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Förord 
Forskningsprojektet om Västkustbanan inleddes 2010 med undersökningar av de 
interregionala tågresenärernas värderingar av konkurrens i tågtrafiken. Projektet har 
bedrivits i samarbete mellan KTH, avdelningen för trafik och logistik, och WSP Analys & 
Strategi. Från WSP har Lotta Schmidt utfört upphandling och projektledning av 
resenärsundersökningar, metodbeskrivning och vissa analyser, medan Camilla Byström har 
gjort analyser i värderingsstudien. Resterande analyser, rapportskrivande och projektledning 
har utförts av undertecknad. 

Camilla Byström och undertecknad har parallellt även producerat en vetenskaplig artikel 
på engelska i ämnet som kommer att publiceras inom kort1. 

Sedan rapportskrivandet påbörjades har SJ hunnit byta marknadsnamn på snabbtåget 
X 2000 till SJ 2000. Det uppmärksammas enbart här medan ”X 2000” används i 
rapporttexten. SJ ställde också in sin trafik på Västkustbanan från april 2012 med något 
undantag och tills vidare är den enda interregionala persontrafiken upphandlad 
Öresundstågstrafik. Ytterligare en förändring är att den nya lag om kollektivtrafik (SFS 
2010:1065) som gäller från och med 2012 ger delvis nya förutsättningar för 
kollektivtrafiken. Lagen medför att regionala kollektivtrafikmyndigheter ersätter 
trafikhuvudmän och länstrafikbolag som ansvariga för lokal och regional kollektivtrafik. 

 
Vi har under forskningsprojektets gång haft en referensgrupp knuten till oss, och 
deltagarna har varit: 

Bruno Andersson, Hallandstrafiken 
Mats Améen, Skånetrafiken 
Stefan Rindestig, Skånetrafiken och Öresundståg 
Ingemar Bengtsson, Västtrafik 
Bjarni Skipper, SJ AB 
Kristina Gustavsson, Trafikverket 
Per Konrad, Trafikverket 
Arne Jensen, Handelshögskolan i Göteborg 
 

Vi vill tacka referensgruppsdeltagarna för ett givande samarbete. Ett tack också till SJ och 
Öresundståg som beredvilligt låtit oss intervjua resenärerna ombord på tågen. Slutligen vill 
vi också framföra ett tack till Trafikverket för finansiering av forskningsprojektet. 

 
Stockholm i maj 2012 
 
Oskar Fröidh 
Projektledare 
  

                                                 
1 Preliminär titel: ”Competition on track – passenger’s response on deregulation of interregional rail services” 
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Kort sammanfattning 
På Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö–Köpenhamn har Öresundståg och SJ kört 
tågtrafik som konkurrerar om de interregionala resenärerna (resor längre än 100 km). Sedan 
Öresundståg fick egen trafikeringsrätt 2009 har antalet tågavgångar ökat med 50 % och det 
interregionala resandet med 40 %. Tågtrafiken har vunnit marknadsandelar från långväga 
buss och flyg, och SJ:s nya Intercitytåg vann också inledningsvis resenärer från 
Öresundstågen. 

Resenärerna har med de två operatörerna segmenterats så att Öresundståg främst 
attraherar de som värderar högre turtäthet och lägre pris, medan SJ vinner de resenärer 
som värderar restid, komfort och servering ombord högre. SJ:s mer etablerade varumärke 
värderas också högre av de flesta resenärer, liksom X 2000-tågen värderas högre än 
Öresundstågen. 

Fördelning av tåglägen har skett smidigt i tågplaneprocessen och de konflikter som 
uppstår har lösts under samordningsfasen. SJ har dock från april 2012 ställt in sin 
fjärrtågstrafik på Västkustbanan på grund av dålig ekonomi, och till det bidrar också brist 
på lämpliga fordon och för långa restider i förhållande till bilkörning på den parallella 
motorvägen. 

