 
en kollektivresa under den senaste tolvmånadersperioden längs Svea-
landsbanan. Även här fick intervjupersonerna kryssa för flera alternativ, 
och summan av svarens procentsatser överstiger följaktligen 100%. De 
främsta skälen på den senaste resan redovisas i diagrammet. 

Det vanligaste svaret 1997, som nästan hälften av de svarande givit, 
var att intervjupersonen inte hade bil (den dagen), det vill säga att man 
inte hade tillgång till bil vid restillfället. En mindre grupp framhåller 
även bussens fördelar gentemot bilen, att bussen var billigare, enklare 
och bekvämare. 

Alternativ till buss- eller tågresan 
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Boendes alternativ till senaste kollektivresa utanför bostadsorten längs E20/Svea-
landsbanan. Stapeln ”Buss/tåg” avser den andel intervjupersoner som skulle ha valt 
tåg som alternativ om de åkte buss på sin senaste resa, och vice versa. 

Situationen ändrade sig radikalt i undersökningen 1998. Att inte ha 
tillgång till bil var fortfarande ett viktigt skäl för ungefär 1/4 av kollek-
tivresenärerna, men att kollektivtrafiken är enklare och bekvämare (än 
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bil) var tillsammans de viktigaste faktorerna till beslutet att göra resan 
med buss eller tåg. Även det faktum att tågen på Svealandsbanan är 
snabbare än bussarna gör att snabbheten är en faktor att räkna med, 
vilket den inte var med busstrafik 1997. Trenden att betona tågtrafikens 
fördelar, och då i första hand ”enklare” och ”bekvämare”, förstärktes i 
2000 års undersökning jämfört med 1998 års. Även att tåget är säkrare 
och mer miljövänligt har fått något fler svar, liksom nackdelen att det är 
svårt att hitta p-plats för bilen. 

Intervjupersonernas alternativ till den senaste buss- eller tågresan 
utanför bostadsorten har ändrats något mellan undersökningarna 1997 
och 1998. Många av resenärerna har uppenbarligen tillgång till bil som 
ett alternativ, eftersom 2/3 skulle valt att köra bil eller åkt bil med någon 
annan på sin resa 1997. Andelen som skulle ha kört bil ökade märkbart 
när tågtrafiken inleddes, och i 2000 års undersökning svarade hälften av 
de boende att de skulle ha kört bil som alternativ till den senaste kollek-
tivresan. Ökningen av kollektivresenärerna som skulle ha kört bil visar 
att en större andel av dem har bil som alternativ sedan tågtrafiken på 
Svealandsbanan inleddes. Observera dock att antalet individer inte är 
proportionellt mot antalet resor, eftersom individerna gör olika antal 
resor under ett år. 

6.2  Värdering av utbudet 

6.2.1  Betygsättning 
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Intervjupersonerna fick som en SP-undersökning betygsätta olika 

förslag till en resa mellan bostaden och Stockholms innerstad på en 
skala 1-10, där 10 är mycket bra och 1 mycket dåligt. I genomsnitt blev 
betygens medianvärde omkring 7 i undersökningen. En tendens över 
undersökningarna är dock att priset för resan relativt sett har minskat 
något i betydelse för de flesta undersökningsområdena. Alternativ med 
högre prisnivå har därför generellt sett vunnit högre betyg under perio-
den. Färdmedlet snabbtåg har också vunnit högre medelbetyg på be-
kostnad av buss och vanligt tåg sedan trafiken kom igång på Svealands-
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banan. Skillnaderna i medelbetygen mellan undersökningsåren är dock 
små, och endast i undantagsfall är skillnaderna signifikanta. 

Resultaten av analysen kan bara användas i det sammanhang frågor-
na formulerades till respektive intervjupersoner. De beräknade paramet-
rarna och resulterande värdena presenteras med vetskapen att andra 
undersökningar gett liknande värden för restid etc.270

I första årets undersökning, 1997, fanns en större korrelation mellan 
färdmedlen och restiderna än i de därpå följande undersökningarna 1998 
och 2000. Boende i centrumområdet i Eskilstuna, undersökningsområde 
6, har dock fått en oförändrad undersökning alla tre undersökningsom-
gångarna. Det kan jämföras med Eskilstunaborna utom centrumområ-
det (område 7), som liksom alla andra undersökningsområden fått modi-
fierade betygsfrågor 1998 och 2000. I 1997 års undersökning fanns det 
genom ett urvalsfel dock i praktiken inga intervjupersoner i Eskilstuna 
tätort utom centrum. 

 De parametrar 
som räknas fram med multipel linjär regressionsanalys är i några fall inte 
signifikant skilda från noll med 95% konfidensintervall, det vill säga 
│t│>1,645 vid ensidigt signifikanstest (n → ∞) vid α = 0,05. Dessa 
värden markeras med parenteser i tabellerna. 

Medelbetygen från samtliga undersökningsområden inklusive 95% 
konfidensintervall redovisas i bilaga 3. 

Kollektivtrafik jämfört med bilresa 
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Andelen boende som svarat att de har bil som alternativ för en tänkt 

resa mellan bostaden och Stockholms innerstad ligger på omkring 45-
50% av alla intervjusvar i Eskilstuna centrum. Av dessa är det en andel 
som värderar snabbtåg, vanligt tåg eller buss högre vid en sådan resa än 
att åka bil. 

I färdmedlet ingår en korrelerad restid, medan turtätheten varit den-
samma. Restiden angavs för snabbtåg till 1 h, för (vanligt) tåg till 1:30, 
och för buss till 2 h. Det begränsade urvalet ger få observationer, och 
därför har boende i centrum i 1998 och 2000 års undersökningar analy-
serats tillsammans i detta fall. 

 
270 Kottenhoff (1999) 
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Bilister boende i Eskilstuna centrum som gett kollektivtrafiken högst betyg 
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Andelen bilister boende i Eskilstuna centrum som betygsatt både en resa med kol-
lektivtrafiken och med egen bil mellan sin bostad och Stockholms innerstad, men 
givit buss, tåg eller snabbtåg högre betyg än bilresan. Linjens lutning mellan de två 
punkterna 70 kr och 120 kr ger en antydan om priselasticiteten, men eftersom det 
bara är två punkter går det inte att få någon uppfattning om kurvans form. 

Av de boende i Eskilstuna centrum som angivit att de kan åka bil 
som alternativ till buss eller tåg till Stockholms innerstad föredrar 60-
70% snabbtåg framför bilresan vid lågt biljettpris (70 kr). Är biljettpriset 
högre (120 kr) sjunker andelen till hälften så många, runt 30-35%. 
Färdmedlen tåg och buss attraherar färre boende med bilalternativ. Spe-
ciellt för bussresa till högt pris verkar intresset vara minimalt med 2-6% 
av de boende som fördrar bussen framför den egna bilen. 

Bilalternativet har för boende i samtliga undersökningsområden bli-
vit dyrare mellan år 1997 och 2000. Prisökningen varierar mellan 15% 
och 46% (jämför gärna med RP-data i avsnitt 6.1). För kollektivtrafik-
förslagen i undersökningen har priset dock varit konstant, vilket innebär 
att kostnadsrelationen mellan bil och kollektivtrafik förändrats. Den 
ökningen kan förklara en del av de höjda betygen för kollektivtrafiken 
mellan 1997 och 1998+2000, jämfört med bilalternativet. Det finns även 
en tendens att restiden med bil till Stockholm har stigit mellan åren för 
boende i Nykvarn, Mariefred och Åkers styckebruk, medan boende i 
Strängnäs, Eskilstuna och Nyköping uppger i stort sett samma restid 
under perioden. 
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Reskostnad för bilresa till Stockholms innerstad 
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Reskostnad för bilresa till Stockholms innerstad som bilister boende i respektive orter 
angivit i betygsättningen i fråga 4.2E (1997) respektive 4.1G (1998 och 2000). 

6.2.2  Boendes värdering av kollektivtrafiken 
Regressionsanalysen av den beroende variabeln betyg på olika reseför-
slag ger resultat i form av parametrar, med enheten betygspoäng per 
nivåenhet. Genom att dividera med det parametervärde som represente-
rar poäng per krona för biljettpriset kan även de andra parametrarna 
översättas till kronor. 

Boendes värderingar i kronor, Svealandsbanan 

Boende Kollektivresenärer

Svealandsbanan

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

Boende Kollektivresenärer

Nyköpingslinjen

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

 
En jämförelse mellan orterna samma undersökningsår kan ge olika 

värdering av faktorerna på grund av faktiska, verkliga skillnader. En del 
av skillnaden mellan orterna kan dock förklaras av att resenärernas res-
ärende när de tänkte sig resan de betygsatte kan skilja mellan orternas 
befolkning. För orterna närmare Stockholm är det en högre andel ar-
betspendlare än i till exempel Eskilstuna, där många i första hand gör 
fritidsresor till Stockholm. En annan möjlig förklaring är att de olika 
resealternativen mellan orterna har olika stora nivåskillnader i faktorer-
na; lågt pris varierar till exempel mellan 54% (70 kr/130 kr för Nykö-
ping) och 60% (60 kr/100 kr för Strängnäs) av högt pris. 



 

 Introduktion av regionala snabbtåg 192 

Värdering 1997, boende längs Svealandsbanan 
Faktor Eskilstuna 

(hela)1 
Strängnäs Mariefred 

Åkers stbr. 
Nykvarn 

Färdmedel, värde jäm-
fört med buss 
Tåg 
Snabbtåg 

 
 

+12 kr 
+30 kr 

 
 

(-1 kr) 
(+8 kr) 

 
 

-7 kr 
-5 kr 

 
 

-5 kr 
(-4 kr) 

Restid, värde 26 kr/h 53 kr/h 46 kr/h 63 kr/h 
Turtäthet, ökad 
2h→1h 
1h→0,5h 

 
+11 kr 

 
 

(+6 kr) 

 
 

(+4 kr) 

 
 

+12 kr 

(...) ej signifikant skilt från 0 
1 Ett urvalsfel innebär i praktiken endast boende i Eskilstuna centrum 

Värdering 1998, boende längs Svealandsbanan 
Faktor Eskilstuna 

(hela) 
Strängnäs Mariefred 

Åkers stbr. 
Nykvarn 

Färdmedel, värde jäm-
fört med buss 
Tåg 
Snabbtåg 

 
 

+19 kr 
+38 kr 

 
 

+11 kr 
+18 kr 

 
 

(+1 kr) 
(+3 kr) 

 
 

(+2 kr) 
+8 kr 

Restid, värde 43 kr/h 54 kr/h 51 kr/h 58 kr/h 
Turtäthet, ökad 
2h→1h 
1h→0,5h 

 
+22 kr 

 
 

+19 kr 

 
 

+10 kr 

 
 

+15 kr 

(...) ej signifikant skilt från 0 

Värdering 2000, boende längs Svealandsbanan 
Faktor Eskilstuna 

(hela) 
Strängnäs Mariefred 

Åkers stbr. 
Nykvarn 

Färdmedel, värde jäm-
fört med buss 
Tåg 
Snabbtåg 

 
 

+19 kr 
+41 kr 

 
 

+9 kr 
+19 kr 

 
 

(+1 kr) 
(-0 kr) 

 
 

(+2 kr) 
+11 kr 

Restid, värde 48 kr/h 67 kr/h 59 kr/h 73 kr/h 
Turtäthet, ökad 
2h→1h 
1h→0,5h 

 
+26 kr 

 
 

+19 kr 

 
 

+14 kr 

 
 

+17 kr 

(...) ej signifikant skilt från 0 
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Värdering av restid, boende längs Svealandsbanan 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Eskilstuna Strängnäs Mariefred,
Åkers stbr

Nykvarn

1997
1998
2000

kr/h

 
Värdering av restiden (kr/h) för boende längs Svealandsbanan 

För Eskilstuna kan det förändrade urvalet mellan åren, och korrela-
tioner mellan faktorerna, förklara den låga värderingen av restiden 1997. 
För att visa hur metoden och urvalet påverkar resultatet kan den ge-
nomsnittliga värderingen av utbudsfaktorerna i Eskilstuna (ovan) jämfö-
ras med värderingen om områdena 6 (centrum) och 7 (tätorten utom 
centrum) analyseras var för sig undersökningsåren 1998 och 2000. 

Värdering, boende i Eskilstuna centrum (6) och tätorten exkl. centrum (7) 
Faktor 1998 2000 
 (6) (7) (6) (7) 
Färdmedel, värde jäm-
fört med buss 
Tåg 
Snabbtåg 

 
 

+19 kr 
+44 kr 

 
 

+27 kr 
+50 kr 

 
 

+27 kr 
+64 kr 

 
 

+21 kr 
+43 kr 

Restid, värde (19 kr/h) 43 kr/h (8 kr/h) 58 kr/h 
Turtäthet, ökad 
2h→1h 

 
+17 kr 

 
+26 kr 

 
+21 kr 

 
+29 kr 

(...) ej signifikant skilt från 0 
Frågekonstruktionen det första undersökningsåret, 1997, och i om-

råde 6 även de följande undersökningsåren, har en stor korrelation mel-
lan faktorerna färdmedel och restid. Det ger dåligt resultat att utvärdera 
område 6 ensamt, eftersom antalet intervjupersoner är relativt litet. En 
del av restidsvärdet döljs även i värdet av snabbare färdmedel. 
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Boendes värderingar i kronor, Nyköping 

Boende Kollektivresenärer

Svealandsbanan

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

Boende Kollektivresenärer

Nyköpingslinjen

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

 

Värdering, boende i Nyköping 
Faktor 1997 1998 2000 
Färdmedel, värde jäm-
fört med buss 
Tåg 
Snabbtåg 

 
 

+27 kr 
+38 kr 

 
 

+23 kr 
+30 kr 

 
 

+19 kr 
+30 kr 

Restid, värde (8 kr/h) 35 kr/h 37 kr/h 
Turtäthet, ökad 
2h→1h 

 
+15 kr 

 
+24 kr 

 
+20 kr 

(...) ej signifikant skilt från 0 

Resultatet för restiden 1997 är inte signifikant. Samma problem med 
korrelationer mellan färdmedel och restiden som för Eskilstuna område 
6 gör att utvärderingen inte ger ett relevant resultat, och en del av res-
tidsvärdet döljs i en högre värdering av färdmedlen. Tidsvärdet för Ny-
köpingsborna 1998 och 2000, 35-37 kr/h, är lägre än för boende längs 
Svealandsbanan. Värdet av vanligt tåg och snabbtåg jämfört med buss är 
stabilt positivt, liksom värdet av en förbättrad turtäthet från varannan-
timmes- till entimmestrafik. 

Socioekonomiska faktorer som påverkar värderingarna 

Boende Kollektivresenärer

Svealandsbanan

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

Boende Kollektivresenärer

Nyköpingslinjen

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

 
Boendes socioekonomiska bakgrund gör att deras värderingar skiljer 

sig åt. Här kompletteras analysen med att beräkna värderingarna för 
olika socioekonomiska grupper i Strängnäs år 2000. Endast en faktor i 
taget analyseras eftersom urvalet annars blir för litet, och områdena kan 
inte slås ihop. 
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Värdering, Strängnäs 2000; kön respektive sysselsättning 
Faktor Kön Sysselsättning 
 kvinnor Män förvärvsar1 ej förvärv2 
Färdmedel, värde jäm-
fört med buss 
Tåg 
Snabbtåg 

 
 

+10 kr 
+16 kr 

 
 

+9 kr 
+22 kr 

 
 

+13 kr 
+25 kr 

 
 

(+4 kr) 
+9 kr 

Restid, värde 61 kr/h 75 kr/h 74 kr/h 57 kr/h 
Turtäthet, ökad 
1h→0,5h 

 
+18 kr 

 
+21 kr 

 
+20 kr 

 
+17 kr 

(...) ej signifikant skilt från 0 
1 Förvärvsarbetande avser egenföretagare, hel- och deltidsanställda 
2 Ej förvärvsarbetande avser föräldralediga, hemmavarande, pensionärer, 
studerande m.fl. personer 

Värdering, Strängnäs 2000; ålder respektive avstånd till station 
Faktor Ålder Avstånd bostad-stn 
 16-24 år 25-64 år 0-1 km 1-3 km 
Färdmedel, värde jäm-
fört med buss 
Tåg 
Snabbtåg 

 
 

(-2 kr) 
+12 kr 

 
 

+12 kr 
+22 kr 

 
 

+11 kr 
+20 kr 

 
 

+9 kr 
+19 kr 

Restid, värde 62 kr/h 71 kr/h 63 kr/h 73 kr/h 
Turtäthet, ökad 
1h→0,5h 

 
+20 kr 

 
+20 kr 

 
+17 kr 

 
+21 kr 

(...) ej signifikant skilt från 0 

Värdering, Strängnäs 2000; utbildning respektive hushållsinkomst 
Faktor Utbildning Hushållsinkomst 
 gymnas. universitet <200 tkr >500 tkr 
Färdmedel, värde jäm-
fört med buss 
Tåg 
Snabbtåg 

 
 

(5 kr) 
+16 kr 

 
 

+14 kr 
+22 kr 

 
 

(+3 kr) 
+13 kr 

 
 

+9 kr 
+27 kr 

Restid, värde 66 kr/h 78 kr/h 62 kr/h 94 kr/h 
Turtäthet, ökad 
1h→0,5h 

 
+16 kr 

 
+22 kr 

 
+22 kr 

 
+25 kr 

(...) ej signifikant skilt från 0 
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Värdering, Strängnäs 2000; biltillgång 
Faktor Vanebilister Ofta-sällanb. Ickebilister 
Färdmedel, värde 
jämfört med buss 
Tåg 
Snabbtåg 

 
 

+13 kr 
+24 kr 

 
 

+11 kr 
+20 kr 

 
 

(-4 kr) 
(+3 kr) 

Restid, värde 72 kr/h 69 kr/h 53 kr/h 
Turtäthet, ökad 
1h→0,5h 

 
+22 kr 

 
+18 kr 

 
+14 kr 

(...) ej signifikant skilt från 0  

Resultaten visar om en viss socioekonomisk faktor ger en annan vär-
dering av utbudsfaktorerna än medelvärdet för hela stickprovspopula-
tionen. I genomsnittet för till exempel kvinnor och män döljs följaktli-
gen även de andra socioekonomiska faktorerna. En kvinna med univer-
sitetsutbildning och stor hushållsinkomst har exempelvis sannolikt en 
högre värdering av restiden än genomsnittet för kvinnor. 

För följande socioekonomiska faktorer finns ingen signifikant skill-
nad mellan vanligt tåg och buss; icke förvärvsarbetande, ålder 16-24 år, 
gymnasieutbildade, hushållsinkomst <200 tkr, ickebilister. Övriga grup-
per värderar tåget 9-14 kr högre än buss. 

Strängnäsbors socioekonomiska faktorer i värderingen av restid 
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Värdering av restid (kr/h) för Strängnäsbor 2000 uppdelade i parvisa grupper av 
socioekonomiska faktorer. Medelvärde för hela stickprovspopulationen är 67 kr/h. 

Snabbtåg värderas högst av (i sjunkande ordning) personer med hus-
hållsinkomst över 500 tkr, förvärvsarbetande, vanebilister, universitets-
utbildade, män, och ålder 25-64 år. Lägst värdering har personer med 
hushållsinkomst under 200 tkr, ålder 16-24 år och icke förvärvsarbetan-
de. Allra lägst värderar ickebilister, som saknar signifikant värdering av 
snabbtåg jämfört med buss. Medel för hela stickprovet är 19 kr. 
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Restiden värderas i medeltal till 67 kr/h, med variation mellan 
53 kr/h och 94 kr/h. Personer med hushållsinkomst över 500 tkr, uni-
versitetsutbildning, män och förvärvsarbetande har högre värdering av 
restiden än kvinnor, icke förvärvsarbetande och ickebilister. Ökad tur-
täthet från entimmes till halvtimmes värderas i genomsnitt till 19 kr. 
Variationen är 14-25 kr för de prövade socioekonomiska faktorerna, där 
hushållsinkomst över 500 tkr har högst och ickebilister lägst värdering. 

6.2.3  Kollektivresenärers värdering 
Tågresenärer på Svealandsbanan (och Nyköpingslinjen) fick 1997 enkä-
ter med reseförslag för betygsättning som var identiska med boendeen-
käterna, för resande till och från Eskilstuna även 1998. I övrigt genom-
fördes SP-undersökningarna av resenärer med parvisa val. 

Kollektivresenärernas värderingar som parametervärden 
SP-undersökningarna med parvisa val på bärbara datorer 1998 och 2000 
har analyserats med två olika ansatser, som gett olika resultat. I analysen 
ingår grupperna ”pris%”, där alla respondenters svar ingår genom att 
priserna gjorts relativa till taxan, samt analys av svaren endast från rese-
närer med enkla biljetter med pris högst 160 kr respektive månadskorts-
resenärer. I ”pris%” antas en genomsnittlig biljett kosta 100 kr, det vill 
säga 1 kr motsvarar en procent vid beräkningen av värden på faktorerna. 

Tågresenärerna har fått göra olika SP-undersökningar beroende på 
om de har till gång till bil som alternativ till den pågående kollektivresan, 
eller om de saknar bilalternativ. Omkring ¾ av resenärerna har tillgång 
till bil som alternativ (köra eller åka bil som passagerare). Av resenärerna 
på Svealandsbanan som gjorde SP-undersökningen åkte ungefär 1/5 på 
månadskort, medan 1/3 av resenärerna hade månadskort på Nyköpings-
linjen. 

Boende Kollektivresenärer

Svealandsbanan

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

Boende Kollektivresenärer

Nyköpingslinjen

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

 
I analysen beräknas parametervärden, som framgår av bilaga 6. Någ-

ra väsentliga tendenser i parametervärdena är att biljettpriset har fått 
minskad betydelse mellan 1998 och 2000 för tågresenärer på Svealands-
banan. Restiden har blivit mindre betydelsefull för resenärer utan möj-
lighet att åka bil som alternativ, men mer betydelsefull för tågresenärer 
med bilalternativ. 
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Det finns också en skillnad i värdering beroende på biljettkategori. 
Tågresenärer med månadskort (periodkort), det vill säga pendlare, har 
större parametervärden för faktorerna turtäthet, restid och biljettpris än 
resenärer med enkla biljetter. Särskilt biljettpriset är betydligt viktigare 
för månadskortsresenärer. 

Resenärer med månadskort på Svealandsbanan har en lägre värdering 
av färdmedlen (vanligt) tåg och snabbtåg jämfört med buss, än resenärer 
som åker med enkla biljetter. Vanligt tåg värderas knappast alls positivt 
jämfört med buss av månadskortsresenärer utan bilalternativ. Ett undan-
tag är däremot att resenärer med möjlighet att åka bil som alternativ 
värderar snabbtåg högt oavsett biljettkategori. 

Kollektivresenärernas värderingar i kronor 

Värdering, kollektivresenärer på Svealandsbanan utan bilalternativ 
 1998  2000   
Faktor Alla 

(pris%) 
enkla 

biljetter 
Alla 

(pris%) 
enkla 

biljetter 
månads-

kort 
Färdmedel jäm-
fört buss 
Tåg 
Snabbtåg 

 
 

+22 kr 
+36 kr 

 
 

+17 kr 
(+18 kr) 

 
 

+36 kr 
+66 kr 

 
 

+45 kr 
+72 kr 

 
 

 (+3 kr) 
(+17 kr) 

Restid 48 kr/h 58 kr/h 50 kr/h 52 kr/h 31 kr/h 
Turtäthet, ökad 
3h→0,5h 
2h→0,5h 
1h→0,5h 

 
+37 kr 
+12 kr 
(-3 kr) 

13 kr/h  
+50 kr 
(-1 kr) 
(+6 kr) 

13 kr/h 13 kr/h 

(...) ej signifikant skilt från 0 

Värdering, kollektivresenärer på Svealandsbanan med bilalternativ 
 1998  2000   
Faktor Alla 

(pris%) 
enkla 

biljetter 
Alla 

(pris%) 
enkla 

biljetter 
månads-

kort 
Färdmedel jäm-
fört buss 
Tåg 
Snabbtåg 

 
 

+54 kr 
+102 kr 

 
 

+59 kr 
+116 kr 

 
 

+58 kr 
+95 kr 

 
 

+79 kr 
+121 kr 

 
 

(+16 kr) 
+49 kr 

Restid 26 kr/h 34 kr/h 50 kr/h 65 kr/h 34 kr/h 
Turtäthet, ökad 
3h→0,5h 
2h→0,5h 
1h→0,5h 

 
+53 kr 
+14 kr 
(+1 kr) 

22 kr/h  
+77 kr 
+43 kr 
(+4 kr) 

43 kr/h 24 kr/h 

(...) ej signifikant skilt från 0 
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Värdet av färdmedlen varierar beroende på undersökningsår, utan el-
ler med bilalternativ, och analysmetod. Värdet av tåg jämfört med buss 
har stigit något från 1998 till 2000. Resenärer med bilalternativ värderar 
färdmedlen tåg och snabbtåg högre i kronor räknat än resenärer utan 
bilalternativ. Restiden värderas dock ungefär till samma belopp oavsett 
bilalternativ, omkring 50 kr/h, med undantag av 1998 års undersökning 
där resenärer med bilalternativ har väsentligt lägre värdering, omkring 
30 kr/h. Månadskortsresenärer har också en lägre restidsvärdering. Vid 
en diskret utvärdering av turtätheten får en förbättring från entimmes till 
halvtimmes turtäthet inte i något fall signifikant värde, medan en för-
bättring från 3 timmars till halvtimmes turtäthet får ett stort värde. Som 
alternativ redovisas också beräknade värden på turtäthetsförbättringar, 
där en numerisk analys gett värden i kronor per timmes förbättring. 

En del förskjutningar inom analysgrupperna och mellan undersök-
ningsåren kan förmodligen förklaras av korrelation mellan faktorerna 
färdmedel och restid. Speciellt månadskortsresenärer är också en relativt 
liten grupp i undersökningarna, och antalet observationer är i vissa fall 
för litet för att få signifikanta resultat (se bilaga 6). 

Segerman (se avsnitt 2.3.3) redovisar värden för faktorerna 1996 som 
överensstämmer bra med de här redovisade undersökningarna.271 Karl 
Kottenhoff utvärderade senare Segermans undersökning på nytt, och då 
redovisas värdet på en resa med tåg till 17 kr, och snabbtåg 31 kr jäm-
fört med buss. Restiden värderades till 49 kr/h.272

Kollektivresenärers värderingar, Nyköpingslinjen 

 

Boende Kollektivresenärer

Svealandsbanan

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

Boende Kollektivresenärer

Nyköpingslinjen

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

 
Parametervärdena för tågresenärerna visar att färdmedlet har en stor 

betydelse, och att spårtrafiken värderas högre än buss. Resenärer på 
Nyköpingslinjen värderar vanligt tåg ungefär lika högt som snabbtåg, till 
skillnad från tågresenärerna på Svealandsbanan som har en tydlig prefe-
rens för snabbtåg framför vanligt tåg. 

 
271 Segerman (1997) 
272 Fröidh (1999) 
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Värdering, kollektivresenärer på Nyköpingslinjen utan bilalternativ 
 1998  2000   
Faktor Alla 

(pris%) 
enkla 

biljetter 
Alla 

(pris%) 
enkla 

biljetter 
månads-

kort 
Färdmedel jäm-
fört buss 
Tåg 
Snabbtåg 

 
 

+51 kr 
+56 kr 

 
 

+47 kr 
+41 kr 

 
 

+46 kr 
+52 kr 

 
 

+51 kr 
+58 kr 

 
 

(+14 kr) 
(+20 kr) 

Restid (20 kr/h) (24 kr/h) 50 kr/h (31 kr/h) (41 kr/h) 
Turtäthet, ökad 
3h→0,5h 
2h→0,5h 
1h→0,5h 

 
+49 kr 
+23 kr 
(+5 kr) 

14 kr/h  
+48 kr 
+22 kr 

(+12 kr) 

18 kr/h 12 kr/h 

(...) ej signifikant skilt från 0 

Värdering, kollektivresenärer på Nyköpingslinjen med bilalternativ 
 1998  2000   
Faktor Alla 

(pris%) 
enkla 

biljetter 
Alla 

(pris%) 
enkla 

biljetter 
månads-

kort 
Färdmedel jäm-
fört buss 
Tåg 
Snabbtåg 

 
 

+70 kr 
+88 kr 

 
 

+86 kr 
+116 kr 

 
 

+59 kr 
+65 kr 

 
 

+69 kr 
+90 kr 

 
 

+31 kr 
+38 kr 

Restid (9 kr/h) (-6 kr/h) 22 kr/h 33 kr/h (-8 kr/h) 
Turtäthet, ökad 
3h→0,5h 
2h→0,5h 
1h→0,5h 

 
+44 kr 
(+8 kr) 
(0 kr) 

12 kr/h  
+44 kr 
(+9 kr) 
(+2 kr) 

19 kr/h 7 kr/h 

(...) ej signifikant skilt från 0 

Intervjuundersökningen av resenärer på Nyköpingslinjen omfattar 
omkring hälften så många individer som på Svealandsbanan, vilket gör 
att det är flera resultat som inte är statistiskt signifikanta. Så har till ex-
empel värdet av förkortad restid i två fall blivit negativt, vilket är 
osannolikt i den typen av trafik det här är fråga om. 

Resenärer på Nyköpingslinjen har hög betalningsvilja för spårburna 
färdmedel jämfört med buss, men skillnaden mellan vanligt tåg och 
snabbtåg är liten, och markant mindre än på Svealandsbanan. Med något 
undantag tycks också Nyköpingsresenärer värdera restiden lägre än re-
senärer på Svealandsbanan. Resenärer med bilalternativ ger högre vär-
den för spårtrafik, men lägre för restiden, jämfört med resenärer utan 
bilalternativ. 
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Kollektivresenärers värdering av bil 

Boende Kollektivresenärer

Svealandsbanan

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

Boende Kollektivresenärer

Nyköpingslinjen

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

 
SP-undersökningen av kollektivresenärerna inkluderar ett bilalterna-

tiv för de resenärer som har möjlighet att åka bil som alternativ till sin 
pågående buss- eller tågresa. I undersökningen presenteras dock inga 
andra faktorer än ”bil”, i motsats till kollektivtrafikalternativen som har 
faktorerna färdmedel, restid, turtäthet och biljettpris. I logitanalysen kan 
betalningsviljan för ”bil” beräknas. Utifrån betalningsviljan kan sedan 
värdet av själva färdmedlet bil uppskattas, givet en genomsnittlig res-
kostnad och restid. 

Uttryckt på ett annat sätt ska betalningsviljan och ett positivt värde 
(jämfört med buss) för färdmedlet uppväga den uppoffring det är i tid 
och pengar att genomföra resan; 

Betalningsvilja = reskostnad + restid - färdmedelsvärde 
Enligt undersökningarna bland boende kostar en bilresa i genomsnitt 
omkring 1,4 kr/km 1998. 2000 hade kostnaden stigit till 1,5 kr/km. 
Genomsnittlig ressträcka och restid uppskattas till 100 km respektive 
1 timme 15 minuter. 

De olika analysmetoderna ger väsentligt olika resultat beträffande 
värdet av färdmedlet bil. I det fallet alla resenärer ingår (prisprocent) ger 
analysen högre värde, mellan 160 och 170 kr båda undersökningsåren, 
och det av resenärer både på Svealandsbanan och på Nyköpingslinjen. 
Analysen av grupperna med enkla biljetter som kostar högst 160 kr re-
spektive månadskort ger värdena 35-95 kr för bil. Analysen har dock 
gett att förkortad restid i två fall har ett negativt värde i det senare inter-
vallet. Sammantaget bedöms metoden med prisprocent ge mest trovär-
digt resultat av värdet av färdmedlet bil. 
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Värdering av bilalternativet, kollektivresenärer på Svealandsbanan 
Bil 1998  2000   
 Alla 

(pris%) 
enkla 

biljetter 
Alla 

(pris%) 
enkla 

biljetter 
månads-

kort 
Betalningsvilja 7 kr 121 kr 44 kr 176 kr 104 kr 
Reskostnad 
100 km× 

1,4 kr/km 
140 kr 

1,4 kr/km 
140 kr 

1,5 kr/km 
150 kr 

1,5 kr/km 
150 kr 

1,5 kr/km 
150 kr 

Restid 
1:15 h× 

26 kr/h 
32 kr 

34 kr/h 
43 kr 

50 kr/h 
62 kr 

65 kr/h 
81 kr 

34 kr/h 
42 kr 

Färdmedel jäm-
fört buss 165 kr 62 kr 168 kr 55 kr 88 kr 

(...) ej signifikant skilt från 0 

Värdering av bilalternativet, kollektivresenärer på Nyköpingslinjen 
Bil 1998  2000   
 Alla 

(pris%) 
enkla 

biljetter 
Alla 

(pris%) 
enkla 

biljetter 
månads-

kort 
Betalningsvilja -16 kr 62 kr (17 kr) 155 kr 44 kr 
Reskostnad 
100 km× 

1,4 kr/km 
140 kr 

1,4 kr/km 
140 kr 

1,5 kr/km 
150 kr 

1,5 kr/km 
150 kr 

1,5 kr/km 
150 kr 

Restid 
1:15 h× 

9 kr/h 
11 kr 

(-6 kr/h) 
-7 kr 

22 kr/h 
27 kr 

33 kr/h 
41 kr 

(-8 kr/h) 
-11 kr 

Färdmedel jäm-
fört buss 167 kr 70 kr 160 kr 36 kr 95 kr 

(...) ej signifikant skilt från 0 

Värde av bilalternativet, Svealandsbanan och Nyköpingslinjen 2000 

-200
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Värde (kr) av bilalternativet för tågresenärer på Svealandsbanan och Nyköpingslin-
jen 2000 (Alla, pris%). 
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6.2.4  Värdering av hela resan 

Boende längs Svealandsbanan 

Boende Kollektivresenärer

Svealandsbanan

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

Boende Kollektivresenärer

Nyköpingslinjen

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

 
Några konkreta exempel visar hur utbudet med attributen färdmedel, 

restid och turtäthet värderas. En bussresa jämförs med alternativen van-
ligt tåg på gamla banan respektive snabbtåg på Svealandsbanan. Värdena 
av färdmedlet, restiden och turtätheten kommer från regressionsanaly-
sen av boendes SP-undersökning, som presenteras i avsnitt 6.2.2. 

I följande exempel med snabbtågsresa jämfört med vanligt tåg antas 
restidsvinsten per resa vara 40 minuter mellan Eskilstuna och Stock-
holm, 50 minuter till Strängnäs (på grund av bytet i Åkers styckebruk), 
20 minuter till Mariefred och Åkers styckebruk och 10 minuter till Ny-
kvarn. Turtätheten antas vara dubbelt så hög med snabbtåg jämfört med 
vanligt tåg (se tabellen). 

Exempel på värdering av snabbtåg jämfört med vanligt tåg, boende 2000 
Svealands-
banan 

Eskilstuna Strängnäs Mariefred, 
Åkers 

styckebruk 

Nykvarn 

Färdmedel 22 kr 10 kr -1 kr 9 kr 
Restid 40 min× 

48 kr/h= 
32 kr 

50 min× 
67 kr/h= 

56 kr 

20 min× 
59 kr/h= 

20 kr 

10 min× 
73 kr/h= 

12 kr 
Turtäthet  
2h→1h 
1h→0,5h 

 
26 kr 

 
 

19 kr 

 
 

14 kr 

 
 

17 kr 
Summa 80 kr 85 kr 33 kr 38 kr 

Hela resan Eskilstuna–Stockholm med snabbtåg värderas då 80 kr 
högre än med vanligt tåg, 85 kr högre till Strängnäs, 33 kr till Mariefred 
och Åkers styckebruk och 38 kr högre till Nykvarn. Andelarna av det 
samlade värdet som kan hänföras till turtätheten, restiden respektive 
färdmedlet varierar med bostadsorten. 
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Boendes värdering av snabbtågsresa jämfört med tågresa, 2000 

0
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Eskilstuna Strängnäs Mariefred,
Åkers stbr
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turtäthet
restid
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Värdet av en snabbtågsresa på Svealandsbanan jämfört med en tågresa på gamla 
banan, enligt undersökningen 2000. 

På motsvarande sätt har den samlade värderingen av en resa med 
snabbtåg jämfört med buss beräknats. Tidsvinsterna uppskattas i det 
fallet till 70 minuter från Eskilstuna, 50 minuter från Strängnäs, 35 mi-
nuter från Mariefred och Åkers styckebruk och 30 minuter från Ny-
kvarn. Turtätheten antas dock vara densamma såväl i snabbtågsutbudet 
som för busstrafiken (1 h). 

Boendes värdering av snabbtågsresa jämfört med bussresa 2000 
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Värdet av en snabbtågsresa på Svealandsbanan jämfört med en resa med buss, enligt 
undersökningen 2000. Turtätheten är densamma i båda alternativen. 

En resa mellan Eskilstuna och Stockholm värderas under dessa för-
hållanden till nästan 100 kr högre med snabbtåg än med buss, 75 kr till 
Strängnäs, 34 kr till Mariefred och Åkers styckebruk och 47 kr högre till 
Nykvarn. 
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Boendes värderingar av en snabbtågsresa jämfört med en tågresa, el-
ler en bussresa, visar en liknande profil oavsett färdmedel. Eskilstuna-
borna värderar färdmedlet snabbtåg tämligen högt. För boende i Marie-
fred och Åkers styckebruk finns ingen skillnad mellan alternativen buss 
och vanligt tåg, och värdet av snabbtågsresan är relativt litet. Värdet ska 
ställas i relation till biljettpriset. 

Boende i Nyköping 

Boende Kollektivresenärer

Svealandsbanan

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

Boende Kollektivresenärer

Nyköpingslinjen

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

 
För Nyköpingsborna prövas alternativet med ett snabbtåg med 

restiden 45 minuter till Stockholm C. Med dagens tåg på den gamla 
banan tar resan 1:05, och med buss på motorvägen (utan köer i högtra-
fik) 1:25. Turtätheten antas vara 1 h med snabbtåg, men 2 h med de 
andra alternativen. Den korta restiden med snabbtåg skulle kunna reali-
seras först om en planerad ny bana skulle byggas, den så kallade Nykö-
pings- eller Ostlänken. 

Nyköpingsbors värdering av snabbtågsresa, 2000 
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Värdet av en snabbtågsresa med restid 0:45 och turtäthet 1h, jämfört med en resa 
med vanligt tåg, restid 1:05 och turtäthet 2h, respektive buss, restid 1:25 och turtät-
het 2h. 

Med värden enligt tabellen ”Värdering, boende i Nyköping” i avsnitt 
6.2.2 värderas en snabbtågsresa 43 kr högre än en resa med vanligt tåg, 
och 75 kr högre än en bussresa. Skillnaden mellan vanligt tåg och buss 
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är 32 kr, det vill säga tågresan värderas 32 kr högre än en bussresa under 
ovan givna förutsättningar. 

Kollektivresenärer på Svealandsbanan 

Boende Kollektivresenärer

Svealandsbanan

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

Boende Kollektivresenärer

Nyköpingslinjen

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

 
SP-undersökningen delades upp i två varianter beroende på om re-

senären hade möjlighet att åka bil eller inte, istället för den pågående 
tågresan. Analysen av de två grupperna kallas ”utan bilalternativ” re-
spektive ”med bilalternativ”. Den genomsnittliga restiden längs Svea-
landsbanan bedömdes till 0:55 med snabbtåg, 1:35 med vanligt tåg och 
1:55 med buss. Turtäthet 2 h med utbudet av vanliga tåg, 1 h med 
snabbtåg och busstrafik. 

Det samlade värdet av en snabbtågsresa på Svealandsbanan jämfört 
med en resa med vanligt tåg där resenärerna inte har bil som alternativ 
var 56 kr, och 109 kr med bilalternativ. En snabbtågsresa jämfört med 
en bussresa värderas till sammanlagt 116 kr utan bilalternativ, och 145 kr 
om resenären har bil som alternativ. 

Värdet av en snabbtågresa, resenärer på Svealandsbanan 2000 
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Resenärer på Svealandsbanan 2000, utan eller med bil som alternativ till den pågå-
ende kollektivresan. Notera att värdet av turtätheten för resan jämfört med tåg, utan 
bilalternativ (stapeln längst till vänster) blev negativt (-7 kr, ej signifikant) i analy-
sen. Summan av värdena är i det fallet 56 kr. 
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I intervjuerna av resenärer ombord på tågen på Svealandsbanan do-
minerar resenärerna som reser hela sträckan Stockholm–Eskilstuna. Av 
den anledningen är det mest relevant att jämföra resenärernas värdering-
ar mot de värderingar boende i Eskilstuna hade samma år. En tendens 
är att resenärer hade högre värderingar av snabbtågsresan än vad boende 
hade, utom när det gäller resenärer utan bilalternativ som jämför med 
vanligt tåg. De resenärer som har bil som alternativ har högre värdering-
ar än resenärer som saknar bilalternativ. Jämfört med tåg framstår tur-
tätheten som viktigare för resenärer med bilalternativ, och jämfört med 
buss är färdmedlet snabbtåg viktigare. 

Kollektivresenärer på Nyköpingslinjen 

Boende Kollektivresenärer

Svealandsbanan

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

Boende Kollektivresenärer

Nyköpingslinjen

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

 

Värdet av en snabbtågsresa, resenärer på Nyköpingslinjen 2000 
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Resenärer på Nyköpingslinjen 2000, utan eller med bil som alternativ till den pågå-
ende kollektivresan. Värdet av en snabbtågsresa med restid 0:45 och turtäthet 1h, 
jämfört med en resa med vanligt tåg, restid 1:05 och turtäthet 2h, respektive buss, 
restid 1:25 och turtäthet 2h. 

En snabbtågsresa Nyköping–Stockholm jämfört med vanligt tåg vär-
deras till 33 kr för resenärer som saknar bil som alternativ och 20 kr för 
resenärer med bilalternativ. Snabbtågsresa jämfört med buss värderas till 
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95 kr utan bilalternativ och 86 kr med bilalternativ. Notera att värdet av 
ökad turtäthet inte är signifikant skilt från noll i något av fallen. 

Skillnad mellan kollektivresenärerna på de olika linjerna 
Karakteristiskt för resenärerna på Nyköpingslinjen är att de sätter ett 
litet värde på snabbtåg jämfört med tåg, men desto större värde på 
snabbtåg eller tåg jämfört med buss. Restidsvärderingen är lägre än den 
är för resenärer (och boende) längs Svealandsbanan. Resenärer med 
bilalternativ på Nyköpingslinjen sätter ett något lägre värde på snabb-
tågsresorna än resenärer utan bilalternativ, till skillnad mot resenärer på 
Svealandsbanan. Gemensamt mellan Nyköpingslinjen och Svealandsba-
nan är dock att resenärer med bilalternativ ger högre värde för färdmed-
let snabbtåg jämfört med buss, än vad resenärer utan bilalternativ ger. 