Abstract 
On the West Coast Line between Gothenburg and Malmö–Copenhagen, Öresund 

trains (Öresundståg) and SJ have operated traffic that competes for interregional travellers 
(journeys longer than 100 km). Since Öresund trains was granted its own traffic operation 
rights in 2009, the number of departures have increased by 50% and interregional travel by 
40%. Train traffic has taken market shares from long-distance coach and air travel and SJ’s 
new Intercity trains also won over travellers from the Öresund trains to begin with. 

With the two operators, travellers have been segmented in such a way that Öresund 
trains primarily attracts those who value higher frequency of service and lower fares, while 
SJ takes those customers who value journey time, comfort and on-board service higher. 
SJ’s more established brand is also valued higher by most travellers, in the same way as the 
X 2000 trains are valued higher than the Öresund train units. 

Train paths have been distributed without problem in the train planning process and 
any conflicts that have arisen have been resolved during the coordination phase. SJ has, 
however, discontinued all its long-distance traffic on the West Coast Line from April 2012 
due to poor economy, in which a lack of suitable vehicles and too long journey times in 
relation to the car on the parallel motorway have been contributing factors. 
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Sammanfattning 
Öresundstågstrafiken på Västkustbanan drivs med egen trafikeringsrätt sedan 2009 i 
samarbete mellan de tre trafikhuvudmännen: från norr till söder, Västtrafik, 
Hallandstrafiken och Skånetrafiken, och täcker hela linjen mellan Göteborg och Malmö 
och vidare till Köpenhamn. Upphandling av Öresundstågstrafiken med flera anbudsgivare, 
utan hinder av SJ AB:s tidigare ensamrätt på fjärrtrafik, möjliggjordes av ett regeringsbeslut 
2007. 

Även om de två operatörerna SJ och Öresundståg har olika primära marknader har det 
uppstått ett konkurrensförhållande i interregional tågtrafik (resor längre än 100 km) på 
Västkustbanan. Det ger en god möjlighet att studera det första exemplet i Sverige med en 
de facto konkurrens på spåren som är mer än marginell. Syftet är att analysera resenärernas 
värderingar och val vid konkurrens mellan parallella utbud. Avreglering av långväga 
persontrafik ställer också nya krav på bankapacitet och tillräckligt antal tåglägen, och ett 
syfte är också att utvärdera hur det har lösts på Västkustbanan. 

Marknadsöppningen ökade det samlade utbudet av interregional tågtrafik kraftigt, från 
15 turer i vardera riktningen 2008 till 23 turer 2010. SJ har satsat på kortare restider och 
högre komfort än vad Öresundstågen erbjuder. Tågresandet ökade med 40 % under de två 
åren som en fortsättning på en redan uppåtgående trend och nettoeffekten är att SJ:s nya 
Intercitytåg svarade för större delen av ökningen, medan flyg och Öresundståg 
inledningsvis tappade marknadsandelar till SJ och långväga buss har en nedåtgående trend. 
Därefter har även resandet med Öresundstågen ökat. SJ har dock till följd av förluster och 
delvis brist på lämpliga fordon ställt in all sin fjärrtågstrafik på Västkustbanan från april 
2012. 

Undersökningar av resenärernas värderingar visar att Öresundstågens högre turtäthet 
och fasta priser, som ofta är lägre än SJ:s varierande priser, är avgörande skäl för många 
resenärer i valet av resa. SJ har attraherat restidskänsliga resenärer och speciellt X 2000 
också de som har en betalningsvilja för bättre komfort och bistroservering ombord, 
framför allt tjänsteresenärer. SJ:s mer etablerade varumärke värderas högre än Öresundståg 
av de flesta resenärer, men de viktigaste utbudsfaktorerna är turtäthet, pris och restid. 