Skillnaderna i värdering av faktorerna på Nyköpingslinjen jämfört 
med Svealandsbanan skulle kunna bero på en annan fördelning av rese-
närernas resärenden, tillgång till bil eller urvalsfel. En kontroll visar dock 
att skillnaderna i resärenden och biltillgång emellertid är för små för att 
kunna förväntas påverka värderingarna. Skillnaden i biltillgång mellan 
resenärerna på de olika linjerna är att 6% av intervjuerna på Svealands-
banan avser resenärer som aldrig har tillgång till bil, medan motsvarande 
andel på Nyköpingslinjen är 12%. Gruppen som alltid har tillgång till bil 
är dock ungefär lika stor bland intervjupersonerna på båda linjerna 
(ca 45%). 

Slutsatsen är att både boende i Nyköping och resenärer på Nykö-
pingslinjen har lägre värderingar än motsvarande från Svealandsbanan. 

6.2.5  Främsta förbättring 
I intervjuerna av boende finns en fråga som handlar om det intervjuper-
sonen som bilresenär önskar sig mest för att kunna tänka sig att resa 
med kollektivtrafik istället för bil på sin senaste resa utanför bostadsor-
ten, respektive vilja förbättra på sin senaste resa med kollektivtrafik 
utanför bostadsorten. Motsvarande fråga finns i intervjun av kollektivre-
senärer, där frågan gäller det resenären helst skulle vilja förbättra på sin 
pågående resa med buss eller tåg. Jämför också med den refererade un-
dersökningen i avsnitt 2.4.1. 

De grupperade svaren kan delas in i fyra huvudgrupper; standard, 
komfort, service och kvalitet.273

 
273 Kottenhoff (1999), kapitel 8.3 

 Standard avser det som trafikföretaget 
lovar att utföra med ”hårda” attribut, och dit räknas taxor, turtäthet, 
väntetider och anslutningsresor, eller i praktiken vad trafikföretaget 
skriver i sin tidtabell. Till komfortfaktorer räknas primärt sådana attribut 
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som hör till utformningen av de utrymmen som resenärerna vistas i, till 
exempel värme, ventilation, belysning, ljud och oljud, vibrationer, säte-
nas utformning etc. Service avser i första hand med vad och hur trafik-
företaget bemöter sina kunder, som möjlighet att få information, biljett-
hantering och servering. Kvalitet, slutligen, avser avvikelser från vad 
resenären förväntar sig. Avvikelser från förväntningarna kan bero på 
bristande information, men oftast på att trafikföretaget inte håller vad 
det lovat, explicit eller implicit. Till detta kan räknas förseningar och 
inställda tåg, ståplats, dålig städning och avstängda toaletter. 

Redovisningen har i det följande detaljerats mer när det gäller res-
standard, medan komfort och service har en kategori var. Kvalitet har 
två egna kategorier, fler sittplatser och bättre punktlighet, medan andra 
kvalitetsönskemål ingår i respektive kategori. Ett exempel är att syn-
punkten om att mobiltelefonprat stör ingår i ”bättre komfort”. Huvud-
anledningen till denna indelning är att det med de kortfattade svar som 
intervjupersonerna kunde ge i undersökningarna bara ibland var möjligt 
att avgöra om det var ett kvalitetsönskemål eller inte. Har intervjuperso-
nen skrivit flera förslag är det bara det första som ingår i utvärderingen. 
Ett exempel är att om någon skrivit ”billigare, fler sittplatser” i nämnd 
ordning har det tolkats som att billigare biljetter var det viktigaste. 

Boende längs Svealandsbanan 

Boende Kollektivresenärer

Svealandsbanan

Har
åkt bil
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Andelen av de boende som önskade en förbättring för att kunna 

tänka sig att resa kollektivt på sin senaste bilresa utanför bostadsorten är 
omkring 60%, medan resten, sånär som på ett fåtal som svarat att de är 
nöjda, inte svarat alls, eller svarat ”vet ej”. Andelen som önskade en 
förbättring på sin senaste kollektivresa utanför bostadsorten är nästan 
50%. En liten andel, 5%, säger sig vara nöjda, medan resten inte svarat 
på frågan, eller svarat ”vet ej”. 

De som åkte bil på sin senaste resa utanför bostadsorten önskade sig 
att kollektivresan skulle vara billigare i högre grad än de som åkte kollek-
tivt, 43% respektive 25% av alla som angav ett förbättringsförslag. 28% 
av bilresenärerna önskade sig också bättre anslutningar, jämfört med 
18% av kollektivresenärerna. Kollektivresenärerna, främst tågresenärer-
na på Svealandsbanan, hade dock flera anmärkningar mot kvaliteten på 
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tågtrafiken, och 25% önskade sig flera sittplatser (i tågen). Dessutom 
önskade sig många bättre punktlighet, komfort och service. 

Förbättringsönskan hos boende längs Svealandsbanan 2000 
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Boende längs Svealandsbanan. Bas: Intervjupersoner som svarat att de önskar för-
bättring. ”Bilresenär” och ”Kollektivresenär” avser önskemål om förbättring på den i 
postenkäten senast beskrivna resan med respektive färdmedel. 

Kollektivresenärer på Svealandsbanan och Nyköpingslinjen 
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Resenärerna på Svealandsbanan har delats in i två grupper; dels alla 

resenärer, dels enbart de som bor i Sveaorter D, det vill säga tätorterna 
Eskilstuna, Strängnäs, Åkers styckebruk eller Mariefred. Andelen av 
tågresenärerna som önskat någon förbättring av den pågående resan i 
undersökningen år 2000 är 64-70% i alla tre grupperna. Något högre 
andel av tågresenärerna på Nyköpingslinjen säger sig vara nöjda med 
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resan än resenärerna på Svealandsbanan, men andelarna är ganska små 
(7-12%). Resterande intervjupersoner har inte avgivit något svar, eller 
svarat ”vet ej”. 

Förbättringsönskan hos kollektivresenärer 2000 

0% 10% 20% 30% 40%

Övrigt

Bättre
anslutningar

Bättre
service

Bättre
komfort

Bättre
punktlighet

Kortare
restider

Fler
sittplatser

Ökad
turtäthet

Billigare

Svealandsbanan
alla resenärer
Svealandsbanan
end. Sveaorter D
Nyköpingslinjen alla
resenärer

 
Bas: Resenärerna som svarat att de önskar förbättring. 

Av de tågresenärer år 2000 på de olika linjerna som svarat med en 
förbättringsönskan var ”billigare” det vanligaste önskemålet. För tågre-
senärerna på Svealandsbanan boende i Sveaorter D var lägre taxor rela-
tivt sett viktigare (34%) än för alla resenärer på Svealandsbanan (28%), 
eller på Nyköpingslinjen (24%). Av andra utbudsfaktorer är ökad turtät-
het det viktigaste. Men viktigare är att rätta till de kvalitetsbrister som 
resenärerna fann otillfredsställande vid intervjutillfället, som att öka 
antalet sittplatser i tågen på Svealandsbanan, minska tågförseningarna 
och förbättra servicen på båda linjerna. 
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Kollektivresenärer på Svealandsbanan 
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Andelen resenärer på Svealandsbanan 1998 och 2000 och SJ:s buss-

trafik 1997 som önskat en förbättring är 63-70% av alla intervjuperso-
ner. De som är uttalat nöjda är 7-10%, medan ”Vet ej” utgör resterande 
del av intervjupersonerna. 

Förbättringsönskan hos kollektivresenärer på Svealandsbanan 
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Bas: Resenärerna som svarat att de önskar förbättring. SJ:s busstrafik 1997, tåg-
trafik på Svealandsbanan 1998 och 2000. I ”Övrigt” ingår 1997 en grupp som 
svarat att de vill ha tåg istället för buss som främsta förbättring. 

Under busstrafikperioden var den mest frekventa önskan om för-
bättring att förkorta restiderna, vilket 36% av resenärerna som önskade 
en förbättring svarade (jämför med avsnitt 2.4.1). Sedan tågtrafiken 
inleddes tyckte ett fåtal resenärer att kortare restider var det viktigaste att 
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förbättra. Det blev istället billigare biljetter, bättre service, fler sittplatser 
och ökad turtäthet som är de mest angelägna förbättringsförslagen. ”Bil-
ligare” har minskat i betydelse mellan 1998, då 40% av resenärerna som 
vill förbättra något svarade detta, och 2000, då 28% önskade lägre taxor. 
Däremot har kraven på bättre service ökat under perioden, och 2000 
önskade 20% av resenärerna på Svealandsbanan detta. Även flera sitt-
platser, ökad turtäthet och bättre punktlighet var viktigt. 

6.3  Diskussion och sammanfattning 

6.3.1  Kunskap om utbudet 
Den styva tidtabellen, med regelbundna avgångar en gång i timmen, gör 
att många resenärer lär sig tidtabellen utantill. De behöver inte kontrol-
lera när tåget går. Tågtrafiken på Svealandsbanan har därmed en fördel 
framför den tidigare busstrafiken, eller tågtrafiken på Nyköpingslinjen, 
där oregelbundenheten innebär att resenären måste söka information i 
högre grad innan hon kan ta ett beslut om att resa. 

En stor majoritet av de boende har en rättvisande uppfattning om 
turtätheten på Svealandsbanan, medan det var ganska många som antog 
att busstrafiken hade en sämre turtäthet än det i själva verket var. Den 
viktigaste anledningen till de goda kunskaperna om snabbtågstrafiken är 
förmodligen att den genomgripande utbudsförändringen fick god publi-
citet genom banbygget under flera år. I Eskilstuna antar ungefär 90% av 
de boende att tågen går en gång i timmen under dagtid mot Stockholm. 
En tendens i undersökningen är att människor antar att det kommer att 
bli högre turtäthet med tåg än det i verkligheten var med buss 1997, 
trots att turtätheten i själva verket i princip var densamma. 

En genomsnittlig kollektivresa utanför bostadsorten för boende 
längs Svealandsbanan förkortades med en halvtimme, från 1:50 (h:min) 
med buss 1997 till 1:19 med tåg 2000. Även bilåkande boende har upp-
märksammat att kollektivresan skulle gå fortare om de valde det som 
alternativ, men där förväntas restidsminskningen inte bli lika stor; från 
1:47 1997 till 1:23 år 2000, det vill säga drygt 20 minuter snabbare. Det 
finns förmodligen tre huvudskäl till den mindre genomslagskraften i 
restid hos bilåkande. För det första kan de ha sämre kunskaper om ut-
budet av kollektivtrafik genom att de ofta åker bil. För det andra kan de 
välja det färdmedel som är bäst för det resmål som är aktuellt, och välja 
bil när kollektivtrafiken har ett dåligt utbud. För det tredje kan männi-
skor också sträva efter att rättfärdiga sina egna val, och alternativet är då 
följaktligen sämre än vad en person som valde det alternativet anser. 
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Bilresande boende längs Svealandsbanan anser att alternativet med 
en kollektivresa har blivit dyrare, men snabbare, mellan 1997 och 2000. 
Dock är det båda åren både dyrare och långsammare att åka kollektivt 
istället för den bilresa de beskrev. Kollektivresenärer anser att skillnaden 
i kostnad för en alternativ bilresa har minskat, medan restiden propor-
tionellt sett ökat. Kollektivresenärerna anser följaktligen att bilresan är 
dyrare men snabbare båda undersökningsåren. Skillnaderna har dock 
minskat. 

De uppenbara förändringarna i kunskapen om utbudet är att kostna-
derna för kollektivresan har stigit relativt bilresan, och att restiden mins-
kat, från busstrafiken före (1997), till tågtrafiken (2000). De som reste 
med bil anser dock att kollektivresan är dyrare för samma resa, medan 
de som åkte kollektivt anser att bilresan är klart dyrare som alternativ. 
Båda grupperna är överens om att bilresan går fortare. 

I och med att länstrafikens busstrafik parallellt med Svealandsbanan 
dragits in kan många resenärer ha fått högre priser för hela resan bero-
ende på att SJ kör tågtrafiken utan bidrag från samhället, medan länstra-
fiken till en del subventioneras med offentliga medel. Därmed kan den 
minskade skillnaden i kostnad för en resa mellan bil och kollektivtrafi-
ken förklaras. I genomsnitt har det kompenserats av kortare restider. 
Men det finns också reserelationer som inte fått lika påtagliga restids-
vinster. Även om tågtrafiken i genomsnitt har inneburit en förbättring, 
är det troligt att en del tidigare bussresenärer övergått till att resa med 
bil. 

6.3.2  Värdering av utbudet 

Värdering i SP-undersökningarna 
Boendes betyg i en SP-undersökning av utbudet visar att attributen 
färdmedlet snabbtåg och restid värderas högt. Bland boende med till-
gång till bil i Eskilstuna värderar 1/3 snabbtåg högre vid en tänkt resa 
till Stockholms innerstad vid ett högre biljettpris (120 kr), medan hela 
2/3 värderar snabbtåget högre vid ett lägre biljettpris (70 kr). Motsva-
rande bussresa värderas högre än bilresa av en mycket liten andel bilis-
ter, medan vanligt tåg ligger däremellan. 

Regressionsanalysen av de boendes betyg ger i 1998 och 2000 års 
undersökningar värden omkring 40 kr för färdmedlet snabbtåg för bo-
ende i Eskilstuna, 20 kr för boende i Strängnäs och 10 kr för boende i 
Nykvarn för en resa till Stockholms innerstad jämfört med buss. Vanligt 
tåg värderas omkring 20 kr högre än buss för boende i Eskilstuna och 
10 kr för boende i Strängnäs. Betygen ger inga signifikanta värden för 
färdmedlen snabbtåg och vanligt tåg för boende i Mariefred och Åkers 
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styckebruk jämfört med buss, inte heller för vanligt tåg för Nykvarnsbor 
jämfört med buss. 

Ben-Akiva och Morikawa har genom empiriska studier av två fall i 
USA visat att resenärerna inte har någon signifikant värdering av spår-
trafik jämfört med buss, om alla andra attribut är lika (restid, turtäthet, 
taxor etc.). Däremot värderas ett byte mellan buss och tåg mycket nega-
tivt jämfört med en direkt resa. Den högre värderingen av tåg jämfört 
med buss som trots allt förekommer i olika undersökningar kan enligt 
dem förmodligen hänföras till bland annat bättre pålitlighet, tillgång till 
information, komfort, säkerhet och service när det gäller tåg, och att 
mätmetoderna inte särskiljer dessa faktorer från färdmedlet.274

Slutsatsen är att det vid resor från Mariefred och Åkers styckebruk är 
anslutningsresan till järnvägsstationen i Läggesta som starkt påverkar 
värderingen av färdmedlet tåg, jämfört med en (i vissa fall) direkt resa 
med buss. 

 

Det kan också vara så att en del av intervjupersonerna jämför en 
sittplats i en buss med en ståplats i rusningstid i ett tåg. Det skulle kunna 
förklara ytterligare en del av den låga värderingen av färdmedlet som 
resenärerna från Läggesta och Nykvarn uppvisar. Dessa resenärer drab-
bades oftare av att tåget var fullt vid resor till Stockholm i rusningstider-
na, än vad resenärer från Strängnäs och Eskilstuna gjorde. 

1997 års undersökning gav osäkra resultat för färdmedlet, vilket för-
modligen beror dels på att faktorerna i undersökningen till viss del kor-
relerar, dels på att intervjupersonerna kan ha haft svårt att föreställa sig 
hur det känns att åka tåg och snabbtåg på den kommande Svealandsba-
nan. 

Den genomsnittliga värderingen av restiden för boende längs Svea-
landsbanan var i 2000 års undersökning 48-73 kr/h. Värdet för restiden 
har ökat betydligt mera än konsumentprisindex mellan 1998 och 2000. 
Lägst är den för boende i Eskilstuna, högst för boende i Nykvarn och 
Strängnäs. Värdet för restid varierar bland annat med resärende, och en 
högre andel fritidsresenärer från Eskilstuna drar förmodligen ned värdet 
till runt 50 kr/h för ett genomsnitt av de boende. Uppenbart är dock att 
en högre andel arbetsresenärer ökar värdet. Restidsvärden runt 70 kr/h 
för resor från Strängnäs och Nykvarn är dubbelt så högt som det värde 
som anges för regionala privatresor i Banverkets beräkningshandled-
ning.275

 
274 Ben-Akiva och Morikawa (2002) 

 Nyköpingsbornas värdering av restid är lägre än värderingen för 
boende längs Svealandsbanan, och där överensstämmer värderingen 
med Banverkets beräkningshandledning (35 kr/h). Det finns därför 

275 Beräkningshandledning (2001) 
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anledning att anta att de nytillkomna resenärerna på Svealandsbanan har 
medfört att värderingen av restiden har ökat. 

Värdet av ökad turtäthet var omkring 25 kr för entimmes trafik istäl-
let för avgångar varannan timme, och 15-20 kr för halvtimmes istället 
för entimmes. 

Värderingen av utbudsfaktorerna varierar med socioekonomiska fak-
torer. Personer med hög hushållsinkomst, universitetsutbildning, män 
och förvärvsarbetande har högre värdering av restiden än kvinnor, icke 
förvärvsarbetande och ickebilister. Värderingen av tiden är beroende av 
inkomsten; högre inkomst ger högre tidsvärden, vilket flera studier vi-
sat.276

En skillnad i värderingen mellan tågresenärer och boende är att tåg-
resenärerna värderar snabbtåg högre än vad boende i allmänhet gör, 
men lägger mindre vikt vid biljettpriset och alternativet att åka bil. Med 
tågresenärerna speglar detta deras faktiska val för den pågående resan. 
Resenärer med månadskort är mer priskänsliga än resenärer med enkla 
biljetter, medan färdmedlet inte är lika viktigt för månadskortsresenärer. 
Ett undantag är dock resenärer med bilalternativ som generellt sett vär-
derar färdmedlet snabbtåg högre än vanligt tåg och buss. 

 

SP-undersökningen med parvisa val ombord på tågen bekräftar slut-
satserna från boendes SP-betyg. Resenärer på Svealandsbanan har högre 
värderingar av restiden och färdmedlet snabbtåg än resenärer på Nykö-
pingslinjen. På Svealandsbanan har också resenärer med bil som alterna-
tiv högre värdering än resenärer utan bil. Det korrelerar sannolikt med 
bilägares hushållsinkomst jämfört med ickebilägare, och en hög hus-
hållsinkomst ger högre värderingar. Det kan också vara en effekt av 
komforten med bil; bilägare är beredda att betala mera för att slippa 
sämre komfort än ickebilägare. Värderingen av färdmedlet bil jämfört 
med buss är 160-170 kr per resa. 

Värderingen av hela resan visar att Eskilstunaborna är beredda att 
betala i genomsnitt 100 kr mer för en snabbtågsresa till Stockholms 
innerstad jämfört med en bussresa, och 80 kr mer än för en resa med 
vanligt tåg på den gamla banan. Om biljettpriset för olika alternativ där-
emot skulle vara detsamma kommer snabbtåget att få väsentligt flera 
resenärer än både den gamla tågtrafiken och busstrafiken. 

Främsta förbättring 
När det gäller önskemål om en främsta förbättring av resan med kollek-
tivtrafik önskar sig en stor del av resenärerna lägre biljettpriser. Mellan 
kollektivresenärer och bilresenärer finns det några skillnader; bilresenä-

 
276 Se till exempel Wardman (2001) 
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rerna betonar också bättre anslutningar till stationerna, medan kollektiv-
resenärerna önskar flera sittplatser i tågen. Även bättre punktlighet, 
komfort och service tycks vara viktigare för kollektivresenärerna. Det är 
sannolikt en effekt av att bilresenärernas främst känner till utbudet ge-
nom de utbudsfaktorer som annonseras i tidtabellerna, medan kollektiv-
resenärerna uppmärksammar att den förväntade kvaliteten i tågresan 
inte når upp till önskvärd nivå. 

Förändringarna mellan undersökningsåren visar att det 1997, med 
busstrafik, var viktigast med kortare restider för kollektivresenärerna 
längs Svealandsbanan. Sedan tågtrafiken startade blev istället billigare 
biljetter det främsta önskemålet. Mellan 1998 och 2000 förändrades 
önskemålen genom att något färre intervjupersoner önskar billigare 
biljetter, medan önskemålet om bättre service, ökad turtäthet och flera 
sittplatser blivit viktigare. Kraven på standard och kvalitet har således 
ökat, samtidigt som betydelsen av priset minskat. 

6.3.3  Ändrade taxor 
Ett önskemål som en stor del av de boende och kollektivresenärerna 
framför är att resan med Svealandsbanan ska bli billigare. Tågresan och 
anslutningsresorna tillsammans kan innebära att hela resan dels tar 
oproportionerligt lång tid, dels blir dyrare, och att den därigenom inte 
längre är prisvärd jämfört med en bilresa. Gränsen mellan två län märks 
knappast för bilresenärer, medan den är högst kännbar för tågresenärer i 
form av betydligt högre taxor. Dessutom är marginalkostnaden att ta 
med en passagerare i bilen i princip 0, medan den är upp till 100% för 
ytterligare en resenär på kollektivresan. Egentligen handlar det om att 
kollektivtrafiken måste erbjuda en med bil konkurrenskraftig generalise-
rad kostnad för hela resan från dörr till dörr. Om den generaliserade 
kostnaden, där priset eller taxan och restiderna är de viktigaste delarna, 
för kollektivresan är för hög i relation till bilresan är inte utbudet attrak-
tivt. 

Kostnaden för att köra bil var år 2000 i genomsnitt 15 kr/mil. En 
tågbiljett på Svealandsbanan kostade samma år 10-14 kr/mil, med må-
nadskort 5-9 kr/mil beroende på sträcka. Till detta ska läggas att männi-
skor som väljer billiga bilar ofta kan köra till en lägre kostnad än 
15 kr/mil, men i allmänhet inte har samma möjlighet att få rabatt på 
tågresan. Om kostnader för en anslutningsresa läggs till kommer kollek-
tivresan upp i högre kostnader, kanske 15 kr/mil eller ännu högre. 

En utvecklad taxa borde ta fasta på konkurrensen med bilen för hela 
resan. Möjligen kräver detta någon form av subventionering av taxan, så 
som länstrafik subventioneras idag. Det ska i så fall vägas mot de positi-
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va effekterna det kan tänkas ha för samhället, bland annat i form av 
ökad tillgänglighet med kollektivtrafiken. 

6.3.4  Ökad turtäthet 
Ökad turtäthet från 1 tåg i timmen till halvtimmes skulle öka värdering-
en av utbudet med 15-20 kr per resa enligt undersökningen år 2000. För 
att öka utbudets attraktivitet kan man således överväga en differentiering 
av utbudet (bland annat med snabbpendeltåg samt direkttåg) och ökad 
turtäthet hellre än större tåg. Det förbättrade utbudet skulle ge kortare 
restider och förbättrad tillgänglighet, vilket ger större resandevolymer 
och möjlighet att förbättra lönsamheten för tågtrafiken.277

Svealandsbanan är enkelspårig och byggd för att passa en styv tidta-
bell som innebär regelbunden entimmes turtäthet, med flygande möten 
på den korta (10 km) dubbelspårssträckan mellan Ryssjöbrink och Läg-
gesta. Alla andra varianter av tidtabeller skulle innebära förlängda resti-
der eftersom (minst) det ena av tågen måste stanna för tågmöte. Kapaci-
teten på Svealandsbanan är därmed starkt begränsad, och ökad turtäthet 
skulle ge längre restider så länge banan är enkelspårig. 

 

För att kunna trafikera banan med högre turtäthet, och få bättre kva-
litet i form av högre punktlighet, är det nödvändigt med kapacitetshö-
jande åtgärder på Svealandsbanan. På lång sikt torde det vara nödvän-
digt med en fullständig dubbelspårsutbyggnad för att kunna erbjuda ett 
differentierat utbud, hög kapacitet och kvalitet i tågföringen. 

6.3.5  Hypoteser 

Kunskap 
3. Kunskap om utbudet av tågtrafik är väsentlig för stor efterfrågan. Den genom-

gripande systemförändringen som byggandet och trafikstarten innebar borde ge en 
allmänt spridd kunskap om utbudet. 
Befolkningens kunskap om utbudet av tågtrafik på Svealandsbanan 

tycks vara mycket god, och betydligt bättre än under den tidigare buss-
trafiken, och även bättre än motsvarande kunskap hos boende i Nykö-
ping. Forskningsprojektet har dock inte fördjupats i orsakerna till den 
goda kunskapen, eller var kunskap passar in i sambandet orsak – verkan. 
Hypotesen kan därför inte accepteras, men inget har heller framkommit 
som motsäger den. 

 
277 Effektiva tågsystem i Mälardalen (1997) 
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Värdering 
4. Värderingen av utbudet beträffande restider, turtätheter och biljettpriser (”hår-

da” utbudsfaktorer) i kollektivtrafiken kan förklara den största delen av efter-
frågan, oavsett färdmedel. De kortare restiderna med tåg på Svealandsbanan ger 
följaktligen höga mervärden per resa. 
I det här fallet är restiderna med tåg halverade jämfört med busstra-

fiken, även om restiden från dörr till dörr inklusive anslutningsresor inte 
alltid har blivit lika radikalt förkortade. Turtätheter och biljettpriser är 
väsentligen oförändrade. En stor del av den ökade efterfrågan kan följ-
aktligen förklaras av de förkortade restiderna, även om det finns flera 
faktorer som påverkar. Intervjuundersökningarna pekar dessutom på 
ökade restidsvärden sedan tågtrafiken startat. Hypotesen kan accepteras. 

5. Färdmedlet i sig påverkar valet av färdsätt för hela resan. Snabbtågen på Svea-
landsbanan har bidragit till den ökade efterfrågan på kollektivresor genom god 
komfort, service och design (”mjuka” utbudsfaktorer). 
Värderingen av färdmedlet snabbtåg är högre än för vanligt tåg, som 

i sin tur är högre än för buss. I intervjuundersökningarna är dessa effek-
ter tydligast bland boende i Eskilstuna och Strängnäs, medan det på 
kortare distanser inte verkar vara så stor skillnad i värderingen. I det 
senare fallet kan det dock antas att det är delvis andra faktorer som på-
verkar värderingen, som direkt buss jämfört med byte mellan buss och 
tåg i Läggesta. Hypotesen accepteras därmed. 
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7. Resbeteende 
Genom utbudsförändringen när tågtrafiken på Svealandsbanan startade 
har resbeteendet ändrats. I kapitlet analyseras hur stora förändringar det 
är, och i vilka områden och socioekonomiska grupper förändringarna 
före och efter är signifikanta. Analyserna baseras på resultaten från in-
tervjuundersökningarna. 

7.1  Påverkan på bilinnehav 

7.1.1  Bilinnehav längs Svealandsbanan jämfört med riket 
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Bilinnehav i hushållen, Sveatätorter AB+D och riket 1997 och 2000 
 1997 2000 
Bilinnehav Sveatätorter AB+D  Sveatätorter AB+D  
i hushållet alla 1 panelen Riket 278 alla 1  panelen Riket 279

1 bil 

 

58% 53% 56% 57% 61% 53% 
2 bilar 23% 24%  21% 18%  
3 eller fler 2% 2%  4% 4%  
2 eller fler 25% 27% 27% 25% 22% 30% 
saknar bil 16% 20% 17% 19% 17% 17% 
1 Alla: Sveatätorter AB+D’, det vill säga boende i Nykvarn Mariefred, Åkers 
styckebruk, Strängnäs och Eskilstuna, viktat. Panelen: ej viktat 

Andelen intervjupersoner i Sveatätorter AB+D’ som bor i hushåll 
längs Svealandsbanan med två eller flera bilar visade inga förändringar 
mellan 1997 och 2000. Däremot har panelens bilinnehav förändrats 
genom att andelen hushåll med en bil har ökat på bekostnad av de 
billösa hushållen och hushållen med två eller flera bilar. Förändringarna 
är dock inte statistiskt säkerställda. 

 
278 Svenskarnas resor 1997 (1998) 
279 RES 2000. Den nationella reseundersökningen (2001) 
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Bilinnehavet i riket som helhet har förändrats genom en något större 
andel hushåll med två eller flera bilar år 2000 jämfört med 1997, och 
något färre hushåll med endast en bil.280 281

En närmare analys av olika områden utgående från hela stickprovs-
populationen visar att det är framförallt hushållen i Strängnäs som 
minskat sitt bilinnehav. Andelen boende i hushåll med två eller flera 
bilar har minskat med 7 procentenheter mellan 1997 och 2000. Samti-
digt har andelen hushåll med endast en bil ökat. 

 

Bilinnehav i hushållen, boende i Strängnäs tätort 
Bilinnehav i hushållet 1997 2000 

1 bil 60% 65% 
2 eller fler bilar 29% 22% 
Saknar bil 11% 13% 

Boende i Strängnäs 0-3 km från stationen. Förändringarna mellan åren ej 
signifikanta vid α=0,05 (n1997=140, n2000=284) 

Det är i grupperna boende i Strängnäs 0-1 km och 1-3 km från järn-
vägsstationen, det vill säga i Strängnäs tätort, som förändringarna är 
tydliga. Boende i Eskilstuna 0-1 km från järnvägsstationen har en lik-
nande tendens, framförallt har andelen hushåll utan bil ökat mellan åren. 
I övriga undersökta områden (Nykvarn, Mariefred, Åkers styckebruk, 
Eskilstuna utom centrum) har bilinnehavet i hushållen visat samma 
tendens som i riket som helhet, det vill säga en ökning av flerbilshushål-
len. Förändringarna på områdesnivå är dock inte statistiskt signifikanta 
eftersom stickprovspopulationen är liten. 

Bilinnehavet varierar kraftigt beroende på område, och generellt sett 
har stadsbor ett betydligt lägre bilinnehav än landsbygdsbor. Boende i 
Eskilstuna högst 1 km från centrum (gångavstånd) hade 465 personbilar 
per 1 000 hushåll år 1995. Några hushåll hade dock flera bilar, vilket 
innebär att andelen hushåll utan tillgång till bil är större än det kan synas 
vid första anblicken. Motsvarande värden för boende i Eskilstuna på 
cykelavstånd (1-3 km från centrum) var 577 bilar, 3-5 km från centrum 
859 bilar och mer än 5 km från centrum 993 bilar per 1 000 hushåll.282

 
280 Svenskarnas resor 1997 (1998) samt RES 2000. Den nationella reseundersökningen 
(2001) 

 

281 Kontroller mot SCB:s bilinnehavsstatistik (Bilpak) kan svårligen göras, eftersom SCB 
sedan Folk- och bostadsräkningarnas upphörande efter 1990 använder begreppet ”fa-
milj” istället för hushåll, vilket till exempel innebär att ett hushåll med två sammanboen-
de utan barn räknas som separata familjer. Dessutom har SCB:s familjebegrepp ändrats 
mellan 1997 och 2000. 
282 Reneland (2001) 
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Bilinnehav i hushållen längs Svealandsbanan och i riket 
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Det fanns år 2000 signifikant (*) färre hushåll med 2 eller flera bilar längs Svea-
landsbanan än i riket som helhet. 1997 var det ingen skillnad. Med ”Svea” avses 
Sveatätorter AB+D’, det vill säga boende i jämförbara områden i Nykvarn, Marie-
fred, Åkers styckebruk, Strängnäs och Eskilstuna, viktat. 

Med 95% konfidensintervall var skillnaden mellan andelen flerbils-
hushåll i Sveatätorter AB+D’ och riket som helhet signifikant år 2000, 
men däremot inte 1997. Även andelen intervjupersoner i panelen som 
bor i hushåll med två eller flera bilar var signifikant mindre än i riket 
som helhet det senare året. Det betyder att färre hushåll längs Svea-
landsbanan än i riket år 2000 hade två eller flera bilar. 1997 var det ingen 
skillnad. 

7.1.2  Körkortsinnehav 

Körkortsinnehav (för bil) 
Har körkort 1997 2000 
Kvinnor 74% 77% 
Män 86% 88% 
Alla 80% 82% 

Körkortsinnehavet i hela undersökningspopulationen (åldrarna 16-74 år) 
har ökat några procentenheter under perioden 1997-2000. Det är en 
större andel män än kvinnor som har körkort. 



 

 Introduktion av regionala snabbtåg 224 

7.2  Påverkan på resbenägenhet 

7.2.1  Pendling 
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Skillnaden mellan orterna i befolkningens pendling är betydande. En 

större ort har ett större utbud av arbetsplatser, vilket gör att pendlingen 
utanför orten blir liten. Nykvarn, Mariefred och Åkers styckebruk fram-
står som typiska pendlarorter där 60-70% av de förvärvsarbetande och 
studerande boende år 2000 pendlar till andra orter. Eskilstuna och Ny-
köping är större orter med små andelar utpendlare, 10-20%, medan 
Strängnäs finns däremellan med drygt 35%. Tendensen är att utpend-
lingen ökat under den studerade perioden, speciellt i de förstnämnda 
tätorterna. 

Vill bo kvar på orten och pendla till Stockholm istället för att flytta 
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Andel boende på de olika orterna som ville bo kvar i sin bostadsort och pendla till 
Stockholm om de skulle får arbete där, istället för att flytta till Stockholm. 

Av pendlarna har omkring 20% pendlat på samma sträcka högst ett 
år, 20% mellan ett och tre år, och 60% längre tid än tre år. Någon vä-
sentlig skillnad finns inte mellan 1997 och 2000. Däremot minskade 
andelen som pendlat längre tid än tre år på samma sträcka från 1997 till 
1998, samtidigt som andelen som pendlat kortare tid än ett år ökade 
med omkring fem procentenheter. 
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Andelen boende som kan tänka sig att pendla till Stockholm om de 
skulle få arbete där minskade något från 1997 till 1998, vilket kan vara 
förändringar inom felmarginalen. Ett undantag är dock boende i Sträng-
näs. Strängnäsbor visade en ökad villighet att pendla till Stockholm från 
det att Svealandsbanan öppnades för trafik, och Strängnäsbor har nu 
något lättare att acceptera pendling till Stockholm än boende i Mariefred 
och Åkers styckebruk. Villigheten att pendla istället för att flytta är starkt 
korrelerad till restiden, och därmed tillgängligheten till Stockholm – ju 
längre bort, desto mindre intresse för att pendla. Förändringarna mellan 
undersökningsåren återspeglar bland annat att Strängnäs har fått en stor 
relativ förbättring med snabbtågstrafiken. 

7.2.2  Distansarbete 
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I undersökningen ingick också en fråga om intervjupersonen distans-

arbetar hela dagar. Syftet var att ta reda på om utbudet av kollektivtrafik 
påverkade benägenheten att distansarbeta. Tyvärr kan ingen jämförande 
analys av 1998 års undersökning göras eftersom stansningen av svaren 
skedde med fel bas detta undersökningsår. 

Distansarbetar hela dagar, Sveatätorter AB+D’ 
Högsta utbildning 1997 2000 
Grundskola eller folkskola 1% 1% 
Gymnasium eller folkhögskola 6% 6% 
Universitet eller högskola 17% 21% 
Alla 7% 10% 
Andelen av de boende i Sveatätorter AB+D’ (vik-
tat) som distansarbetar minst en hel dag i månaden, 
uppdelade på högsta fullbordade utbildning. 

1997 svarade 7% av de boende i Sveatätorter AB+D’ att de distans-
arbetade minst en hel dag i månaden, medan andelen år 2000 var 10%. 
Ökningen av de längs Svealandsbanan boendes distansarbete hela dagar 
mellan 1997 och 2000 är statistiskt säkerställd (***). 

Distansarbetet är starkt korrelerat till utbildning (eller kanske hellre 
yrke eller typ av arbetsuppgifter, men det ingår ej i undersökningen). 
Universitets- och högskoleutbildade boende distansarbetar mest, och 
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ungefär 1/5 av denna grupp distansarbetar minst en hel arbetsdag i må-
naden. Människor med grundskoleutbildning distansarbetar knappast 
alls. Däremot blev det ingen signifikant skillnad mellan andelen män och 
andelen kvinnor som distansarbetar minst en dag i månaden i denna 
analys. 

Enligt undersökningen distansarbetar år 2000 ungefär 4% av de bo-
ende 1-2 dagar per månad, och 2% vardera 3-5 dagar, 6-10 dagar och 
mer än 10 dagar per månad. 

I riket som helhet distansarbetade 8% av den förvärvsarbetande be-
folkningen 1998, medan den sjunkit till 5% 1999.283

Det är svårt att finna något samband mellan utbudet av kollektivtra-
fik och distansarbete med denna information. 

 Flera män än kvin-
nor distansarbetar, men framför allt är distansarbete vanligare med hög-
re inkomst och utbildning. Av de distansarbetande i riket arbetade 49% 
hela dagar, 37% del av dag, och 14% både hela dagar och del av dag 
1999. 

7.2.3  Bilistgrupper i undersökningarna 
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Boende längs Svealandsbanan uppdelade efter bilistgrupp och kön 2000 
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Boende i Sveatätorter AB+D’, det vill säga Nykvarn, Mariefred, Åkers stycke-
bruk, Strängnäs och Eskilstuna, uppdelade efter bilistgrupp och kön. 

 
283 Fakta om informations- och kommunikationsteknik i Sverige 2001 (2001) 
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De boende som intervjuats i orterna längs Svealandsbanan, det vill 
säga Nykvarn, Mariefred, Åkers styckebruk, Strängnäs och Eskilstuna, 
har i det följande delats in i olika grupper. Grupperna benämns efter 
tillgång till bil och bilinnehav i hushållet. Vanebilisterna har alltid tillgång 
till bil och minst en bil i hushållet. Ofta-sällanbilisterna har för det mes-
ta, ibland eller i regel inte tillgång till bil, men minst en bil i hushållet. 
Ickebilisterna har aldrig tillgång till bil, eller saknar bil i hushållet. Dessa 
tre grupper skiljer sig åt i socioekonomiskt hänseende såväl som i resbe-
nägenhet. 

Gruppen vanebilister utgör mer än hälften av de boende i orterna 
längs Svealandsbanan, och av den gruppen är 3/5 män. I de övriga två 
grupperna är det omvända proportioner mellan män och kvinnor. 

Boende som bilistkategorier längs Svealandsbanan 
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Orternas avgränsning motsvarar Sveatätorter AB+D’. Statistiskt säkerställda 
förändringar är minskningen av andelen vanebilister mellan 1997 och 2000 i 
Strängnäs, samt ökningen av andelen ickebilister i Eskilstuna centrum. Övriga 
förändringar faller inom felmarginalerna vid 95% enkelsidigt konfidensintervall. 

Karakteristiskt för vanebilisterna är att gruppen till stor del består av 
heltidsarbetande, eller egenföretagare, gifta eller sammanboende män. 
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Ofta-sällanbilisterna är i något högre grad deltidsarbetande och stude-
rande, men har hög utbildning, är oftast sammanboende eller gifta, och 
kvinnor. Det finns även en grupp hemmaboende barn som får dispone-
ra föräldrarnas bil bland ofta-sällanbilisterna. Ickebilisterna är i regel 
ensamstående, och studerande, pensionärer eller arbetslösa. Genom 
denna indelning blir det en tydlig koppling mellan biltillgång och socio-
ekonomiska faktorer. 

I olika undersökningsområden varierar andelarna vanebilister, ofta-
sällanbilister och ickebilister. I Eskilstuna centrum är andelarna ickebilis-
ter större, och undersökningspopulationens tillgång till bil är mindre än 
på de mindre orterna längs Svealandsbanan. Mellan 1997 och 2000 visar 
andelen vanebilister en tendens att öka i alla orter, utom i Strängnäs och 
Eskilstuna. I Strängnäs har andelen vanebilister minskat signifikant (*), 
medan grupperna ofta-sällanbilister och ickebilister har ökat något. 
Samma tendens finns bland boende i Eskilstuna centrum, men där är 
snarare ökningen av andelen ickebilister signifikant (*). Förändringarna 
inom respektive kommun är dock inte likformiga, och här gäller under-
sökningarnas definitionen av tätorterna. 

Boende som bilistkategorier, Nyköping och Sveatätorter AB+D’ 
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Sveatätorter AB+D’ är jämförbara områden 1997 och 2000 i Nykvarn, Marie-
fred, Åkers styckebruk, Strängnäs och Eskilstuna, viktat. 

En jämförelse mellan boende i Nyköping och Sveatätorter AB+D’ 
ger inga signifikanta skillnader för något av undersökningsområdena 
mellan 1997 och 2000. Förändringarna i Strängnäs och Eskilstuna cent-
rum väger dock tungt i gruppen Sveatätorter AB+D’, och visar därför 
en tendens till minskad andel vanebilister. I Nyköping tycks dock ut-
vecklingen vara den motsatta. 
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7.2.4  Senaste kollektivresa 
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Hur länge sedan den senaste kollektivresan skedde längs stråket 

E20/Svealandsbanan ger en indikation på resfrekvensen för grupper av 
boende i orterna längs stråket. I jämförelsen mellan åren används urvalet 
Sveatätorter AB+D’, det vill säga de grupper som är gemensamma i alla 
tre undersökningarna. I jämförelsen mellan orterna år 2000 redovisas 
dock hela materialet nämnda undersökningsår, vilket innebär att pro-
centandelarna skiljer med några få enheter. 

Senaste kollektivresa längs E20/Svealandsbanan, Sveatätorter AB+D’ 
Åkt  Vanebilister Ofta-sällanbilister Ickebilister 
Kollektivt 1997 1998 2000 1997 1998 2000 1997 1998 2000 
Senaste 
veckan 6% 13% 16% 27% 28% 32% 25% 21% 25% 
Senaste 
månaden 13% 29% 35% 40% 53% 52% 39% 43% 48% 
Senaste 
året 38% 69% 63% 68% 83% 75% 63% 79% 67% 
Ej åkt se-
naste året 62% 31% 37% 32% 17% 25% 37% 21% 33% 

Sveatätorter AB+D’: Nykvarn, Mariefred, Åkers styckebruk, Strängnäs och 
Eskilstuna, viktat 

Vanebilisterna reser oftare kollektivt sedan tågtrafiken på Svealands-
banan startade. 1997 var det 13% som hade rest senaste månaden, varav 
6% senaste veckan. År 2000 hade 35% rest senaste månaden, varav 16% 
senaste veckan. Ökningen av andelen vanebilister som åkt tåg nyligen 
tyder på att arbetspendling till större del sker med tåg än tidigare med 
buss.  

För de andra grupperna, ofta-sällanbilisterna och ickebilisterna, är 
förändringarna före och efter Svealandsbanan betydligt mindre. Främst 
är det resandet den senaste månaden som har ökat för både ofta-
sällanbilisterna och ickebilisterna (liksom det gjort för vanebilisterna). 
Det tyder på att resandet som sker mer sällan ökat sedan Svealandsba-
nan öppnades, det vill säga huvudsakligen fritidsresor. Sammantaget 
reser dock ofta-sällanbilisterna mest, följt av ickebilisterna och vanebilis-
terna. 
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Senaste kollektivresa längs E20/Svealandsbanan, Sveatätorter AB+D’ 
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Senaste kollektivresa längs E20/Svealandsbanan för boende i orterna längs samma 
stråk, dvs. Nykvarn, Mariefred, Åkers styckebruk, Strängnäs och Eskilstuna, 
uppdelat efter tillgång till bil. 1997 avser före Svealandsbanan öppnande, 2000 
efter. 

Vanebilisters senaste kollektivresa 1997-2000, Sveatätorter AB+D’ 
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Senaste kollektivresa för vanebilister i Sveatätorter AB+D’, det vill säga de boende i 
Nykvarn, Mariefred, Åkers styckebruk, Strängnäs och Eskilstuna centrum som 
alltid har tillgång till bil. 

Gruppen vanebilisters ökade frekvens av kollektivresande har varit 
märkbar när det gäller resor den senaste veckan och senaste månaden 
mellan 1997 och 2000. Däremot har andelen boende som gjort en resa 
det senaste året minskat mellan 1998 och 2000. ”Det senaste året” i 
undersökningen 1998 innefattar Svealandsbanans invigning i juni 1997, 
och lägre taxor på tågen under sommaren 1997. Minskningen mellan 
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1998 och 2000 beror sannolikt på att många boende provade att resa 
med tågen direkt efter trafikstarten, men av dessa är det inte alla som 
fortsätter att åka regelbundet. År 2000 hade i alla fall drygt 60% av va-
nebilisterna i urvalet av boende i undersökningsområdet åkt med Svea-
landsbanan det senaste året. 

Vanebilisters senaste kollektivresa, 2000 
Åkt kollektivt Senaste 

veckan 
Senaste 
månaden 

Senaste 
året 

Ej åkt se-
naste året 

Nykvarn 16% 43% 69% 31% 
Mariefred 24% 38% 61% 39% 
Åkers styckebruk 8% 26% 56% 44% 
Strängnäs 19% 42% 68% 32% 
Eskilstuna 7% 15% 46% 54% 
Sveatätorter AB+D’ 16% 35% 63% 37% 
Nyköping 6% 16% 39% 61% 

Sveatätorter AB+D’: Nykvarn, Mariefred, Åkers styckebruk, Strängnäs och 
Eskilstuna centrum, viktat. De enskilda orterna omfattar dock hela undersök-
ningspopulationen, dvs. avgränsningen skiljer från Sveatätorter AB+D’ 

Senaste kollektivresa för vanebilister boende längs Svealandsbanan 2000 
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Senaste kollektivresa längs E20/Svealandsbanan för vanebilister boende i olika 
orter längs Svealandsbanan 2000. Notera att en relativt stor andel av kollektivre-
sorna utanför bostadsorten för boende i Nykvarn och Åkers styckebruk sker med 
länsbuss. 

Skillnaderna mellan boende i kategorin vanebilister på olika orter är 
relativt stora. Oftast reser vanebilisterna i Mariefred och Strängnäs kol-
lektivt längs E20/Svealandsbanan. Minst ofta reser vanebilisterna i 
Åkers styckebruk och Eskilstuna. ¼ av vanebilisterna boende i Marie-
fred har rest kollektivt den senaste veckan, medan däremot knappt 1/10 
i Åkers styckebruk. 
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7.2.5  Antal resor längs E20/Svealandsbanan 

Boende Kollektivresenärer

Svealandsbanan
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åkt bil
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åkt koll

Har ej 
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Har
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Har ej 
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Boende Kollektivresenärer

Nyköpingslinjen

Har
åkt bil

Har
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Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

 
Intervjupersonerna boende på olika orter har fått ange hur många 

gånger de rest utanför sin bostadsort de senaste sju dagarna, med bil 
respektive med kollektivtrafik. En tur- och returresa räknas som en resa. 
Utifrån de insamlade data har även en beräkning av kollektivtrafikens 
ungefärliga marknadsandelar gjorts. Statistiskt säkerställda förändringar 
mellan åren anges med asterisker i kolumnen för signifikans. En asterisk 
(*) motsvarar 95% konfidensintervall, två asterisker (**) 99%, och tre 
asterisker (***) 99,9%. Redan en asterisk visar följaktligen att en föränd-
ring högst sannolikt har skett mellan åren. Förändringar som inte är 
signifikanta kan ändå ha inträffat i verkligheten, men på grund av under-
sökningspopulationens ringa storlek eller för stor varians är sannolikhe-
ten för att en sådan förändring ska ha inträffat mindre. Däremot kan 
beloppen (storheten) av antalet resor inte ses som annat än ungefärliga 
värden, trots två decimaler i presentationen. 

Boende i de olika orterna avser alla intervjupersoner som svarat att 
de bor på orten inom det avstånd från järnvägsstationen som anges. 

Resande utanför bostadsorten, boende i Nykvarn 
Antal resor utanför 
bostadsorten de  

Nykvarn, bostaden 0-3 km från järnvägsstationen 

senaste 7 dagarna 1997 Sign 1998 sign 2000 sign 1997 
Bilresor 4,43  4,48  4,42  4,43 

varav längs E20 3,15  3,18  3,04  3,15 
Kollektivresor 1,28  1,28  1,31  1,28 

varav längs 
E20/Svealandsb. 0,86  0,84  0,94  0,86 

Summa resor 5,71  5,76  5,73  5,71 
varav längs 

E20/Svealandsb. 4,01  4,02  3,98  4,01 
Kollektivreseandel 
totalt 22%  22%  23%  22% 
längs E20/Sveal. 21%  21%  24%  21% 
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Resande utanför bostadsorten, boende i Mariefred och Åkers styckebruk 
Antal resor utanför 
bostadsorten de  

Mariefred och Åkers styckebruk, 0-10 km* 

senaste 7 dagarna 1997 Sign 1998 sign 2000 sign 1997 
Bilresor 3,76  3,60  4,15  3,76 

varav längs E20 2,83  2,73  2,86  2,83 
Kollektivresor 0,97  0,69  0,95  0,97 

varav längs 
E20/Svealandsb. 0,75  0,56  0,83  0,75 

Summa resor 4,73  4,29  5,10  4,73 
varav längs 

E20/Svealandsb. 3,58  3,29  3,69  3,58 
Kollektivreseandel 
totalt 21%  16%  19%  21% 
längs E20/Sveal. 21%  17%  22%  21% 

* Närmaste järnvägsstation sedan Svealandsbanan öppnades är Läggesta 

En jämförelse mellan boende i Mariefred och Åkers styckebruk, upp 
till 10 km från närmaste järnvägsstation, visar att det totala bilresandet 
utanför bostadsorten var signifikant större (*) i Åkers styckebruk år 
2000. Före Svealandsbanan 1997 fanns det ingen skillnad mellan orter-
na. Kollektivresandet är dock jämnare fördelat mellan boende på de 
olika orterna, och till stor del riktat i korridoren E20/Svealandsbanan. 
Skillnaden i bilresande gör dock att Mariefredsborna har en något högre 
kollektivtrafikandel (24% vid resor längs E20/Svealandsbanan år 2000) 
än vad boende i Åkers styckebruk har (20%). 

Resande utanför bostadsorten, boende i Strängnäs 
Antal resor utanför 
bostadsorten de  

Strängnäs, 0-3 km 

senaste 7 dagarna 1997 sign 1998 sign 2000 sign 1997 
Bilresor 2,53 ** 1,66  2,07  2,53 

varav längs E20 1,57  1,15  1,26  1,57 
Kollektivresor 0,42  0,73  0,72  0,42 

varav längs 
E20/Svealandsb. 0,26  0,49  0,56 * 0,26 

Summa resor 2,95  2,39  2,79  2,95 
varav längs 

E20/Svealandsb. 1,83  1,64  1,82  1,83 
Kollektivreseandel 
totalt 14%  31%  26%  14% 
längs E20/Sveal. 14%  30%  31%  14% 

Asteriskerna markerar signifikanta skillnader mellan undersökningsåren 
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Resande utanför bostadsorten, boende i Eskilstuna centrum 
Antal resor utanför 
bostadsorten de  

Eskilstuna, 0-1 km från järnvägsstationen 

senaste 7 dagarna 1997 sign 1998 sign 2000 sign 1997 
Bilresor 1,53 *** 0,95  0,83 *** 1,53 

varav längs E20 0,42  0,30  0,25  0,42 
Kollektivresor 0,30  0,30  0,46  0,30 

varav längs 
E20/Svealandsb. 0,13  0,15  0,25  0,13 

Summa resor 1,83  1,25  1,29  1,83 
varav längs 

E20/Svealandsb. 0,55  0,45  0,50  0,55 
Kollektivreseandel 
totalt 16%  24%  36%  16% 
längs E20/Sveal. 24%  33%  50%  24% 

Asteriskerna markerar signifikanta skillnader mellan undersökningsåren 

Boendes resande utanför de olika orterna längs Svealandsbanan upp-
visar stora skillnader. Antalet resor per vecka är mycket stabilt för boen-
de i Nykvarn alla tre undersökningsåren. För boende i Strängnäs visar 
undersökningen att bilresandet utanför bostadsorten var markant lägre 
1998 än det var 1997 och 2000. Samma tendens, dock inte signifikant, 
finns för boende i Mariefred och Åkers styckebruk 0-10 km från järn-
vägsstationen. För boende i Eskilstuna upp till 1 km från järnvägsstatio-
nen syns en tydlig och signifikant (***) minskning av bilresandet mellan 
1997 och 1998. En motsvarande ökning av kollektivresandet, dock ej 
signifikant, uppträder mellan 1998 och 2000. 

Kollektivresandet har ökat signifikant (*) för boende i Strängnäs mel-
lan 1997 och 2000. Däremot finns det inte någon annan signifikant 
skillnad för stickprovspopulationens kollektivresande på de andra orter-
na. 

Inga skillnader i signifikans finns om stickprovspopulationen boende 
i Nykvarn och Strängnäs avgränsas till bostaden högst 3 km från järn-
vägsstationen istället för att alla boende oavsett avstånd ingår i analysen, 
det vill säga i praktiken överensstämmer redan urvalet bra med denna 
tätortsavgränsning. 

7.2.6  Skillnad inom tätorterna 
Resandet utanför bostadsorten kan förväntas skilja sig beroende på bo-
stadens avstånd från järnvägsstationen. I följande analys har boende i 
Eskilstuna år 2000 på gångavstånd (50 m-1,0 km) från stationen, boende 
på cykelavstånd (1,1-3,0 km), och boende på bilavstånd (3,1-10,0 km) 
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analyserats. Ytterligare indelning i mindre grupper ger i allmänhet inte 
signifikanta resultat på grund av för små stickprovspopulationer. 

Resande utanför bostadsorten, boende i Eskilstuna på olika avstånd från 
järnvägsstationen 2000  
Antal resor utanför  Eskilstuna 2000 
bostadsorten de 
senaste 7 dagarna 

0,05-
1,0 km sign 

1,1- 
3,0 km sign 

3,1- 
10,0 km sign 

0,05-
1,0 km 

Bilresor 0,83 ** 1,58  1,94 *** 0,83 
varav längs E20 0,25  0,46  0,42  0,25 

Kollektivresor 0,46 * 0,06  0,34  0,46 
varav längs 

E20/Svealandsb. 0,25  0,05  0,11  0,25 
Summa resor 1,29  1,62  2,28  1,29 

varav längs 
E20/Svealandsb. 0,50  0,51  0,53  0,50 

Kollektivreseandel 
totalt 36%  4%  15%  36% 
längs E20/Sveal. 50%  10%  21%  50% 

Asteriskerna markerar signifikanta skillnader mellan grupperna 

Det märkbart låga resandet utanför bostadsorten med kollektivtrafik 
i gruppen på cykelavstånd (1-3 km) från stationen kan vara en följd av 
ett för litet stickprov. 

Boende i Strängnäs uppvisar andra värden och kollektivtrafikandelar; 

Resande utanför bostadsorten, boende i Strängnäs på gångavstånd respektive 
cykelavstånd 1997 och 2000  

Antal resor utanför  

Strängnäs 
             1997     2000 

bostadsorten de 
senaste 7 dagarna 

0,05-
1,0 km sign 

1,1- 
3,0 km 

 0,05-
1,0 km sign 

1,1- 
3,0 km 

Bilresor 2,27  2,89  1,81  2,33 
varav längs E20 1,49  1,67  0,82 *** 1,71 

Kollektivresor 0,49  0,32  0,87  0,57 
varav längs 

E20/Svealandsb. 0,33  0,15  0,67  0,43 
Summa resor 2,76  3,21  2,68  2,90 

varav längs 
E20/Svealandsb. 1,82  1,82  1,49  2,14 

Kollektivreseandel 
totalt 18%  10%  32%  20% 
längs E20/Sveal. 18%  8%  45%  20% 

Asteriskerna markerar signifikanta skillnader mellan grupperna 
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Skillnaderna i marknadsandel för kollektivtrafiken är märkbar för bo-
ende på gångavstånd (upp till 1 km) och cykelavstånd (1-3 km) från 
järnvägsstationen. Vid resor utanför bostadsorten har kollektivtrafiken i 
runda tal dubbelt så höga marknadsandelar hos dem som bor nära sta-
tionen i Strängnäs. Det gäller både före och efter Svealandsbanan. 

För boende på gångavstånd från järnvägsstationen har en kraftig 
minskning av bilresandet längs E20/Svealandsbanan skett mellan 1997 
och 2000. Minskningen är signifikant (**) och ger det senare året en 
tydlig skillnad i bilresandet beroende på bostadens avstånd från statio-
nen (***). 

Resandet för boende både i Strängnäs och i Eskilstuna varierar bero-
ende på avståndet till respektive järnvägsstationer. Boende på gångav-
stånd från stationen har signifikant mindre bilresande utanför bostadsor-
ten än boende på cykelavstånd år 2000, både längs E20/Svealandsbanan 
och totalt. Kollektivresandet utanför bostadsorterna är störst för boende 
i orternas centrala delar.  

7.2.7  Nyköpingsbors resande 
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För boende i Nyköping har inga signifikanta skillnader under perio-

den skett. Antalet bilresor utanför bostadsorten de senaste sju dagarna 
har dock minskat, framförallt mellan 1997 och 1998. En närmare analys 
visar dock att i det fall intervjupersonerna begränsas till boende inom 
3 km från järnvägsstationen, har det totala bilresandet utanför bostads-
orten minskat signifikant (*) mellan 1997 och 2000. Kollektivtrafikens 
marknadsandelar har således främst genom det minskade bilresandet 
haft en stigande trend i E4-korridoren. Ökningen i marknadsandel liknar 
därmed den som skett längs Svealandsbanan, utan att utbudet och efter-
frågan för kollektivtrafiken längs Nyköpingslinjen förändrats i någon 
större utsträckning. Längs Svealandsbanan har däremot efterfrågan på 
tågresor ökat under perioden. 
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Resande utanför bostadsorten, boende i Nyköping 
Antal resor utanför 
bostadsorten de  

Nyköping 

senaste 7 dagarna 1997 Sign 1998 sign 2000 sign 1997 
Bilresor 1,89  1,57  1,54  1,89 

Varav längs E4 0,54  0,47  0,51  0,54 
Kollektivresor 0,32  0,41  0,37  0,32 

varav längs 
E4/Nyköpingslinjen 0,13  0,17  0,23  0,13 

Summa resor 2,21  1,98  1,91  2,21 
varav längs 

E4/Nyköpingslinjen 0,67  0,64  0,74  0,67 
Kollektivreseandel 
totalt 14%  21%  19%  14% 
längs E4/Nyköpings. 19%  27%  31%  19% 

Asteriskerna markerar signifikanta skillnader mellan undersökningsåren 

7.2.8  Socioekonomiska faktorer i boendes resande 
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Resande utanför bostadsorten, boende i Sveatätorter AB+D’ 
Antal resor utanför 
bostadsorten de  

Sveatätorter AB+D’ 

senaste 7 dagarna 1997 Sign 1998 sign 2000 sign 1997 
Bilresor 2,82 *** 2,34  2,54 * 2,82 

varav längs E20 1,77  1,59  1,60  1,77 
Kollektivresor 0,64  0,71  0,80  0,64 

varav längs 
E20/Svealandsb. 0,42  0,47  0,59 * 0,42 

Summa resor 3,46  3,05  3,34  3,46 
varav längs 

E20/Svealandsb. 2,19  2,06  2,19  2,19 
Kollektivreseandel 
totalt 18%  23%  24%  18% 
längs E20/Sveal. 19%  23%  27%  19% 

Asteriskerna markerar signifikanta skillnader mellan undersökningsåren 

För att jämföra orterna tillsammans har här valts gruppen Sveatätor-
ter AB+D’, det vill säga tätorterna längs banan viktat efter förhållandet 
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mellan stickprovspopulationens storlek och undersökningsområdets 
invånarantal i Nykvarn, Mariefred, Åkers styckebruk, Strängnäs och 
Eskilstuna centrum. Områdesavgränsningen beskrivs mer utförligt i 
kapitel 3. 

Boende i tätorterna längs Svealandsbanan uppvisar flera signifikanta 
skillnader i analysen. En tydlig förändring (***) mellan undersöknings-
åren är minskat bilresandet från 1997 till 1998. Det totala bilresandet är 
signifikant (*) mindre 2000 än det var 1997. Kollektivresandet längs 
E20/Svealandsbanan har ökat signifikant (*) mellan 1997 och 2000. 

Biltillgång 
Resandet utanför bostadsorten är olika beroende på biltillgång. De bo-
ende i Sveatätorter AB+D’ har delats in i tre kategorier beroende på 
biltillgång. De tre kategorierna är vanebilister som alltid har tillgång till 
bil, ofta-sällanbilister har för det mesta, ibland eller i regel inte tillgång 
till bil, medan ickebilister aldrig har tillgång till bil eller saknar bil i hus-
hållet. 

Resande utanför bostadsorten, vanebilister 
7 dagar Bilresor Kollektivresor 
Sveatätorter 
AB+D’ totalt 

varav 
längs E20 Totalt 

varav längs 
E20/Svealandsb. 

1997 3,70 2,37 0,25 0,14 
Signifikans   * * 

2000 3,39 2,18 0,50 0,38 

Asteriskerna markerar signifikanta skillnader mellan undersökningsåren 

Resande utanför bostadsorten, ofta-sällanbilister 
7 dagar Bilresor Kollektivresor 
Sveatätorter 
AB+D’ totalt 

varav 
längs E20 totalt 

varav längs 
E20/Svealandsb. 

1997 2,57 1,63 1,20 0,95 
Signifikans     

2000 2,35 1,51 1,21 0,98 

Resande utanför bostadsorten, ickebilister 
7 dagar Bilresor Kollektivresor 
Sveatätorter 
AB+D’ totalt 

varav 
längs E20 totalt 

varav längs 
E20/Svealandsb. 

1997 0,64 0,23 1,03 0,50 
Signifikans     

2000 0,67 0,28 1,08 0,66 

Vanebilisters kollektivresande totalt och längs E20/Svealandsbanan 
har ökat signifikant mellan år 1997 och 2000. I övrigt finns det inga 



 

 Svealandsbanan  239 

signifikanta skillnader mellan åren. Skillnaderna mellan bilistgrupperna 
är annars att vanebilister och ofta-sällanbilister reser utanför bostadsor-
ten i ungefär samma omfattning, men den senare gruppen har en högre 
andel kollektivresor. Ickebilister har ett märkbart lägre resande utanför 
bostadsorten. För resor längs E20/Svealandsbanan år 2000 är kollektiv-
reseandelarna 15% för vanebilister, 40% för ofta-sällanbilister och 70% 
för ickebilisterna. För gruppen vanebilister är det en stor ökning jämfört 
med 1997, när kollektivreseandelen var 5%. I de övriga grupperna är i 
princip marknadsandelarna oförändrade. 

Socioekonomiska faktorer var för sig 
Skillnaderna i boendes resande före och efter trafikstarten på Svealands-
banan kan analyseras djupare med avseende på olika socioekonomiska 
faktorer. För att få jämförbara värden före och efter, och inte för litet 
urval, har Sveatätorter AB+D’ valts som avgränsning.  

Faktorn kön har analyserats ensam, det vill säga hela undersöknings-
populationen uppdelad i kvinnor för sig och män för sig. 

Resande utanför bostadsorten, kvinnor 
7 dagar Bilresor Kollektivresor 
Sveatätorter 
AB+D’ Totalt 

varav 
längs E20 totalt 

varav längs 
E20/Svealandsb. 

1997 2,24 1,34 0,77 0,50 
Signifikans     

2000 2,16 1,33 0,88 0,62 

Resande utanför bostadsorten, män 
7 dagar Bilresor Kollektivresor 
Sveatätorter 
AB+D’ Totalt 

varav 
längs E20 totalt 

varav längs 
E20/Svealandsb. 

1997 3,37 2,19 0,53 0,34 
Signifikans    * 

2000 2,95 1,89 0,71 0,57 

Asteriskerna markerar signifikanta skillnader mellan undersökningsåren 

Ett signifikant resultat erhölls i analysen av kön och resande, och det 
är att män reser mer längs E20/Svealandsbanan med kollektivtrafik 
2000 än vad de gjorde 1997. Över huvud taget verkar mäns resande ha 
påverkats mera av tågtrafiken på Svealandsbanan än vad kvinnors re-
sande verkar ha gjort. Skillnaden mellan mäns och kvinnors bilresande 
och kollektivresande tycks ha minskat, även om ingen av dessa föränd-
ringar är signifikanta i analysen. 
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På samma sätt har andra socioekonomiska faktorer analyserats. I föl-
jande tabell presenteras dock endast signifikanta skillnader mellan 1997 
och 2000. 

Resande utanför bostadsorten, socioekonomiska faktorer var för sig 
Antal resor utanför bostadsorten, senaste 7 dagarna    
Sveatätorter AB+D’  1997 sign 2000 
Kön     
Män Kollektivresor längs 

E20/Svealandsbanan 0,34 * 0,57 
Ålder     
20-24 år Bilresor 2,66 * 1,53 
25-44 år Kollektivresor längs 

E20/Svealandsbanan 0,40 * 0,69 
Förälder      
Har barn 15 år eller 
yngre 

Kollektivresor längs 
E20/Svealandsbanan 0,38 * 0,69 

Bor/civilstånd     
Gift/sambo Kollektivresor 0,47 ** 0,77 
 Kollektivresor längs 

E20/Svealandsbanan 0,32 ** 0,58 
Sysselsättning     
Egenföretagare Kollektivresor 0,09 ** 0,91 
 Kollektivresor längs 

E20/Svealandsbanan 0,08 * 0,82 
Anställd, heltid Bilresor 3,65 * 3,19 
 Bilresor längs E20 2,55 * 2,10 
 Kollektivresor längs 

E20/Svealandsbanan 0,40 * 0,71 
Utbildning     
Gymnasium eller  Bilresor 3,25 ** 2,64 
Folkhögskola Bilresor längs E20 2,17 ** 1,68 
Universitet eller högsko-
la 

Kollektivresor längs 
E20/Svealandsbanan 0,56 * 0,91 

Hushållsinkomst     
Mindre än 400 tkr Bilresor 2,63 * 2,19 
 Bilresor längs E20 1,66 ** 1,23 
Mer än 400 tkr Kollektivresor längs 

E20/Svealandsbanan 0,62 * 1,08 

Asteriskerna markerar signifikanta skillnader mellan undersökningsåren 

Resandet utanför bostadsorten (antal resor de senaste 7 dagarna) är 
fördelat olika på olika socioekonomiska grupper. När en faktor i taget 
analyseras kan intressanta skillnader noteras, men de olika faktorerna 
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korrelerar mer eller mindre. Så är det till exempel vanligt att människor i 
åldrarna 25-44 år är gifta eller sambo, har barn som är 15 år eller yngre 
och arbetar heltid. 

Skillnaderna i resande mellan 1997 och 2000 för män är en signifi-
kant ökning av kollektivresandet längs E20/Svealandsbanan. För kvin-
nor finns inga signifikanta skillnader. 

Bland de olika åldersgrupperna i undersökningen har boende i Svea-
tätorter AB+D’ i åldern 20-24 år minskat sitt bilresande signifikant mel-
lan åren. En anledning kan vara att ungdomar under slutet av 1990-talet 
i lägre grad än tidigare tagit körkort 284

Personer som har barn som är 15 år eller yngre har också ökat sitt 
kollektivresande längs Svealandsbanan signifikant. Som påpekades tidi-
gare korrelerar dock föräldraperioden med åldern 25-44 år. 

, förutom att Svealandsbanan 
också kan ha påverkat resmönstren. Boende i åldern 25-44 år har ökat 
sitt kollektivresande längs E20/Svealandsbanan signifikant. För övriga 
åldersgrupper finns inga signifikanta skillnader i resandet mellan 1997 
och 2000. 

Personer som är gifta eller sambo (ca 70% av intervjupersonerna i 
undersökningen) har ökat sitt kollektivresande både totalt och längs 
E20/Svealandsbanan mellan 1997 och 2000. 

Bland olika sysselsättningar märks att stickprovets egenföretagare 
knappt åkte kollektivt alls i 1997 års undersökning. År 2000 visar analy-
sen en kraftig signifikant ökning. För denna grupp är en mycket stor 
andel av kollektivresorna koncentrerade till korridoren E20/Svea-
landsbanan. Boende anställda med heltidstjänst har signifikanta minsk-
ningar i bilresandet, både totalt och längs E20/Svealandsbanan, mellan 
1997 och 2000. Samtidigt har heltidsanställdas resor med kollektivtrafik i 
korridoren ökat signifikant. Däremot uppvisar varken anställda med 
deltidstjänst, studerande eller pensionärer några signifikanta förändring-
ar mellan åren. 

Den högsta fullbordade utbildningen påverkar också resandet. Inter-
vjupersoner med gymnasie- eller folkhögskoleutbildning har minskat sitt 
bilresande signifikant, både totalt och längs E20/Svealandsbanan, mel-
lan 1997 och 2000. Universitets- och högskoleutbildade har ökat sitt 
kollektivresande längs E20/Svealandsbanan. Gruppen med grundskola 
eller folkskola som högsta fullbordade utbildning visar inga signifikanta 
skillnader mellan åren. 

Resandet varierar också med inkomsten. I analysen har befolkningen 
i stickprovet delats i två grupper, med samlad hushållsinkomst före skatt 
på högst 400 tusen kronor (tkr) respektive med hushållsinkomst över 

 
284 Matstoms (2002) 
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400 tkr. Hushållen med lägre inkomst har minskat sitt bilresande totalt 
och längs E20/Svealandsbanan signifikant, medan hushållen med högre 
inkomst har ökat sitt kollektivresande längs E20/Svealandsbanan. För-
modligen korrelerar här hushållsinkomsten med utbildningen i hög grad. 

Socioekonomiska faktorer tillsammans 
De socioekonomiska grupper där skillnaderna i kollektivresandet längs 
E20/Svealandsbanan har förändrats mest mellan 1997 och 2000 enligt 
analysen av faktorerna var för sig, är män, 25-44 år, har barn som är 
15 år eller yngre, gift eller sambo, arbetar heltid, har universitets- eller 
högskoleutbildning och har en samlad hushållsinkomst på mer än 400 
tkr. Den grupp som uppfyller samtliga dessa kriterier visade sig dock 
vara mindre än 1% av hela stickprovet, varför det inte gick att få fram 
några statistiskt säkerställda förändringar för en ”typisk” person. 

Genom olika kombinationer av socioekonomiska faktorer kan dock 
större grupper urskiljas. En grupp förvärvsarbetande, sammansatt av de 
intervjupersoner som är egenföretagare och anställda som arbetar heltid 
eller deltid, visar samma signifikanta förändringar mellan 1997 och 2000 
som de heltidsarbetande gör, det vill säga minskat bilresande och ökat 
kollektivresande längs E20/Svealandsbanan. Heltidsarbetande är den 
dominerande gruppen bland förvärvsarbetande. 

7.2.9  Sammanfattning av boendes resande 
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Resandet utanför bostadsorten ska ställas i relation till resandet inom 

orten. Det sistnämnda faller dock utanför denna undersöknings ram. 
Generellt gäller att större orter har mindre resande per person utanför 
orten. Nykvarn och även Mariefred och Åkers styckebruk har en pend-
larkaraktär där boendes arbetsplatser till stor del finns utanför bostads-
orten. Boende i Nykvarn gör i genomsnitt nästan 6 resor under en 
vecka, varav 1,3 med kollektivtrafik. Boende i Eskilstuna centrum gör 
däremot bara 1,3 resor utanför bostadsorten, varav 0,5 med kollektivtra-
fik. Genomsnittet för boende i orterna längs Svealandsbanan, Sveatätor-
ter AB+D’, är 3,3 resor per vecka, varav 0,8 med kollektivtrafik. 
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Antal resor utanför bostadsorten de senaste 7 dagarna 2000 
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Totalt resande utanför bostadsorten med bil och med kollektivtrafik hos boende i 
orterna längs Svealandsbanan år 2000. Sveatätorter AB+D’ är Nykvarn, Marie-
fred, Åkers styckebruk, Strängnäs och Eskilstuna centrum, viktat. 

Minskat bilresande, signifikanta skillnader i områden 
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Antal resor utanför bostadsorten de senaste 7 dagarna med bil, under busstrafikperi-
oden (1997) och vid snabbtågstrafik (2000). Sveatätorter AB+D’ är Nykvarn, 
Mariefred, Åkers styckebruk, Strängnäs och Eskilstuna centrum, viktat. 

Statistiskt säkerställda skillnader (minst 95% konfidensintervall) i bo-
endes resande utanför bostadsorten återfinns främst hos boende i de 
centrala delarna av Strängnäs och Eskilstuna. Boende på gångavstånd 
från järnvägsstationerna i Strängnäs och Eskilstuna har minskat sitt bil-
resande mellan 1997 och 2000. För Strängnäs är förändringen i bilresan-
det längs E20 signifikant, för boende i Eskilstuna centrum totalt bilre-
sande. Även boende inom Sveatätorter AB+D’ har minskat sitt bilre-
sande totalt sett. 

Kollektivresandet har ökat i samma grupp. Resandet längs 
E20/Svealandsbanan har ökat för alla Strängnäsbor mellan 1997 och 
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2000, samt för alla boende i tätorterna längs banan (Sveatätorter 
AB+D’). 

Ökat kollektivresande, signifikanta skillnader i områden 
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Antal resor utanför bostadsorten de senaste 7 dagarna med kollektivtrafik. 

Ökat kollektivresande, signifikanta skillnader med boende som bilistgrupper 
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Antal resor utanför bostadsorten de senaste 7 dagarna med kollektivtrafik bland 
boende i Sveatätorter AB+D’. Vanebilister har alltid tillgång till bil. 

Boende längs Svealandsbanan i Sveatätorter AB+D’ som alltid har 
tillgång till bil, vanebilister, har signifikant ökat sitt kollektivresande 
mellan 1997 och 2000. Ökningen är signifikant både för totalt kollektiv-
resande samt för resande längs E20/Svealandsbanan. Inga signifikanta 
skillnader finns för ofta-sällanbilister eller ickebilister. 
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Minskat bilresande, signifikanta skillnader för boende uppdelat på socioeko-
nomiska faktorer var för sig 
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Antal resor utanför bostadsorten de senaste 7 dagarna med bil bland boende i Svea-
tätorter AB+D’. Inga andra signifikanta skillnader i bilresande beroende på kön, 
ålder, barn, boende/civilstånd, sysselsättning, utbildning eller hushållsinkomst har 
konstaterats. 

Minskat bilresande för stickprovspopulationen i åldern 20-24 år kan 
till en del bero på minskat körkortsinnehav i åldersgruppen under den 
studerade perioden. Människor som är anställda med heltidstjänst, har 
gymnasieutbildning respektive har en samlad hushållsinkomst på högst 
400 tkr visar ett signifikant minskat bilresande mellan 1997 och 2000. 
Minskningen gäller både totalt och längs E20. 

Signifikanta ökningar i kollektivresandet längs E20/Svealandsbanan 
har skett mellan 1997 och 2000 för de socioekonomiska grupperna män, 
ålder 25-44 år, har barn 15 år eller yngre, gift/sambo, egenföretagare, 
anställda med heltidstjänst, universitets- eller högskoleutbildade och 
personer med en hushållsinkomst på mer än 400 tkr. Människor som är 
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gifta eller sambo, samt gruppen egenföretagare, har även en statistiskt 
säkerställd ökning av det totala kollektivresandet. 

Ökat kollektivresande, signifikanta skillnader för boende uppdelat på socio-
ekonomiska faktorer var för sig 
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Antal resor utanför bostadsorten de senaste 7 dagarna med kollektivtrafik bland 
boende i Sveatätorter AB+D’. Inga andra signifikanta skillnader i kollektivresande 
beroende på kön, ålder, barn, boende/civilstånd, sysselsättning, utbildning eller hus-
hållsinkomst har konstaterats. 
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7.3  Påverkan på färdmedelsvalet 

7.3.1  Färdmedelsfördelning vid resor utanför bostadsorten 
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Antal resor de senaste 7 dagarna utanför bostadsorten för boende 

längs Svealandsbanan kan analyseras med avseende på färdmedlet, det 
vill säga med bil eller med kollektivtrafik. De största skillnaderna i re-
sande före och efter Svealandsbanans trafikstart har konstaterats hos 
boende på gångavstånd från järnvägsstationen i Strängnäs och Eskils-
tuna. 

Färdmedelsfördelning för boende i Strängnäs vid resor längs E20/Svea-
landsbanan 
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Färdmedelsfördelning för boende på olika avstånd från stationen i Strängnäs vid 
resor längs E20/Svealandsbanan. 0-1 km: gångavstånd, 1-3 km: cykelavstånd. 

För boende på gångavstånd från järnvägsstationen i Strängnäs var 
1997 andelen resor med kollektivtrafik 18% vid resor längs 
E20/Svealandsbanan. År 2000 hade andelen mer än fördubblats till 
45%. För boende på cykelavstånd har också en fördubbling skett från 
8% till 20%, men fortfarande är andelarna kollektivresande utanför bo-
stadsorten längs E20/Svealandsbanan knappt hälften av de som boende 
på gångavstånd hade. 
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Färdmedelsfördelning, boende på gångavstånd från stationen i Eskilstuna, vid 
resor längs E20/Svealandsbanan 1997-2000 
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Gångavstånd: 0-1 km från järnvägsstationen. 

Färdmedelsfördelning, Sveatätorter AB+D’, vid resor längs E20/Svealands-
banan 1997-2000 
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Sveatätorter AB+D’ är boende i Nykvarn, Mariefred, Åkers styckebruk, Sträng-
näs och Eskilstuna centrum, viktat. 

Andelen kollektivresor har fördubblats för gruppen boende på gång-
avstånd från stationerna i Eskilstuna, från omkring ¼ år 1997 till hälften 
2000. Det minskade bilresandet under perioden är signifikant (***), 
medan det ökade kollektivresandet inte är det för denna grupp. 

För boende längs Svealandsbanan (Sveatätorter AB+D’) märks en 
ökning av andelen kollektivresor längs E20/Svealandsbanan, från 19% 
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1997 till 27% år 2000. Områden som ökat är framför allt boende i 
Strängnäs och Eskilstuna centrum. 

Kollektivresandet för boende på de olika orterna skiljer sig något åt 
vid den senaste resan utanför bostadsorten. Nykvarnsborna åker mycket 
buss med SL, men ungefär hälften av de boende angav att de åkte tåg på 
sin senaste kollektivresa utanför bostadsorten. Boende i Åkers stycke-
bruk åker oftare än boende i Mariefred med Länstrafiken i Söderman-
lands busslinjer. Störst andel som åkt med SJ:s tåg relativt annan kollek-
tivtrafik uppvisar boende i Strängnäs, följt av Mariefred och Eskilstuna. 
Den senaste resan är dock inte direkt kopplad till frekvensen tågresor, 
eftersom det i vissa fall är fråga om daglig pendling, och i andra fall 
resor som sker mera sällan. 

7.3.2  Anslutningsresor 
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I intervjun frågas också efter anslutningsresan till och från bussen el-

ler tåget längs Svealandsbanan. Endast ett alternativ kan anges i varje 
ände av buss- eller tågresan. 

De flesta resenärerna i Stockholm tar sig till eller från centralstatio-
nen med andra kollektiva färdmedel. Ungefär 2/3 av resenärerna använ-
der sig av buss, tunnelbana eller SL pendeltåg både 1997 och 2000. 
Även till och från Läggesta är bussresor vanliga, då orterna Åkers 
styckebruk, Mariefred, Stallarholmen med flera ligger på ett avstånd som 
gör det för långt att gå. I Strängnäs, speciellt 1997, och i Eskilstuna är 
det vanligt att resenärerna tar sig till stationen till fots. 

Den största skillnaden mellan 1997 (busstrafik) och 2000 (tågtrafik) 
tycks vara att andelarna som tar sig till eller från stationerna i Läggesta 
och Strängnäs med bil, framförallt de som kör bil, har ökat. Anledning 
tycks främst vara att många bilister väljer att infartsparkera vid dessa 
stationer när de har tågtrafik att tillgå, medan det alternativet inte var 
lika lockande när busstrafiken fortgick. Antalet intervjuer ombord på 
bussar och tåg med resenärer är dock i knappaste laget för att kunna 
göra säkra utsagor om fördelningen mellan färdmedlen. De stationer 
som saknas i diagrammen gör det för att det är ett otillräckligt antal 
intervjuer med resenärer till och från dessa destinationer. 
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Bussresenärers anslutning till och från hållplatsen 1997 
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Kollektivresenärers färdmedel på anslutningsresan till och från busshållplatsen 1997 
vid några av hållplatserna längs sträckan Stockholm–Eskilstuna. 

Tågresenärers anslutning till och från stationen 2000 
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Kollektivresenärers färdmedel på anslutningsresan till och från järnvägsstationen år 
2000 vid några av stationerna längs sträckan Stockholm–Eskilstuna. 

I en studie av anslutningsresorna med högst 3 km längd till de regio-
nala pendeltågen Pågatågen i Skåne visar att det där är 25-40% av tågre-
senärerna som cyklar till eller från järnvägsstationen, 15-20% åker buss, 
40-60% går och 1-5% åker bil eller taxi. Cykelandelen har ökat i sam-
band med de skånska regionaltågssatsningarna.285

 
285 Rystam (1998) 
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Ytterligare en jämförelse kan göras med Halmstad286, en stad som är 
nästan lika stor som Eskilstuna, men liksom i Skåne med ett mer cykel-
vänligt klimat än i Mälardalen. Enligt en resanderäkning tog sig 20% av 
alla resenärer till eller från stationen till fots, 15% med cykel eller mo-
ped, 10% med bil eller mc, 22% fick bilskjuts eller åkte taxi, 14% åkte 
lokal eller regional buss och 20% tog sig dit på annat sätt, inklusive med 
anslutande tåg. Arbetspendlare går och framför allt cyklar i högre grad 
än genomsnittet för alla resenärer till stationen, men får i mindre grad 
bilskjuts.287

En jämförelse mellan Skåne, Halmstad och Svealandsbanan visar att 
skillnaderna är stora beroende på lokala förhållanden. I Halmstad är det 
en mindre andel som går, men fler som cyklar till stationen än i Eskils-
tuna. Även i Skåne är cykelandelen stor. Anslutande busstrafik får dock 
inte högre andelar än 10-20%, med undantag av Läggesta vid Svealands-
banan där det inte finns något egentligt lokalt trafikunderlag. Bilangöring 
har också mindre andelar, förutom i Strängnäs och Läggesta. 

 

7.3.3  Tågresor i allmänhet 
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Boendes senaste tågresor, oavsett sträcka men exklusive SL pendel-

tåg och tunnelbanan, varierar beroende dels på tillgängligheten till tåg-
trafik på bostadsorten, dels på olika socioekonomiska faktorer. Så åker 
boende i Åkers styckebruk till exempel tåg mindre ofta än boende i 
Mariefred och Strängnäs. 1997, före Svealandsbanan, fanns det ingen 
(reguljär) tågtrafik på någon av orterna, förutom i Eskilstuna. Nykvarns-
borna hade relativt nära till fjärrtågen i Södertälje. 

En jämförelse med några andra orter i boendeundersökningen 1997 
visar att de boende längs Svealandsbanan åkte tåg i mindre utsträckning 
1997, men mer år 2000 än i dessa områden. De andra områdena (med 
1997 års värden inom parentes) är Södertälje (10% senaste veckan, 36% 
senaste året), Nyköping (4% senaste veckan, 53% senaste året) och 
Örebro (10% senaste veckan, 58% senaste året). 

 
286 53 487 invånare i Halmstads tätort den 31 december 2000. Källa: SCB 
287 Halmstads kommun, stadsbyggnadskontoret, intervjuer onsdagen den 1 juni 1995. 
Antal svar n=441, svarsfrekvens 78%. 
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Andel av befolkningen som nyligen rest med tåg, Sveatätorter AB+D’ 
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Andelen av befolkningen som nyligen rest med tåg i allmänhet (exklusive SL pendel-
tåg och tunnelbanan) i orterna längs Svealandsbanan. 

En uppdelning efter kön visar att kvinnor boende längs Svealands-
banan åkte tåg något oftare än män. Större skillnader mellan olika grup-
per uppvisar emellertid utbildningsnivåerna. 

Rest nyligen med tåg, boende i Sveatätorter AB+D’ efter kön 
Åkt tåg Kvinnor Män Alla 
 1997 2000 1997 2000 1997 2000 
Senaste veckan 6% 22% 3% 20% 4% 21% 
Senaste månaden 14% 47% 11% 40% 13% 44% 
Senaste året 37% 76% 33% 69% 35% 72% 

Sveatätorter AB+D’: Boende i jämförbara områden i Nykvarn, Mariefred, 
Åkers styckebruk, Strängnäs och Eskilstuna, viktat 

Rest nyligen med tåg, boende i Sveatätorter AB+D’ efter utbildning 
Åkt tåg 
 

Grundskola eller 
folkskola 

Gymnasieskola 
eller folkhögskola 

Universitet eller 
högskola 

 1997 2000 1997 2000 1997 2000 
Senaste veckan 1% 6% 2% 20% 10% 37% 
Senaste månaden 6% 22% 11% 44% 24% 64% 
Senaste året 21% 53% 36% 73% 53% 91% 

Sveatätorter AB+D’: Boende i jämförbara områden i Nykvarn, Mariefred, 
Åkers styckebruk, Strängnäs och Eskilstuna, viktat. Frågan gäller högsta 
fullbordade utbildning 
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Boende som nyligen rest med tåg, Sveatätorter AB+D’ 2000 efter utbildning 
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Boende som nyligen rest med tåg i allmänhet (exklusive SL pendeltåg och tunnelba-
nan) i orterna längs Svealandsbanan under det senaste året (2000), uppdelade på 
högsta fullbordade utbildning. 