Vid fördelning av tåglägen uppstår det konflikter mellan regional tågtrafik som 
prioriterar styv tidtabell med regelbundna avgångar och hög turtäthet, och kommersiell 
fjärrtågstrafik som prioriterar kort restid och flexibilitet för att kunna anpassa utbudet till 
skiftande marknadsförutsättningar. I praktiken har konflikterna lösts smidigt under 
tågplaneprocessens samordningsskede. Ett resultat av tidsvärdesanalyserna är dock att 
framför allt resenärer på X 2000 har betydligt högre tidsvärden än vad som framgår av de 
samhällsekonomiska kalkylvärden som Trafikverket tillämpar (ASEK 5), vilket bör beaktas 
vid prioritering av tågtyperna i tågplanearbetet. 

För framtida utveckling av interregional tågtrafik är det sannolikt tillgången till fordon 
som är den viktigaste nyckelfrågan. Fordonen representerar den största affärsrisken och 
den skulle kunna säkras till lägre ränta och lägre risk än idag genom ett fordonsbolag med 
offentligt ägande precis som inom regional tågtrafik. Vidare har kortare restider mycket stor 
betydelse i konkurrens med bil. Den parallella motorvägen (E6) ger så korta restider att 
kommersiell tågtrafik har svårt attrahera tillräckligt med resenärer. För lönsam tågtrafik 
ställer det krav på att Västkustbanan får dubbelspår i hela sin sträckning och helst 
uppgraderas för högre hastigheter (250 km/h) för att kunna bli ett alternativ för flera 
bilister. 
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1. Inledning 
Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö i sydvästra Sverige trafikeras av olika 
persontrafikupplägg och godstrafik på hela eller delar av sträckan. Trafiksystemet 
Öresundståg etablerades när den fasta förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn 
öppnades, och når sedan 2002 Göteborg via Västkustbanan. Sedan januari 2009 har 
SJ:s fjärrtåg kört mellan Göteborg och Malmö/Köpenhamn parallellt med 
Öresundstågen. Resenärerna har följaktligen två konkurrerande trafikutbud att välja 
mellan vid interregionala resor. Det gör banan intressant att studera ur 
avregleringsperspektiv. 

1.1 Bakgrund 
Öresundstågstrafiken på Västkustbanan drivs med egen trafikeringsrätt sedan 2009 i 
samarbete mellan de tre trafikhuvudmännen: från norr till söder, Västtrafik, 
Hallandstrafiken och Skånetrafiken, som täcker hela linjen mellan Göteborg och Lund och 
vidare till Malmö och Köpenhamn. Upphandling av Öresundstågstrafiken med flera 
anbudsgivare, utan hinder av SJ AB:s tidigare ensamrätt på fjärrtrafik, möjliggjordes av ett 
regeringsbeslut 2007 som föregåtts av utredning. 

Medan Öresundstågstrafiken främst är inriktad på regionala, dagliga resor som 
studerande- och arbetspendling har SJ som affärsidé att tillgodose efterfrågan på långväga 
tjänste- och fritidsresande. Det hindrar dock inte att det råder en de facto konkurrens med 
restider, priser, turtäthet, komfort och service på de stationer som båda operatörerna 
trafikerar, främst långväga relationer som Göteborg–Skåne eller längre. 

Regeringsbeslut om trafikeringsrätt 
Efter regeringsbeslutet 2007 har länstrafikbolagens fått trafikeringsrätt för genomgående 
tågtrafik som en åtta år lång försöksperiod från 1 januari 2009 till 31 december 2016. Syftet 
med åtgärden är att förbättra möjligheterna för daglig pendling till arbetsplatser, skolor och 
universitet längs Västkustbanan, genom samarbete mellan länstrafikbolagen. För försöket 
ställs vissa villkor, till exempel att trafiken måste samordnas med annan buss-och tågtrafik i 
regionerna, och eventuella subventioner måste riktas mot daglig pendling. Om villkoren 
inte är uppfyllda, har regeringen möjlighet att avbryta försöket (Regeringens beslut, 2007). 