Tågresandet hos boende längs Svealandsbanan skiljer sig markant be-
roende på utbildning. Människor med endast grundskoleutbildning (eller 
folkskola) reser mindre ofta än människor med högre utbildning. 37% 
av de boende med universitets- eller högskoleutbildning har rest med tåg 
senaste veckan, och 91% det senaste året. För grundskoleutbildade 
människor är motsvarande värden 6% den senaste veckan och 53% det 
senaste året. Gymnasieutbildade kommer däremellan. Följaktligen gäller 
sambandet att ju högre utbildning populationen har, desto mera används 
färdmedlet tåg, givet liknande förutsättningar. Resandet har också ett 
samband med till exempel pendlingsavstånd och inkomst samt syssel-
sättning och typen av arbetsuppgifter. 

7.4  Påverkan på målpunktsvalet 

Boende Kollektivresenärer

Svealandsbanan

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

Boende Kollektivresenärer

Nyköpingslinjen

Har
åkt bil

Har
åkt koll

Har ej 
åkt bil

Har ej
åkt koll

Har
åkt bil

Har ej 
åkt bil

 
Förändringar i målpunkterna vid resor utanför bostadsorten kan ur-

skiljas för boende på gångavstånd från järnvägsstationen i Eskilstuna. 
Andelen resor längs E20/Svealandsbanan har ökat från omkring 30% 
1997 till närmare 40% 2000. 
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Målpunktsval för boende på gångavstånd från stationen i Eskilstuna 
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Gångavstånd: 0-1 km från stationen i Eskilstuna 

Målpunktsval för boende i Sveatätorter AB+D’ 1997-2000 
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Målpunkt vid resor utanför bostadsorten de senaste 7 dagarna. Sveatätorter 
AB+D’ är boende i Nykvarn, Mariefred, Åkers styckebruk, Strängnäs och Es-
kilstuna centrum, viktat. 

Även boende längs Svealandsbanan i Sveatätorter AB+D’ visade en 
tendens till förändrat målpunktsval efter Svealandsbanans trafikstart, 
med ökat resande i korridoren längs E20/Svealandsbanan. De skillnader 
som fanns var dock relativt små. Jämfört med målpunktsvalet för boen-
de i centrum av Eskilstuna märks det att tågtrafiken inte har samma 
påverkan på resandet i områdena längre ifrån järnvägsstationerna. 
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7.5  Diskussion och sammanfattning 

7.5.1  Resbenägenhet 
Bilinnehavet har förändrats under perioden 1997-2000, genom att det i 
hela landet har blivit några procentenheter flera hushåll med två eller 
flera bilar. Längs Svealandsbanan har dock inte andelen flerbilshushåll 
ökat, och skillnaden är signifikant år 2000. En sannolik förklaring kan 
vara att befolkningens bilbehov har minskat genom tågtrafiken på Svea-
landsbanan. Det märks framför allt genom att andelen hushåll med en 
bil har ökat, medan andelen flerbilshushåll minskat i de centrala delarna 
av Eskilstuna och Strängnäs. 

De bondes senaste kollektivresa längs Svealandsbanan har förskjutits 
i tid sedan tågtrafiken startade. Befolkningen har i analysen delats in i tre 
grupper efter tillgång till bil. Vanebilister har alltid tillgång till bil, ickebi-
lister aldrig. Ofta-sällanbilisterna har tillgång till bil ibland. Bland dessa 
grupper har vanebilisterna ökat andelen som åkt tåg nyligen ganska kraf-
tigt, från 13% som rest senaste månaden (6% senaste veckan) 1997 till 
35% (16%) 2000. Ofta-sällanbilisterna reser mest kollektivt av dessa 
grupper, men ökningen är mindre än för vanebilisterna. Bland ickebilis-
terna är det flera som rest senaste månaden, men färre som rest senaste 
året, det vill säga en ökad resfrekvens bland sällanresenärerna. Denna 
tendens återfinns också bland ofta-sällanbilisterna och vanebilisterna, 
och tyder på ökat socialt och kulturellt utbyte med hjälp av de regionala 
snabbtågen. 

Boendes bil- och kollektivresande har även förändrats mellan situa-
tionen före Svealandsbanan och sedan tågtrafiken startat. Signifikanta 
minskningar av de boendes bilresande märks för boende i Strängnäs 
nära stationen vid resor längs E20/Svealandsbanan, för boende i Eskils-
tuna centrum totalt, och för alla boende i tätorterna längs Svealandsba-
nan. Signifikanta ökningar i kollektivresandet märks för boende i hela 
Strängnäs vid resor längs E20/Svealandsbanan, samt för alla boende i 
tätorterna längs Svealandsbanan vid resor längs denna. Uppdelat på 
olika grupper efter bilinnehav har vanebilisterna signifikant ökat kollek-
tivresandet, både totalt och enbart längs E20/Svealandsbanan. 

Resfrekvensen hos boende uppdelade i olika socioekonomiska grup-
per visar att bilresandet har minskat signifikant i åldersgruppen 20-24 år, 
anställda med heltidstjänst, boende med gymnasieutbildning och hus-
hållsinkomst under 400 tkr. Kollektivresandet längs E20/Svealands-
banan har ökat signifikant för män, för åldersgruppen 25-44 år, för för-
äldrar med barn 15 år eller yngre, för gifta eller sammanboende (även 
totalt kollektivresande), för egenföretagare (även totalt kollektivresande), 
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för anställda med heltidstjänst, för boende med universitetsutbildning 
och för boende med en hushållsinkomst över 400 tkr. 

Analysen visar att det främst är människor i produktiv ålder med till-
gång till bil och relativt god ekonomi som ökat sitt tågresande. Denna 
grupp, socialgrupp 2 eller medelklassen, utgör en majoritet av befolk-
ningen i landet. 

Män i Sverige reser i genomsnitt både mer och längre sträckor än vad 
kvinnor gör, speciellt vid arbetsresor och tjänsteresor.288

Om skillnaderna mellan könen kompletteras med ytterligare ett ur-
valskriterium, till exempel universitets- eller högskoleutbildning i inter-
vjuundersökningen, så finns inte någon signifikant skillnad mellan män 
och kvinnor i resandet utanför bostadsorten. Urvalet är dock begränsat, 
och skulle stickprovet ha varit större kan det hända att den ej säkerställ-
da skillnaden som ändå framkommer skulle bli signifikant. 

 I undersök-
ningen bland boende i Sveatätorter AB+D’ finns det signifikanta skill-
nader i bilresande, där män har fler resor utanför bostadsorten, både 
totalt och längs E20/Svealandsbanan de senaste 7 dagarna både 1997 
och 2000. Däremot var det ingen signifikant skillnad i kollektivresande 
mellan könen något av åren. Män har dock ökat sitt kollektivresande 
signifikant sedan tågtrafiken på Svealandsbanan inleddes. 

Individens kön måste dock sättas i sitt socioekonomiska och kultu-
rella sammanhang, det vill säga genus. Våra genus är ett resultat av exi-
sterande sociala och ekonomiska maktstrukturer.289 I överförd bemär-
kelse kan skillnaderna mellan könen i till exempel resande utanför bo-
stadsorten följaktligen bero på våra manliga respektive kvinnliga genus, 
där män reser mer av sociala och ekonomiska skäl. Till manligt genus 
hör också att betrakta bilen som något mer än ett transportmedel, och 
bilanvändande tenderar för män i allmänhet i högre grad än för kvinnor 
att också bli ett utslag av bekräftelse och makt. Män kör oftare bil, me-
dan kvinnor i högre grad åker som passagerare, trots att båda parterna 
kan äga bil och ha körkort.290

Det är tänkbart att små grupper av män och kvinnor med i övrigt 
likvärdiga socioekonomiska faktorer (till exempel en grupp ensamståen-
de utan barn som arbetar heltid och är universitetsutbildade etc.) skulle 
uppvisa likvärdiga resmönster, men eftersom kvinnor i högre grad fort-
farande har lägre inkomster, arbetar deltid och sköter hushållet uppvisar 
kvinnor som kollektiv ett mindre resande än vad män gör. Det gäller 
även pendling på längre avstånd. Dock tycks tågtrafiken på Svealands-

 

 
288 RES 2000. Den nationella reseundersökningen (2001) 
289 Wajcman (1991) 
290 Polk (1998) 
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banan ha utjämnat skillnaderna i bilresande och kollektivresande utanför 
bostadsorten mellan könen i viss mån. 

7.5.2  Färdmedelsvalet 
Fördelningen mellan kollektivresor och bilresor vid resor längs 
E20/Svealandsbanan varierar beroende på bostadens avstånd till järn-
vägsstationen. Störst andel kollektivresor är det i närheten, på gångav-
stånd, från stationen. Mellan 1997 och 2000 har andelen kollektivresor 
ökat kraftigt. I Strängnäs på gångavstånd har andelen ökat från 20% till 
45% kollektivresor, och på cykelavstånd från 10% till 20% kollektivre-
sor. Boende i Eskilstuna centrum har ökat andelen från 25% 1997 till 
50% år 2000. För alla boende i tätorterna har andelen kollektivresor 
längs E20/Svealandsbanan ökat från ungefär 20% till nästan 30%. 

Andelarna av resenärerna som väljer olika färdmedel på anslutnings-
resorna till och från stationerna har varit relativt stabila i Stockholm och 
Eskilstuna före och efter Svealandsbanan. I Läggesta och Strängnäs 
märks däremot en ökad andel resenärer som reser till eller från stationen 
med bil. Det tyder på att tågtrafiken attraherar boende i ett större om-
land, som kanske hellre väljer att åka tåg till Stockholm istället för att 
resa med bil hela vägen. Denna tendens är svagare i Eskilstuna, vilket 
kan tyda på att omlandet runt stationen är mindre genom de längre res-
tiderna vid pendling till Stockholm. 

Det finns en tydlig koppling mellan tågresande i allmänhet och ut-
bildningsnivå. Universitets- eller högskoleutbildade personer reser be-
tydligt mera med tåg än människor med lägre utbildning. Det har natur-
ligtvis också ett samband med inkomst, yrke och arbetsuppgifter, och i 
ett vidare perspektiv den personliga nyttan av resan som individen har 
att väga mot den generaliserade reskostnaden. 

7.5.3  Anslutningsresor 
Efterfrågan på tågresor är väsentligt högre hos boende nära järnvägssta-
tionerna än hos boende som måste använda något färdmedel för en 
anslutningsresa. Den lokala och regionala busstrafik som ansluter till 
järnvägsstationerna innebär minst ett extra byte och har ofta ett bristfäl-
ligt utbud, med låg turtäthet eller att restiderna är för långa för att kol-
lektivresan som helhet ska kunna vara ett alternativ till bilresan. Taxi för 
anslutningsresan är ett alternativ som för de flesta resenärer är bra, men 
för privatresenärer är det samtidigt för dyrt. 

Samhällsplaneringen är avgörande för att få god tillgänglighet och 
höga andelar kollektivresande. Stationerna bör lokaliseras där bebyggel-
sen är tät och där många människor kan nå sina mål med en anslut-
ningsresa till fots. I det sammanhanget är det förmodligen viktigare med 
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många arbetsplatser och stora serviceinrättningar än bostäder nära järn-
vägsstationerna, eftersom det kan möjliggöra pendling med kollektivtra-
fik för flera människor än som skulle ha varit möjligt om ett relativt glest 
bostadsområde omringat stationen. Korta anslutningsresor, helst till 
fots, är avgörande för attraktiviteten.291

Det finns också exempel på att det går att utveckla den lokala buss-
trafiken, vilken i ett regionalt perspektiv tillsammans med tågtrafiken då 
kan fungera bättre som ett system. I till exempel Ockelbo har detta skett 
genom att linjetrafik, skolskjuts och en viss del av färdtjänstresandet 
samordnats till en enda trafiklösning. Det har gett ett totalt sett bättre 
utbud för alla resenärer och också en kraftig ökning av resandet.

 

292

7.5.4  Målpunktsvalet 

 An-
ropsstyrd kollektivtrafik och nya datorbaserade informationssystem i 
samarbete mellan olika marknadsaktörer skulle kunna öppna nya möj-
ligheter att ge ett attraktivt utbud från dörr till dörr. Den skulle bättre än 
dagens kollektivtrafik kunna anpassas till individuella behov, men samti-
digt vara billigare än bil eller taxitransport. Attraktiva anslutningar till 
tågen skulle locka nya resenärer och förstora det omland som med tåg-
trafiken har bra tillgänglighet. 

En tendens till förändring i målpunktsvalet kan urskiljas. Andelen resor 
längs E20/Svealandsbanan av totalt antal resor utanför bostadsorten har 
ökat för boende längs Svealandsbanan. Tendensen är tydligast för boen-
de nära stationen, som i Eskilstuna centrum. 

7.5.5  Hypoteser 
6. Det radikalt förbättrade utbudet av tågtrafik med Svealandsbanan medför att 

tillgängligheten ökar, vilket gör att människor reser mer, väljer andra färdmedel 
och andra målpunkter än före utbudsförändringen. 
Förändringarna sker i vissa fall långsamt. Konstaterade förändringar, 

eller tendenser, är att det totala resandet ökat, en högre andel resor sker 
med tåg jämfört med andra färdmedel, och även en förskjutning mot en 
större andel målpunkter i korridoren längs E20/Svealandsbanan än 
andra resmål. Intervjuundersökningarna och tillgänglighetsstudien ger 
samma slutsatser. Hypotesen accepteras, men borde följas upp under en 
längre tid. 

 
291 Rietveld (2000) 
292 Börjesson, Ljungberg och Tiderman (1997) 
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7. Den ökade attraktiviteten för kollektivtrafiken gör att människors beroende av 
bil för regionala resor minskar, vilket medför att bilinnehavet minskar. 
I området längs Svealandsbanan kan ett stagnerande bilinnehav mär-

kas, medan det i hela riket har skett en ökning i innehavet av en andra 
bil i hushållen. Effekten tycks vara tydligast i tätorternas centrala delar 
enligt intervjuundersökningarna där andelen flerbilshushåll har minskat, 
men är i allmänhet inte signifikant med den graden av disaggregering. 
Hypotesen kan accepteras, men med en liten reservation. 

8. Anslutningsresor till och från järnvägsstationerna sänker tillgängligheten och 
attraktiviteten för kollektivtrafiken jämfört med bilresa. 
Effekterna på resbeteendet är mycket tydliga hos boende på gångav-

stånd från järnvägsstationerna, men mindre på längre avstånd, som 
framgår av intervjuundersökningarna. Stationer lokaliserade långt ifrån 
bebyggelse och arbetsplatser har också mindre marknadsandelar för 
tågresandet än stationer med en central lokalisering. Det är uppenbart 
att tillgängligheten till stationen är avgörande för resandet. Gångavstånd 
ger ett betydligt högre resande än en anslutningsresa med annat färdme-
del, vilket både intervjuundersökningarna och tillgänglighetsstudien 
visar. Till viss del är det beroende på resärende och samhällenas struk-
tur, men som generellt konstaterande kan hypotesen accepteras. 
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8. Tillgänglighet 
Tillgängligheten (se definition i avsnitt 2.2) kan vara ett resultat av för-
ändringar i utbudet av fysiska transporter. Det finns därför en koppling 
mellan utbud, resande (efterfrågan) och tillgänglighet. I detta kapitel 
beskrivs resultaten av flera olika metoder att studera skillnad i tillgäng-
lighet före och efter trafikstarten på Svealandsbanan. 

8.1  Individuella tillgänglighetsmått 

8.1.1  Tillgänglighet som tidsgeografi 
I tidsgeografin kan en individs position i tid och rum illustreras genom 
de yttre begränsningarna för individens möjligheter att förflytta sig. 
Uppritat i ett tids-rumsdiagram bildas prismor. Det figurerna illustrerar 
är således nåbarhet till landareal inom en viss tid, eller en geografisk 
potentiell tillgänglighet. Däremot saknar metoden en värdering av vilket 
värde arealen har för individen. Som specialfall betraktas här den poten-
tiella tillgängligheten från en punkt vid Eskilstuna järnvägsstation. Till-
gängligheten illustreras då som den snittarea ett prisma har efter en 
timmes resa. Förenklat kan då prismat se ut som en upp- och nedvänd 
kon, där basen är den nåbara ytan inom given tid. 

Med busstrafik före Svealandsbanan kunde en person i Eskilstuna nå 
större delen av det egna länet längs E20 inom en timmes restid. Även i 
andra riktningar kom individen ungefär lika långt inom denna tid, vilket 
ger en mer eller mindre cirkulär nåbar area (se figur). 

Karakteristiskt för den snabba tågtrafiken är att den potentiella till-
gängligheten blir utsträckt i banans längdriktning. Det bildas följaktligen 
en asymmetrisk kon längs banan. Dessutom bildas några satellitkoner 
runt de järnvägsstationer dit restiden är kortare än en timme, och där det 
är möjligt att nå en yta runt stationen inom en timme. 

Slutsatsen av den tidsgeografiska ansatsen är att den potentiella till-
gängligheten har ökat genom Svealandsbanans tillkomst. Även om arean 
av snittet i prismat går att beräkna, det vill säga den upp- och nedvända 
konens botten, kan man utgå från att arean är ett dåligt mått på värdet 
av tillgängligheten eftersom närmare information om områdets egen-
skaper saknas vid en grafisk analys. 
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Potentiell tillgänglighet från Eskilstuna före Svealandsbanan 

Eskilstuna Strängnäs
SödertäljeNykvarn

Stockholm

Läggesta

Flemingsberg

Centralstation

1 timme

tid

x

y0  
Det tidsgeografiska synsättet på tillgänglighet. Prismats (konens) snittarea visar hur 
stor landareal som kunde nås inom en timmes restid med kollektivtrafik från Es-
kilstuna före Svealandsbanan. 

Potentiell tillgänglighet med Svealandsbanan från Eskilstuna 

Eskilstuna Strängnäs
SödertäljeNykvarn

Stockholm

Läggesta

1 timme

tid

x

y0

Flemingsberg

Centralstation

 
Landareal som kan nås inom en timmes restid med kollektivtrafik från Eskilstuna, 
med Svealandsbanan. En asymmetrisk kon i banans längdriktning och några satel-
litkoner är en typisk effekt av snabb tågtrafik. 

8.2  Distansmått 

8.2.1  Restider vid sex typresor 
Restider kan användas som ett enkelt tillgänglighetsmått. Restiderna 
anges här i verklig tid, det vill säga den tid som en resenär skulle kunna 
hitta i tidtabeller för bussar och tåg. I exemplet visas restiderna vid sex 
olika typresor, där minst en länk i reskedjorna är en resa längs 
E20/Svealandsbanan med buss eller på Svealandsbanan med snabbtåg. 
Avsikten med typresorna är att visa hur restiden förändrats i några ty-
piska reserelationer och resärenden före och efter utbudsförändringen. 

Typresorna kan också genomföras i omvänd riktning. I bilaga 9 
framgår hur färdvägen och tider beräknats i detalj. 
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Typresor längs Svealandsbanan 

 
 

 Startpunkt Målpunkt 
1 Torshälla, Östra torget IKEA, Kungens kurva, Huddinge  
2 Eskilstuna centrum Näringsdepartementet, Jakobsgatan 26, 

Stockholm 
3 Strängnäs centrum KTH, Teknikringen 72, Stockholm  
4 Mariefreds centrum AstraZeneca R&D H.Q., Kvarnbergaga-

tan 12, Södertälje  
5 Åkers styckebruks centrum Mälarsjukhuset, Eskilstuna 
6 Nykvarns centrum Arlanda flygplats, terminal 5 

Restiderna med bil är modellberäknade med Samperssystemet och 
avser 1998. Tillägg för eventuella köer i vägsystemet ingår i restiderna. 
En förändring till år 2000 är att motorvägsetappen mellan Eskilstuna 
och Arphus (Härad/Strängnäs) öppnades, vilket här beräknas spara 
5 minuter i bilrestiden. Restiderna med kollektivtrafiken är däremot 
beräknade utifrån de tidtabeller som gällde våren 1997, före Svealands-
banan, respektive våren 2000, med tågtrafik på Svealandsbanan. I kollek-
tivrestiderna ingår promenadtid (gång), väntetid och åktid. I samtliga 
alternativ antas den första promenadtiden vara 5 minuter till busshåll-
platsen eller järnvägsstationen, därefter 5 minuters väntetid innan bus-
sen eller tåget avgår. Vid byten av färdmedel används realtider, det vill 
säga verklig väntetid enligt tidtabell (vikt = 1). Väntetiden inkluderar i 
dessa fall kortare promenader mellan färdmedlen. 
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Typresa 1: Torshälla–Kungens kurva 
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Bilrestiden mellan Torshälla utanför Eskilstuna och Kungens kurva i 

Huddinge kommun, ett stort område med arbetsplatser och handel, var 
1:30 1997, och 1:25 år 2000 sedan motorvägsetappen Eskilstuna–
Arphus öppnats. För kollektivresenären före Svealandsbanan (buss 
1997) var den 3:15, och med Svealandsbanan 50 minuter kortare, 2:25. 
Restiderna är för långa för daglig pendling och med kollektivtrafik krävs 
det flera anslutningsresor, vilket genom väntetiderna och de låga hastig-
heterna i lokal busstrafik innebär långa restider. 

Typresa 2: Eskilstuna centrum–Stockholms city 
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Med bil var restiden från centrum av Eskilstuna till city i Stockholm 

1:40 före motorvägsetappen Eskilstuna–Arphus, och 1:35 sedan den 
öppnats för trafik. Med buss var restiden 2:30, och med tåg på Svea-
landsbanan ca 1:20. Det går därmed snabbare att resa med tåg än med 
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bil mellan centrum av orterna. En förutsättning är att inga anslutnings-
resor annat än kortare promenader ingår. 

Typresa 3: Strängnäs–Stockholms innerstad 
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Strängnäs ligger närmare Stockholm än Eskilstuna. Det innebär att 

tillgängligheten till Stockholms arbetsmarknad ökar. På samma tid som 
resenären från Eskilstuna kommer till Stockholms cityområde, når rese-
nären från Strängnäs hela innerstaden, trots att en anslutningsresa med 
tunnelbanan är inräknad. Bilrestiden var 1:25, bussrestiden 2:00 och 
tågrestiden från start till mål 1:20. 

Typresa 4: Mariefred–Södertälje 
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Bilrestiden mellan Mariefred och Södertälje (AstraZeneca) är drygt 

en halvtimme. Kollektivrestiden med buss 1997 var 1:30, med byten i 
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Läggesta och Södertälje hamn. Med tåg på Svealandsbanan är restiden 
nästan densamma. Däremot går det att åka på 1:10 med direktbussen. I 
alla alternativen är dock skillnaden mellan bilrestid och kollektivrestid 
betydande. 

Typresa 5: Åkers styckebruk–Eskilstuna 
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Med bil tog det en halvtimme att åka från Åkers styckebruk till Mä-

larsjukhuset i Eskilstuna 1997. Sedan motorvägsetappen på E20 öppnats 
sjönk dock bilrestiden till 0:25. Med länstrafikens bussar tog det 1:25, 
med byte i Strängnäs. Tågrestiden blev densamma, men byte från buss 
till tåg i Läggesta och från tåg till lokalbuss i Eskilstuna C. Även på den-
na kortare resa går det väsentligt fortare att åka bil än att åka kollektivt. 

Typresa 6: Nykvarn–Arlanda flygplats 
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Bilresan mellan Nykvarn och Arlanda flygplats tog drygt 1:30. Med 
SL, först buss Nykvarn–Södertälje centrum, sedan pendeltåg Södertälje 
centrum–Märsta och slutligen buss Märsta–Arlanda, tar resan 2:30. Med 
SJ buss Nykvarn–Stockholm cityterminalen och flygbuss Citytermina-
len–Arlanda tog resan 2:10 år 1997. Notera att skillnaden i restid till 
Stockholm C var minimal, bara 5 minuter till SL:s nackdel (1:25 jämfört 
med 1:20). Det kan förklaras av att SJ:s bussar behövde relativt mycket 
tid att angöra järnvägsstationerna i Södertälje, och för att komma in i 
centrala Stockholm. Med Svealandsbanan år 2000 var restiden till Stock-
holm C 0:40, och till Arlanda 1:10. Tågresan går därmed snabbare än 
bilresan. 

8.2.2  Skillnad mellan reella och modellberäknade restider 
De tidtabellsberäknade restiderna som använts i typresorna mellan defi-
nierade prognosområden (se bilaga 9), skiljer sig från de restider som 
beräknats med det använda trafiknätet i Samperssystemet (se bilaga 8). 

Skillnader mellan reella och modellberäknade restider för typresorna 
 Buss (SJ) 1997 Tåg, Svealandsbanan 2000 

 
Real 
restid 

Modell-
restid Skillnad 

Real 
restid 

Modell-
restid Skillnad 

Typresa 1 3:16 3:29 0:13 2:25 2:29 0:04 
Typresa 2 2:32 3:13 0:41 1:22 2:19 0:57 
Typresa 3 2:02 3:25 1:23 1:19 2:21 1:02 
Typresa 4 1:30 1:48 0:18 1:27 1:40 0:13 
Typresa 5 1:25 2:30 1:05 1:25 2:30 1:05 
Typresa 6 2:10 3:01 0:51 1:12 2:11 0:59 

Skillnaderna är emellertid inte helt proportionellt fördelade mellan 
reella restider och modellberäknade restider på de olika typresorna. Någ-
ra orsaker till skillnaderna jämfört med det använda trafiknätet i modell-
systemet kan vara att de beräknade tiderna för anslutningsresor, väntetid 
och bytestid skiljer sig från verkliga tider. Promenadtiden till stationen 
(första länken) kan i vissa fall vara underskattad i de reala restiderna. 
Eventuellt kan det i vissa fall också vara skillnader i färdväg. 

Dessutom kan felaktigheter i kodningen av utbudet och i det använ-
da trafiknätet med länkar och noder inte uteslutas. Ett konstaterat fel är 
att noden för Läggesta station är felplacerad i nätet. Läggesta har där 
hamnat i Mariefred, vilket gör att modellsystemet räknar med att Marie-
fredsborna har gångavstånd (gånglänk) till stationen, medan boende i 
Åkers styckebruk istället får en längre bussresa än i verkligheten. Det 
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förklarar den relativt lilla skillnaden mellan reell och modellberäknad 
restid i typresa 4 (Mariefred–Södertälje). 

Typresa 1, Torshälla–Kungens kurva, har i princip samma reala som 
modellberäknade restider. En orsak kan vara att de två till tre bytena 
som är nödvändiga på denna kollektivresa inte är samordnade mellan SJ 
och länstrafiken, vilket innebär att bytestiden går mot halva turintervallet 
även i verkligheten. Typresa 4, Mariefred–Södertälje, har också flera 
byten, men där räknar modellsystemet bort en bussanslutning genom att 
Läggesta station är felplacerad. I det senare fallet är det också oklart hur 
mycket den direkta busstrafiken mellan orterna, med kortare restider 
men med låg turtäthet, påverkar den modellberäknade restiden för buss. 

De övriga fyra typresorna har i allmänhet en skillnad på omkring en 
timme mellan tidtabellsrestiderna och de modellberäknade restiderna. 
Med tanke på att turtätheten på Svealandsbanan är en gång i timmen 
kan knappt en halvtimme av skillnaden förklaras av modellberäknad 
bytestid, som är halva turintervallet. Men återstående skillnad innebär att 
kollektivtrafiken i modellen framstår som sämre än den borde vara. 

Nåbarhet till arbetsplatser från Eskilstuna centrum 
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Potentiell tillgänglighet från Eskilstuna centrum. Modellberäknade restider för tåg 
på Svealandsbanan med Samperssystemet respektive korrigerade modellberäknade 
restider, minskade med en halvtimmes restid (Tåg -30 min). 

Ett exempel på potentiell tillgänglighet får illustrera skillnaden, näm-
ligen nåbarhet till arbetsplatser från Eskilstuna centrum med tåg. Den 
ljusa kurvan, ”Tåg (Sampers)”, visar hur många arbetsplatser det går att 
nå från Eskilstuna centrum med tåg (kollektivtrafik) inom ett tvåtim-
marsintervall med de restider som modellsystemet beräknar. Den mörka 
kurvan ”Tåg -30 min” visar hur många arbetsplatser som går att nå 
inom samma intervall om de modellberäknade tiderna minskas med en 
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halvtimme. I praktiken innebär det att restiderna dörr till dörr från Es-
kilstuna centrum till Stockholms city, typresa 2, med Sampers beräknas 
till 2:19 med snabbtåg på Svealandsbanan. Med 30 minuters korrektion 
blir det 1:49. Den reala restiden är dock bara 1:22 i typresa 2, men det 
kan vara rimligt att anta en viss marginal av samma skäl som modellen 
räknar medeltider (turtäthet, bytesmotstånd, väntetidsvikt). 

Exemplet visar att det blir en väsentlig skillnad mellan restiderna. 
Med de ursprungliga modellberäknade restiderna nås inom 60 minuter 
35 000 arbetsplatser. Enligt den andra kurvan med korrigerade restider 
nås 100 000 arbetsplatser på samma tid. Vid 90 minuters restid är skill-
naden ännu större; 100 000 arbetsplatser med okorrigerade restider, 
medan det med en halvtimmes kortare restider går att nå 600 000 ar-
betsplatser. Resgenereringen påverkas följaktligen betydligt av vilka 
restider modellen antar. Vid en timmes restid nås tre gånger så många 
arbetsplatser med korrigerade restider, och vid en och en halv timmes 
restid nås sex gånger fler arbetsplatser, vilket ger flera arbetsresor. 

I det följande visas kumulativa diagram där 30 minuter har dragits 
bort från de med Sampers modellberäknade restiderna. I övriga tillgäng-
lighetsberäkningar som redovisas på kartor ingår dock de med modellsy-
stemet ursprungligen beräknade restiderna. 

8.3  Kumulativa mått 

8.3.1  Nåbarhet till arbetsplatser 
Antalet arbetsplatser som finns inom en viss tidsradie vid en resa dörr 
till dörr visas här i kumulativa diagram, med situationen före (buss) och 
efter Svealandsbanan (tåg). Restiderna är modellberäknade med Sam-
perssystemet, men korrigerade med 30 minuter. Ett undantag är dock 
diagrammet från Mariefred, där de modellberäknade restiderna är mins-
kade med 20 minuter. Orsaken är att Läggesta station i det använda 
nätet är placerad på fel ställe, i Mariefred, varför 10 minuters bussresa 
har lagts till. 

De minskade restiderna innebär här att kurvan inte passerar genom 
origo, eftersom ortens egen arbetsmarknad kan nås på kortare tid än 
30 minuter även i Sampers. Avsikten är dock framför allt att visa hur 
den potentiella tillgängligheten till framför allt Stockholms stora arbets-
marknad har påverkats av de snabbare kollektivförbindelserna. 

Ur ett annat perspektiv är antalet förvärvsarbetande personer (ar-
betskraft) som kan nås inom en viss restid mer intressant än antalet 
arbetsplatser. Det gäller till exempel för lokalisering av företag. Antalet 
arbetsplatser och arbetskraft har dock mycket lika utfall, vilket gör att 
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diagrammen också kan tolkas som antalet arbetskraft (förvärvsarbetande 
personer) boende inom en viss restid. 

Restiderna från dörr till dörr vid arbetsresor i allmänhet är i de flesta 
fall kortare än 60 minuter. Det finns dock tecken som talar för att tåg-
pendling kan attrahera mera långväga pendlingsresor. Det motiverar att 
redovisningen i diagrammen omfattar två timmar, även om det är myck-
et ovanligt med fullt så långa arbetsresor. 

Eskilstuna 

Nåbarhet till arbetsplatser från Eskilstuna centrum inom två timmars resa 
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Antal arbetsplatser som nås med upp till 120 minuters restid med kollektivtrafik 
från stationen i Eskilstuna. 

Med busstrafiken före Svealandsbanan nåddes omkring 85 000 ar-
betsplatser inom 60 minuter från Eskilstuna centrum. I första hand 
motsvarar det arbetsplatserna i Eskilstuna och Västerås med omland. 
Först efter en och en halv timmes restid började arbetsplatserna i Stock-
holms län synas i diagrammet, men inte heller två timmar räckte för att 
nå Stockholm. 

Med tågtrafiken nås bara lite flera arbetsplatser inom 60 minuter, un-
gefär 100 000. Ökningen inom den reslängd som är mest frekvent för 
arbetsresor är alltså jämförelsevis blygsam. Hela Södertäljes arbetsmark-
nad inryms inom 70 minuter, och en halv miljon arbetsplatser nås inom 
en restid på 1:25. Inom två timmar går det att nå större delen av Stock-
holms arbetsmarknad från Eskilstuna centrum. 
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Nåbarhet till arbetsplatser från Strängnäs inom en timmes resa 
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Antal arbetsplatser som kan nås med upp till 60 minuters restid med kollektivtra-
fik från Strängnäs. 

Nåbarhet till arbetsplatser från Strängnäs inom två timmars resa 
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Antal arbetsplatser som kan nås med upp till 120 minuters restid med kollektivtra-
fik från Strängnäs. 

Strängnäs 
Diagrammet över nåbarhet till arbetsplatser inom en timmes restid från 
Strängnäs visar framför allt hur arbetsmarknaderna i Eskilstuna har 
kommit närmare. Med buss nåddes arbetsplatserna i centrala Eskilstuna 
på omkring 40 minuter, med tåg på omkring 20 minuter, och hela Es-
kilstuna med ytterligare drygt 20 minuters restid i båda fallen. 

Inom 60 minuters restid har antalet arbetsplatser som går att nå med 
tåg från Strängnäs centrum ökat från 30 000 till 100 000, eller en ökning 
med 220%. Med tåg går det att nå en halv miljon arbetsplatser inom 
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1:20, och en miljon inom 2:00 (men två timmar är i allmänhet för långt 
för daglig arbetspendling). Med busstrafiken nåddes inte Stockholms 
arbetsmarknader alls inom rimligt pendlingsavstånd. 

Mariefred 

Nåbarhet till arbetsplatser från Mariefred inom två timmars resa 
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Antal arbetsplatser som kan nås med upp till 120 minuters restid med kollektivtra-
fik från Mariefred. 

Nåbarheten inom en timmes resa från Mariefred har förbättrats. Med 
busstrafiken kunde man nå omkring 12 000 arbetsplatser inom 60 minu-
ter, med tågtrafiken 48 000, en ökning på 300%. Med busstrafiken bör-
jade Mariefredsborna nå Stockholms arbetsmarknad först efter 1:40 
(100 minuter), medan Södertälje och Eskilstuna kunde nås på något 
kortare tid. Efter drygt två timmar nåddes en halv miljon arbetsplatser. 
Med tåg på Svealandsbanan nås en halv miljon arbetsplatser efter knappt 
1:30. 

Nåbarheten är ungefär densamma från Åkers styckebruk som från 
Mariefred. I det använda nätet vid modellberäkningen är Läggesta sta-
tion felplacerad, och särskilda diagram för Åkers styckebruk visas därför 
ej. Diagrammen för Mariefred är kompenserade för detta fel. 

Nykvarn 
Tågtrafiken med Svealandsbanan innebär att antalet arbetsplatser 

som kan nås från Nykvarn inom 60 minuter med kollektivtrafik har ökat 
från 45 000 före till 520 000 efter, en ökning med drygt 1 000%. Det 
innebär att Nykvarn har fått en mycket stor potentiell tillgänglighetsför-
bättring när en stor del av Stockholms arbetsmarknader nu går att nå 
inom en timme. 



 

 Svealandsbanan  273 

Nåbarhet till arbetsplatser från Nykvarn inom två timmars resa 
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Antal arbetsplatser som kan nås med upp till 120 minuters restid med kollektivtra-
fik från Nykvarn. 

8.4  Nyttobaserade mått och andra Sampersresultat 
Avsnittet inleds med de med modellsystemet Sampers framtagna prog-
nosresultaten för restidsvinster, ressträcka samt andel bil- respektive 
kollektivtrafik för arbetsresor. Därefter följer en redovisning av tillgäng-
lighetsberäkningar av det nyttobaserade måttet logsumma. 

I det följande används modellberäknade restider med Samperssyste-
met utan undantag. När det gäller relativa skillnader mellan före och 
efter Svealandsbanan överensstämmer de modellberäknade restiderna 
bra med de reella restidsvinsterna. 

8.4.1  Restidsvinster med kollektivtrafiken 
Restiderna med kollektivtrafiken är en viktig del i de tillgänglighetsför-
bättringar som kan antas bli följden av Svealandsbanan. 

Störst minskning i de samlade restiderna med kollektivtrafik för 
Strängnäs del märks vid resor till och från Nykvarns kommun, vilket till 
stor del beror på den ökade turtätheten genom att alla tåg stannar i Ny-
kvarn, till skillnad från den tidigare busstrafiken. Även vid resor till 
Stockholm och korridoren norrut via Arlanda/Märsta till Uppsala blir 
det stora förkortningar, det senare en effekt av att tågen på Svealands-
banan framförs genomgående till Uppsala. Vid resor västerut, mot 
Kungsör, Arboga och bortom, märks kraftiga restidsvinster tack vare att 
tågtrafiken är genomgående till Hallsberg. 
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8.4.2  Ressträcka vid arbetsresor 
De i genomsnitt kortaste arbetsresorna från varje område finner man i 
större tätorter. Längre arbetsresor tyder på sämre tillgänglighet, och de 
områden som har längst arbetsresor är följaktligen landsbygdsområden 
där det är långt till större tätorter. 

Genomsnittliga ressträckor vid arbetsresor med motoriserade färd-
medel, det vill säga exklusive gång och cykelresor, för boende i respekti-
ve område i åldrarna 22-64 år, var 22 km i Eskilstuna centrum i områ-
dena vid järnvägsstationen, 32 km i Strängnäs tätort och 37 km i Ny-
kvarns tätort efter trafikstarten på Svealandsbanan. Av dessa genom-
snittliga ressträckor beräknade modellen att de snabba regionaltågen på 
Svealandsbanan innebar en ökning med upp till 8 km för boende i Es-
kilstuna centrum, medan de i centrala Strängnäs ökade med knappt 
4 km. I Nykvarns tätort var ökningen drygt 5 km. 

Ökningarna är främst ett resultat av ökad långpendling med tåg på 
Svealandsbanan, men kan till en mindre del också hänföras till minskad 
trängsel i vägnätet till följd av att en del bilresenärer väljer tåg istället. 
Det möjliggör längre ressträckor för återstående (och nytillkomna) bilre-
senärer inom en given restid, till den nivå när en ny jämvikt uppstått. 

8.4.3  Andel arbetsresor med bil och med kollektivtrafik 
Det regionala arbetsresandet i norra Södermanland sker huvudsakligen 
med bil, men en viss del sker med tåg eller buss. På kartorna redovisas 
arbetspendling med andelarna bilresor alternativt kollektivtrafik, samt 
skillnad mellan före och efter Svealandsbanan. 

Andel bilresor 
Eskilstuna centrum runt järnvägsstationen beräknas ha en andel på som 
lägst 25-30% bil vid regionala arbetsresor, men betydligt mer i tätortens 
perifera delar. I Strängnäs tätort är andelen 58%, i Mariefred 61% och i 
Åkers styckebruk 74%. Nykvarns tätort har 52% bilandel, men högre i 
områdena runt omkring. 

I så gott som alla områden i närheten av järnvägsstationerna längs 
Svealandsbanan beräknar Sampers minskningar i andelen bilresande till 
arbetet. I Eskilstuna kommun beräknas minskningarna vara mindre än 
1 procentenhet. I Strängnäs inklusive Abborrberget minskar andelen 
bilresande med mellan 2 och 3 procentenheter, men mindre i resten av 
kommunen (och en beräknad ökning i Åkers styckebruk som beror på 
att Läggesta station är felplacerad i modellen). Störst minskning i ande-
len arbetsresande med bil beräknas för Nykvarns kommun, där minsk-
ningen i tätorten beräknas till över 10 procentenheter. 
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Restidsvinster med kollektivtrafik från Strängnäs 

 
Minskning av restiden (minuter) med kollektivtrafik från Strängnäs till alla andra områden i 
Mälardalen med Svealandsbanan jämfört med före. Ju mörkare färg, desto större restidsvinster 
med Svealandsbanan. 

Andel kollektivresor 
Andelarna kollektivresande vid regionala arbetsresor beräknas med 
Svealandsbanan från Eskilstuna vara som högst 20-30% i centrum när-
mast järnvägsstationen, men ungefär hälften i resten av Eskilstuna stad. 
Längre ut sjunker andelarna ytterligare. I Strängnäs kommun är andelen 
12% från huvudorten, 19% från Mariefred och 7% från Åkers stycke-
bruk sedan trafiken på Svealandsbanan startat. Nykvarns tätort har en 
andel på 41% kollektivt, och 31% i omlandet runt omkring. Betydligt 
högre andelar kollektivresande vid arbetspendling kan återfinnas i flera 
områden i och kring Stockholm. 

Alla områden i Eskilstuna, Strängnäs och Nykvarns kommuner, och 
en del av Södertälje kommun, beräknas få en ökad andel kollektivresan-
de i arbetsresorna. Ökningen speglar minskningen i bilresande, och 
beräknas bli mellan några tiondels procentenheter i de mest perifera 
delarna långt ifrån järnvägsstationen i Eskilstuna kommun till upp till 
17 procentenheter i Nykvarns tätort. 
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Andel regionala arbetsresor med bil, med Svealandsbanan (ovan), samt skillnad jämfört 
med före tågtrafiken (nedan). 
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Andel regionala arbetsresor med kollektivtrafik med Svealandsbanan (ovan) samt skillnad 
jämfört med före tågtrafiken (nedan). 
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Logsummor med Svealandsbanan. Mälardalen 

 
Tillgänglighet mätt i logsummor med Svealandsbanan i Mälardalen. Ju mörkare färg, desto 
bättre tillgänglighet. Bäst tillgänglighet har de centrala delarna av Stockholms tätort. 

8.4.4  Samlat tillgänglighetsmått – logsummor 
Logsummorna (se avsnitt 2.2.3) är i det följande ett mått på modellbe-
räknad tillgänglighet till arbetsplatser med bil och kollektivtrafik. Ju hög-
re värde på logsumman, desto bättre tillgänglighet. I exemplen är det 
fråga om realiserad tillgänglighet, det vill säga tillgänglighet i förhållande 
till antalet resor med olika färdmedel. Antalet resor beräknas dock med 
en prognosmodell, vilket gör att det är befogat att istället tala om pro-
gnostiserad tillgänglighet. 

Zoner som är helt vita på vissa kartor, till exempel två zoner mitt i 
Eskilstuna, har 0 invånare enligt Sams-databasen och får även 0 i log-
summa. Dessa områden är till exempel industriområden. 

Logsummor för hela Mälardalen 
Tillgängligheten till arbetsplatser i Mälardalen är bäst i regionens 

centrum, det vill säga Stockholm. Även boende i andra större tätorter 
har en ganska bra tillgänglighet till arbetsplatser. Sämst är det glest be-
folkade områden med få arbetsplatser. 
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Tillgängligheten till arbetsplatser redovisad som förändringen i logsummor före och efter 
tågtrafiken på Svealandsbanan (ovan). Skillnader i logsummor med Svealandsbanan jämfört 
med före i Eskilstuna kommun. Observera att skalan skiljer sig från de följande kartorna över 
Strängnäs och Nykvarn/Södertälje (nedan). 
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Skillnader i logsummor med Svealandsbanan jämfört med före. Strängnäs 

 

Skillnader i logsummor. Nykvarns och Södertälje kommuner 

 
Störst förbättring av tillgängligheten till arbetsplatser med snabbtå-

gen på Svealandsbanan får Nykvarns kommun enligt denna beräkning. 
Strängnäs tätort och Pershagen i Södertälje (vid Södertälje syd) är andra 
områden som får relativt stora förbättringar. Även andra områden i 
Eskilstuna, Strängnäs, Södertälje, Huddinge (Flemingsberg), Nacka, 
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Värmdö, Sigtuna/Märsta/Arlanda och Knivsta får färgmarkerade till-
gänglighetsförbättringar på kartan. Bland några av dessa områden blir 
effekten av att tågen på Svealandsbanan framförs till Uppsala via Mär-
sta/Arlanda synlig. 

I Eskilstuna kommun är det framför allt tätorten Eskilstuna som 
vunnit förbättrad tillgänglighet genom tågtrafiken på Svealandsbanan. 
Även vissa områden i Eskilstunas förorter som Torshälla och Hällby-
brunn har fått förbättrad tillgänglighet, trots att dessa områden kräver en 
anslutningsresa till stationen. De områden som är vita i Eskilstuna tätort 
är industriområden utan någon befolkning (i modellen). 

I Strängnäs kommun är det framför allt tätorten Strängnäs inklusive 
Abborrberget som fått ökad total tillgänglighet tack vare tågtrafiken på 
Svealandsbanan. De kortare restiderna med tåg jämfört med buss påver-
kar förutom tätorten Strängnäs, även de mindre samhällena Vansö, Hä-
rad och Länna. Åkers styckebruk och Stallarholmen får däremot inga 
märkbara tillgänglighetsförbättringar, vilket kan förklaras med att SJ:s 
och länstrafikens direkta bussar till Södertälje och Stockholm ersatts av 
byte mellan buss och tåg i Läggesta. Den modellberäknade försämringen 
för Åkers styckebruk beror dock på att Läggesta station är felplacerad 
till Mariefred i det använda nätet vid modellberäkningen. Möjligheten att 
infartsparkera i Läggesta tycks ge små tillgänglighetsförbättringar. 

Den modellberäknade stora förbättringen i tillgänglighet längs Svea-
landsbanan för Nykvarn kan hänföras dels till tågtrafikens kortare resti-
der jämfört med SJ:s busstrafik, eller SL:s utbud med buss till Södertälje 
och pendeltåg för vidare resa mot Stockholm, dels till högre turtäthet i 
SJ:s utbud med tåg. Storleksordningen av tillgänglighetsförbättringen är 
dock överskattad i modellberäkningen genom att reskostnaderna antas 
vara desamma med all kollektivtrafik (se diskussionen). 

Även vissa områden i Södertälje kommun får ökad tillgänglighet, 
framför allt området runt Södertälje syd, Pershagen. Landsbygdsområ-
dena mellan Södertälje och Järna samt runt Mölnbo vinner också en 
något bättre tillgänglighet, liksom ett par perifera områden i Södertälje 
tätort. Matarresor med bil till järnvägsstationen i Nykvarn kan förmodli-
gen förklara den högre tillgängligheten för landsbygden runt Mölnbo 
(det finns ingen busslinje på sträckan). I övrigt påverkar tågtrafiken på 
Svealandsbanan inte tillgängligheten i någon märkbar grad i Södertälje 
kommun. De områden som fått en förbättrad tillgänglighet är följaktli-
gen några områden med låg exploateringsgrad, det vill säga det bor rela-
tivt få människor och/eller det finns få arbetsplatser i dessa områden. 
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Logsummor för tätorterna längs Svealandsbanan 
Genom att beräkna logsumman för alla möjliga arbetsresor inom Mälar-
dalen utgående från orterna längs Svealandsbanan, och därefter multipli-
cera med en tidskostnad, kan den generaliserade reskostnaden för ar-
betsresor från respektive ort beräknas. Kalkylarket med beräkningarna 
har konstruerats av Transek med data från tillgänglighetsberäkningar i 
Sampers. 

I exemplet antas tidskostnaden vara 50 kr/h för arbetsresor. Vikten 
för väntetid antas vara 1, och ingen extra tid i form av bytesmotstånd 
ingår. Det innebär att det är den modellberäknade restiden från område 
till område som ingår i den generaliserade kostnaden, medan byten och 
väntetid inte påverkar restiden mer än åktid (till skillnad från de andra 
beräkningarna och i Sampers generellt). Kollektivresorna antas ske med 
det snabbaste av färdmedlen buss och tåg. Kostnaden för kollektivresor 
antas vara oförändrad före och efter. 

Resultaten ska tolkas som en genomsnittlig generaliserad kostnad i 
kronor (tid och reskostnad) att resa till en arbetsplats i ett slumpmässigt 
valt område i Mälardalen. I verkligheten sker dock flertalet arbetsresor 
till närbelägna arbetsplatser. Måttet ger i alla fall en uppfattning om för-
bättringen som tågtrafiken med Svealandsbanan ger jämfört med buss-
trafiken före. 

Generaliserade reskostnader, arbetsresor 

 Nykvarn 
Åkers 

stbr. Mariefred Strängnäs Eskilstuna 
Bil 201 kr 235 kr 235 kr 241 kr 258 kr 
Kollektivt, med 
Svealandsbanan 148 kr 287 kr 233 kr 238 kr 250 kr 
Kollektivt, före 
Svealandsbanan 177 kr 295 kr 263 kr 274 kr 273 kr 
Svealandsbanans 
förbättring (koll) 16% 3% 11% 13% 8% 
Skillnad bil –  
koll med Sveala. 26% -22% 1% 1% 3% 

Störst förbättring i tillgänglighet får Nykvarn, med 16% förbättring 
för kollektivresenärerna. Därnäst har Strängnäs vunnit 13% och Marie-
fred 11%. Eskilstuna har vunnit 8% för arbetsresor. Jämfört med den 
tillgänglighet bilresor ger till arbetsplatserna har kollektivtrafiken genom 
Svealandsbanan ett försprång framför allt i Nykvarn. Motsatsen gäller 
för Åkers styckebruk. Förutsättningen är oförändrade taxor jämfört med 
busstrafiken innan, vilket förmodligen är en underskattning av aktuell 
SJ-taxa jämfört med den tidigare och med SL-taxan. 
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Vid en eventuellt högre värdering av restiden för arbetsresor än 
50 kr/h skulle bilresornas snabbhet märkas genom att skillnaden ökar 
till bilens fördel. Detsamma gäller vid höjda taxor i kollektivtrafiken, och 
om väntetid viktas högre än 1. 

Logsummor för kommuner 
Resultaten av Sampers beräkningar av logsummor över arbetsresor kan 
presenteras i tabellform och ställas i relation till befolkningen. I tabellen 
över kommuner ingår även Nykvarns tätort som en approximation för 
Nykvarns kommun, eftersom Nykvarns kommun inte är skild från Sö-
dertälje i Sampers data från 1998. 

Logsummor för kommuner längs Svealandsbanan 
 Logsumma Befolkning 
 Före Efter Skillnad (Sampers data) 
Eskilstuna kommun 10,01 10,02 0,01 89 030 
Strängnäs kommun 9,53 9,57 0,04 28 550 
Södertälje kommun 10,30 10,33 0,03 82 080 
   varav Nykvarns tätort 9,91 10,22 0,31 5 900 
Stockholms stad 11,36 11,37 0,01 707 800 

Skillnaden i logsummor före och efter Svealandsbanans tågtrafik är 
relativt blygsam, utspridd på hela kommuner. Störst förbättring får Ny-
kvarn, där tendensen i detta fall förstärkts av att det bara är tätorten runt 
järnvägsstationen som redovisas i tabellen. När större områden (kom-
muner) redovisas blir förbättringen i tillgänglighet för boende runt sta-
tionerna så pass utspridd över alla kommunens invånare. I relation till 
befolkningen i kommunen hamnar större delen av tillgänglighets-
förbättringen i tätorten. 

8.5  Diskussion och sammanfattning 

8.5.1  Tillgänglighet 
Resultaten visar att förändringarna i tillgänglighet är ganska lokalt förde-
lade till områdena runt järnvägsstationerna på Svealandsbanan. Några 
undantag finns dock, även om förbättringarna är relativt små för de 
andra områdena. Den förbättrade tillgängligheten till arbetsplatser beror 
dock inte enbart på Svealandsbanan, utan även på att turtätheten på 
sträckan Stockholm–Uppsala fördubblades med Svealandsbanetågen. I 
detta sammanhang ska påpekas att tågutbudet med andra tåg till Arlanda 
flygplats inte ingår i tillgänglighetsberäkningen, vilket innebär att förde-
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len med tågtrafik till Arlanda här hänförs till Svealandsbanetågen, om än 
med lägre turtäthet i modellscenariot än den verkliga. 

Det finns starka skäl att vara skeptisk till några av de resultat som ta-
gits fram med hjälp av modellsystemet Sampers. Samperssystemet har 
brister när det gäller att estimera efterfrågan vid just den typen av resor 
som sker på Svealandsbanan, det vill säga längre regionala resor med tåg 
i Mälardalen (se bilaga 7). I den valda applikationen räknar ruttvals-
modellen med genomsnittliga turintervall (medeltider). Resultatet är att 
den begränsade turtäthet som regional buss- och tågtrafik ofta har ger 
överskattade restider för kollektivtrafiken jämfört med arbetspendlare 
med flexibel arbetstid och andra människor som planerar resan utifrån 
tidtabeller. Att utbudsbeskrivningen och trafiknäten är korrekta är givet-
vis också avgörande för att resultaten ska bli rättvisande, vilket i prakti-
ken inte alltid är fallet. 

Den modellberäknade tillgänglighetsförbättringen med Svealandsba-
nan framstår som mycket liten i Strängnäs och i Eskilstuna. Andra, enk-
lare metoder verkar ge mer realistiska resultat, till exempel visar en res-
tidsjämförelse att tillgängligheten till Eskilstuna har förbättrats väsentligt 
med tågtrafiken på Svealandsbanan. Slutsatsen är att Samperssystemet 
underskattar ökningen för tillgängligheten på längre avstånd, vilket gör 
att Strängnäs och Eskilstuna tycks ha fått för små relativa förbättringar 
av tillgängligheten i modellberäkningen. 

Nykvarn tycks få en kraftigt förbättrad tillgänglighet vid modellbe-
räkningarna. Det beror främst på att restiderna till arbetsmarknaderna i 
centrala Stockholm har sjunkit kraftigt genom de snabba regionaltågen. 
Jämförelsen med SL buss och pendeltåg talar för en restidsförkortning 
från mer än en timme till en halvtimme. Vidare har turtätheten blivit 
regelbunden med tågtrafiken, jämfört med den oregelbundna, låga tur-
täthet som SJ:s busstrafik hade (SL:s busstrafik till Södertälje har dock 
både före och med snabbtågstrafiken en ännu högre turtäthet). I ut-
budsbeskrivningen har emellertid ingen hänsyn tagits till de högre tax-
orna med regionaltågen på Svealandsbanan, vilket gör att ökningen 
överskattas vid modellberäkningen. I utbudsbeskrivningen är det således 
både snabbt och billigt att åka kollektivt till Nykvarn, när det i verklighe-
ten är antingen snabbt med Svealandsbanan, eller billigt med SL för 
resenärer med månadskort. Detta faktum, liksom att Läggesta station är 
felplacerad i modellens trafiknät, är två konstaterade fel i indata som 
påverkar resultaten. 

Tillgängligheten med bil var relativt god redan innan Svealandsbanan 
öppnade för trafik, vilket begränsar den tillgänglighetsförbättring som 
blir följden av den nya tågtrafiken. Trots de förhållandevis små generella 
effekterna finns det anledning att dra slutsatsen att tågtrafiken verkligen 
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inneburit generella tillgänglighetsförbättringar, framför allt koncentrera-
de till tätorterna och områdena runt järnvägsstationerna. När det krävs 
matarresor med byten i kollektivtrafiken sjunker nyttan drastiskt. Det är 
också så att det tar ett tag innan den förbättrade tillgängligheten får fullt 
genomslag i individernas byte av arbetsplatser och bostad, och i bilinne-
hav. Lokaliseringseffekterna kommer på sikt att generera mera resande, 
vilket kan påverka den realiserade tillgängligheten. 

Redovisning av tillgänglighet på en karta har nackdelen att det är are-
an av det påverkade området som synes vara resultatet. Viktigare är 
dock hur många människor som får förbättringar, och i vilken storleks-
ordning dessa förbättringar är. En slutsats är att tillgänglighetsberäk-
ningar med modellsystemet Sampers visserligen ger en antydan om för-
ändringar i tillgänglighet, men att det finns skillnader mot empiriska data 
i flera fall. Det verkar därför vara nödvändigt med flera analysmetoder 
för att fånga upp storleken av tillgänglighetsförändringarna. 

8.5.2  Ökad tillgänglighet med ny station i Eskilstuna 

Restider Åkers styckebruk–Mälarsjukhuset 
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Ett exempel som visar att restiden med kollektivtrafik mellan Åkers styckebruk och 
Mälarsjukhuset i Eskilstuna kan minska med ca 25 minuter, från 1:25 (h:min) 
till 1:00, om en ny hållplats anläggs. Skulle bussarna passa bättre med tågen i 
Läggesta kan ytterligare 10 minuter vinnas. Notera att resan med alternativet 
”Buss” är beräknat med länstrafikens busslinjer för hela resan. 

En ny station eller hållplats på Svealandsbanan, Eskilstuna östra, 
skulle kunna lokaliseras ungefär 1,5 km öster om Eskilstuna central. I 
första hand skulle anställda och besökare till Mälarsjukhuset i Eskilstuna 
kunna få kortare restider och bättre regional tillgänglighet, men även 
bostadsområdena och andra arbetsställen runt hållplatsen skulle få bättre 
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tillgänglighet till tågtrafiken. En annan viktig faktor är möjligheten att 
anlägga flera parkeringsplatser för infartsparkering. Vinsten av den nya 
hållplatsen ska givetvis vägas mot den förlängda restiden för dem som 
inte ska gå av eller på. Genom ett differentierat utbud skulle det vara 
möjligt att låta snabbpendeltåg göra uppehåll vid hållplatsen utan att 
påverka restiderna för andra resenärer med andra tåg. 

8.5.3  Kortare restider 
Kortare restider än idag på Svealandsbanan skulle kunna ge stora effek-
ter. Antalet arbetsplatser som kan nås med tåg inom 2 timmar från Es-
kilstuna centrum vid två olika restider framgår av diagrammet. Dagens 
restid med tåg från Eskilstuna C till Stockholm C är 1 timme, och i ex-
emplet visas ett alternativ med 20 minuters kortare restid. För att nå 
40 minuters restid krävs dubbelspår för att undvika uppehåll för tågmö-
ten, och en hastighetshöjning till 250 km/h med nya tåg. Det krävs ock-
så ett differentierat utbud med totalt sett flera tåg, där vissa tåg går utan 
uppehåll för att möjliggöra kortare restider på längre sträckor. 

Effekten av snabbare tåg 
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Med 20 minuters kortare restid till Stockholm skulle antalet arbetsplatser som kan 
nås inom rimliga pendlingstider med tåg från Eskilstuna centrum öka kraftigt. 

Kurvan i det kumulativa diagrammet är brant i det studerade områ-
det. Det innebär att varje ytterligare minuts restidsförkortning ökar den 
potentiella tillgängligheten relativt mycket. Från Eskilstuna centrum 
innebär 20 minuters kortare restider att det på en timme skulle gå att nå 
350 000 istället för 100 000 arbetsplatser, och nästan 800 000 istället för 
350 000 inom 1:20 (längre arbetsresor än så är det få människor som 
orkar med i längden). Även från Strängnäs är förhållandena likartade. 
Restiderna med tåg år 2000 (48 minuter) är på gränsen till att ge stor 
potentiell tillgänglighet till Stockholms hela arbetsmarknad. 10 minuters 
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kortare restider Strängnäs–Stockholm skulle innebära att 250 000 flera 
arbetsplatser kan nås inom en timmes resa för Strängnäsborna. 

I praktiken skulle resenärerna nå en större del av Stockholms ar-
betsmarknad med snabbare tåg. En annan aspekt är att även boende lite 
längre från järnvägsstationerna längs Svealandsbanan än i centrumområ-
dena skulle få bättre tillgänglighet med 20 minuter kortare restider. Om-
landet runt järnvägsstationerna skulle därigenom vidgas på både bo-
stads- och aktivitetsorterna. 

Restidselasticiteten (se avsnitt 3.2.7) för boende i Strängnäs vid resor 
till Stockholm var 1997, med busstrafik, omkring -5,5. Det betyder att 
en halvering av restiden (-50%) skulle öka resandet med 275%. Exakta 
värden för just Strängnäsbors ökade resande saknas dock, och i det 
verkliga utfallet ingår även effekterna av andra attribut, till exempel 
färdmedlet snabbtåg, komfort och service. Det understryker att restids-
elasticiteten endast kan användas som ett ungefärligt mått. Med tanke på 
metodens karaktär verkar värdet dock vara någorlunda korrekt. 

Restidselasticiteter vid resa till Stockholm för boende 2000 
2000 Eskilstuna Strängnäs 
Marknadsandel Ca 35% ca 35% 
Parametervärde, restid1 -0,0411 -0,0768 
Restid till Stockholm 62 min 48 min 
Restidselasticitet -1,7 -2,4 
1 Från boendes SP-undersökning, se bilaga 4:1 

Restidselasticiteten -1,7 för boende i Eskilstuna år 2000 betyder att 
en restidsförkortning med 20 minuter (-32%) Eskilstuna–Stockholm 
skulle öka boendes tågresande med omkring 50%. För boende i Sträng-
näs är motsvarande restidselasticitet -2,4, vilket betyder att 10 minuters 
(-21%) kortare restider Strängnäs–Stockholm skulle öka Strängnäsbor-
nas tågresande med 50%. 

Resultatet ska tolkas som att boende särskilt i Strängnäs har starka 
preferenser för kortare restider. Vid en restidsförkortning med 10 minu-
ter eller mera kan relativt stora resandeökningar påräknas. Det finns 
följaktligen skäl att satsa tämligen mycket på varje inbesparad minuts 
restid i denna gränszon. 

Både nåbarheten till arbetsplatser och de boendes egna preferenser 
visar att det finns en stor potential för ökat resande genom kortare res-
tider. Ambitionsnivån med tågtrafiken på Svealandsbanan kan följaktli-
gen ha satts för lågt för den regionala arbetspendlingen. Om större hän-
syn hade tagits till framtida utveckling, tröskeleffekter och områden med 
höga efterfrågeelasticiteter kunde samhället ha valt en högre standard på 
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trafiksystemet. För att undersöka olika standardalternativ behövs också 
visioner hos dem som planerar trafiksystemet, samt att det genomförda 
alternativet är samhällsekonomiskt lönsamt. Avhandlingen handlar dock 
inte om företags- eller samhällsekonomin för Svealandsbanan, vilket gör 
att en vidare diskussion om effekterna får anstå. 

8.5.4  Hypoteser 
9. Efterfrågeökningen kan förklaras av att den regionala tillgängligheten till orterna 

längs Svealandsbanan förbättrades av den snabba tågtrafiken. 
Studierna av tillgängligheten visar att den förbättrats av snabbare tåg-

trafik. Effekterna är dock generellt sett små när tillgängligheten mäts 
som ett samlat mått. Större förändringar kan urskiljas i vissa geografiska 
områden, resärenden och reserelationer. Ett exempel är arbetspendling-
en mellan Eskilstuna och Stockholm, där tillgängligheten med kollektiv-
trafik definitivt har förbättrats. Kopplingen till efterfrågan verkar up-
penbar. Hypotesen accepteras. 

10. Inom orterna har den största relativa förbättringen av tillgängligheten skett i 
områdena nära järnvägsstationerna, vilket resulterar i större påverkan nära sta-
tionerna. 
Intervjuundersökningarna och tillgänglighetsstudierna ger ett sam-

stämmigt resultat i att den största förbättringen skett nära stationerna. 
Resandet är grunden för en vidare påverkan av samhällsstrukturen, men 
det senare undersöks inte inom detta projekt. Hypotesen accepteras 
dock. 
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9. Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel förs en avslutande diskussion. Utifrån den är avsikten att 
dra generella slutsatser av satsningar på regional snabbtågstrafik. I slutet 
av varje kapitel 5-8 diskuteras effekterna av Svealandsbanan, medan de 
generaliserbara effekterna dominerar i detta kapitel. 

9.1  Förändringar i resemarknaderna 
Genom den snabba tågtrafiken på den nya banan förbättrades utbudet 
avsevärt längs Svealandsbanan. Det gav en omedelbar marknadsrespons 
i form av avsevärt högre efterfrågan. Tågtrafiken ersatte busstrafik, vil-
ket innebar att det fanns en grupp som redan åkte kollektivt. Men dessa 
resenärer utgjorde bara ungefär hälften av alla tågresenärer på Svea-
landsbanan. Det finns följaktligen resenärer på tågen som tidigare inte 
åkte alls (nygenererat resande), och de som tidigare valde att åka bil 
(överflyttat resande). De nytillkomna resenärerna är ett sorts kvantitativt 
mått på utbudets attraktivitet och effekterna på tillgängligheten. 

Marknadsandelarna för tågtrafiken har stigit från 6% på gamla banan 
till omkring 30% för regionala resor längs E20/Svealandsbanan. För 
resor mellan Eskilstuna/Strängnäs och Stockholm är marknadsandelar-
na ännu högre. Det gamla utbudet av tågtrafik hade så stora brister att 
det i stort sett bara var de som inte hade alternativ som nyttjade det. 
Busstrafiken under Svealandsbanans byggtid hade dubbelt så många 
resenärer som den gamla tågtrafiken, en effekt som till största delen får 
tillskrivas den högre turtätheten, och att alla förbindelser framfördes via 
Strängnäs istället för byte och anslutningsresa. Den nya tågtrafiken gav 
halverade restider, vilket gör tåget snabbare än bilen i vissa reserelatio-
ner, och bäddade för den kraftiga resandeökningen med tre gånger så 
stort resande. Det nya utbudet innebär att även bilister väljer att åka 
med tåg, och tågtrafiken attraherar resenärer på sina egna meriter. 

En generell slutsats är att kopplingen mellan utbud och efterfrågan i 
kollektivtrafiken är uppenbar. När utbudet blir tillräckligt bra ökar efter-
frågan kraftigt, och i förlängningen möjligheterna att nå en regional 
ekonomisk utveckling. Förutsättningen är att det finns tillräckliga resur-
ser att investera i ny infrastruktur och nya tågsystem. De största effek-
terna fås om både korta restider, hög turtäthet, lågt biljettpris och hög 
komfort kan erbjudas. Systemet måste också vara tillförlitligt. Korta 
restider framstår som viktigast för att locka människor till kollektivtrafi-
ken givet ett rimligt pris, men även färdmedlet snabbtåg är viktigt. 
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När det gäller Svealandsbanan är det kanske främst relativt höga bil-
jettpriser och utbudets bristande kvalitet (ståplatser, försenade tåg) som 
har dämpat resandeutvecklingen. Andra satsningar har haft andra primä-
ra begränsningar; Kustpilen i Blekinge har till exempel långa restider 
som dämpar resandeutvecklingen. 

9.2  Förändringar i kunskap och värderingar 
Undersökningarna visar att de boendes kunskap om utbudet var god, 
och att värderingen av utbudet var hög. Särskilt bilister tilltalas av snabb-
tåg, både när det gäller restider och av komfort, och sannolikt även ima-
ge. Det finns även andra undersökningar som pekar i samma riktning; 
det är viktigt med design, ett fräscht intryck och moderna tåg med hög 
komfort för att attrahera resenärer.293

Den låga, eller ej signifikanta värderingen av tåg och snabbtåg jäm-
fört med buss som boende i Mariefred, Åkers styckebruk och Nykvarn 
uppvisar kan sannolikt dels hänföras till bytet mellan buss och tåg i Läg-
gesta, dels till att dessa resenärer oftare drabbas av att tåget är fullsatt in 
mot Stockholm i rusningstiden. Fördelarna med snabbtåg kan inte upp-
väga nackdelen med byte och kanske ståplats. Arbetspendlare bryr sig 
dock mindre om färdmedlet och mera om restid, turtäthet och biljett-
pris. Boende i Eskilstuna och Strängnäs värderar i genomsnitt färdmed-
let snabbtåg till 40 kr respektive 20 kr, och vanligt tåg till 20 kr respekti-
ve 10 kr mer än buss. I detta värde ingår då bättre komfort och service i 
tågtrafiken jämfört med busstrafiken. 

 Det är annars ofta en svaghet vid 
järnvägstrafik; tågen håller länge, de kan rulla fastän de är gamla, omo-
derna och obekväma. Men det ger alltså färre resenärer. Det verkar följ-
aktligen som att Svealandsbanan fått en bra start med mera resande tack 
vare snabbtågen som SJ körde på banan dess första år. 

En annan slutsats är att värderingen av det nya utbudet är högre än 
värderingen av ett mediokert utbud. Restiden vid regionala resor med 
Svealandsbanan (50-70 kr/h) värderas upp till samma nivåer som vid 
interregionala resor (70 kr/h), vilket är dubbelt så högt som för regiona-
la resor i Banverkets beräkningshandledning (35 kr/h). På Nyköpings-
linjen överensstämmer däremot värderingen av de regionala resorna 
med värdena i beräkningshandledningen. Det finns förmodligen flera 
anledningar till att så är fallet. 

För det första tycks ett bra utbud öka värderingen av restiden. Det 
skulle kunna förklaras av att de korta restiderna möjliggör för nya grup-
per att ta tåget, och för flera resärenden, givet att turtätheten är tillräck-

 
293 Se till exempel Kottenhoff (1999) 
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ligt hög. De nya grupperna har en högre värdering av sin tid, bland an-
nat beroende på högre inkomster. Följaktligen stiger värdet av den kor-
tare restiden. 

För det andra finns vissa forskningsresultat som tyder på att värde-
ringen inte är en linjär nyttofunktion; små tidsvinster eller förluster (un-
der 3-5 minuter) saknar praktiskt taget betydelse, medan värderingen 
ökar kraftigt efter en olinjär funktion vid tidsvinster större än 10-15 
minuter. Värderingen visade sig dessutom vara lägre för långväga resan-
de än för kortväga, vilket är tvärtemot tidigare resultat med andra meto-
der.294

För det tredje finns det också skillnader mellan värderingen av ett 
utbud före och efter en förändring. Generellt sett värderas utbudet efter 
förändringen högre, än samma utbud beskrivet före förändringen.

 Om resultaten överförs på Svealandsbanan betyder det att en så 
pass stor tidsvinst som den nya tågtrafiken ger jämfört med det gamla 
utbudet skulle öka värderingen av restiden jämfört med det medelvärde 
som vanligen används, dels genom att restiderna förkortats kraftigt, dels 
genom att resorna därigenom blivit mer kortväga till sin karaktär, vilket 
ger en förskjutning i resfrekvens och resärenden. En ökad andel tjänste-
resor och arbetspendling innebär högre tidsvärden jämfört med fritids-
resor. 

295 296

Konsekvenserna av att använda standardiserade kalkylvärden för 
restiden utan att skilja på arbetspendling och annat fritidsresande, och 
utan skillnad mellan ett bra och ett dåligt utbud och med en linjär värde-
ring av förbättringar, är följaktligen att nysatsningar på ett bra utbud 
missgynnas. Värderingen av insparad restid vid snabba regionala resor är 
hittills uppenbarligen för låg, vilket gör att det blir för små kalkylerade 
samhällsekonomiska nyttor vid den här typen av objekt. 

 
Det skulle kunna förklara en del av skillnaden mellan före- och efterstu-
dierna på Svealandsbanan, och mellan Svealandsbanan och Nyköpings-
linjen. 

9.3  Förändringar i resbeteende 
Resbeteendet har förändrats genom utbudet på Svealandsbanan. Fram-
för allt märks effekterna i de områden där tillgängligheten till stationerna 
är hög, det vill säga bland boende och även arbetsplatser nära stationer-
na. En slutsats är därför att det är mycket viktigt med korta avstånd till 
stationen; stationen måste placeras centralt i tätorten vid regionala resor 
för att få så stort upptagningsområde som möjligt. 
 
294 Hultkrantz och Mortazavi (2001) 
295 Kottenhoff och Lindh (1996) 
296 Bråthen och Hervik (1997) 



 

 Introduktion av regionala snabbtåg 292 

De grupper som ändrat sitt resbeteende mest är grupper som alltid 
har tillgång till bil. En tydlig effekt har skett, i det att förvärvsarbetande 
personer väljer tågresor i högre utsträckning än tidigare. Utbudet är 
följaktligen tillräckligt attraktivt att locka grupper som kan välja hur de 
vill åka, och grupper som traditionellt sett föredragit att köra bil. Även 
andra grupper åker oftare när utbudet förbättras. 

Den stora efterfrågeökningen kan därför förklaras med dels över-
flyttning från bil till tåg, dels överflyttning från buss till tåg, men också 
med tämligen stort nygenererat resande. Det nygenererade resandet är 
intressant. Medan det substituerade resandet kan antas ge positiva miljö-
effekter och en restidsvinst som kan användas till produktivt arbete eller 
ökad livskvalitet, borde det nygenererade resandet i högre grad bidra till 
de regionala effekterna av satsningen. Det nygenererade resandet kan 
antas vara både tjänsteresor, arbetspendling och fritidsresor, men med 
olika känslighet för utbudsförändringar beroende på resärende. Följakt-
ligen kan det ökade ekonomiska och sociala utbytet mellan regionens 
delar antas dels öka tillväxten i regionen, dels bidra till att den funktio-
nella regionen stärks, och på så sätt bidra till att utjämna lokala variatio-
ner i bland annat arbetsmarknaderna. 

Förbättringarna i kollektivtrafikutbudet kommer med tiden att på-
verka bilinnehavet, och med hänsyn enbart till tågtrafiken borde bilin-
nehavet minska i orterna vid järnvägsstationerna. Framför allt har anta-
let hushåll med mer än en bil stagnerat i orterna längs Svealandsbanan 
sedan tågtrafiken startade, medan andelen hushåll med två eller flera 
bilar i resten av landet har ökat. Bilinnehavet kan under en längre period 
ändå komma att öka av andra orsaker, bland annat den ekonomiska 
utvecklingen, men jämfört med andra områden utan den förbättrade 
tillgängligheten med kollektivtrafik borde ökningen bli mindre. Till detta 
bidrar också förändrad struktur i tätorterna om tågtrafiken bidrar till en 
högre exploatering i de centrala delarna. De nya individer som flyttar in i 
orterna efter Svealandsbanans trafikstart gör det också sannolikt med 
utgångspunkten att det finns snabba tågförbindelser, vilket minskar 
bilberoendet och bilbehovet. I det här fallet handlar det dessutom om 
en region som gradvis inlemmas i storstadsregionen Stockholm genom 
den förbättrade tillgängligheten. 

9.4  Förändringar i tillgängligheten 
Tillgängligheten blev bättre längs banan när tågtrafiken på Svealandsba-
nan startades. Det verkar dock vara svårt att generellt sett vinna tillgäng-
lighet över större områden beroende på att det krävs byten och matarre-
sor med kollektivtrafiken. Förbättringarna i tillgänglighet mellan före 
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och efter utbudsförändringen är därför störst nära järnvägsstationerna. 
Stationernas upptagningsområden verkar vara tämligen begränsade till 
sin storlek. Å andra sidan finns en viss efterfrågan på parkeringsplatser 
vid stationerna. Erfarenheter från bland annat AVE i Spanien tyder på 
att den efterfrågan kan antas öka om tågtrafiken blir ännu snabbare 
relativt bilresa hela vägen. 

Tillgängligheten med bil är redan god, vilket begränsar den samlade 
tillgänglighetsförbättring som blir följden av den nya tågtrafiken. Trots 
de förhållandevis små generella effekterna finns det anledning att dra 
slutsatsen att tågtrafiken verkligen inneburit stora förbättringar i vissa 
områden, och för vissa kategorier av människor. Små generella effekter 
bör inte skymma större speciella effekter, som i detta fall kan vara bety-
dande. Speciellt har tillgängligheten ökat till Stockholms centrala delar. 
Utbyggnaden av E20 till motorväg parallellt med Svealandsbanan har 
bara marginellt förkortat restiderna. Vid bilresor till Stockholms inner-
stad är det köer och förmodligen eventuella parkeringsproblem som 
begränsar tillgängligheten i vägsystemet. 

Ett av de tydligaste resultaten av den ökade tillgängligheten är att ar-
betspendlingen i Eskilstuna och även i Strängnäs har ökat så pass myck-
et. Eskilstuna har kommit inom dagspendlingsavstånd från Stockholm 
genom tågtrafiken på Svealandsbanan. Restiderna är för långa för att det 
ska vara attraktivt att pendla med bil på sträckan. Följaktligen har det 
förbättrade utbudet resulterat i ett språng i tillgängligheten. 

9.5  Marknad – beteende – tillgänglighet 
Marknadseffekterna av den snabba regionala tågtrafiken beror på för-
ändringar i utbudet, vilket har gett ändrad efterfrågan och tillgänglighet. 
Under Svealandsbanans introduktionsperiod har flera bakgrundsfaktorer 
varit särskilt gynnsamma. Sysselsättningen och den privata konsumtio-
nen har ökat, samtidigt som bensinpriset steg under åren 1998-2000. För 
samhällena längs Svealandsbanan har under samma period befolkningen 
och inflyttningen ökat, medan bilinnehavet stagnerat och relativt riket 
som helhet minskat i områdena närmast järnvägsstationerna. De tre 
sistnämnda effekterna, och även sysselsättningen, kan delvis förklaras av 
den förbättrade tillgänglighet som tågtrafiken på Svealandsbanan gett. 

Det finns även andra faktorer som påverkar efterfrågan, men som 
genom att jämföra med referensorten Nyköping kan elimineras i analy-
sen. Några av dessa faktorer är kostnader för bostäder, skatteregler, 
tillgång till fritidshus, värdering av boendemiljö etc. 
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Efterfrågebestämmande faktorer för tågtrafik 
Faktor 1990-1997 1998-2000 
Befolkning ↓↑ ↑ 
Inflyttning ↓↑ ↑ 
Sysselsättning ↓ ↑ 
Bilinnehav 0 0 (↓) 
Privat konsumtion ↓ ↑ 
Bensinpris 0 ↑ 

Stockholmsregionens förhållanden är inte unika för storstäder i ett 
internationellt perspektiv, men de bidrar sannolikt till de jämförelsevis 
stora effekterna tågtrafiken på Svealandsbanan fått. Det som är viktigt är 
att Stockholm är centrum i regionen, men också ett nationellt centrum, 
vilket ger ett stort utbud av kvalificerade arbetsplatser och hushålls- och 
företagstjänster. Det ger också en stor trafikbelastning, med höga gene-
raliserade kostnader för bilkörning i form av köer och höga avgifter för 
parkering i innerstaden. Relativt bilalternativet erbjuder då regionala 
snabbtåg ett attraktivt sätt att nå detta utbud. 

Arbetspendling med tåg har också visat sig vara attraktivt även på 
sträckan Eskilstuna–Stockholm, ett avstånd på 115 km och tågrestid på 
en timme. Det är något längre avstånd, både i tid och i sträcka, än man 
normalt räknar att arbetsresor ska ske över. Vanliga mått i tillgänglig-
hetssammanhang på i längden acceptabla arbetsresor är 45 minuter med 
bil eller 60 minuter med tåg, från dörr till dörr, grundat på resvaneun-
dersökningar. De verkliga restiderna med snabbtåg är följaktligen accep-
tabla för flera människor än vad tidigare resvaneundersökningar visat. 
Snabba regionaltåg bidrar under dessa omständigheter till förlängda 
pendlingssträckor genom de minskade generaliserade reskostnaderna. 

Begränsningarna av vilka sträckor som är acceptabla för arbetspend-
ling är dock inte absoluta för individen, och de kan antas vara en funk-
tion av den generaliserade kostnaden för resan (restid, pris, komfort etc.) 
och individens nytta av att pendla en viss sträcka. Skälen för långa ar-
betsresor kan följaktligen vara att löneskillnaden är så pass stor att den 
regionala pendlingen lönar sig ekonomiskt, att man väljer bostadsort 
med hänsyn till andra familjemedlemmar, eller att resan är bekväm och 
eventuellt kan utnyttjas som arbetstid. 

Regionala snabbtåg attraherar nya resenärer främst genom snabbhe-
ten, men även med andra attribut som hög komfort och bra service. Det 
nya utbudet innebär att de generaliserade reskostnaderna blir lägre. Följ-
den blir att resfrekvensen ökar i de regionala snabbtågens marknads-
nisch, och att de dagliga resorna blir längre i genomsnitt. Samtidigt som 
det totala transportarbetet ökar kommer en större andel av resorna att 
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ske med snabbtåg istället för med andra färdmedel. En del av de nya 
resorna är substitution av långsammare resor med andra färdmedel. 

Effekterna av snabba regionaltåg 

Resfrekvens Generaliserad
reskostnad

Restid
Restid

regionalt inter-
regionaltlokalt

15 min 60 min

lokalt
inter-

regionalt

regionalt

15 min 60 min
 

Effekterna av snabba regionaltåg kan beskrivas som den streckade linjen; ökad 
resfrekvens i ett tidsintervall med längre regionala och till viss del interregionala resor 
till följd av lägre generaliserade reskostnader. Restiderna är ungefärliga. 

Pendlingen har generellt sett ökat under den studerade perioden. Det 
är dock skillnad mellan orterna vilket märks vid en jämförelse med Ny-
köping. I Eskilstuna är ökningen störst, men även i Strängnäs är ökning-
en stor, och de sammanfaller med introduktionen av den nya tågtrafiken 
på Svealandsbanan. Eskilstuna tycks ha kommit inom rimligt tågpend-
lingsavstånd från Stockholms arbetsmarknad. Det är också märkbart att 
pendlingen i motriktningen, från Stockholm, har ökat till både Strängnäs 
och Eskilstuna, även om ökningen har skett från en relativt låg nivå. 
Lokala förändringar i arbetsmarknaderna är naturligtvis i allmänhet en 
bidragande orsak till förändringar i pendlingen, men slutsatsen är att 
Svealandsbanan har bidragit till en ökad arbetspendling. 

Andelen nygenererat resande är särskilt stor från Eskilstuna mot 
Stockholm. Strängnäs hade redan före Svealandsbanan en stor pendling 
till och från Stockholms län. Strängnäs ligger inom bilens räckvidd från 
Stockholm, det vill säga det område som kan nås med bil för daglig 
pendling, även om dagliga bilresor tar relativt lång tid. Överflyttningen 
av resor från bil till tåg är där stor. Utanför detta område innebär den 
snabba tågtrafiken att daglig pendling med tåg har blivit möjlig, vilket 
den knappast var tidigare med tåg, buss eller ens bil, och det ger en stör-
re andel nygenererat tågresande. Bilens räckvidd når inte mellan Eskils-
tuna och Stockholm för daglig pendling, medan regional snabbtågstrafik 
gör det. 

En slutsats är att man vid planeringen av ny infrastruktur bör sätta 
upp tydliga restidsmål baserade på tillgänglighet, där språngeffekter 
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identifieras. Kommer arbetspendlingen, tjänsteresandet etc. att öka vid 
en viss restid, eller krävs större (eller mindre) åtgärder? Under dessa 
förutsättningar är det viktigt att inse att påverkan är ickelinjär, och att 
det finns tröskelvärden. 

På Svealandsbanan har möjligheten för samhället att stödja arbets-
pendling även på längre avstånd över dagens länsgränser inte utnyttjats. 
Exemplet med resande längs Blekinge kustbana visar att även subven-
tionerade taxor kan vara ett verksamt instrument för att ernå önskvärda 
effekter på arbetsmarknaderna genom pendling. I den generaliserade 
reskostnaden för varje individ kan således längre restider kompenseras 
med lägre taxor, även om det i praktiken kommer att ändra fördelningen 
mellan pris- respektive restidskänsliga individer. Vid val av strategi ver-
kar det vara lämpligast att ha en helhetssyn på samhället och dess funk-
tion, och se den alstrade trafiken i sitt sammanhang. 

9.6  Sammanfattning av resultat och slutsatser 

9.6.1  Resultat 

Befolkning, flyttning och pendling 
• Den negativa utvecklingen i Eskilstuna kommun har vänt till en posi-

tiv utveckling med ökande befolkning sedan Svealandsbanans trafik-
start. Det är troligt att tågtrafiken på Svealandsbanan direkt har bidra-
git till vändningen genom ökad tillgänglighet. 

• Arbetspendlingen från Eskilstuna till Stockholm har ökat med 125% 
från 1996 till 2000. Också i motsatt riktning har ökningen varit kraftig. 
Även arbetspendlingen mellan Strängnäs och Stockholm har ökat med 
40-60%, dock från en högre nivå, under Svealandsbanans första fyra 
år. Ökningarna är signifikant större än referensorten Nyköping uppvi-
sar. 

Utbud och efterfrågan 
• Marknadsandelen för det regionala tågresandet längs Svealandsbanan 

ökade från 6% med det gamla tåget till 30% på den nya banan. 
• Det regionala tågresandet mellan Eskilstuna/Strängnäs och Södertäl-

je/Stockholm har en marknadsandel på omkring 35% med Svealands-
banan. Kollektivresandet till Södertälje har dock i princip inte ökat alls, 
vilket ger ännu högre andelar för resor till Stockholm. 

• Jämfört med det gamla tågutbudet gjorde ökad turtäthet och resor 
utan byte till Strängnäs att busstrafiken under banans byggtid 1994-
1997 dubblerade resandet. 
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• Det nya tågutbudet med halverade restider från 1997 fick direkt tre 
gånger så många resenärer som SJ:s busstrafik, eller sex gånger så 
många resenärer som det gamla tåget. 

• De nya tågresenärerna beräknas komma från SJ:s tidigare busstrafik 
(30%), länstrafikens tidigare busstrafik (25%), bil (15%) respektive är 
nygenererat resande (30%). I den sistnämnda kategorin ingår då även 
en andel resenärer som tidigare åkte till andra destinationer. 

• Vägtrafiken på E20 har följt den ekonomiska utvecklingen, vilket in-
nebar en avmattning i mitten av 1990-talet, men har förmodligen ock-
så ökat av motorvägsutbyggnaden. Trots utbyggnad av motorväg pa-
rallellt i tid och rum med Svealandsbanan var personbilstrafiken i prin-
cip densamma år 2000 som 1990. 

• Resandet med tåg på Svealandsbanan fortsatte att öka med 10-15% 
årligen under perioden 1997-2000. Ökningen sammanföll helt eller 
delvis med ökande bensinpriser, högkonjunktur och ökad privat kon-
sumtion, vilket sannolikt har bidragit till resandeökningen. 