Anledningen till att licensiera trafikeringsrätten är att länstrafikbolagens användning av 
offentliga medel för att både skaffa rullande materiel, och att subventioner trafiken, 
undergräver de kommersiella möjligheterna för icke-subventionerade aktörer. Om 
fördelarna för de regionala resenärerna skulle vara mindre än de negativa effekterna för den 
kommersiella fjärrtrafiken kan länstrafikbolagen förlora trafikeringsrätten och de regionala 
passagerarna hänvisas till ett kombinerat upplägg med en operatör, det vill säga samma 
situation som gällde fram till 2009 (SIKA PM 2004:9, SIKA PM 2007:4). 

Västkustbanan är det första fallet i Sverige som den långväga tågtrafiken över länsgräns 
sker i konkurrens på samma spår, undantaget nattågstrafiken. Från och med juli 2009 
började en stegvis avreglering av all långväga persontrafik på järnväg i Sverige. Detta blev 
helt genomfört i oktober 2010, men de fulla effekterna har ännu inte inträtt 
(Alexandersson, 2010). Förutsättningen är dock att subventionerad trafik inte ska 
konkurrera med kommersiell trafik. 
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Figur 1. Västkustbanan (heldragen fet linje). 

De parallella utbuden ger en bra möjlighet att studera resenärernas värderingar när det 
gäller val av operatör. För första gången har resenärerna möjlighet att välja mellan två 
tågtrafikoperatörer i tågtrafiken på samma bana. 

1.2 Syfte 
Syftet är att analysera resenärernas värderingar av det samlade utbudet vid konkurrens 
mellan parallella utbud. Hur stora värderingar har olika utbudsfaktorer (restid, uppehåll, 
biljettpris, turtäthet, service som information och biljettförsäljning), och operatörens 
varumärke när man väljer tågavgång? 

Avreglering av långväga persontrafik ställer också nya krav på bankapacitet och 
tillräckligt antal tåglägen. Ett syfte är också att utvärdera hur det har lösts på 
Västkustbanan. 

Nya kunskaper om marknadseffekterna och kapacitetstilldelning ger möjlighet att 
utforma tågtrafik för att nå framtida nya intressanta målgrupper, möjlighet att utvärdera 
effekterna av konkurrens på spåren, och identifiera behov av fortsatt forskning om 
avregleringens konsekvenser. 
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1.3 Kunskapsläge/Forskningsfront 

Effekter av marknadsöppning 
Det finns olika modeller för att avreglera eller öppna marknaden för konkurrens i 
järnvägssektorn. För persontrafik kan två huvudsakliga modeller definieras. Båda 
modellerna förutsätter en vertikal separation av infrastruktur och trafik, och en stark 
oberoende tillsynsmyndighet för att uppnå lika rättigheter för operatörer; 

a) konkurrensutsättning genom upphandling eller franchising av ensamrätt 
b) fritt tillträde, konkurrens på spåret. 

Modell a) används i stor utsträckning för regional tågtrafik i Sverige och andra länder, och 
är den allmänna modellen i Storbritannien. Modell b) är sällsynt för långväga persontrafik, 
men det finns vissa fall i till exempel Tyskland och Storbritannien, samt tågtrafik och 
förberedelser i Österrike och Italien (Nash, 2010). Warnecke och Rompf (2011) använder 
Stated Preferences (SP) för att studera konkurrens jämfört integration av utbudet inom 
internationell järnvägstrafik (Köln–Bryssel och Köln–Amsterdam). De fann att ett 
integrerat utbud har ett positivt värde, som dock skulle kunna tillgodoses genom en 
betydande prissänkning för att få en positiv preferens för konkurrens, särskilt för privata 
resor som är mer priskänsliga. Valet mellan operatörer är också starkt påverkat av antalet 
avgångar och upplevda skillnader kvalitet. Vidare medför inlåsning i bonusprogram eller 
kundprogram och nätverkseffekter att relativt höga omställningskostnader hindrar 
resenären att byta operatör (Carlsson och Löfgren, 2006; Farrell och Klemperer, 2007). 

Fler exempel på konkurrens inom järnväg kommer sannolikt att följa som en 
konsekvens av det tredje järnvägspaketet som anger ett öppnande av marknaden för 
internationell tågtrafik (EU-direktiv 2007/58/EG) från 2010, och en eventuell generell 
öppning av marknaden även för inhemsk fjärrtrafik senare. 

Forskningen om marknadsöppning har funnit att en avreglering ofta har haft positiva 
effekter för de potentiella passagerarna genom ett förbättrat utbud av tågresor i form av 
restider, turtäthet och biljettpriser. Detta har lett till en ökad efterfrågan (Alexandersson 
och Hultén, 2008; Alexandersson et al, 2010; Longva, Olsen och Aarhaug, 2010). 
Inledningsvis har det medfört avsevärt minskade kostnader för trafiken, även om vertikal 
separation mellan bana och tågtrafik i sig skulle kunna påverka den allmänna effektiviteten 
på ett negativt sätt. Priserna kan därefter komma att öka efter den inledande perioden med 
lägre priser (Jensen och Stelling, 2007, Nash, 2010; Smith et al ., 2010). 

Modellberäkningar av olika tänkbara organisationsmodeller för avreglerad järnvägstrafik 
visar att det för välfärdsmaximering är viktigt med konkurrens mellan färdmedlen, men det 
måste råda en begränsad och reglerad konkurrens mellan kommersiell och upphandlad 
tågtrafik. Det är också betydelsefullt med ett gemensamt biljettsystem och samordnad 
tidtabell. För ett typexempel motsvarande Västkustbanans resande beräknar författarna att 
långväga tågtrafik i konkurrens med upphandlad tågtrafik skulle kunna vara lönsam under 
gynnsamma omständigheter vilket bland annat inkluderar låga banavgifter och lägre 
produktionskostnader till följd av nya tåg. Även om sträckan i sig inte skulle vara lönsam 
kan den dock bidra till ökade intäkter i resten av nätet som gör att det totalt sett är lönsamt 
att köra tågtrafiken (Preston, Raje och Holvad, 2001; Preston, 2008). 
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Kapacitetsfördelning 
Fyra viktiga områden för avreglering av persontrafiken på järnväg har identifierats: 
Kapacitetsfördelning, förvaltning och ägande av järnvägens fastigheter, rullande materiel 
och publik information om utbudet (Alexandersson et al., 2011). Ett av de mest krävande 
arbetsmomenten i planering av tågtrafik är att lägga en tidtabell (Hultén, 2011). 
Kännetecken på en tågtidtabell är bland annat att tåglägena är icke-homogena med tåg med 
olika egenskaper, att det finns beroenden mellan tåg och mellan olika trafikupplägg, att 
komplexiteten är mycket stor särskilt i nätverk och att det finns en skillnad mellan det 
företagsekonomiska och samhällsekonomiska värdet hos de olika tågen. Tre grundläggande 
metoder för att fördela kapacitet är administrativa, kostnadsbaserade eller 
marknadsbaserade metoder (Gibson, 2003). 

I Sverige har i stort sett administrativa metoder tillämpats i kapacitetsfördelningen. Det 
pågår dock en process för att införa ekonomiska styrmedel och på så sätt minska 
efterfrågan på kapacitet i form av höjda banavgifter vid kapacitetsbrist. Flera författare 
hoppas att det skulle underlätta kapacitetsfördelningen genom att efterfrågan på tågtrafik 
sjunker, men det är oklart vilka nivåer på banavgifter som i så fall behövs för att lösa 
konflikterna (Alexandersson et al., 2011; Pyddoke, 2012). 

Det pågår också utveckling av hjälpmedel för optimal kapacitetsfördelning och ökad 
flexibilitet med datorstöd (Forsgren et al., 2009; Forsgren et al., 2011). 