• År 2001 uppgick resandet till 1,6 miljoner regionala resor över läns-
gränsen, eller sju gånger så mycket som med gamla tåget. 

• Från 2001 märks en avmattning av resandet på Svealandsbanan, vilket 
sammanföll med ett något försämrat utbud med längre restider och 
sämre komfort när loktåg ersatte snabbtåg, dålig kvalitet i utbudet, en 
konjunkturavmattning och sjunkande bensinpriser. 

Kunskap om och värderingar av utbudet 
• Kunskapen om tågtrafikutbudet är betydligt större än den var om SJ:s 

busstrafik hos boende längs Svealandsbanan. 90% av de boende i Es-
kilstuna centrum i åldrarna 16-74 år antog, eller kände till, att banan 
trafikerades med entimmes turtäthet 2000. 

• Kostnaden för att åka bil bedömdes i genomsnitt till 13 kr/mil 1997, 
14 kr/mil 1998 och 15 kr/mil 2000 bland boende längs Svealandsba-
nan. 

• Den genomsnittliga restiden för resor dörr till dörr med kollektivtrafik 
utanför bostadsorten minskade med en halvtimme, eller 30%, från 
busstrafiken 1997 till tågtrafiken 2000 bland boende längs Svealands-
banan. Undersökningarna tyder på att tidsvinsterna är ännu större för 
de genomsnittliga kollektivresenärerna. 

• Jämfört med busstrafiken reser flera människor med tågen på Svea-
landsbanan för att det är snabbare, enklare och bekvämare än bil. 

• Vid en tänkt resa från bostaden till Stockholms innerstad värderar 
70% av de boende med tillgång till bil en resa med snabbtåg till lågt 
biljettpris (som månadskort) högre än en bilresa. Betydligt färre värde-
rar vanligt tåg och buss högre än bil. 
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• Värderingen av restiden har ökat från 1997 till 2000. Boende längs 
Svealandsbanan värderar restiden till 50-70 kr/h det senare året, högre 
på de orter där andelen arbetspendling är större. 

• Värderingen av restiden är lägre för boende i Nyköping än längs Svea-
landsbanan, omkring 35 kr/h. Även snabbtåg jämfört med vanligt tåg 
värderas lägre av boende i Nyköping, 10 kr jämfört med 20 kr i Eskils-
tuna. Värderingen jämfört buss är dock högre och mer lik mellan Svea-
landsbanan och Nyköping. 

• Värderingen av färdmedlet snabbtåg är högre vid längre resor än vid 
kortare, och inte signifikant för boende i Mariefred och Åkers stycke-
bruk när en anslutningsresa till Läggesta är nödvändig. Även trängsel i 
tågen antas påverka värderingen negativt jämfört med buss. Värdet 
jämfört med buss var 0-40 kr, och jämfört vanligt tåg 0-20 kr per resa. 

• Värdet av ökad turtäthet från varannan timme till entimmes var 25 kr 
per resa för boende i Eskilstuna, och från entimmes till halvtimmes 
15-20 kr per resa för boende i de andra orterna längs Svealandsbanan. 

• Pendlare med tåg anser att faktorerna turtäthet, restid och särskilt 
biljettpris är viktigare än vad resenärer som reser mera sällan anser. 

• Sällanresenärer har en högre värdering av färdmedlet snabbtåg och 
vanligt tåg jämfört med buss än vad pendlare har. Ett undantag är där-
emot att resenärer med möjlighet att åka bil som alternativ värderar 
snabbtåg högt oavsett resärende. 

• De kvalitetsbrister som har drabbat resenärerna framför allt under de 
första årens trafik på Svealandsbanan, brist på sittplatser i rusningstra-
fiken och ofta försenade tåg, kan antas ha påverkat resandet negativt. 

Resbeteende 
• Andelen hushåll med två eller flera bilar har ökat i riket mellan 1997 

och 2000 med 3 procentenheter. Flerbilshushållen längs Svealandsba-
nan har däremot inte ökat i antal, och det fanns en signifikant lägre 
andel flerbilshushåll jämfört med riket år 2000. 

• Tendensen till minskat bilinnehav är mest märkbar i området närmast 
järnvägsstationerna i Eskilstuna och Strängnäs. 

• Människor som alltid har tillgång till bil, vanebilister, har ökat sitt kol-
lektivresande mest längs E20/Svealandsbanan sedan den nya tågtrafi-
ken startade. De som inte har tillgång till bil, och framför allt de som 
bara har bil ibland reser dock fortfarande mer kollektivt. 

• Signifikanta ökningar av kollektivresandet märks bland hela gruppen 
boende längs Svealandsbanan, och i flera geografiska delområden och 
socioekonomiska undergrupper, liksom minskningar i bilresandet se-
dan tågtrafiken på Svealandsbanan startade. 
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• Ökat kollektivresandet märks bland de socioekonomiska grupperna 
män, åldersgruppen 25-44 år, föräldrar, gifta eller samboende, egenfö-
retagare och heltidsarbetande samt universitetsutbildade personer. 

• Svealandsbanan har bidragit till att jämna ut skillnaderna mellan män 
och kvinnor i kollektivresande och bilresande utanför bostadsorten. 

• Vid boendes resor längs E20/Svealandsbanan har färdmedelsvalet 
förändrats sedan tågtrafiken startade, med en större andel av resorna 
med kollektivtrafik jämfört med bil. I centrala Strängnäs och Eskilstu-
na har andelen kollektivresor ökat från 20-25% till 45-50% bland de 
boende. 

• Andelen kollektivresor längs E20/Svealandsbanan är mer än dubbelt 
så stor i Strängnäs och Eskilstuna på gångavstånd (upp till 1 km) från 
stationen jämfört med på längre avstånd som kräver en anslutningsre-
sa. 

• Andelen resenärer som parkerar bilen vid stationerna i Läggesta och 
Strängnäs har ökat med snabbtågstrafiken jämfört med busstrafiken. I 
Eskilstuna har andelen dock inte ökat, vilket kan bero på långa restider 
för arbetspendling. 

• En viss förändring av målpunktsvalet före och efter Svealandsbanan 
kan skönjas, med en något större andel resor i korridoren 
E20/Svealandsbanan än i andra riktningar och till andra resmål. 

Tillgänglighet 
• Studier av tillgängligheten med ett restidsmått visar att tågresan på 

Svealandsbanan är snabbare än bil framför allt mellan Eskilstuna, 
Strängnäs respektive Nykvarn och Stockholms innerstad, medan resti-
derna vid många andra reserelationer med byten i kollektivtrafiken 
fortfarande är kortare med bil. 

• Antalet arbetsplatser som kan nås inom 60 minuters restid från bosta-
den har ökat framför allt i Nykvarn. För andra orter längs Svealands-
banan är restiderna till de stora arbetsmarknaderna i Stockholm i all-
mänhet längre än en timme även efter det förbättrade tågutbudet. 

• Nåbarheten till arbetsplatser skulle förbättras väsentligt med ytterligare 
restidsförkortningar på Svealandsbanan. 40 minuters restid från Eskils-
tuna respektive från Strängnäs till Stockholm skulle ge väsentligt högre 
tillgänglighet och ökat resande. 

9.6.2  Möjliga förbättringar av trafiksystemet Svealandsbanan 
På det hela taget har satsningen på Svealandsbanan gett positiva effek-
ter, med en stor ökning av resandet med kollektivtrafik och ett förändrat 
resbeteende. Det finns dock åtgärder som kan övervägas för att förbätt-
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ra trafiksystemet ytterligare. De föreslagna åtgärderna beskrivs mera i 
andra avsnitt;  
• Differentierat utbud med införande av snabbpendeltåg som nyttjar 

gamla banan via Södertälje hamn för bättre tillgänglighet (se avsnitt 
5.3.2). 

• Direkta busslinjer från Mariefred och Åkers styckebruk till stora ar-
betsplatser i Södertälje för pendling utan byten (5.3.3). 

• Lägre taxor i hela resan inklusive anslutningsresor även för resande 
över länsgränsen ökar upptagningsområdet (6.3.3). 

• Ökad turtäthet förbättrar tillgängligheten (6.3.4). 
• Utvecklade anslutningsresor till järnvägsstationerna breddar markna-

den och förbättrar tillgängligheten i ett perspektiv på hela resan dörr 
till dörr (7.5.3). 

• En ny hållplats, Eskilstuna östra, skulle medge kortare restider till Mä-
larsjukhuset och möjliggöra utbyggnad av flera parkeringsplatser i an-
slutning till en järnvägsstation i Eskilstuna (8.5.2). 

• Förkortade restider skulle markant öka tillgängligheten till arbetsmark-
naderna längs banan, framför allt i Stockholm, och öka resandet 
(8.5.3). 

9.6.3  Slutsatser om regionala snabbtåg 
• Vid planering av trafiksystem är det väsentligt att identifiera kritiska 

intervall och språng i effekterna på resande och samhällsstruktur för 
att ernå bästa utfall av investeringarna. Värderingarna och effekterna 
tenderar att vara ickelinjära. Vid vissa tröskelvärden värderas därför ett 
bra utbud väsentligt högre än ett dåligt. 

• Värderingarna av utbudet skiljer sig mellan olika resärenden och mel-
lan olika socioekonomiska grupper. För att fånga upp fördelnings-
aspekterna av utbudsförändringar är det nödvändigt att separera grup-
perna i analyserna. 

• De samlade efterfrågeeffekterna av en genomgripande utbudsförbätt-
ring med regionala snabbtåg blir relativt stora, givet att utbudet blir till-
räckligt bra jämfört med alternativa resmöjligheter. 

• Korta restider, hög turtäthet och ett rimligt pris är avgörande för att ge 
tågtrafiken stora marknadsandelar och generera nya regionala resor. 

• Tågets mjuka utbudsfaktorer, som hög komfort, god service och mo-
dern design, bidrar till attraktiviteten och ger mera resande. 

• Människor med tillgång till bil föredrar ofta regionala snabbtåg för 
dess attraktiva egenskaper, medan ett dåligt tågutbud eller busstrafik i 
stor utsträckning endast fungerar som reserv till bilen. 

• Gångavstånd till och från järnvägsstationerna är väsentligt för tågut-
budets attraktionskraft vid regionala resor. 
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• Genom sjunkande generaliserade reskostnader i de regionala snabbtå-
gens marknadsnisch ökar resgenereringen och ressträckornas längd. 
Även restiderna tenderar att bli längre än som eljest anses vara accep-
tabelt för dagligt resande. 

• Många resor överflyttas från bil till regionala snabbtåg, vilket även 
påverkar bilinnehavet. 

• Regionala snabbtåg bidrar till regionförstoring genom att daglig pend-
ling blir möjlig på längre avstånd än vad bilens räckvidd medger. Det 
ger en relativt stor andel nygenererat tågresande jämfört med överflyt-
tat bilresande. 

• Den stora koncentrationen av arbetsplatser och trängseln i vägtrafiken 
i regionens centrum är faktorer som bidrar till att gynna regional 
snabbtågstrafik i storstadsregioner. 

• Regionala snabbtåg bidrar till en förbättrad samlad tillgänglighet i regi-
onen, och kan därmed ge stimulans till regional ekonomisk utveckling 
om förutsättningarna är de rätta. 

9.7  Metodfrågor 

9.7.1  Intervjuundersökningarna 
Ingen av de använda metoderna i forskningsprojektet kan ensam ge en 
rättvisande bild av förändringarna före och efter Svealandsbanan med 
god noggrannhet. Kombinationen av flera metoder och olika ansatser 
kan däremot ringa in förändringarna och deras storleksordning. Tids-
aspekten är viktig; det går inte att få säkra svar på frågor om hur en per-
son skulle ha rest i förfluten tid vid andra förutsättningar, eller i framti-
den med okända, eller möjligen endast delvis kända förutsättningar. 

När det gäller intervjuerna kan det inte nog poängteras hur viktigt 
det är med ett kontrollerat och representativt urval av respondenter. 
Trots höga ambitioner har det inte fungerat helt och hållet i detta forsk-
ningsprojekt, men bristerna är dock inte värre än att kunskaperna kan 
inhämtas från andra överlappande frågor, och andra metoder. Den 
främsta invändningen i intervjuundersökningen med resenärerna om-
bord på bussar och tåg är att urvalet i stickproven inte är riktigt repre-
sentativt. En annan metod, till exempel en totalundersökning en eller 
flera dagar med enkäter, skulle förmodligen ha gett mer användbara 
resultat för representativa kollektivresenärer, liksom nummerskrivning 
på E20 skulle ha gett representativa bilresenärer. Redan från början 
bedömdes dock en intervjuundersökning av boende längs banan kunna 
kompensera dessa brister. Det är också nödvändigt att komplettera med 
aggregerad statistik för att få en bättre bild. 
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De regionala effekterna är svåra att fånga upp eftersom det ofta är 
fråga om långsamma, ibland mycket diffusa effekter. I forskningsprojek-
tet om Svealandsbanan har den ansatsen till stor del fått anstå. En längre 
undersökningsperiod liksom ökade resurser för analys skulle öka förut-
sättningarna att beskriva regionala effekter. De regionala effekterna är 
dock ett resultat av förändrad tillgänglighet, som manifesteras i föränd-
rad resefterfrågan. Det finns följaktligen stora möjligheter att det ska gå 
att isolera regionala effekter av tågtrafiken på Svealandsbanan vid even-
tuell fortsatt forskning. 

9.7.2  Tillgänglighet med Sampers 
Trots att vissa ansatser att mäta tillgänglighet har gjorts, är det ändå svårt 
att få ett entydigt, mätbart begrepp. Olika metoder ger olika resultat, och 
även när det gäller tillgänglighet är det en stor fördel att använda sig av 
flera alternativa ansatser för att få ett begrepp om förändringarnas stor-
leksordning. 

Det tycks bli en skillnad mellan verkliga förändringar och de föränd-
ringar i efterfrågan och tillgänglighet som modellsystemet för resefter-
frågan, Sampers, beräknar. Analyser av resande och tillgänglighet som 
gjorts med modellsystemet visar att det finns skillnader mellan Sampers 
sätt att beräkna restider (och generaliserade kostnader) och reala värden. 
Förhållanden som kan påverka resultaten finns i modellens kärna med 
estimeringen och tillämpningen av logitmodellerna, såväl som i olika 
delmodeller som ruttvalsmodellen och bilinnehavsmodellen. Modellsy-
stemet är till exempel estimerat från ett mycket litet underlag för regio-
nala tågresor innan satsningarna i Mälardalen genomfördes, vilket kan 
bidra till att Sampers underskattar resandet med regionala snabbtåg. 

Det finns följaktligen skäl att ifrågasätta hur Sampers i nuvarande ut-
förande beräknar effekterna för resandet av regionala snabbtåg, särskilt 
med avseende på regionala resor i Mälardalen (eller storstadsregioner). I 
annat fall kommer effekterna att underskattas av modellen, vilket får 
konsekvenser för kommande investeringsbeslut. 

9.7.3  Slutsatser 
För att fånga upp de fulla effekterna av en utbudsförbättring är det nöd-
vändigt att använda flera metoder. Metoderna ger olika resultat och är 
lämpade för olika områden. 

Det idag i Sverige huvudsakligen använda modellsystemet för resef-
terfrågeprognoser, Sampers, underskattar effekterna på efterfrågan, och 
följaktligen också tillgängligheten, av snabba regionala tågförbindelser i 
Mälardalen. 
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Sammantaget kan ändå slutsatserna om utbudet på Svealandsbanans 
påverkan på efterfrågan och tillgänglighet anses stå på tämligen solid 
grund. Detta tack vare att många effekter är relativt stora och tydliga 
och att flera olika metoder har använts att analysera effekterna. Resulta-
ten pekar oftast åt samma håll. 

9.8  Framtida forskning 
Behovet av framtida forskning efter det genomförda forskningsprojektet 
om Svealandsbanan kan indelas i tre huvudområden. 

9.8.1  Teoriutveckling 
De teorier som ligger till grund för sambandet mellan trafik och sam-
hällsstruktur har några svagheter. För det första är det svårt att hantera 
tidsdynamiken. Det tar olika lång tid för olika effekter att uppstå och att 
uppnå en ny teoretisk jämvikt. Tiden bidrar emellertid till att det uppstår 
en dynamik i förändringarna, som inte alltid följer de förutsättningar 
som gällde när teorin etablerades. Tiden kommer också i skymundan 
genom att tidsdimensionen är svår att beskriva i en bild eller ett diagram 
över effekterna samtidigt med till exempel geografiska skillnader. 

För det andra gäller teorierna generella förändringar. Effekterna av 
trafik och samhällsstruktur sprids dock ojämnt mellan olika socioeko-
nomiska grupper, men beskrivs ofta som ett genomsnitt för samhället. 
Genom att inkludera socioekonomi i teorierna och analysera fördelning-
en noggrannare skulle samhällets resurser kunna användas på ett effekti-
vare sätt. 

En utvecklad teori borde fokusera på dynamiken i samhället, och 
sambanden mellan trafik, samhällsstruktur och andra individuella värde-
ringar. En grupp av värderingar är det som brukar kallas livskvalitet. I 
livskvaliteten kan såväl en bra boendemiljö, naturmiljö, sociala relationer 
som kultur och nöjesresande rymmas, och därmed är det en faktor som 
påverkar sambandet mellan trafik och samhällsstruktur. De ständigt 
pågående värderingsförskjutningarna skulle därför i vissa lägen kunna ge 
väsentliga förändringar av trafiken och samhällsstrukturen. 

Sammantaget ger dessa frågetecken för teoribildningen flera anled-
ningar att fortsätta forskningen och utveckla teorierna. Som svar på 
bristerna hos traditionella jämviktsmodeller pågår internationell forsk-
ning om bland annat aktivitetsbaserade modeller. 

9.8.2  Förändringar i samhällsstrukturen 
Forskningsprojektet om Svealandsbanan stannade vid sambandet mellan 
utbud, efterfrågan och tillgänglighet under de första årens trafik, en 
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introduktionsperiod. Tågtrafikens inverkan på den regionala utveckling-
en har inte gått att undersöka inom projektets ram. Det skulle vara gi-
vande att studera hur den ökade tillgängligheten påverkar samhällsstruk-
turen på längre sikt. Kan man utläsa några effekter på samhällsstruktu-
ren vid fortsatta studier, och i så fall vilka? Enligt teorierna kommer det 
att ske en påverkan på samhällsstrukturen – under förutsättning att flera 
samverkande åtgärder vidtas som ger synergieffekter och gynnar utveck-
lingen med tågresandet. Det finns skäl att tro att så är fallet med Svea-
landsbanan. 

Ett exempel på hur en sådan omfattande studie kan genomföras 
finns i det nu vid KTH pågående forskningsprojektet om Öresundsför-
bindelsens effekter.297

9.8.3  Generella utbuds- och efterfrågeförändringar av regio-
nal tågtrafik 

 Öresundsstudien delas in i områdena trafik, mark-
användning, ekonomi och miljö, och genomförs under perioden 1998-
2008 (förbindelsen öppnades för trafik i juli 2000). 

Svealandsbanans effekter på resefterfrågan kommer sannolikt fortsätta 
att utvecklas under de kommande åren. För att ytterligare undersöka 
förloppet kan det vara intressant att göra förnyade undersökningar nå-
gon eller några gånger, men med längre intervall än hittills gjorda under-
sökningar under introduktionsperioden. 

Fallstudien av Svealandsbanan visar att ett kraftigt förbättrat utbud 
ger en stor efterfrågeökning och förbättrad tillgänglighet. Men kan man 
få motsvarande effekter av mindre förändringar i utbudet, och i så fall 
hur stora förändringar? Behövs en nybyggd järnväg för att attrahera nya 
resenärer, eller räcker det att restiderna med tåg är ”ganska bra” jämfört 
med bil om en längre restid kompenseras genom lägre taxor? Ett forsk-
ningsprojekt som undersöker effekterna av flera olika regionaltågssy-
stem skulle kunna klarlägga generella marknadseffekter bättre. Syftet 
skulle kunna vara att fördjupa kunskaperna i vilka generella utbuds- och 
bakgrundsfaktorer som påverkar efterfrågan. Istället för en studie över 
tiden kan en studie omfatta geografiska skillnader. Det kan därför vara 
givande att jämföra Svealandsbanan med andra motsvarande satsningar 
på regional tågtrafik inom landet. 

 
297 Lundqvist och Snickars (2001) 
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Bilaga 1:1 

1:1  Undersökningsområden 1997 
För postenkäterna har valts ett bruttourval av totalt 2 395 personer, 

fördelade enligt nedan. 
 

 Område Bruttourval 
1997 

Postnummer-
områden 

Enkät 

1 Stockholm 215 112 xx-118 xx, 120 xx A 
2 Södertälje 215 151 xx, 152 xx A 
3 Örebro 215 70x xx B 
4 Nyköping 250 611 30-66 C 
5 Nykvarn 250 155 30-34 D 
6 Eskilstuna centrum 250 632 20, 21, 25 E 
7 Eskilstuna 250 se område 6 E 
8 Strängnäs 250 645 30-34, 40-44, 50, 

51 
F 

9 Mariefred tätort, Läg-
gesta, Åkers stycke-
bruk 

250 640 60, 647 30-32, 
92 

G 

15 Nykvarn landsbygd 19 155 91, 93, 94 D 
16 Eskilstuna landsbygd  644 30-36 E 
17 Eskilstuna landsbygd 118 635 06, 07, 10-13, 

18, 19 
E 

18 Strängnäs landsbygd 30 645 91 F 
19 Mariefred, Åkers 

styckebruk landsbygd 
83 640 60, 647 91, 93 G 

 Summa 15-19 250   
 Summa 2 395   
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Bilaga 1:2 

1:2  Undersökningsområden 1998 och 2000 
För postenkäterna har valts ett bruttourval av totalt 2 395 personer 

1998 och 2 981 personer 2000, fördelade enligt nedan. Jämfört med 
1997 års undersökning har områdena i vissa fall ändrats, liksom ingåen-
de postnummer. 

 

 Område 
Brutto 

1998 
urval 

2000 

Postnummer-
områden 

Enkät 

1 Stockholm 215 - 112-118 xx, 120 xx A 
2 Södertälje 215 - 151 xx, 152 xx A 
3 Örebro 215 - 70x xx B 
4 Nyköping 250 499 611 30-66 C 
5 Nykvarn 250 496 155 30-34 D 
6 Eskilstuna centrum 250 247 632 20, 25-27 E 
7 Eskilstuna 250 247 632 21-23, 28-37, 

633 40-62 
F 

8 Strängnäs 250 498 645 30-34, 40-44, 
50,51 

G 

9 Mariefred tätort, Åkers 
styckebruk inkl. lands-
bygd 

250 497 640 60, 647 30-32 H 

15 Nykvarn landsbygd 17 20 155 91, 93, 94 D 
16 Eskilstuna landsbygd  

142 
 

358 
632 39, 633 69-70, 
644 30-36 

F 

17 Eskilstuna landsbygd   635 02-20, 640 43 F 
18 Strängnäs landsbygd 44 80 640 61, 645 91-94 G 
19 Läggesta, Mariefred 

landsbygd 
47 39 

 
647 91-93 H 

 Summa 15-19 250 497   
 Summa bruttourval 2 395 2 981   
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Bilaga 2:1 

2:1  Nivåvariationer i fråga 4.1 i 1997 års undersökning 
Resa till Stock-
holm från 

 
Eskilstuna 

 
Strängnäs 

 
Läggesta 

 
Nykvarn 

 
Nyköping 

4.1 A      
färdmedel 

restid 
turtäthet 
biljettpris 

buss 
2:00 
1 h 
70 kr 

buss 
1:30 
1 h 
60 kr 

buss 
1:10 
1 h 
45 kr 

buss 
1:00 
1 h 
30 kr 

buss 
1:30 
1 h 
70 kr 

B      
färdmedel 

restid 
turtäthet 

biljettpris  

buss 
2:00 
1 h 
120 kr 

buss 
1:30 
1 h 
100 kr 

buss 
1:10 
1 h 
80 kr 

buss 
1:00 
1 h 
55 kr 

buss 
1:30 
1 h 
130 kr 

C      
färdmedel 

restid 
turtäthet 
biljettpris 

vanligt tåg 
1:30 
1 h 
70 kr 

vanligt tåg 
1:00 
1 h 
60 kr 

vanligt tåg 
0:50 
1 h 
45 kr 

vanligt tåg 
0:45 
1 h 
30 kr 

vanligt tåg 
1:00 
1 h 
70 kr 

D      
färdmedel 

restid 
turtäthet 
biljettpris 

vanligt tåg 
1:30 
1 h 
120 kr 

vanligt tåg 
1:00 
1 h 
100 kr 

vanligt tåg 
0:50 
1 h 
80 kr 

vanligt tåg 
0:45 
1 h 
55 kr 

vanligt tåg 
1:00 
1 h 
130 kr 

E      
färdmedel 

restid 
turtäthet 
biljettpris 

snabbtåg 
1:00 
1 h 
70 kr 

snabbtåg 
0:45 
1 h 
60 kr 

snabbtåg 
0:35 
1 h 
45 kr 

snabbtåg 
0:30 
1 h 
30 kr 

snabbtåg 
0:45 
1 h 
70 kr 

F      
färdmedel 

restid 
turtäthet 
biljettpris 

snabbtåg 
1:00 
1 h 
120 kr 

snabbtåg 
0:45 
1 h 
100 kr 

snabbtåg 
0:35 
1 h 
80 kr 

snabbtåg 
0:30 
1 h 
55 kr 

snabbtåg 
0:45 
1 h 
130 kr 
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Bilaga 2:2 

2:2  Nivåvariationer i fråga 4.2 i 1997 års undersökning 
Resa till Stock-
holm från 

 
Eskilstuna 

 
Strängnäs 

 
Läggesta 

 
Nykvarn 

 
Nyköping 

4.2 A      
färdmedel 

restid 
turtäthet 
biljettpris 

snabbtåg 
1:00 
1 h 
70 kr 

snabbtåg 
1:00 
1 h 
60 kr 

snabbtåg 
0:50 
1 h 
45 kr 

snabbtåg 
0:45 
1 h 
30 kr 

snabbtåg 
1:00 
1 h 
70 kr 

B      
färdmedel 

restid 
turtäthet 

biljettpris  

snabbtåg 
1:00 
2 h 
120 kr 

snabbtåg 
1:00 
0,5 h 
100 kr 

snabbtåg 
0:50 
0,5 h 
80 kr 

snabbtåg 
0:45 
0,5 h 
55 kr 

snabbtåg 
1:00 
2 h 
130 kr 

C      
färdmedel 

restid 
turtäthet 
biljettpris 

snabbtåg 
0:45 
2 h 
70 kr 

snabbtåg 
0:45 
0,5 h 
60 kr 

snabbtåg 
0:35 
0,5 h 
45 kr 

snabbtåg 
0:30 
0,5 h 
30 kr 

snabbtåg 
0:45 
2 h 
70 kr 

D      
färdmedel 

restid 
turtäthet 
biljettpris 

snabbtåg 
0:45 
1 h 
120 kr 

snabbtåg 
0:45 
1 h 
100 kr 

snabbtåg 
0:35 
1 h 
80 kr 

snabbtåg 
0:30 
1 h 
55 kr 

snabbtåg 
0:45 
1 h 
130 kr 

E      
färdmedel             Egen bil 

kostnad 
restid 

Egen bil 
kostnad 
restid 

Egen bil 
kostnad 
restid 

Egen bil 
kostnad 
restid 

Egen bil 
kostnad 
restid 
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Bilaga 2:3 

2:3  Nivåvariationer i fråga 4.1 i 1998 och 2000 års undersök-
ningar 
Resa till Stock-
holm från 

 
Eskilstuna* 

 
Strängnäs 

 
Läggesta 

 
Nykvarn 

 
Nyköping 

4.1 A      
färdmedel 

restid 
turtäthet 
biljettpris 

buss 
2:00 
1 h 
70 kr 

buss 
1:30 
1 h 
60 kr 

buss 
1:10 
1 h 
45 kr 

buss 
1:00 
1 h 
30 kr 

buss 
1:30 
1 h 
70 kr 

B      
färdmedel 

restid 
turtäthet 

biljettpris  

buss 
1:30 
1 h 
120 kr 

buss 
1:00 
1 h 
100 kr 

buss 
0:50 
1 h 
80 kr 

buss 
0:45 
1 h 
55 kr 

buss 
1:15 
1 h 
130 kr 

C      
färdmedel 

restid 
turtäthet 
biljettpris 

vanligt tåg 
1:15 
1 h 
70 kr 

vanligt tåg 
0:45 
1 h 
60 kr 

vanligt tåg 
0:35 
1 h 
45 kr 

vanligt tåg 
0:30 
1 h 
30 kr 

vanligt tåg 
1:00 
1 h 
70 kr 

D      
färdmedel 

restid 
turtäthet 
biljettpris 

vanligt tåg 
1:30 
1 h 
120 kr 

vanligt tåg 
1:00 
1 h 
100 kr 

vanligt tåg 
0:50 
1 h 
80 kr 

vanligt tåg 
0:45 
1 h 
55 kr 

vanligt tåg 
1:15 
1 h 
130 kr 

E      
färdmedel 

restid 
turtäthet 
biljettpris 

snabbtåg 
1:15 
1 h 
70 kr 

snabbtåg 
0:45 
1 h 
60 kr 

snabbtåg 
0:35 
1 h 
45 kr 

snabbtåg 
0:30 
1 h 
30 kr 

snabbtåg 
1:00 
1 h 
70 kr 

F      
färdmedel 

restid 
turtäthet 
biljettpris 

snabbtåg 
1:00 
1 h 
120 kr 

snabbtåg 
0:35 
1 h 
100 kr 

snabbtåg 
0:25 
1 h 
80 kr 

snabbtåg 
0:25 
1 h 
55 kr 

snabbtåg 
0:45 
1 h 
130 kr 

G      
färdmedel             Egen bil 

kostnad 
restid 

Egen bil 
kostnad 
restid 

Egen bil 
kostnad 
restid 

Egen bil 
kostnad 
restid 

Egen bil 
kostnad 
restid 

* Boende i Eskilstuna centrum, område 6, hade 1997 års nivåer även 1998 
och 2000 
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Bilaga 2:4 

2:4  Nivåvariationer i fråga 4.2 i 1998 och 2000 års undersök-
ningar 
Resa till Stock-
holm från 

 
Eskilstuna* 

 
Strängnäs 

 
Läggesta 

 
Nykvarn 

 
Nyköping 

4.2 A      
färdmedel 

restid 
turtäthet 
biljettpris 

snabbtåg 
1:00 
1 h 
70 kr 

snabbtåg 
1:00 
1 h 
60 kr 

snabbtåg 
0:50 
1 h 
45 kr 

snabbtåg 
0:45 
1 h 
30 kr 

snabbtåg 
1:00 
1 h 
70 kr 

B      
färdmedel 

restid 
turtäthet 

biljettpris  

snabbtåg 
1:00 
2 h 
120 kr 

snabbtåg 
1:00 
0,5 h 
100 kr 

snabbtåg 
0:50 
0,5 h 
80 kr 

snabbtåg 
0:45 
0,5 h 
55 kr 

snabbtåg 
1:00 
2 h 
130 kr 

C      
färdmedel 

restid 
turtäthet 
biljettpris 

snabbtåg 
0:45 
2 h 
70 kr 

snabbtåg 
0:45 
0,5 h 
60 kr 

snabbtåg 
0:35 
0,5 h 
45 kr 

snabbtåg 
0:30 
0,5 h 
30 kr 

snabbtåg 
0:45 
2 h 
70 kr 

D      
färdmedel 

restid 
turtäthet 
biljettpris 

snabbtåg 
0:45 
1 h 
120 kr 

snabbtåg 
0:45 
1 h 
100 kr 

snabbtåg 
0:35 
1 h 
80 kr 

snabbtåg 
0:30 
1 h 
55 kr 

snabbtåg 
0:45 
1 h 
130 kr 

* Boende i Eskilstuna centrum, område 6, hade 1997 års nivåer även 1998 
och 2000 
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Bilaga 3 

3. Boendes betyg, fråga 4.1 och 4.2 

Betyg, boende i Nykvarn 
 1997 1998 2000 
 n=138 n=134 n=213 
4.1A  Buss, 1:00/1h/30kr 5,5 (5,1-6,0) 4,6 (4,1-5,1) 4,4 (4,1-4,8) 
4.1B  Buss, 1:00/1h/55kr 2,7 (2,4-3,1)   
4.1B  Buss 0:45/1h/55kr  3,4 (3,1-3,8) 3,7 (3,4-4,0) 
4.1C  Tåg 0:45/1h/30kr 7,0 (6,6-7,3)   
4.1C  Tåg 0:30/1h/30kr  7,8 (7,4-8,1) 7,4 (7,0-7,7) 
4.1D  Tåg 0:45/1h/55kr 3,9 (3,6-4,3) 3,9 (3,5-4,3) 4,3 (4,0-4,6) 
4.1E  Snabbtåg 0:30/1h/30kr 9,4 (9,2-9,6) 9,2 (9,0-9,5) 9,0 (8,8-9,2) 
4.1F  Snabbtåg 0:30/1h/55kr 5,9 (5,5-6,3)   
4.1F  Snabbtåg 0:25/1h/55kr  6,2 (5,8-6,6) 6,8 (6,5-7,1) 
 n=142 n=132 n=213 
4.2A  Snabbtåg 0:45/1h/30kr 7,0 (6,6-7,4) 6,7 (6,3-7,1) 6,6 (6,3-6,9) 
4.2B Snabbtåg 0:45/0,5h/55kr 4,9 (4,5-5,3) 5,1 (4,7-5,5) 5,3 (5,0-5,6) 
4.2C Snabbtåg 0:30/0,5h/30kr 9,7 (9,6-9,8) 9,5 (9,3-9,7) 9,5 (9,3-9,6) 
4.2D  Snabbtåg 0:30/1h/55kr 5,8 (5,4-6,2) 6,0 (5,6-6,4) 6,2 (5,9-6,5) 
 n=74 n=101 n=148 
4.2E  Bil 7,6 (7,0-8,2)   
4.1G  Bil  7,3 (6,8-7,8) 6,7 (6,3-7,1) 
Bilrestid 40 min 44 min 47 min 
Bilkostnad 52 kr 69 kr 75 kr 
Medelbetyg (95% konfidensintervall) för olika reseförslag mellan intervjupersonens 
bostad och Stockholms innerstad på en skala 1-10, där 10 är mycket bra. Bilrestid 
och bilkostnad anges som 5% trimmade medelvärden för dem som kan köra bil eller 
åka bil som passagerare. Notera att fråga 4.1F och 4.2D är lika i 1997 års under-
sökning. 
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Betyg, boende i Mariefred och Åkers styckebruk 
 1997 1998 2000 
 n=174 n=104 n=183 
4.1A  Buss 1:10/1h/45kr 6,3 (5,9-6,7) 5,1 (4,5-5,7) 4,9 (4,5-5,3) 
4.1B  Buss 1:10/1h/80kr 2,6 (2,3-2,8)   
4.1B  Buss 0:50/1h/80kr  3,5 (3,1-3,9) 3,5 (3,2-3,8) 
4.1C  Tåg 0:50/1h/45kr 7,3 (7,0-7,7)   
4.1C  Tåg 0:35/1h/45kr  7,8 (7,4-8,2) 8,2 (7,9-8,5) 
4.1D  Tåg 0:50/1h/80kr 3,3 (3,0-3,7) 3,8 (3,4-4,3) 3,9 (3,6-4,2) 
4.1E  Snabbtåg 0:35/1h/45kr 9,2 (9,0-9,5) 9,0 (8,6-9,3) 9,1 (8,8-9,3) 
4.1F  Snabbtåg 0:35/1h/80kr 4,7 (4,3-5,1)   
4.1F  Snabbtåg 0:25/1h/80kr  5,5 (5,0-6,0) 5,6 (5,2-6,0) 
 n=166 n=101 n=186 
4.2A  Snabbtåg 0:50/1h/45kr 7,4 (7,1-7,7) 6,9 (6,5-7,4) 6,7 (6,3-7,0) 
4.2B Snabbtåg 0:50/0,5h/80kr 4,0 (3,6-4,3) 4,0 (3,5-4,5) 4,0 (3,6-4,3) 
4.2C Snabbtåg 0:35/0,5h/45kr 9,0 (8,8-9,3) 9,2 (8,9-9,5) 9,4 (9,2-9,6) 
4.2D  Snabbtåg 0:35/1h/80kr 4,8 (4,4-5,2) 5,2 (4,7-5,7) 5,0 (4,7-5,4) 
 n=96 n=77 n=123 
4.2E  Bil 8,2 (6,8-9,6)   
4.1G  Bil  7,4 (6,9-7,8) 7,4 (7,0-7,8) 
Bilkostnad 74 kr 90 kr 108 kr 
Bilrestid 54 min 58 min 60 min 
Medelbetyg (95% konfidensintervall) för olika reseförslag mellan intervjupersonens 
bostad och Stockholms innerstad på en skala 1-10, där 10 är mycket bra. Bilrestid 
och bilkostnad anges som 5% trimmade medelvärden för dem som kan köra bil eller 
åka bil som passagerare. Notera att fråga 4.1F och 4.2D är lika i 1997 års under-
sökning. 
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Betyg, boende i Strängnäs 
 1997 1998 2000 
 n=153 n=104 n=219 
4.1A  Buss 1:30/1h/60kr 4,7 (4,3-5,1) 4,0 (3,5-4,5) 4,0 (3,7-4,4) 
4.1B  Buss 1:30/1h/100kr 2,5 (2,2-2,8)   
4.1B  Buss 1:00/1h/100kr  3,3 (2,9-3,7) 3,7 (3,4-4,0) 
4.1C  Tåg 1:00/1h/60kr 7,4 (7,0-7,7)   
4.1C  Tåg 0:45/1h/60kr  8,0 (7,6-8,4) 8,0 (7,7-8,2) 
4.1D  Tåg 1:00/1h/100kr 4,0 (3,6-4,3) 4,2 (3,7-4,7) 4,5 (4,2-4,8) 
4.1E  Snabbtåg 0:45/1h/60kr 9,6 (9,4-9,7) 9,1 (8,8-9,3) 9,2 (9,0-9,3) 
4.1F  Snabbtåg 0:45/1h/100kr 5,5 (5,1-6,0)   
4.1F  Snabbtåg 0:35/1h/100kr  6,1 (5,5-6,6) 6,7 (6,4-7,0) 
 n=147 n=106 n=213 
4.2A  Snabbtåg 1:00/1h/60kr 8,1 (7,8-8,4) 7,5 (7,1-7,9) 7,5 (7,2-7,8) 
4.2B  Snabbtåg 1:00/0,5h/100kr 5,1 (4,7-5,5) 5,3 (4,8-5,8) 5,5 (5,2-5,8) 
4.2C  Snabbtåg 0:45/0,5h/60kr 9,4 (9,2-9,6) 9,4 (9,2-9,7) 9,5 (9,4-9,6) 
4.2D  Snabbtåg 0:45/1h/100kr 5,8 (5,4-6,2) 5,7 (5,2-6,2) 6,1 (5,7-6,4) 
 n=71 n=75 n=152 
4.2E  Bil 7,7 (7,2-8,1)   
4.1G  Bil  7,5 (7,0-8,0) 6,5 (6,1-6,9) 
Bilkostnad 95 kr 109 kr 120 kr 
Bilrestid 64 min 66 min 66 min 
Medelbetyg (95% konfidensintervall) för olika reseförslag mellan intervjupersonens 
bostad och Stockholms innerstad på en skala 1-10, där 10 är mycket bra. Bilrestid 
och bilkostnad anges som 5% trimmade medelvärden för dem som kan köra bil eller 
åka bil som passagerare. Notera att fråga 4.1F och 4.2D är lika i 1997 års under-
sökning. 
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Betyg, boende i centrum (6) och resten av staden (7) i Eskilstuna 
 1997 1998 2000 
 (6+7) n=279 (6) n= 98 

(7) n=125 
(6) n=71 

(7) n=140 
4.1A  Buss 2:00/1h/70kr 

(7) 
5,2 (4,9-5,5) 4,6 (4,1-5,1) 

3,9 (3,5-4,3) 
4,6 (4,0-5,2) 
3,8 (3,4-4,2) 

4.1B  Buss 2:00/1h/120kr 2,4 (2,2-2,6) 2,1 (1,8-2,4) 2,2 (1,8-2,6) 
4.1B (7) Buss 1:30/1h/120kr  3,6 (3,2-3,9) 3,6 (3,2-3,9) 
4.1C  Tåg 1:30/1h/70kr 7,1 (6,9-7,3) 6,9 (6,5-7,4) 6,8 (6,2-7,3) 
4.1C (7) Tåg 1:15/1h/70kr  7,4 (7,0-7,7) 7,3 (6,9-7,7) 
4.1D  Tåg 1:30/1h/120kr 

(7) 
3,8 (3,6-4,1) 3,7 (3,3-4,1) 

4,4 (4,1-4,8) 
3,7 (3,2-4,2) 
4,2 (3,8-4,6) 

4.1E  Snabbtåg 1:00/1h/70kr 9,4 (9,3-9,6) 9,6 (9,5-9,8) 9,3 (9,0-9,6) 
4.1E (7) Snabbtåg 1:15/1h/70kr   8,8 (8,5-9,1) 8,6 (8,3-8,9) 
4.1F  Snabbtåg 1:00/1h/120kr 

(7) 
5,8 (5,5-6,1) 5,7 (5,2-6,2) 

6,9 (6,5-7,2) 
6,0 (5,5-6,6) 
6,8 (6,4-7,2) 

 (6+7) n=280 (6) n=95 
(7) n=126 

(6) n=73  
(7) n=147 

4.2A  Snabbtåg 1:00/1h/70kr 
(7) 

8,9 (8,7-9,1) 9,2 (8,9-9,4) 
9,2 (8,9-9,4) 

9,3 (9,1-9,6) 
8,9 (8,7-9,2) 

4.2B  Snabbtåg 1:00/2h/120kr 
(7) 

5,0 (4,7-5,3) 4,6 (4,1-5,2) 
5,4 (5,1-5,8) 

5,0 (4,4-5,6) 
5,1 (4,7-5,5) 

4.2C  Snabbtåg 0:45/2h/70kr 
(7) 

8,9 (8,7-9,1) 8,5 (8,2-8,9) 
8,6 (8,2-8,8) 

8,0 (7,5-8,5) 
8,4 (8,0-8,7) 

4.2D  Snabbtåg 0:45/1h/120kr 
(7) 

6,2 (5,8-6,5) 6,1 (5,6-6,7) 
6,8 (6,4-7,2) 

6,3 (5,7-7,0) 
6,8 (6,3-7,2) 

 n=127 (6) n=47 
(7) n=85 

(6) n=33 
(7) n=101 

4.2E  Bil 7,4 (7,0-7,8) 7,3 (6,6-7,9) 6,7 (5,7-7,7) 
4.1G  Bil                                (7)  8,1 (7,7-8,5) 7,6 (7,3-8,0) 
Bilkostnad 

(7) 
115 kr 128 kr 

137 kr 
137 kr 
153 kr 

Bilrestid 
(7) 

89 min 95 min 
90 min 

91 min 
89 min 

Medelbetyg (95% konfidensintervall) för olika reseförslag mellan intervjupersonens 
bostad och Stockholms innerstad på en skala 1-10, där 10 är mycket bra. Bilrestid 
och bilkostnad anges som 5% trimmade medelvärden för dem som kan köra bil eller 
åka bil som passagerare. Notera att fråga 4.1E och 4.2A är lika i 1997 års un-
dersökning, samt i område 6 även 1998 och 2000. 
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Betyg, boende i Nyköping 
 1997 1998 2000 
 n=134 n=83 n=188 
4.1A  Buss 1:30/1h/70kr 6,0 (5,6-6,4) 6,2 (5,6-6,8) 6,1 (5,7-6,4) 
4.1B  Buss 1:30/1h/130kr 2,8 (2,5-3,1)   
4.1B  Buss 1:15/1h/130kr  3,8 (3,3-4,2) 3,4 (3,1-3,7) 
4.1C  Tåg 1:00/1h/70kr 8,1 (7,8-8,5) 8,6 (8,2-9,0) 8,5 (8,2-8,8) 
4.1D  Tåg 1:00/1h/130kr 4,4 (4,0-4,8)   
4.1D  Tåg 1:15/1h/130kr  4,7 (4,2-5,2) 4,1 (3,8-4,5) 
4.1E  Snabbtåg 0:45/1h/70kr 8,9 (8,5-9,2)   
4.1E  Snabbtåg 1:00/1h/70kr   8,9 (8,5-9,3) 9,0 (8,7-9,2) 
4.1F  Snabbtåg 0:45/1h/130kr 5,2 (4,8-5,7) 6,4 (5,8-7,0) 6,2 (5,8-6,5) 
 n=135 n=84 n=183 
4.2A  Snabbtåg 1:00/1h/70kr 8,6 (8,2-8,9) 8,8 (8,4-9,2) 9,0 (8,8-9,3) 
4.2B  Snabbtåg 1:00/2h/130kr 4,4 (3,9-4,8) 4,7 (4,2-5,2) 4,6 (4,3-5,0) 
4.2C  Snabbtåg 0:45/2h/70kr 7,8 (7,4-8,2) 7,8 (7,3-8,3) 8,1 (7,8-8,4) 
4.2D  Snabbtåg 0:45/1h/130kr 5,3 (4,9-5,7) 5,9 (5,3-6,4) 5,9 (5,5-6,3) 
 n=64 n=62 n=132 
4.2E  Bil 7,7 (7,0-8,3)   
4.1G  Bil  7,9 (7,4-8,4) 7,5 (7,1-7,8) 
Bilkostnad 124 kr 144 kr 142 kr 
Bilrestid 72 min 76 min 74 min 
Medelbetyg (95% konfidensintervall) för olika reseförslag mellan intervjupersonens 
bostad och Stockholms innerstad på en skala 1-10, där 10 är mycket bra. Bilrestid 
och bilkostnad anges som 5% trimmade medelvärden för dem som kan köra bil eller 
åka bil som passagerare. Notera att fråga 4.1F och 4.2D är lika i 1997 års under-
sökning, och 4.1E och 4.2A i 1998 och 2000 års undersökningar. 
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Bilaga 4:1 

4:1  Parametervärden från regressionsanalysen av 
boendes betyg 

Regressionsanalys, Nykvarn 
  1997  1998  2000 
R2  0,475  0,454  0,416 
df regression  5  5  5 
df totalt  1420  1354  2151 
jmf buss b t-värde b t-värde b t-värde 
(konstant) 18,729 22,278 16,021 24,641 15,000 29,078 
Tåg -0,607 -2,446 0,208 0,944 0,168 0,956 
Snabbtåg -0,512 -1,549 0,848 3,742 0,982 5,454 
Restid -0,131 -11,877 -0,107 -13,571 -0,108 -17,138 
Turtäthet -1,540 -4,678 -1,648 -4,916 -1,546 -5,820 
Pris -0,124 -26,442 -0,111 -23,384 -0,0885 -23,460 

R2 : Determinationskoefficienten, förklaringsgrad 
df : Frihetsgrader 
Koefficienter där t-värdena ligger inom intervallet –1,64<t<1,64 är ej signifi-
kanta (enkelsidigt 95% konfidensintervall). Dessa resultat har kursiverats. 