Systemet med fördelning av tåglägen med hjälp av administrativa rutiner och 
samhällsekonomiska kriterier har förbättrats under senare år. Under tågplaneprocessen 
eftersträvar Trafikverket och tidtabellsplanerarna att så få konflikter som möjligt ska 
kvarstå när tågplanen ska fastslås. Det gör man genom proaktivt arbete med 
underhandskontakter under tidtabellskonstruktionen, och det sker även mellan 
operatörerna för att stämma av sina önskemål. Det flesta konflikter löses senast under 
samordningsfasen, och endast ett fåtal konflikter förs vidare till tvistlösning (Hultén, 2011). 
Det tycks inte heller finnas några tecken på att järnvägsföretag förfördelats vid 
kapacitetstilldelning i tågplan 2012 (Pyddoke, Pettersson och Enberg, 2012). 

1.4 Hypoteser 
Några hypoteser som ska prövas i forskningsprojektet är: 

 Interregionala resenärer föredrar SJ:s tåg för att det är kortare restider, ibland lägre 
priser och bättre service och komfort 

 Öresundstågen med regelbunden högre turtäthet attraherar i högre grad de 
interregionala resenärer som reser ofta 

 SJ har ett starkare varumärke bland tågresenärerna än Öresundstågen 
 De parallella utbuden har breddat marknaden och totalt sett ökat antalet resenärer 
 SJ:s tillkommande Intercitytåg har kunnat få plats i tidtabellen på önskade tider. 
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2. Metoder 
Forskningsprojektet om resenärernas val på Västkustbanan har två huvuddelar, där 
den första baseras på intervjuundersökningar av tågresenärer, det vill säga en 
kvantitativ fallstudie. Den andra delen är en analys av tågplaneprocessen där 
intervjuer med aktörerna, en kvalitativ metod, har genomförts.  

2.1 Metodik och genomförande 

Delmoment 
Studien genomförs som en kvantitativ fallstudie med tågresenärer på Västkustbanan under 
2010, efter utbudsförändringen med konkurrens i den interregionala trafiken. De olika 
skeden som ingår i studien är: 

• Efterfrågan och utbud före och efter Öresundstågens trafikeringsrätt 2009 beskrivs 
• Värderingar och resbeteende: Intervjuundersökningar genomförs ombord på 

Öresundstågen och SJ:s tåg 
• Segmentering på resärende, socioekonomiska grupper etc i analysen 
• Betydelse av service som information och biljettförsäljning 
• Resultat och slutsatser om resenärernas värderingar och konsekvenser för avreglering 
• Intervjuer med tjänstemän om tågplaneprocessen 
• Tillgång till bankapacitet och tilldelning av tåglägen inför utbudsförändringen 

analyseras 
• Redovisning och publicering. 

Redovisning och publicering 
Redovisning av resultaten sker i referensgruppen som är knuten till projektet, och för 
slutredovisning bjuds även flera personer från respektive organisationer in. Projektet har 
även redovisats på VTI Transportforum i Linköping i januari 2011, och i delar också på 
Transportforum i januari 2012. 

Den skriftliga rapporteringen sker dels genom den föreliggande forskningsrapporten, 
dels i form av en vetenskaplig artikel på engelska. 

Referensgrupp 
I projektet engageras en referensgrupp med deltagare från bland annat Trafikverket, SJ AB, 
Öresundståg, Skånetrafiken, Hallandstrafik och Västtrafik. Avsikten är dels att fånga upp 
parternas forskningsfrågor och hålla en dialog om projektets genomförande, dels att sprida 
forskningsresultaten successivt och att föra ut slutresultaten. 