 

Regressionsanalys, Mariefred och Åkers styckebruk 
  1997  1998  2000 
R2  0,498  0,429  0,451 
df regression  5  5  5 
df totalt  1724  1044  1871 
jmf buss b t-värde b t-värde b t-värde 
(konstant) 18,166 20,728 16,600 20,138 17,951 29,790 
Tåg -0,846 -3,183 0,0599 0,224 0,0998 0,501 
Snabbtåg -0,605 -1,713 0,342 1,223 -0,0109 0,053 
Restid -0,0874 -8,531 -0,0843 -10,009 -0,0998 -16,112 
Turtäthet -0,498 -1,623 -1,015 -2,476 -1,421 -4,779 
Pris -0,114 -36,988 -0,0998 -24,054 -0,101 -33,241 

R2 : Determinationskoefficienten, förklaringsgrad 
df : Frihetsgrader 
Koefficienter där t-värdena ligger inom intervallet –1,64<t<1,64 är ej signifi-
kanta (enkelsidigt 95% konfidensintervall). Dessa resultat har kursiverats. 
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Regressionsanalys, Mariefred 
  1997  1998  2000 
R2  0,488  0,437  0,437 
df regression  5  5  5 
df totalt  892  543  1155 
jmf buss b t-värde b t-värde b t-värde 
(konstant) 19,344 15,413 17,415 15,078 17,589 23,036 
Tåg -1,166 -3,071 -0,0657 -0,175 0,189 0,747 
Snabbtåg -1,101 -2,181 0,0032 0,008 0,0847 0,324 
Restid -0,101 -6,859 -0,0901 -7,638 -0,102 -13,034 
Turtäthet -0,864 -1,966 -1,345 -2,346 -1,386 -3,679 
Pris -0,114 -25,980 -0,104 -17,982 -0,0945 -24,417 

R2 : Determinationskoefficienten, förklaringsgrad 
df : Frihetsgrader 
Koefficienter där t-värdena ligger inom intervallet –1,64<t<1,64 är ej signifi-
kanta (enkelsidigt 95% konfidensintervall). Dessa resultat har kursiverats. 

 

Regressionsanalys, Åkers styckebruk 
  1997  1998  2000 
R2  0,513  0,430  0,480 
df regression  5  5  5 
df totalt  831  500  715 
jmf buss b t-värde b t-värde b t-värde 
(konstant) 16,928 13,929 15,696 13,505 18,551 18,995 
Tåg -0,510 -1,380 0,200 0,529 -0,0474 -0,147 
Snabbtåg -0,0850 -0,173 0,718 1,815 -0,112 -0,336 
Restid -0,0736 -5,175 -0,0775 -6,530 -0,0957 -9,557 
Turtäthet -0,105 -0,247 -0,657 -1,136 -1,483 -3,074 
Pris -0,114 -26,510 -0,0947 -16,189 -0,113 -22,811 

R2 : Determinationskoefficienten, förklaringsgrad 
df : Frihetsgrader 
Koefficienter där t-värdena ligger inom intervallet –1,64<t<1,64 är ej signifi-
kanta (enkelsidigt 95% konfidensintervall). Dessa resultat har kursiverats. 
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Regressionsanalys, Strängnäs 
  1997  1998  2000 
R2  0,523  0,478  0,474 
df regression  5  5  5 
df totalt  1516  1077  2190 
jmf buss b t-värde b t-värde b t-värde 
(konstant) 17,073 15,835 16,527 20,430 16,382 29,752 
Tåg -0,110 -0,311 0,872 3,374 0,646 3,729 
Snabbtåg 0,679 1,505 1,409 5,301 1,291 7,200 
Restid -0,0722 -7,001 -0,0698 -10,289 -0,0768 -16,735 
Turtäthet -0,473 -1,531 -1,465 -3,997 -1,297 -5,150 
Pris -0,0814 -29,971 -0,0771 -22,872 -0,0685 -29,896 

R2 : Determinationskoefficienten, förklaringsgrad 
df : Frihetsgrader 
Koefficienter där t-värdena ligger inom intervallet –1,64<t<1,64 är ej signifi-
kanta (enkelsidigt 95% konfidensintervall). Dessa resultat har kursiverats. 

 

Regressionsanalys, Eskilstuna område 6 
  1997  1998  2000 
R2  0,526  0,555  0,531 
df regression  5  5  5 
df totalt  2833  977  736 
jmf buss b t-värde b t-värde b t-värde 
(konstant) 14,155 15,142 13,337 8,187 11,277 6,096 
Tåg 0,777 3,067 1,299 2,951 1,603 3,196 
Snabbtåg 1,940 4,027 2,968 3,541 3,868 4,059 
Restid -0,0286 -3,880 -0,0212 -1,650 -0,0076 -0,521 
Turtäthet -0,726 -6,559 -1,122 -5,830 -1,265 -5,776 
Pris -0,0652 -41,734 -0,0667 -24,720 -0,0600 -19,353 

R2 : Determinationskoefficienten, förklaringsgrad 
df : Frihetsgrader 
Koefficienter där t-värdena ligger inom intervallet –1,64<t<1,64 är ej signifi-
kanta (enkelsidigt 95% konfidensintervall). Dessa resultat har kursiverats. 
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Regressionsanalys, Eskilstuna område 7 
  1997  1998  2000 
R2  0,526  0,489  0,435 
df regression  5  5  5 
df totalt  2833  1274  1473 
jmf buss b t-värde b t-värde b t-värde 
(konstant) 14,155 15,142 13,747 18,641 14,503 18,906 
Tåg 0,777 3,067 1,263 5,871 1,038 4,625 
Snabbtåg 1,940 4,027 2,358 8,146 2,072 6,859 
Restid -0,0286 -3,880 -0,0408 -7,464 -0,0468 -8,205 
Turtäthet -0,726 -6,559 -1,228 -7,765 -1,389 -8,478 
Pris -0,0652 -41,734 -0,0475 -20,450 -0,0484 -20,040 

R2 : Determinationskoefficienten, förklaringsgrad 
df : Frihetsgrader 
Koefficienter där t-värdena ligger inom intervallet –1,64<t<1,64 är ej signifi-
kanta (enkelsidigt 95% konfidensintervall). Dessa resultat har kursiverats. 

 

Regressionsanalys, Eskilstuna (hela) 
  1997  1998  2000 
R2  0,526  0,513  0,464 
df regression  5  5  5 
df totalt  2833  2252  2210 
jmf buss b t-värde b t-värde b t-värde 
(konstant) 14,155 15,142 14,518 23,536 14,337 22,277 
Tåg 0,777 3,067 1,044 5,737 0,977 5,116 
Snabbtåg 1,940 4,027 2,126 7,781 2,131 7,662 
Restid -0,0286 -3,880 -0,0400 -8,635 -0,0411 -8,525 
Turtäthet -0,726 -6,559 -1,209 -9,870 -1,361 -10,400 
Pris -0,0652 -41,734 -0,0558 -31,587 -0,0518 -27,204 

R2 : Determinationskoefficienten, förklaringsgrad 
df : Frihetsgrader 
Koefficienter där t-värdena ligger inom intervallet –1,64<t<1,64 är ej signifi-
kanta (enkelsidigt 95% konfidensintervall). Dessa resultat har kursiverats. 
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Regressionsanalys, Nyköping 
  1997  1998  2000 
R2  0,423  0,389  0,434 
df regression  5  5  5 
df totalt  1373  843  1868 
jmf buss b t-värde b t-värde b t-värde 
(konstant) 11,783 11,133 13,880 14,091 14,448 21,730 
Tåg 1,613 4,001 1,165 4,021 1,048 5,412 
Snabbtåg 2,221 4,329 1,557 4,128 1,713 6,753 
Restid -0,0077 -0,652 -0,0303 -2,908 -0,0351 -4,996 
Turtäthet -0,854 -4,848 -1,215 -5,815 -1,156 -8,116 
Pris -0,0580 -27,942 -0,0516 -19,799 -0,0565 -32,146 

R2 : Determinationskoefficienten, förklaringsgrad 
df : Frihetsgrader 
Koefficienter (b) där t-värdena ligger inom intervallet –1,64<t<1,64 är ej signi-
fikanta (enkelsidigt 95% konfidensintervall). Dessa resultat har kursiverats. 
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Bilaga 4:2 

4:2  Parametervärden uppdelade på socioekonomis-
ka faktorer 

Boende i Strängnäs, betyg i undersökningen 2000, regressionsanalys 

Regressionsanalys, Strängnäs 2000; kön 
  Kvinnor  Män 
R2  0,493  0,462 
df regression  5  5 
df totalt  1052  1137 
jmf buss b t-värde b t-värde 
(konstant) 17,152 21,185 15,676 21,010 
Tåg 0,758 2,978 0,542 2,303 
Snabbtåg 1,249 4,740 1,328 5,461 
Restid -0,0779 -11,551 -0,0758 -12,190 
Turtäthet -1,359 -3,666 -1,240 -3,636 
Pris -0,0773 -22,969 -0,0603 -19,418 

R2 : Determinationskoefficienten, förklaringsgrad 
df : Frihetsgrader 
Koefficienter (b) där t-värdena ligger inom intervallet –1,64<t<1,64 är ej signi-
fikanta (enkelsidigt 95% konfidensintervall). Dessa resultat har kursiverats. 

 

Regressionsanalys, Strängnäs 2000; sysselsättning 
 förvärv sarbet ej förvä rsarb 
R2  0,482  0,485 
df regression  5  5 
df totalt  1419  670 
jmf buss b t-värde b t-värde 
(konstant) 15,556 23,448 18,149 17,572 
Tåg 0,800 3,846 0,301 0,922 
Snabbtåg 1,535 7,115 0,791 2,344 
Restid -0,0753 -13,648 -0,0808 -9,358 
Turtäthet -1,222 -4,021 -1,403 -2,976 
Pris -0,0607 -22,015 -0,0844 -19,601 

R2 : Determinationskoefficienten, förklaringsgrad 
df : Frihetsgrader 
Koefficienter (b) där t-värdena ligger inom intervallet –1,64<t<1,64 är ej signi-
fikanta (enkelsidigt 95% konfidensintervall). Dessa resultat har kursiverats. 
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Regressionsanalys, Strängnäs 2000; ålder 
  16-24 år  25-64 år 
R2  0,474  0,486 
df regression  5  5 
df totalt  313  1621 
jmf buss b t-värde b t-värde 
(konstant) 16,194 11,642 16,268 25,511 
Tåg -0,130 -0,295 0,795 3,972 
Snabbtåg 0,823 1,820 1,452 6,992 
Restid -0,0733 -6,322 -0,0788 -14,846 
Turtäthet -1,417 -2,239 -1,307 -4,475 
Pris -0,0707 -12,189 -0,0663 -25,009 

R2 : Determinationskoefficienten, förklaringsgrad 
df : Frihetsgrader 
Koefficienter (b) där t-värdena ligger inom intervallet –1,64<t<1,64 är ej signi-
fikanta (enkelsidigt 95% konfidensintervall). Dessa resultat har kursiverats. 

 

Regressionsanalys, Strängnäs 2000; utbildning 
  gymnasium  universitet 
R2  0,474  0,544 
df regression  5  5 
df totalt  937  764 
jmf buss b t-värde b t-värde 
(konstant) 16,361 20,081 16,863 18,816 
Tåg 0,337 1,307 0,933 3,362 
Snabbtåg 1,076 4,043 1,518 5,246 
Restid -0,0763 -11,194 -0,0883 -11,931 
Turtäthet -1,104 -2,975 -1,504 -3,632 
Pris -0,0693 -20,405 -0,0679 -18,295 

R2 : Determinationskoefficienten, förklaringsgrad 
df : Frihetsgrader 
Koefficienter (b) där t-värdena ligger inom intervallet –1,64<t<1,64 är ej signi-
fikanta (enkelsidigt 95% konfidensintervall). Dessa resultat har kursiverats. 
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Regressionsanalys, Strängnäs 2000; hushållsinkomst 
  <200 tkr  >500 tkr 
R2  0,383  0,553 
df regression  5  5 
df totalt  390  387 
jmf buss b t-värde b t-värde 
(konstant) 16,507 11,290 16,529 13,553 
Tåg 0,178 0,386 0,544 1,412 
Snabbtåg 0,867 1,816 1,579 3,965 
Restid -0,0708 -5,804 -0,0927 -9,100 
Turtäthet -1,510 -2,259 -1,478 -2,651 
Pris -0,0690 -11,343 -0,0594 -11,707 

R2 : Determinationskoefficienten, förklaringsgrad 
df : Frihetsgrader 
Koefficienter (b) där t-värdena ligger inom intervallet –1,64<t<1,64 är ej signi-
fikanta (enkelsidigt 95% konfidensintervall). Dessa resultat har kursiverats. 

 

Regressionsanalys, Strängnäs 2000; biltillgång 
 vane bilister ofta-

sällan- 
bilister icke- bilister 

R2  0,510  0,474  0,426 
df regression  5  5  5 
df totalt  1090  781  309 
jmf buss b t-värde b t-värde b t-värde 
(konstant) 16,062 21,661 16,076 17,596 18,345 11,054 
Tåg 0,867 3,727 0,713 2,481 -0,335 -0,636 
Snabbtåg 1,564 0,241 1,350 4,531 0,298 0,550 
Restid -0,0773 -12,537 -0,0762 -10,001 -0,0780 -5,611 
Turtäthet -1,378 -4,055 -1,215 -2,904 -1,217 -1,612 
Pris -0,0644 -20,893 -0,0662 -17,436 -0,0880 -12,698 

R2 : Determinationskoefficienten, förklaringsgrad 
df : Frihetsgrader 
Koefficienter (b) där t-värdena ligger inom intervallet –1,64<t<1,64 är ej signi-
fikanta (enkelsidigt 95% konfidensintervall). Dessa resultat har kursiverats. 
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Regressionsanalys, Strängnäs 2000; avstånd bostad–station 
  0-1 km  1-3 km 
R2  0,513  0,446 
df regression  5  5 
df totalt  1065  970 
jmf buss b t-värde b t-värde 
(konstant) 16,493 21,865 16,310 18,955 
Tåg 0,790 3,322 0,565 2,092 
Snabbtåg 1,418 5,776 1,233 4,403 
Restid -0,0759 -12,069 -0,0786 -10,972 
Turtäthet -1,227 -3,560 -1,357 -3,443 
Pris -0,0718 -22,864 -0,0647 -18,080 

R2 : Determinationskoefficienten, förklaringsgrad 
df : Frihetsgrader 
Koefficienter (b) där t-värdena ligger inom intervallet –1,64<t<1,64 är ej signi-
fikanta (enkelsidigt 95% konfidensintervall). Dessa resultat har kursiverats. 
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Bilaga 5 

5. Nivåvariationer i kollektivresenärers SP-
undersökningar 

 
Faktor Nivåer    
Färdmedel 
och restid 

Buss: slumpas 
runt 180% av 
verklig restid 

Vanligt tåg: 
slumpas runt 
130% av verk-
lig restid 

Snabbtåg: 
slumpas runt 
110% av verk-
lig restid 

Extra snabbt 
tåg: slumpas 
runt 50% av 
verklig restid 

Bil Endast om resenären kan åka bil som alternativ. Ingen restid, 
turtäthet eller kostnad anges 

 Nedanstående nivåer kombineras fritt med färdmedel och restid 
(gäller ej bil); 

Turtäthet 0,5 h (tätare i 
rusningstrafik) 

1 h (tätare i 
rusningstrafik) 

2 h (tätare i 
rusningstrafik) 

3 h (tätare i 
rusningstrafik) 

Biljettpris 50% av verk-
ligt biljettpris 

100% av verk-
ligt biljettpris 

120% av verk-
ligt biljettpris 

160% av verk-
ligt biljettpris 
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Bilaga 6 

6. Parametervärden, kollektivresenärers SP-
undersökningar 

Logitanalys, prisprocent, Svealandsbanan utan bil 
  1998*  2000 
“R2”  0,41  0,35 
Observationer  557  632 
 b t-värde b t-värde 
Buss -1,129 -3,1   
Tåg -0,456 -1,9 0,774 3,1 
Snabbtåg   1,397 4,3 
jmf turtäthet 0,5h     
Turtäthet 1h 0,0795 0,4 -0,134 -0,7 
Turtäthet 2h -0,369 -1,6 0,0313 0,1 
Turtäthet 3h -1,160 -4,7 -1,052 -5,1 
Pris% -0,0310 -10,8 -0,0212 -9,9 
Restid -0,0246 -4,0 -0,0177 -3,7 

* Analysen har utförts av Karl Kottenhoff, KTH 
“R2” : (fiktiv) förklaringsgrad 
Koefficienter där t-värdena ligger inom intervallet –1,64<t<1,64 är ej signifi-
kanta (enkelsidigt 95% konfidensintervall). Dessa resultat har kursiverats. 

Logitanalys, numerisk, Svealandsbanan utan bil, endast resenärer med enkla 
biljetter som kostar högst 160 kr 
  1998  2000 
“R2”  0,43  0,38 
Observationer  388  429 
 b t-värde b t-värde 
Tåg 0,634 1,9 0,982 3,1 
Snabbtåg 0,662 1,4 1,548 3,6 
     
Restid (minut) -0,0360 -4,5 -0,0187 -2,9 
Turtäthet (minut) -0,0079 -4,1 -0,0046 -3,1 
Pris (kr) -0,0374 -8,9 -0,0216 -8,2 

“R2” : (fiktiv) förklaringsgrad 
Koefficienter där t-värdena ligger inom intervallet –1,64<t<1,64 är ej signifi-
kanta (enkelsidigt 95% konfidensintervall). Dessa resultat har kursiverats. 
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Logitanalys, prisprocent, alla resenärer på Svealandsbanan med bil 
  1998*  2000 
“R2”  0,29  0,25 
Observationer  1758  1841 
 b t-värde b t-värde 
Buss -2,121 -12,0   
Tåg -1,010 -7,6 0,954 6,1 
Snabbtåg   1,562 8,7 
Bil -2,267 -13,2 -0,721 -2,6 
jmf turtäthet 0,5h     
Turtäthet 1h -0,0134 -0,1 -0,0596 -0,5 
Turtäthet 2h -0,291 -2,2 -0,709 -5,5 
Turtäthet 3h -1,101 -7,8 -1,261 -9,3 
Pris% -0,0207 -14,8 -0,0165 -12,9 
Restid -0,0089 -4,5 -0,0136 -6,1 

* Analysen har utförts av Karl Kottenhoff, KTH 
“R2” : (fiktiv) förklaringsgrad 
Koefficienter där t-värdena ligger inom intervallet –1,64<t<1,64 är ej signifi-
kanta (enkelsidigt 95% konfidensintervall). Dessa resultat har kursiverats. 

Logitanalys, numerisk, Svealandsbanan med bil, endast resenärer med enkla 
biljetter som kostar högst 160 kr 
  1998  2000 
“R2”  0,27  0,23 
Observationer  1078  1179 
 b t-värde b t-värde 
Tåg 0,958 4,7 0,973 4,9 
Snabbtåg 1,894 7,5 1,479 6,6 
Bil -1,973 -5,0 -2,158 -5,8 
Restid (minut) -0,0093 -2,6 -0,0133 -4,4 
Turtäthet (minut) -0,0060 -5,7 -0,0088 -8,7 
Pris (kr) -0,0163 -10,0 -0,0123 -8,9 

“R2” : (fiktiv) förklaringsgrad 
Koefficienter där t-värdena ligger inom intervallet –1,64<t<1,64 är ej signifi-
kanta (enkelsidigt 95% konfidensintervall). Dessa resultat har kursiverats. 
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Logitanalys, prisprocent, alla resenärer på Nyköpingslinjen utan bil 
  1998*  2000 
“R2”  0,41  0,40 
Observationer  366  326 
 b t-värde b t-värde 
Buss -1,790 -3,3   
Tåg -0,155 -0,5 1,359 3,2 
Snabbtåg   1,538 2,9 
jmf turtäthet 0,5h     
Turtäthet 1h -0,158 -0,6 -0,363 -1,3 
Turtäthet 2h -0,749 -2,6 -0,640 -2,2 
Turtäthet 3h -1,553 -5,0 -1,429 -4,5 
Pris% -0,0319 -9,0 -0,0296 -8,3 
Restid -0,0105 -1.1 -0,0243 -2,1 

* Analysen har utförts av Karl Kottenhoff, KTH 
“R2” : (fiktiv) förklaringsgrad 
Koefficienter där t-värdena ligger inom intervallet –1,64<t<1,64 är ej signifi-
kanta (enkelsidigt 95% konfidensintervall). Dessa resultat har kursiverats. 

Logitanalys, numerisk, Nyköpingslinjen utan bil, endast resenärer med enkla 
biljetter som kostar högst 160 kr 
  1998  2000 
“R2”  0,49  0,41 
Observationer  210  180 
 b t-värde b t-värde 
Tåg 1,598 2,6 1,556 2,7 
Snabbtåg 1,418 1,9 1,779 2,3 
     
Restid (minut) -0,0136 -1,0 -0,0158 -0,9 
Turtäthet (minut) -0,0081 -3,1 -0,0092 -3,3 
Pris (kr) -0,0343 -7,2 -0,0306 -6,3 

“R2” : (fiktiv) förklaringsgrad 
Koefficienter där t-värdena ligger inom intervallet –1,64<t<1,64 är ej signifi-
kanta (enkelsidigt 95% konfidensintervall). Dessa resultat har kursiverats. 
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Logitanalys, prisprocent, alla resenärer på Nyköpingslinjen med bil 
  1998*  2000 
“R2”  0,28  0,31 
Observationer  865  860 
 b t-värde b t-värde 
Buss -2,065 -7,7   
Tåg -0,423 -2,4 1,676 5,9 
Snabbtåg   1,852 6,1 
Bil -1,692 -6,3 -0,482 -1,0 
jmf turtäthet 0,5h     
Turtäthet 1h -0,0069 0,0 -0,0522 -0,3 
Turtäthet 2h -0,183 -1,0 -0,246 -1,3 
Turtäthet 3h -1,033 -5,2 -1,265 -5,9 
Pris% -0,0235 -11,4 -0,0285 -12,3 
Restid -0,0035 -0,9 -0,0103 -2,0 

* Analysen har utförts av Karl Kottenhoff, KTH 
“R2” : (fiktiv) förklaringsgrad 
Koefficienter där t-värdena ligger inom intervallet –1,64<t<1,64 är ej signifi-
kanta (enkelsidigt 95% konfidensintervall). Dessa resultat har kursiverats. 

Logitanalys, numerisk, Nyköpingslinjen med bil, endast resenärer med enkla 
biljetter som kostar högst 160 kr 
  1998  2000 
“R2”  0,25  0,33 
Observationer  489  380 
 b t-värde b t-värde 
Tåg 1,588 4,6 1,491 3,7 
Snabbtåg 2,151 5,7 1,951 4,3 
Bil -1,152 -1,9 -3,367 -4,5 
Restid (minut) 0,0018 0,3 -0,0119 -1,7 
Turtäthet (minut) -0,0038 -2,4 -0,0069 -3,5 
Pris (kr) -0,0185 -8,7 -0,0217 -7,7 

“R2” : (fiktiv) förklaringsgrad 
Koefficienter där t-värdena ligger inom intervallet –1,64<t<1,64 är ej signifi-
kanta (enkelsidigt 95% konfidensintervall). Dessa resultat har kursiverats. 
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Logitanalys, numerisk, Svealandsbanan 2000, endast resenärer med må-
nadskort 
 utan Bil med bil 
“R2”  0,34  0,31 
Observationer  137  329 
 b t-värde b t-värde 
Tåg 0,126 0,3 0,513 1,3 
Snabbtåg 0,746 1,2 1,539 3,3 
Bil   -3,257 -4,1 
Restid (minut) -0,0233 -2,3 -0,0177 -2,8 
Turtäthet (minut) -0,0094 -3,2 -0,0124 -5,5 
Pris (kr) -0,0011 -4,9 -0,0008 -5,7 

“R2” : (fiktiv) förklaringsgrad 
Koefficienter där t-värdena ligger inom intervallet –1,64<t<1,64 är ej signifi-
kanta (enkelsidigt 95% konfidensintervall). Dessa resultat har kursiverats. 

Logitanalys, numerisk, Nyköpingslinjen 2000, endast resenärer med må-
nadskort 
 utan bil med bil 
“R2”  0,44  0,40 
Observationer  94  274 
 b t-värde b t-värde 
Tåg 0,843 1,1 2,191 3,7 
Snabbtåg 1,167 1,2 2,652 4,1 
Bil   -3,103 -2,8 
Restid (minut) -0,0399 -1,6 0,0099 0,9 
Turtäthet (minut) -0,0117 -2,9 -0,0087 -3,5 
Pris (kr) -0,0015 -4,1 -0,0018 -7,7 

“R2” : (fiktiv) förklaringsgrad 
Koefficienter där t-värdena ligger inom intervallet –1,64<t<1,64 är ej signifi-
kanta (enkelsidigt 95% konfidensintervall). Dessa resultat har kursiverats. 
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Bilaga 7 

7. Tågresande och tillgänglighetsberäkningar med 
Sampers 
Bilaga 7 är baserad på en uppsats av författaren i forskarkursen Tågtra-
fikplaneringens metoder (F1N5200) vid avdelningen för trafik och logis-
tik, KTH, våren 2002. 

Inledning 
Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, har låtit utveckla en 
ny prognosmodell för efterfrågan på persontransporter, Sampers, vars 
första version blev färdig 1999. Jämfört med de föregående efterfråge-
modellerna har ökade insatser gjorts för att få modellsystemet modul-
uppbyggt och användarvänligt. Det innebär att Sampers för användaren 
ska framstå som ett system, inte flera separata modeller, men ändå vara 
lätt att vidareutveckla och förändra. 

I forskningsprojektet ”Etablering av nya järnvägsförbindelser – på-
verkan på resefterfrågan och samhällsstruktur. Exemplet Svealandsba-
nan” har tillgänglighetsberäkningar med Sampers genomförts. I första 
hand är det en före- och efterstudie av tillgängligheten med regional 
buss- och tågtrafik till områdena runt Svealandsbanan på sträckan Es-
kilstuna–Södertälje med basår 1998. Resultatens trovärdighet kan dock i 
vissa fall ifrågasättas utifrån hittills kända fel och brister i programvaran 
och datamaterialet. Genom att försöka kartlägga de kända svagheterna i 
hela kedjan fram till färdiga resultat är avsikten att kritiskt kunna bedö-
ma resultaten, vilket även kan komma till nytta vid fortsatt modellut-
veckling av Samperssystemet. 

Den version av Sampers som har använts i modellberäkningen är 
1.2.643. En ny version (2.0) som bland annat får bättre kalibreringsmöj-
ligheter och möjlighet att arbeta med befolkningen uppdelad i olika 
inkomstkategorier har levererats till SIKA under 2002. I den mån det 
finns skillnader mellan versionerna handlar dock uppsatsen om tidigare 
versioner än 2.0. 

Sampers modellsystem 
I Sampers indelas marken i zoner av varierande geografisk utbredning 
och med skilda aggregerade attribut och egenskaper (till exempel antal 
invånare och arbetsplatser, samt bilinnehav). Zonen är den enhet i vil-
ken resor genereras och till vilken resor sker. Den aggregerade, deskrip-
tiva ansatsen är generellt sett lämplig för storskalig, långsiktig trafikpla-
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nering.298

Användning 

 Den anses vara en beprövad och tillförlitlig metod under de 
rätta förutsättningarna, det vill säga vid mindre förändringar, mot lång-
siktiga jämviktsnivåer. 

Hela Sampers prognossystem ska kunna användas som underlag för att 
beräkna 
• Efterfrågeeffekter av ny infrastruktur och nytt trafikutbud 
• Efterfrågeeffekter av förändrade socioekonomiska, demografiska, 

kommersiella med flera faktorer 
• Effekter på trafiksäkerheten 
• Effekter på miljön 
• Effekter på energiförbrukning 
• Effekter på tillgänglighet 
• Regionala effekter 
• Effekter av transportpolitiken (skatter, avgifter, lagar) 

Ett av de viktigaste användningsområdena för efterfrågemodellerna 
är att beräkna effekterna av nya och förbättrade järnvägsförbindelser, till 
exempel nya höghastighetslinjer.299

Modellstruktur 

 

Sampers är uppdelad i fem olika regionala modeller, i en nationell mo-
dell, och en modell för utrikesresor. I samtliga modeller ingår socioeko-
nomiska parametrar (kön, ålder, sysselsättning etc.) och typ av resa (res-
ärende). Parametrarna i modellen är beräknade efter disaggregerade data 
som erhållits från olika resvaneundersökningar, där den viktigaste data-
källan är Riks-RVU 94-98. Dessutom finns ett par associerade modeller 
som är av särskilt intresse, bilinnehavsmodellen och en ruttvalsmodell 
som beskrivs mera senare. 

I modellen beräknas efterfrågan i fyra steg. Tre av dem hanteras av 
Sampers; resgenerering, destinationsval och färdmedelsval.300

De regionala modellerna beräknar efterfrågan på lokala och regionala 
resor upp till 100 km. För arbetsresor genereras dock även efterfrågan 
på längre distanser än 100 km i de regionala modellerna. Färdmedlen i 

 För att 
beräkna det fjärde steget, färdvägen, används en ruttvalsmodell, i det här 
fallet EMME/2. EMME/2 beskriver följaktligen infrastrukturen och 
linjetrafik i form av nätverk av noder och länkar. 

 
298 Fischer (2000) 
299 Widlert (2001) 
300 Terminologin resgenerering (eng. Traffic generation), destinationsval (målpunktsval; 
eng. Travel distribution), färdmedelsval (färdmedelsfördelning; eng. Mode split) och 
ruttval (nätverksutläggning; eng. Route choice) överensstämmer med Beser m fl (1996) 
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de regionala modellerna är bil som förare respektive som passagerare, 
buss, lokal- eller regionaltåg, cykel och promenad. Tunnelbane- och 
spårvägstrafik klassificeras dock som ”buss” i modellen. De fem regio-
nala modellerna täcker olika områden i Sverige och omfattar tillsam-
mans 8 500 prognosområden, zoner. Tätbefolkade områden, tätbebyg-
gelse i städer, har geografiskt sett små zoner, medan glesbefolkade om-
råden kan ha en grov indelning med stora zoner. Modellen som omfat-
tar Mälardalen heter SAMM och har 2 300 zoner. 

Den nationella modellen omfattar 670 zoner i Sverige och beräknar 
efterfrågan på långväga resor över 100 km mellan dessa områden. 
Färdmedlen i den nationella modellen är bil, buss, IC-tåg (vanligt tåg), 
X 2000 och flyg. Olika taxe- och prisparametrar ingår i modellen. Utbu-
det av långväga tåg- och flygförbindelser kan beskrivas i tidtabeller i den 
nationella modellen, medan däremot bussförbindelser beskrivs i turtät-
heter. 

Modellen för utrikesresor omfattar samma 670 zoner i Sverige som 
den nationella modellen, men dessutom 180 zoner utanför landets grän-
ser. Zonerna utomlands är tätare i de närmaste grannländerna (Finland, 
Norge, Danmark och Tyskland), men i övrigt i princip hela länder i 
Europa. Ett undantag är dock att norra Själland även är inkluderat i den 
regionala modellen för Skåne. Det prognostiserade långväga resandet, 
in- och utrikes, läggs sedan ut på länkarna i de regionala modellerna.301

Kända problem 

 

Sampers utvecklades under tidspress.302

Dynamik 

 Några tidiga prognoskörningar 
gav uppenbart felaktiga resultat som berodde mycket på att modellerna 
inte kalibrerats och validerats i tillräcklig utsträckning. Utbudsbeskriv-
ningarna av kollektivtrafiken har också varit bristfällig. Dessutom har i 
vissa fall förutsättningarna ändrats under utvecklingstiden. Successivt 
förbättras modellerna, och det finns också specificerade möjligheter att 
senare vidareutveckla delar i prognossystemet och anpassa det för nya 
funktioner och tillämpningar. Flera kända problem är dock tillsvidare 
olösta, vilket i dagsläget kan påverka resultaten i oönskad riktning. 

Den modelltyp som Sampers utgör, nästlad logitmodell, har också några 
inbyggda svagheter. En svaghet är att modellen är estimerad utifrån ett 
jämviktsläge och följaktligen inte på ett bra sätt förmår beräkna effek-
terna av dynamiska förändringar, det vill säga stora eller kontinuerligt 

 
301 Beser och Algers (2001) 
302 Brev från Staffan Widlert (2000-07-04) 
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pågående förändringar i resvanor, beteende och aktiviteter hos befolk-
ningen. De dynamiska effekterna är i regel resultat av en snabb ekono-
misk utveckling, större förändringar i bostads- och arbetsmarknaderna, 
och kanske också snabba förändringar i bilinnehavet. 

Effekter av utbudsförändringar 

Socio-ekonomiska
förutsättningar

Bilinnehav

Resgenerering

Målpunktsfördelning

Färdmedelsfördelning

Enskilda länkar i
befintliga transportsystem

Nya socio-ekonomiska
förutsättningar

Marginella förändringar Systemförändringar

Bilinnehav

Resbehov

Lokalisering

Dynamiska effekter på
konkurrerande utbud

Hela nätverk, nya
transportsystem

Prognosmodell  
Prognosmodeller, som Sampers, kan användas för efterfrågeprognoser vid marginella 
förändringar i utbudet. Källa: Nelldal m.fl. (1996) 

Om det uppstår dynamiska (eller i övrigt storskaliga) förändringar i 
efterfrågan, till exempel som följd av ett radikalt förändrat utbud, kan 
följden bli att förändringarna går utanför modellens egentliga använd-
ningsområde. En resgenereringsmodell estimerad utifrån ett jämviktslä-
ge kan inte fånga upp den dolda efterfrågan, eller långsiktiga förändring-
ar i resbeteendet, på ett bra sätt. Inte heller kan resgenereringen som 
påverkas av sambandet mellan samhällsstruktur och trafik beräknas med 
denna typ av modell.303

Jämviktsläget kan sägas vara en teoretisk förenkling av verkligheten 
för att möjliggöra en praktiskt användbar modell. I praktiken finns det 
dock anledning att utgå från att ett nytt jämviktsläge aldrig kommer att 

 

 
303 Fischer (2000) 
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uppstå. Följaktligen kommer en jämviktsmodell att ge ett prognosfel 
eftersom den inte tillräckligt tar hänsyn till tidsdynamiken och individu-
ella, övergripande förändringar i resbeteendet. Frågan är om aktivitets-
baserade modeller, något som det pågår forskning om, skulle kunna 
beräkna tidsdynamiken på ett bättre sätt.304 305 306 307

Ytterligare en svaghet som per definition finns inbyggd i modellen är 
att den föråldras. Modellstrukturen konstruerades i slutet av 1990-talet. 
Koefficienterna skattades huvudsakligen utifrån resvaneundersökningen 
Riks-RVU, där datainsamlingen genomfördes 1994-04-01 – 1997-12-
31.

 

308

Logitmodellen 

 Successivt behöver modellsystemet och databaserna moderniseras 
och uppdateras för att fånga upp nya produktutbud, ändrade omvärlds-
faktorer och ändrade värderingar hos befolkningen. Normalt kan denna 
uppdateringsprocess löpa i fas med verkligheten. Ett exempel är värde-
ringar av restid som tenderar att bli högre genom ökade inkomster. Vär-
deringarna är olika för bilresenärer och kollektivresenärer, och för kol-
lektivresenärer varierar den i viss mån med utbudet. Men ett kraftigt 
förbättrat utbud eller ett nytt färdmedel kan antas locka människor med 
andra värderingar än det tidigare utbudet. Modellsystemet behöver då 
modifieras, till exempel med en segmentering av det nya färdmedlet, för 
att kunna hantera det nya utbudet. 

Sampers är en konventionell nästlad (eng. nested) logitmodell, eller en 
logitmodell med trädstruktur.309

I Sampers används i allmänhet linjära nyttofunktioner i logitmodellen 
(vissa variabler, som väntetiden, har dock gjorts styckvis linjära för att 
bättre motsvara de verkliga värderingarna).

 I korthet kan den nästlade logitmodel-
len beskrivas som en sannolikhetsberäkning i flera nivåer. Varje individs 
sannolikhet för att välja ett av alternativen i varje nivå beräknas, till ex-
empel färdmedelsnivån med alternativen buss, bil och tåg. Parametrarna 
som leder fram till sannolikheten har estimerats utifrån olika resvaneun-
dersökningar. Sannolikheten för individen kan räknas om till andelar av 
en grupp individer på aggregerad nivå. 

310

 
304 Ortúzar och Willumsen (1994), s. 350 

 Forskningsresultat från 
estimering av efterfrågan av resor med höghastighetståg i Tyskland re-
spektive godstrafik i Kanada visar att en ickelinjär logitmodell med Box-

305 Goodwin (1998) 
306 McNally (2000b) 
307 Algers, Eliasson och Mattsson (2002) 
308 Sampers teknisk dokumentation (2001) 
309 Lundqvist och Mattsson (2001), s. 2 
310 Köhler, e-post 2002-10-18 
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Cox-transformering bättre än den linjära logitmodellen kan beräkna 
efterfrågan. Framför allt överskattar den linjära modellen kortväga re-
sande och underskattar långväga, vilket till stor del beror på att den linjä-
ra modellen räknar med för låga priselasticiteter och för höga restidse-
lasticiteter. En ickelinjär funktion har dessutom fördelen att den bättre 
tar hänsyn till utgångsläget av nyttan i det speciella fallet, det vill säga att 
en tidsvinst på till exempel 15 minuter har större effekt på en kort resa 
än på en lång.311 312 För att förbättra prognosresultaten finns det flera 
vägar att gå, men kärnan med en linjär logitmodell har inte de bästa 
kända förutsättningarna att ge bra resultat. Däremot är den linjära logit-
modellen relativt enkel vilket förklarar den stora spridning den fått.313 314

De regionala och den nationella modellen 

 

Uppdelningen mellan de regionala modellerna och den nationella i mo-
dellsystemet har den fördelen att det går att göra relativt detaljerade 
efterfrågeprognoser i ett eller flera områden utan att ha samma detalje-
ringsgrad för hela landet, och därmed få en mindre modell som sparar 
datortid. Gränssnittet mellan de regionala modellerna och den nationella 
(och den för utrikesresor) behöver dock ägnas särskild uppmärksamhet. 