2.2 Resenärsundersökningar 

Genomförande 
Intervjuundersökningarna med tågresenärer ombord på tågen på Västkustbanan har KTH 
gjort i samarbete med WSP Analys & Strategi, som i sin tur anlitade företaget Esplor för 
fältundersökningarna. Tillstånd till resenärsintervjuerna inhämtades från SJ respektive 
Öresundståg, som kontaktade operatören DSB First. 
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Figur 2. En långväga resenär på Västkustbanan fyller i enkäten ombord på ett Öresundståg. 

Undersökningen gjordes på SJ:s X 2000-tåg, SJ:s Intercitytåg samt på Öresundståg. 
Fältpersonalen gjorde i samband med ombordstigning på tågen ett kort utrop för att 
informera om den pågående undersökningen. 

Resenärerna ombads att besvara en pappersenkät. Enkäten delades ut och samlades in 
under resans gång. I några fall hann inte resenärerna besvara hela enkäten. I dessa fall fick 
resenären ett förfrankerat svarskuvert i vilket enkäten kunde skickas till Esplor för inläsning 
(stansning) tillsammans med de redan insamlade enkäterna. 

Urval och målgrupp 
De flesta resenärer på de tåg som valts ut för undersökning tillfrågades om att medverka, 
dock inte barn som inte betalt sin biljett själva eller sovande resenärer. Det har också skett 
ett bortfall av framför allt kortväga resenärer som inte hunnit sökas upp eller hunnit fylla i 
en enkät innan avstigning, och i några turer där tåget varit för välbesatt för att personalen 
ska hinna med alla resenärer. I övrigt tilldelades alla resenärerna en enkät. Analyserna 
baseras enbart på svar från resenärer som genomfört en tågresa på minst 100 km, det vill 
säga långväga eller interregionala resenärer. 

Mätperiod 
Innan huvudundersökningen gjordes två pilotstudier för att testa enkätens utformning och 
omfattning, frågeställningarna och conjoint-frågornas design i Stated Preferences (SP)-
undersökningen. Fältarbetet genomfördes följande datum: 

Pilotundersökning 1: 17 juni 2010 
Pilotundersökning 2: 31 augusti 2010 
Huvudundersökning: 20-26 september 2010 
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Huvudundersökningen genomfördes på hela eller delar av sträckan Halmstad–Göteborg 
under en hel vecka, det vill säga sju dagar inklusive helgen. 

Frågeformulär 
Conjoint-frågorna i SP-undersökningen illustrerades med svart/vita fotografier av tågen 
både interiört och exteriört. Enkäterna i huvudundersökningen trycktes med god kvalitet 
för att bilderna skulle bli tillräckligt tydliga. 

Frågeformuläret från huvudundersökningen återfinns som bilaga 1. 

Databearbetning och kvalitetssäkring 

Dataeditering 
Alla insamlade enkäter granskades. Vid otydligheter eller svårighet att tolka svaret 
plockades det bort. En given prioriteringsordning användes i några fall om respondenten 
ändå hade angett flera svar där det inte tilläts enligt instruktionen. Enkätsvaren stansades 
sedan in och resultaten levererades till WSP och KTH. 

Start- och målkommuner 
Start- och målkommuner/orter kodades enligt tabellens övergripande områdesindelning. 

Tabell 1. Regionindelning i analysen 

Region i analysen Omfattar 

1. Stockholm Stockholms län 
Kommunkoder 01.. 

3. Mälardalen (utom Stockholm) Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Örebro län 
Kommunkoder 03.., 04.., 18.., 19..  

5. Östra Götaland Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar, Gotlands och Östergötlands län 
Kommunkoder 05.., 06.., 07.., 08.., 09.., 10.. 