De regionala modellerna baseras på resvaneundersökningar av resor 
upp till 100 km. Den nationella modellen hanterar resor över 100 km. 
Alla arbetsresor genereras dock av de regionala modellerna, oavsett 
ressträcka (det är dock en liten andel arbetsresor som är längre än 
100 km). Problemet att välja en sträcka, och inte tid, som gräns för ar-
betsresor har aktualiserats bland annat med den nya tågtrafiken i Mälar-
dalen. De korta restiderna med regionala snabbtåg gör att räckvidden 
ökar, och på drygt en timme kan man i många fall komma längre än 100 
km. Ett exempel är att det stora utbudet av kvalificerade arbetsplatser i 
Stockholms innerstad får ökad tillgänglighet för en större andel av be-
folkningen i Mälardalen genom regional snabbtågstrafik. Det innebär att 
arbetspendlingen på längre avstånd än 100 km kan förväntas öka i regi-
onen. Resor i gränszonen mellan den nationella och de regionala model-
lerna, runt 100 km, uppvisar också relativt stora prognosfel, vilket visas 
mera i ett senare avsnitt. 

På grund av de få observationerna i resvaneundersökningarna be-
stämdes också att samma grundmodell skulle användas för alla de fem 
regionala delmodellerna, trots att det finns stora skillnader mellan olika 

 
311 Mandel, Gaudry och Rothengatter (1994) 
312 Picard och Gaudry (1998) 
313 Jong (2000), s. 563 
314 Ben-Akiva och Lerman (1985), s. 179 
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delar av landet i utbud och efterfrågan av tågtrafik. Till viss del kan en 
kalibrering ge en regional anpassning. 

Indata för estimeringen av regionala modellen 
Resvaneundersökningen gav få observationer av regionalt tågresande. 
För regionala arbetsresor med tåg fanns till exempel endast 150 använd-
bara svar i resvaneundersökningen.315 Tjänsteresor med tåg på sträckor 
upp till 100 km var ännu färre i resvaneundersökningen och gav inte alls 
signifikanta resultat.316

Estimeringen av den gemensamma regionala modellen har följaktli-
gen skett utifrån resvaneundersökningar som inte fyller kraven på urva-
lets storlek för enskilda färdmedel, och vid olika resärenden och för 
olika socioekonomiska grupper. Brister i datamaterialet medför i sin tur 
att modellen inte kan göra efterfrågeprognoser som svarar mot empiris-
ka resultat. Känsligheten för utbudsförändringar kommer att uppvisa 
avvikelser mot observerade data, och feltermen, det som inte kan förkla-
ras av modellen, kommer att vara orimligt stor. Dessa brister skulle 
kunna åtgärdas med kompletterande resvaneundersökningar, men så har 
inte skett. 

 De regionala modellerna i Sampers kan därmed 
inte beräkna några andelar för tjänsteresor med tåg. I gengäld överskat-
tar de regionala modellerna fritidsresandet med tåg. Även fördelningen 
av resor på färdmedel mellan män och kvinnor uppvisar avvikelser jäm-
fört med resvaneundersökningen. Den nya regionala snabbtågstrafiken 
kan i praktiken förväntas få en stor del av de nya långväga arbetspend-
larna som resenärer, och även ökat tjänsteresande, men modellen är 
byggd på alltför få relevanta observationer av verkligt resande. 

Färdmedel 
Metoden att i den nationella modellen segmentera IC-tåg och X 2000 
som separata färdmedel verkar i dagens perspektiv något föråldrad. 
Åtskillnaden grundas på att X 2000 tidigare var ett exklusivt tåg för 
tjänsteresor, nytt och fräscht med väsentligt högre komfort och service, 
och med kortare restider men med högre biljettpriser än vanliga (IC-) 
tåg. Färdmedelskonstanterna, det vill säga det som inte kan förklaras 
med restid, turtäthet eller taxa, skiljer sig därigenom väsentligt åt mellan 
IC-tåg och X 2000 i Sampers. Bland annat Kottenhoff har påvisat bety-
delsen av ”mjuka” faktorer (komfort, service, design) när det gäller att 
attrahera nya resenärer. Dessa faktorer ger naturligtvis samma fördelar 
för ett nytt tågutbud även i kategorin IC-tåg.317

 
315 Sampers teknisk dokumentation (2001) 

 

316 Beser och Algers (2001) 
317 Kottenhoff (1999) 
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Omvänt kan skillnader i färdmedlens parametervärden (turtäthet, 
restid, biljettpris) innebära att i de situationer när tågtyperna används 
parallellt på en linje, som i Mälardalen i slutet av 1990-talet, kan resulta-
ten skilja sig åt beroende på tågtyp trots att attributen är direkt jämför-
bara. Det är därför svårt att bedöma resultaten av framtida utbudsför-
bättringar inom järnvägstrafiken på grund av uppdelningen och att 
färdmedelskonstanterna estimerats efter det utbud som gällde i mitten 
av 1990-talet. Modellen behöver följaktligen moderniseras. 

Ruttvalsmodellen 
Efter att SIKA testat fyra olika modeller för ruttval (även kallat färd-
vägsfördelning eller nätutläggning), valdes EMME/2 för denna funktion 
inom Sampers modellsystem.318

Medeltidsmodellens hantering av turtätheter och förväntad uppoffring 

 

B

A1

A2
Linje 3: Åktid 20 min, 2 turer/h

Linje 1: Åktid 26 min, 4 turer/h
Linje 2: Åktid 30 min, 4 turer/h

Förväntade uppoffringar
Linje 1: 26+7,5=33,5 min
Linje 2: 30+7,5=37,5 min
Linje 3: 20+15= 35 min
Linje 1 och 2: 28+3,75=31,75 min

Avgångstiderna 
samordnade

och jämt fördelade
 

Om en medeltidsmodell beräknar den förväntade uppoffringen för resan som åktiden 
och halva turintervallet, skulle enligt den optimala strategin alla resenärer välja den 
hållplats med minst förväntad uppoffring, A1 i exemplet. 50% av resenärerna skulle 
sedan välja linje 1 och 50% linje 2 om linjerna är samordnade. I verkligheten skulle 
fördelningen bli annorlunda (givet att resenärerna läser tidtabellen), vilket en real-
tidsmodell skulle kunna hantera bättre än en medeltidsmodell. Källa: Beser, Elias-
son, Karlström, Mattsson och Rosenlind (1996) 

EMMA utvecklades som en modell för ruttval av vägtrafik. Bland 
fördelarna kan nämnas att modellen tar hänsyn till vägkapaciteten ge-
nom att köer (eng. volume delay) med åtföljande lägre reshastigheter med 
bil kan modellberäknas. Efterhand som behovet uppstod vidareutveck-
lades EMMA till att även hantera kollektivtrafik i nätverk. Modellen 
heter idag EMME/2 och den använda versionen anses vara bra för 
vägtrafik. 
 
318 Johansson Sveder (2001), s. 94 
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I traditionell tillämpning för kollektivtrafik användes ruttvalsmodel-
len med bytestider och väntetider baserade på halva turintervallet (me-
deltidsmodell). Givet att startpunkt, målpunkt och önskad tidpunkt för 
avgång eller ankomst samt att tidtabellerna är kända går det dock att 
göra en deterministisk modell för en tidtabellsbunden resa, där nackde-
larna med en turintervallsbaserad modell undviks. En sådan determinis-
tisk realtidsmodell har också utvecklats för EMME/2.319

Genomsnittliga turtätheter kan fungera som en bra approximation 
vid kollektivtrafiklinjer i städer med hög turtäthet. För långväga resor 
och när turtätheten är lägre, till exempel i landsbygdsområden, kommer 
efterfrågan på resor att vara mycket beroende av hur väl tidtabellen 
passar potentiella resenärer.

 SIKA har dock 
för avsikt att bibehålla medeltidsmodellen i Sampers regionala modeller. 

320

Även resenärernas preferenser vid val av ett av flera alternativa kol-
lektiva färdmedel eller hållplatser antas i medeltidsmodellen ske som om 
resenärerna bara känner till turtätheterna, inte exakta avgångstider. I 
tillämpningen av EMME/2 i Sampers används dock ett turintervall för 
högtrafik (antal avgångar ca kl. 6-8 på morgonen) och ett för resten av 
trafikdygnet (antal avgångar). 

 En modell baserad på turintervall innebär 
att reskedjor med byten inte antas vara samordnade. Om delresorna i 
verkligheten är samordnade, till exempel en anslutande matarbuss till ett 
tåg, fås orimligt högt resmotstånd i en medeltidsmodell med halva turin-
tervallet eftersom modellen antar att turerna sker jämt utspridda utan 
samordning. Detsamma gäller parallellgående och samordnade linjer, där 
fördelningen av resenärer mellan de olika linjerna kan bli orimlig om 
turtätheten är olika. 

Valet att använda en medeltidsmodell innebär att problemen att pro-
gnostisera kollektivtrafik i de regionala modellerna där tidtabeller spelar 
en stor roll och där det finns alternativa utbud, det vill säga speciellt vid 
frekventa resor, tills vidare kvarstår i alla resultat som Sampers genere-
rar. 

Bilinnehavsmodellen 
Tillgången till bil har en avgörande inverkan på befolkningens resande. 
Den enskilt viktigaste förklaringsfaktorn för ökningen av transportarbe-
tet med bil de senaste decennierna är det ökade bilinnehavet. I modeller 
för efterfrågan på persontransporter har bilinnehavet följaktligen en 
central roll. I Sampers används en aggregerad ickelinjär modell för be-

 
319 Constantin, Florian och Speiss (2001) 
320 Lundqvist och Mattsson (2001), s. 6 
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folkningens bilinnehav. Modellen är skattad utifrån data om befolkning-
ens bilinnehav i Sverige som insamlats 1980-1995.321

Det ökade bilinnehavet kan beskrivas som en diffusionsprocess, det 
vill säga en process där bilinnehavet sprids och fördelas successivt i olika 
socioekonomiska grupper, men gradvis går mot en antagen relativ mätt-
nadsnivå. Skillnaderna mellan bilinnehav och bilanvändande i stad och 
på landsbygden är dock betydande. Befolkningen i (större) städer har ett 
markant lägre bilinnehav än befolkningen på landsbygden. Kostnaden 
för bilanvändandet är härvid en signifikant faktor för bilinnehavet. 
Bilinnehavsmodellen i nuvarande form kan bara beskriva perioden av 
konstant ökat bilinnehav, men när innehavet närmar sig en antagen 
mättnadsnivå torde resultaten bli osäkra.

 

322 323

Bilinnehavsmodellen (inklusive delmodeller) beräknar förändringar 
från ett utgångsläge genom att estimera sannolikheter för att personer 
skaffar bil under ett år (inträdesbenägenhet) respektive gör sig av med 
bilen under året (utträdesbenägenhet). De parametrar som ingår i mo-
dellen är bland annat personens tidigare bilinnehav, årsinkomst, ålder, 
födelseår, kön samt bensinpriset, relativ ökning av BNP, andelen leasade 
bilar och vilken typ av kommun personen bor i.

 

324

Kommunerna i riket är indelade i sju olika klasser beroende på karak-
tär, avståndet till större städer och några andra faktorer. Sannolikheten 
för att en person ska skaffa bil eller göra sig av med bilen bedöms vara 
olika i dessa sju kommunklasser. I princip motsvarar en högre klass ett 
större bilinnehav hos befolkningen i kommunen. Några exempel är att 
Stockholms stad ingår i klass 1, Eskilstuna och Södertälje (inklusive 
Nykvarn) i klass 4, och Strängnäs kommun i klass 5. 

 

Inom varje kommun finns ett varierande antal Sams-områden, geo-
grafiska områden till vilka olika statistiska data om befolkningen och 
bilinnehavet är knutna. Modellen beräknar förändringarna från år till år i 
en efterfrågeprognos på kommunnivå, varefter modellen fördelar för-
ändringarna på Sams-områden genom att beräkna de olika områdenas 
potentialer i bilinnehav. En svaghet i modellen är att det är vissa demo-
grafiska förhållanden (ålder, kön, viss socioekonomi) som karakteriserar 
bilinnehavet i varje Sams-område, medan tätortens karakteristika eller 
förändringar i områdets tillgänglighet inte direkt beaktas. Befolkningens 
behov av bil inom en kommun kan i bilinnehavsmodellen följaktligen 
förändras endast genom att kommunen flyttas till en annan kommun-
klass, vilket är ett trubbigt instrument. 
 
321 Matstoms (2002) 
322 Jansson (1996) 
323 Medlock och Soligo (2002) 
324 Matstoms (2002) 
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I modellen används en variabel som representerar sannolikheten för 
att en bilägare ska äga mer än en bil. Det finns starka samband mellan 
flerbilshushåll och framför allt parametrarna två vuxna personer i hus-
hållet, särskilt förvärvsarbetande, och om hushållet redan disponerar en 
förmånsbil. Även mellan bilinnehav och tillgänglighet finns starka sam-
band, och hushållens andra bil är mer ovanlig i områden med bra till-
gänglighet, som i storstäder. Exempel på förändrade (ökade) behov av 
bil som modellen inte heller kan beräkna är ökad andel fritidshus hos 
befolkningen i en kommun, samt exploatering av externa områden i 
kommunen.325

Bilinnehavsmodellens brister är främst att den inte är så användbar 
för analys av policyåtgärder, det vill säga övergripande förändringar i 
kostnader, lagar och regler. Dynamiken i individernas bilinnehav, till 
exempel smak- och värderingsförändringar, kan inte heller fångas i den-
na typ av modell. Ett exempel är det minskade bilinnehavet under 1990-
talet hos yngre personer, särskilt i storstäderna. 

 

Den enda styrbara variabeln i bilinnehavsmodellen är bensinpriset. 
Modellen tar inte direkt hänsyn till tillgänglighet till kollektivtrafik, kol-
lektivtrafikens eller vägnätets standard eller direkta driftkostnader för 
bilinnehavet och bilkörandet.326 327 En stor del av modellens konstatera-
de brister samverkar till att överskatta bilinnehavet i Stockholmsregio-
nen. Några exempel är områdesindelningen, inträdesbenägenheten, in-
verkan av kollektivtrafiken och att hänsyn inte tas till en förmodad 
mättnadsnivå för bilinnehavet.328

Validering 

 

Generellt sett är Sampers modellsystem väldokumenterat och internt 
validerat.329

Det gamla modellsystemet (andra generationen, IC- och IR-
modellerna) testades i ett forskningsprojekt om resandeprognoser och 
det verkliga utfallet. Genom resanderäkningar på Svealandsbanan, före 
med busstrafik 1997 och efter med tågtrafik 1998, och jämförelser med 

 Den interna valideringen visade att Sampers ganska väl för-
mår återskapa de resor i resvaneundersökningarna (Riks-RVU med flera) 
som ligger till grund för estimeringen av koefficienterna i modellen. 
Dock är det totalvolymerna som blir bra. Större avvikelser förekommer 
på olika disaggregerade nivåer, till exempel resor med olika färdmedel, i 
olika resärenden eller för olika socioekonomiska grupper. 

 
325 Han (2001) 
326 Han (2001) 
327 Beser, Eliasson, Karlström, Mattsson och Rosenlind (1996) 
328 Matstoms (2002), s. 92 
329 Dokumentationen kan erhållas utan kostnad från SIKA 
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efterfrågeprognoser för samma sträcka vid verkligt utbud och samma 
tidpunkter, var avsikten att validera modellerna inför utvecklingen av 
Sampers.330 Transeks egen resanderäkning på en torsdag i maj vardera 
året gav då 480% fler resenärer 1998 än det var 1997. Som jämförelse 
kan nämnas att Trafik i Mälardalen (TiM) räknade tågresandet under 
några tisdagar till torsdagar i februari 1998, och i TiM:s resanderäkning 
blev ökningen 330%.331 Den modellberäknade resandeökningen i prog-
nosprojektet, med de gamla IC- och IR-modellerna, uppgick till 230% 
fler resor med tåg 1998 än med buss året innan. Sampers gav med sam-
ma förutsättningar 270% fler resenärer.332

För de regionala modellerna visar den interna kalibreringen att Sam-
pers överskattar det samlade regionala tågresandet i hela landet med 
10% jämfört med resvaneundersökningen. För Mälardalsmodellen un-
derskattas dock antalet regionala tågresor med 6%. Likaså underskattas 
antalet längre regionala resor, resor över 50 km oavsett färdmedel, med 
19%.

 Det ska dock påpekas att den 
modellberäknade efterfrågan avser ett vardagsmedeldygn, det vill säga 
ett genomsnitt för en vardag under hela året, medan resanderäkningarna 
avser en vardag under terminstid. 

333 Resandet med tåg underskattas framför allt i gränssnittet mellan 
regionala och interregionala resor, det vill säga reslängder på omkring 
100 km. Följaktligen finns det skäl att misstänka att Sampers regionala 
modell konsekvent underskattar regionalt tågresande i Mälardalen. SIKA 
har bekräftat att Sampers underskattade efterfrågan på tågresor på Svea-
landsbanan med ungefär 20% jämfört med den verkliga resandeökning-
en när busstrafiken ersattes med tåg.334

Omfattningen av den externa valideringen av Sampers kan också 
ifrågasättas. I en extern validering jämförs de modellberäknade resande-
flödena mot verkliga räkningar, men det är andra räkningar än de som 
modellen är konstruerad efter för att jämföra modellen mot verklighe-
ten. När det gäller Sampers har ingen systematisk extern validering ge-
nomförts av samma dignitet som den interna valideringen. Det finns till 
exempel ingen jämförelse av resultaten mot trafikräkningar för regional 

 Den uppenbarligen högre efter-
frågan på tågresor i Mälardalen döljs i riksgenomsnittet i den gemen-
samma regionala modellen trots en kalibrering, och modellen är dessut-
om estimerad efter en resvaneundersökning som i huvudsak gjordes 
innan Svealandsbanan och liknande satsningar genomförts. 

 
330 Modell och verklighet. Svealandsbanan (1997-98) 
331 En undersökning av TiM (1998) 
332 Brev från Staffan Widlert (2000-07-04) 
333 Sampers teknisk dokumentation (2001) (utan sekundär destination) 
334 Brev från Staffan Widlert (2000-07-04) 
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kollektivtrafik. Bristande extern validering är detsamma som en ofull-
ständig kvalitetskontroll. 

I ett tidigare skede (2000) framhöll SIKA att det finns kvar osäkerhe-
ter och problem i de regionala modellerna, och framför allt den regiona-
la modellen för Stockholm (Mälardalen). Modellerna gav mindre trovär-
diga resultat för fördelningen mellan buss och tunnelbana, för priselasti-
citeten vid tågresor och för känsligheten för ekonomins utveckling. 
SIKA har dock pekat på att den externa valideringen av den nationella 
modellen med en bakåtprognos (eng. back casting) för efterfrågan på 
tågresor Stockholm–Göteborg utföll till belåtenhet.335

Det finns följaktligen skäl att utveckla valideringsmetodiken. Lund-
qvist och Mattsson (2001) skissar fyra olika områden beträffande valide-
ring av efterfrågemodeller: 
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• Praktisk validering. Systemutformning och applikation. Hur fungerar 
systemet i den miljö det är avsett för? Kan systemet användas utan risk 
för misstag? 

 

• Teoretisk validering. Vilken teoretisk grund verkar systemet utifrån? 
Fungerar de kausala sambanden? 

• Intern validering. Hur väl kan modellen återskapa de data den är byggd 
på? Är parametrarna statistisk signifikanta? 

• Extern validering. Hur väl kan modellen återskapa oberoende data (ej 
använda i modellutveckling eller kalibrering)? Hur väl kan modellen 
prognostisera såväl föregående års utfall som framtida utveckling? 

Kalibrering 
Den externa valideringen omfattar en (längre) tidsperiod med kontroll 
att en prognos stämmer mot verkligt utfall. Kalibrering görs däremot vid 
ett bestämt tillfälle mot verkliga trafikflöden för att stämma av modellen 
mot rådande förhållanden och därmed öka förutsättningarna för att 
generera realistiska prognosresultat. Kalibreringen kan därmed i viss 
mån kompensera för olika brister i modellen. 

Kalibrering utförs vid implementeringen av modellen, därefter en-
dast vid vissa tillfällen och inte vid varje prognosgenerering. När det 
gäller regionalt tågresande har modellen kalibrerats från början med 
tämligen stora värden för att justera resultaten, olika värden för olika 
regioner.337

 
335 Brev från Staffan Widlert (2000-07-04) 

 

336 Lundqvist och Mattsson (2001), s. 9 
337 Sampers teknisk dokumentation (2001) 
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Slutsatser 
Utvecklingen av Sampers visar att valideringen är viktig, men också att 
metodiken och modellsystemet behöver vidareutvecklas. Förutsättning-
arna har också under arbetets gång förändrats i vissa fall, inte minst 
förändras omvärlden och människors värderingar, vilket ställer krav på 
att modernisera och utveckla modellen. 

Sampers modellsystem har flera brister som gör att resultaten i vissa 
fall bör betraktas som mycket osäkra. Speciellt gäller det segment av de 
totala resemarknaderna, medan det totala resandet blir bättre prognosti-
serat. Ett identifierat segment med dåliga förutsättningar att få en rättvi-
sande prognos är längre regionala resor, särskilt när det gäller arbets-
pendling och tjänsteresor med tåg i Mälardalen. En orsak är att estime-
ringen av modellen när det gäller regionala tågresor skett utifrån ett 
minimalt underlag innan de marknadseffekter som snabb regional tåg-
trafik gör hade inträtt. Dessutom finns det andra tveksamheter, som om 
linjära logitmodeller egentligen är bra på att estimera efterfrågan vid 
större utbudsförändringar, att använda medeltider i ruttvalsmodellen, 
samt bilinnehavsmodellen. Genom bristande extern validering har mo-
dellen ändå accepterats. 

Ruttvalsmodellen och bilinnehavsmodellen är heller inte framtagna 
med den primära avsikten att prognostisera kollektivtrafik, utan biltrafik. 
Genom den valda ansatsen med medeltidsmodell i regional trafik kom-
mer snabba, men inte så frekventa förbindelser att i modellen framstå 
som sämre än vad resenärer med tillgång till tidtabell sannolikt anser, 
och sämre än en realtidsmodell skulle räkna med. Gränssnitten mellan 
de regionala och den nationella modellen missgynnar längre regionala 
tågresor, och uppdelningen i olika spårburna färdmedel (IC-tåg kontra 
X 2000 i den nationella modellen, spårvagn och tunnelbana som buss i 
de regionala modellerna) fungerar heller inte bra. 

Vid längre prognosperioder är olika bakgrundsfaktorer avgörande för 
resultaten. Den ekonomiska utvecklingen påverkar den totala efterfrågan 
kraftigt, liksom transportpolitiken och andra övergripande parametrar. 
Långtidsprognoser blir därmed alltid osäkra. Ett sätt att hantera osäker-
heten om framtiden är att ringa in den mest troliga utvecklingen med 
”minimum-” och ”maximumprognoser”, det vill säga med en viss be-
dömd sannolikhet kommer utvecklingen att ske inom detta intervall. 
Tyvärr sker det kanske alltför sällan, eftersom ett brett intervall är svårt 
att hantera för beslutsfattare. Dessutom är det ett praktiskt problem i 
det att det krävs mycket mer arbete med prognoserna, och arbetsinsat-
serna och datortiderna är redan i dag omfattande. 

Problemet med prognosernas osäkerhet är dock generellt och inte 
specifikt för Sampers. Det speglar att mindre förändringar i utbudet 
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kanske är enklare att hantera än resgenereringen och det totala resandet. 
Prognosresultaten är i regel styrande för investeringsbeslut och policyåt-
gärder, och därmed i viss mån självuppfyllande, oavsett om de från bör-
jan var ”riktiga” eller ”felaktiga”. En modell kan dock aldrig bli perfekt 
eller redovisa ett idealtillstånd; det är omöjligt att göra en modell av 
verkligheten utan förenklingar, rationaliseringar och slumpmässiga fel. 
Det som är mer allvarligt är att modellen inte i tillräcklig utsträckning 
har utsatts för en fullständig kvalitetskontroll med en extern validering. 
På så sätt har uppenbart felaktiga och underskattade prognoser för 
framtida tågresande kommit att betraktas som rättvisande. 

 
Litteraturlistan är inkluderad i kapitel 10. 
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Bilaga 8 

8. Teknisk rapport från tillgänglighetsstudien 
Transek projekt 956 

Sampers version 1.2.643 

Dokumentdatum: 020311 

PROJEKTINFORMATION 

Projekt/projektledare Jonas Eliasson  

Beställare/kontakt: Oskar Fröidh 

Slutdatum:  

DOKUMENTINFORMATION 

Dokumenttitel: Tillgänglighet längs Svealandsbanan 

Dokumentstatus: Offentlig 

Arkiv: H:\Transek\Svealandsbanan\Teknisk rapport Svea 2.doc 

FÖRFATTARE  MOMENT 

Huvudförfattare: Carl-Henrik Johansson Emmakodningar,  
  Samperskörningar 

Övriga författare: Jonas Eliasson Tillgänglighetsanalyser 

Bakgrund 

I ett pågående forskningsprojekt på Institutionen för Infrastruktur, 
KTH, studeras effekter av Svealandsbanan på resande, tillgänglighet 
osv. Transek har inbjudits att komma in med ett anbud angående un-
derlag till en delstudie i detta projekt. Delstudien ska omfatta progno-
serade effekter av Svealandsbanan på resor och tillgänglighet i områ-
det i anslutning till banan. 

Allmänt om modellkörningarna 

Samtliga analyser har genomförts med modellsystemet Sampers, 
inklusive EMME/2 och Sampers tillgänglighetsmodul. Sampers del-
modell för Mälardalen med den finaste prognosområdesindelningen 
har använts, dvs. den s k Tätorts-Sampers. Dess indelning i Sams-
områden och prognosområden (”emmaområden”) sätter gränsen för 
den geografiska upplösningen.  
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Som basår för data rörande befolkning, inkomster, biltrafikvolymer 
osv. används år 1998. Detta är basåret som gäller för befintliga Sam-
pers-databaser. 

Kodningsarbete - översikt 

I den befintliga Sampers-modellen gäller 1998 års trafiknät och trafi-
keringsförutsättningar. Följande kodningsarbete har utförts i nära 
samarbete med beställaren. 

• Trafikeringen på Svealandsbanan har kontrollerats och upp-
dateras till att gälla 2000 års förutsättningar vad avser turtät-
het osv. Underlag för detta har tillhandahållits av beställaren.  
Detta scenario kallas i fortsättningen ”efter-scenario”. 

• Trafiknätet (vägar och kollektivtrafik) i området Eskilstuna–
Nykvarn har setts över i samarbete med beställaren, och enk-
lare uppdateringar utförts.  

• Ett ”före-scenario” har konstruerats genom att Svealandsba-
nan tagits bort och den ”gamla bussen” lagts till enligt förut-
sättningarna från våren 1997. Underlag för detta har tillhan-
dahållits av beställaren. 

Körningar 

Följande Sampers-körningar har genomförts: 

• Efter-scenario (basår 1998 med 2000 års trafikering på Svea-
landsbanan) 

• Före-scenario (basår 1998 med 1997 års trafikering på ”gam-
la bussen” och utan Svealandsbanan) 

Resultatuttag 

Trafikflöden på E20 sträckan Eskilstuna–Stockholm har tagits fram 
tas fram i punkterna E20 väster om Gröndal samt länsgräns Stock-
holms län–Södermanlands län, samt andelar av detta flöde som är 
interregional, regional och lokal trafik. 

Tillgänglighetsbilder från Sampers tillgänglighetsmodul har också 
tagits fram.  
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Kontroll och uppdatering av grundnät 

Anslutningar 

Kontroll av anslutningar mellan buss och tågstationer. 
 Gånglänk km från 

buss 
Anslutande busslinjer 

Uppsala C (1400) OK 0,19  
Knivsta (1401) OK 0,30  
Arlanda C, Märsta 
(691031) 

Lägg till, OK   

Stockholm C 
(601051) 

OK 0,40-0,80  

Flemingsberg 
(626091) 

OK 0,10-0,15  

Södertälje syd 
(681101) 

OK 0,10  

Nykvarn (681151) OK 0,25 A780-ra,-rb,-ta,-tb, 
A782rc, A778tb 

Läggesta (1703) Lägg till, OK   
Strängnäs (1701) OK 0,19 Ds4,D40d,D40c,D35a,D

35b,D37, Ds5 
Eskilstuna C (1700) OK 0,14 De3,De4,De5,DU11 
Kungsör (5902) OK 0,06 T821, U99E, DU11 
Arboga (5901) OK 0,11 U51,U52,U54 
Örebro C (5500) Lägg till, OK   
Örebro S (5550) OK 0,22  
Kumla (5501) OK 0,11  
Hallsberg (5502) OK 0,17  
Summa    

Gånglänkar läggs till enligt nedan: 

Läggesta 

Märsta 

Örebro C 

Nykvarn extra direktlänkar från två centroider läggs till 
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Före-scenario 

Buss 40  Strängnäs–Stockholm läggs till 

Nya länkar (linktype 89) skapas utmed denna linje (Linjenamn 
D40x*) och därefter kodas linjen med gångtid mellan hållplatser en-
ligt nedan: 
Hållplats  nod min mellan hpl 
Strängnäs jvgstation 1701 
Malmby  386093  8 
Åkers Styckebruk 386115  17 
Mariefred   386072  20 
Läggesta  386112  13 

Mellan-nod 381138 
Saltsjög, Södertälje 681019  30 

 Mellan-nod 681195 
 Mellan-nod 627222 

 Mellan-nod 604033  
Liljeholmen, Sthlm 604012  25 

Tre linjer skapas enligt nedan: 

D40xa Strängnäs–Liljeholmen, 1 tur i högtrafik 

D40xb Strängnäs–Södertälje, 3 turer i ht 

D40xc Strängnäs–Läggesta, 16 turer under 16 h lågtrafikperiod 

Svealandsbanan tas bort 

Svealandsbanan raderas från tågnätet. SJ:s busstrafik finns med i 
stället (se ovan). 
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Efter-scenario 

Regionalbussar 
I 1998 års fil Ny beteckning (förslag till 

efter-scenario) 
ut2 ut3 

D20a  12 3 
D31  8 3 
D35a Strängnäs–
Stallarholmen–Läggesta 

D35c Stallarholmen–
Mariefred–Läggesta 

14 3 

D35b Strängnäs–
Stallarholmen 

 15 3 

(D40d) D35d Mariefred–Läggesta 3 2 
D40c Strängnäs–Läggesta 
(via Åker) 

D40a Strängnäs–Åker 17 4 

D40d Strängnäs–Mariefred 
(via Åker–Läggesta) 

D40b Åker–Läggesta 17 2 

D20a turtäthet uppdaterad enligt ovanstående lista  

D31  turtäthet uppdaterad enligt ovanstående lista 

D35a  ändrat till D35c enligt lista 

D35b  ändrad turtäthet enligt lista 

D35d tillagd med sträckning (386112) Läggesta -
(386072)Mariefred med turtäthet enligt lista 

D40c  ändrad till D40a med sträckning Strängnäs–Åker 

D40d  ändrad till D40b med sträckning Åker–Läggesta 

Strängnäs stadsbussar 

Ds2 förlängs ned till järnvägsstationen, 

Ds4 och Ds5 passerar redan denna nod (386013) 

Svealandsbanan 

Linje 58 används som utgångspunkt 

Linje 51 läggs till för att få med hela vägen till Uppsala 

linje 57b läggs till för att få med ned till Hallsberg 

modifiering sker därefter av denna kombination och linjer läggs upp 
enligt nedanstående lista: 
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Linje 58a Uppsala-Stockholm-Eskilstuna-Hallsberg 
ut2: 8; ut3: 1 
Station med resandeutby-
te 

Körtid mellan 
stationer 
(min) 

Uppehållstid 
på station 
(min) 

Distans mel-
lan stationer 
(km) 

Uppsala C    
Knivsta 10 1 17 
Arlanda C 8 1 13 
Stockholm C (601051) 19 5 39 
Flemingsberg (626091) 10 1 15 
Södertälje syd (681101) 9 1 21 
Nykvarn (681151) 6 1 14 
Läggesta (1703) 8 1 17 
Strängnäs (1701) 8 1 16 
Eskilstuna C (1700) 15 5 32 
Kungsör 16 1 26 
Arboga 12 1 18 
Örebro C 22 2 46 
Örebro S 2 1 1 
Kumla 9 1 17 
Hallsberg 8  7 
Summa 162 23 299 

Linje 58b Uppsala-Stockholm-Eskilstuna 
ut2: 8; ut3: 1 
Station med resandeutby-
te 

Körtid mellan 
stationer 
(min) 

Uppehållstid 
på station 
(min) 

Distans mel-
lan stationer 
(km) 

Uppsala C    
Knivsta 10 1 17 
Arlanda C 8 1 13 
Stockholm C (601051) 19 5 39 
Flemingsberg (626091) 10 1 15 
Södertälje syd (681101) 9 1 21 
Nykvarn (681151) 6 1 14 
Läggesta (1703) 8 1 17 
Strängnäs (1701) 8 1 16 
Eskilstuna C (1700) 15  32 
Summa 93 12 184 
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Linje 58c Uppsala-Stockholm-Eskilstuna 
ut2: 1; ut3: 1 
OBS Endast 1 tur till Uppsala i morgonrusningen, 1 tur från Uppsala i 
eftermiddagsrusningen 
Station med resandeutby-
te 

Körtid mellan 
stationer 
(min) 

Uppehållstid 
på station 
(min) 

Distans mel-
lan stationer 
(km) 

Uppsala C    
Knivsta 10 1 17 
Arlanda C 8 1 13 
Stockholm C (601051) 19 5 39 
Flemingsberg (626091) 10 1 15 
Södertälje syd (681101) 9 1 21 
Nykvarn (681151) 6 1 14 
Läggesta (1703) 8 1 17 
Strängnäs (1701) 8 1 16 
Eskilstuna C (1700) 15  32 
Summa 93 12 184 

Linje 58d Stockholm-Eskilstuna-Hallsberg 
ut2: 1; ut3: 1 
OBS Endast 1 tur till Stockholm i morgonrusningen, 1 tur från Stock-
holm i eftermiddagsrusningen 
Station med resandeutby-
te 

Körtid mellan 
stationer 
(min) 

Uppehållstid 
på station 
(min) 

Distans mel-
lan stationer 
(km) 

Stockholm C (601051)    
Flemingsberg (626091) 10 1 15 
Södertälje syd (681101) 9 1 21 
Nykvarn (681151) 6 1 14 
Läggesta (1703) 8 1 17 
Strängnäs (1701) 8 1 16 
Eskilstuna C (1700) 15 5 32 
Kungsör 16 1 26 
Arboga 12 1 18 
Örebro C 22 2 46 
Örebro S 2 1 1 
Kumla 9 1 17 
Hallsberg 8  7 
Summa 125 16 230 

För alla tåg är både på- och avstigning tillåten vid stationerna. 
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Tillgänglighetsanalyser 

Kartor och tabeller 

Följande tillgänglighetskartor har tagits fram. 
Karta Utredning Jämförelse Skillnad 
Antal arbetsplatser inom 60 min med tåg 28 29 32 
Antal arbetskraft inom 60 min med tåg 33 34 35 
Andel arbetsresor med tåg från varje område 36 37 38 
Reslängd arbetsresor från varje område (ej 
gång/cykel) 45 46 47 
Andel arbetsresor med bil från varje område 40 41 39 
Restid till Eskilstuna (område 748484) 48 49 50 
Restid till Nykvarn (område 718149) 54 55 56 
Restid till Åkers styckebruk (område 748611) 57 58 59 
Restid till Mariefred (område 748607) 51 52 53 
Restid till Strängnäs (område 748602) 61 62 63 
Logsummor (arbetsresor/-platser) 42 43 44 
Antal arbetsresor totalt från varje område 64 65 - 

Samtliga resor är för åldersgruppen 22-64 år. 

Kartor i bitmap-format samt resultattabeller i textformat har levere-
rats till beställaren på CD. Karta 44 har levererats i ytterligare fyra 
versioner, närbilder på Eskilstuna, Södertälje–Nykvarn, Mariefred 
samt Strängnäs. 

Vidare har resultattabeller levererats, dock inga motsvarande kartor. 

Kumulativa diagram 

Excelfiler som visar kumulativt antal arbetsplatser och boende per 
restidsisokron har levererats till beställaren. Excelfilerna utgår från 
resultattabellerna enligt i tabellen på nästa sida. 
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 Utredning Jämförelse 
Restid Åkers Bil 67n - 
Restid Eskilstuna Bil 68n - 
Restid Mariefred Bil 69 - 
Restid Strängnäs Bil 70 - 
Restid Nykvarn Bil 71 - 
Reskostnad Åkers Bil 72 - 
Reskostnad Eskilstuna Bil 73 - 
Reskostnad Mariefred Bil 74 - 
Reskostnad Strängnäs Bil 75 - 
Reskostnad Nykvarn Bil 76 - 
Reskostnad Åkers Tåg 77 82 
Reskostnad Eskilstuna Tåg 78 83 
Reskostnad Mariefred Tåg 79 84 
Reskostnad Strängnäs Tåg 80 85 
Reskostnad Nykvarn Tåg 81 86 
Restid Åkers buss 97 98 
Reskostnad Åkers buss 99 100 
Restid Eskilstuna buss 101 102 
Reskostnad Eskilstuna buss 103 104 
Restid Mariefred buss 105 106 
Reskostnad Mariefred buss 107 108 
Restid Strängnäs buss 109 110 
Reskostnad Strängnäs buss 111 112 
Restid Nykvarn buss 113 114 
Reskostnad Nykvarn buss 115 116 

Anm: Reskostnaden är oförändrad mellan buss och tåg, före och efter. Såle-
des är till exempel filerna 77=82=99=100. 

Logsummor över destinationer 

Logsummor över destinationer kan inte beräknas internt i Sampers 
tillgänglighetsmodul. Därför har Transek tagit fram ett Excelblad där 
man kan beräkna logsummor över destinationer givet en startzon som 
man har restider och reskostnader ifrån. Som exempel har Åkers 
Styckebruk använts. Den oviktade destinationslogsumman, logsum-
man viktad med antal arbetsplatser samt viktad med antal boende per 
zon beräknas i Excelarket, för bil samt för koll. Andra startzoner kan 
studeras genom att kolumnerna för restider/kostnader byts ut. 
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Bilaga 9 

9. Reala restider för typresorna 

Typresa 1: Torshälla (748406)–Kungens kurva (710363) 
(h:min) Bil Buss  Tåg Svealandsbanan 
Gång   0:05  0:05 
Väntetid   0:05  0:05 
Åktid  Buss 1/2 0:19 Buss 102 0:24 

Gång  
Fristadstorget-
Eskilstuna C 0:05  0:00 

Väntetid  Eskilstuna C 0:15 Eskilstuna C 0:15 
Åktid 1:24 SJ buss 1:15 SJ tåg 0:49 
Före 
motorväg 0:05     
Väntetid  Södertälje ha. 0:08  0:00 
Åktid  Pendeltåg 0:17  0:00 
Väntetid  Flemingsberg 0:15 Flemingsberg 0:15 
Åktid  SL buss 740 0:27 SL buss 740 0:27 
Gång   0:05  0:05 
Summa 1:29  3:16  2:25 
Sampers 1:29  0:31+2:58  0:31+1:58 

 

Typresa 2: Eskilstuna centrum (748484)–Stockholm city (718220) 
 Bil Buss  Tåg Svealandsbanan 
Gång   0:05  0:05 
Väntetid   0:05  0:05 
Åktid 1:37 SJ buss 2:10 SJ tåg 1:02 
Före motorväg 0:05     
Gångtid  Cityterm. 0:12 Stockholm C 0:10 
Summa 1:42  2:32  1:22 
Sampers 1:42  03:13  02:19 
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Typresa 3: Strängnäs (748602)–KTH, Stockholms innerstad (718234) 
 Bil Buss  Tåg Svealandsbanan 
Gång   0:05  0:05 
Väntetid  Strängnäs 0:05 Strängnäs station 0:05 
Åktid 1:25 SJ buss 1:30 SJ tåg 0:49 
Gång  Cityterminalen 0:07 Stockholm C 0:05 
Väntetid  T-centralen 0:03 T-centralen 0:03 
Åktid  T-bana 0:05 T-bana 0:05 
Gång   0:07  0:07 

Summa 1:25  2:02  1:19 
Sampers 1:25  3:25  2:21 

 

Typresa 4: Mariefred (748607)–AstraZeneca, Södertälje (712870) 

(h:min) Bil Buss (byte) Buss (direkt) 
Tåg Svealands-
banan 

Gång   0:05  0:05  0:05 
Väntetid  Mariefred 0:05 Mariefred 0:05 Mariefred 0:05 

Åktid  
LT buss 
40 0:11   

LT buss 
307 0:11 

Väntetid  Läggesta 0:02   Läggesta 0:05 

Åktid 0:33 SJ buss 0:30 
LT buss 
340 0:55 SJ tåg 0:16 

Väntetid  
Södertälje 
hamn 0:15   

Södertälje 
syd 0:14 

Åktid  
SL buss 
754 0:17   

SL buss 
755 0:26 

Gång   0:05  0:05  0:05 
Summa 0:33  1:30  1:10  1:27 
Sampers 0:33  01:48  1:48  01:40 
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Typresa 5: Åkers styckebruk (748611)–Mälarsjukhuset, Eskilstuna 
(748452) 

 Bil Buss  
Tåg Svealands-
banan Tåg, ny hållplats 

Gång   0:05  0:05  0:05 
Väntetid  Åker 0:05 Åker 0:05 Åker 0:05 

Åktid  
LT buss 
40 0:25 

LT buss 
306 0:10 

LT buss 
306 0:10 

Väntetid  Strängnäs 0:05 Läggesta 0:13 Läggesta 0:13 

Åktid 0:25 
LT buss 
20 0:40 SJ tåg 0:24 Tåg 0:23 

Före 
motorväg 0:05       
Väntetid    Eskilst. C 0:10   
Åktid     0:13   
Gång  Mälarsjukh 0:05 Mälarsjukh 0:05 Mälarsjukh 0:05 
Summa 0:30  1:25  1:25  1:01 
Sampers 0:30  2:30  2:30   

 

Typresa 6: Nykvarn (718149)–Terminal 5, Arlanda flygplats (719136) 

 Bil SL 
 

Buss (SJ) 
 Tåg Svealands-

banan 
Gång   0:05  0:05  0:05 
Väntetid  Nykvarn 0:05 Nykvarn 0:05 Nykvarn 0:05 

Åktid 1:33 
SL buss 
780 0:25 SJ buss 1:10 SJ tåg 0:55 

Väntetid  
Södertälje 
centrum 0:06     

Åktid  pendeltåg 1:20     
Väntetid  Märsta 0:07 Cityterminalen 0:05   

Åktid  
SL buss 
583 0:16 Flygbuss 0:40   

Gång  
Terminal 
5 0:05 Terminal 5 0:05 

Arlanda 
C 0:07 

Summa 1:33  2:29  2:10  1:12 
Sampers 1:33  3:01  3:01  2:11 
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