12. Skåne Skåne län 
Kommunkoder 12.. 

13. Halland (utom Kungsbacka) Hallands län exklusive Kungsbacka kommun 
Kommunkoder 13.., men ej 1384 

14. Göteborgsregionen Göteborg med kranskommuner, inklusive Kungsbacka 
Kommunkoder 1384, 1401, 1402, 1407, 1415, 1419, 1440, 1441, 1462, 
1480, 1481, 1482, 1489 

15. Västra Götaland (utom 
Göteborgsregionen) 

Västra Götalands län utom Göteborgsregionen 
Kommunkoder 14.., men ej 1401, 1402, 1407, 1415, 1419, 1440, 1441, 
1462, 1480, 1481, 1482, 1489 

17. Värmland, Dalarna och Norrland Värmlands län, Dalarnas län och hela Norrland 
Kommunkoder 17.., 20.. upp till 25.. 

21. Norge  
22. Danmark  
23. Tyskland  
29. Övriga länder  

 

Definition av färdsätt-huvudfärdsätt 
I enkäten uppger respondenterna samtliga färdsätt som använts eller kommer att användas 
under resan. Färdsättskombinationer har aggregerats och finns angivna som huvudfärdsätt. 
Detta har skett enligt tabell (nedan): 
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Tabell 2. Färdmedelskombinationer som huvudfärdsätt 

Huvudfärdsätt 
(nedan) 

Till 
fots 

Cykel Mc Bil, 
förare 

Bil, 
pass. 

Buss Tåg Spår-
vagn 

Färd-
tjänst 

Taxi Annat 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Kollektivt (x) (x) (x) (x) (x) X (x) X (x) (x) (x) 
Bil, förare (x) (x) (x) X (x)  (x)  (x) (x) (x) 
Bil, pass. (x) (x) (x)  X  (x)  (x) (x) (x) 
Tåg (x) (x) (x)    X  (x) (x) (x) 
Cykel (x) X          
Till fots X           
Moped/MC (x)  X         
Övrigt (x) (x) (x)      (x) (x) (x) 

 
För varje färdsätt anges vilka färdsätt som måste förekomma med X och vilka som kan 
förekomma med (x). Tom ruta innebär att färdsättet inte får förekomma. 

Exempelvis kan huvudfärdsättet enbart bli ”Tåg” om inga andra färdsätt används under 
den resan. Huvudfärdsättet ”Bil, förare” innebär att ingen del av resan gjorts med tåg eller 
andra kollektiva färdmedel, vilket dock inte är aktuellt vid intervjuer ombord på tåget. 

Antal besvarade enkäter - svarsfrekvens 
Fältarbetet i huvudundersökningen genomfördes på totalt 30 turer under sju dagar. Totalt 
antalet resenärer på dessa turer var omkring 4400 personer. Bortfallet främst av kortväga, 
regionala resenärer och främst på Öresundståg som beskrivs ovan innebar att 2465 eller 
56 % av resenärerna medverkade. Av de medverkande var 77 % eller 1896 långväga 
resenärer. Urvalet är följaktligen omkring 43 % av det totala antalet regionala och 
interregionala resenärer på de turer som valts ut, men det är inte känt hur stor andel av just 
de interregionala resenärerna som fallit bort. 

Svaren (totalt 1896) fördelar sig på operatörerna och tågtyperna enligt följande: 
Öresundståg: 742 svar 
SJ X 2000: 438 svar 
SJ Intercity: 716 svar 

2.3 Analys av värderingsstudien 

Frågedesign i SP-undersökningen 
I forskningsprojektet används värderingsstudier av resenärernas preferenser med en SP-
undersökning. Det utgår från teorier om människans rationella beteende baserat på 
nyttomaximering som kan mätas med ekonometriska metoder. Paketet av frågorna 
utformades som en factorial fractional design (Ben-Akiva och Lerman, 1985; Louviere et al., 
2000), det vill säga en komprimerad variant som täcker en begränsad nivåvariation av 
utbudsfaktorerna men som är praktiskt hanterbar av respondenterna. 

Frågepaketet omfattade 13 parvisa val, som innehöll fem faktorer i 2-4 nivåer (se tabell). 
De faktorer som analyserades var operatör, biljettprisförändring (det vill säga relativt 
respondentens egen resa), restidsförändring, servering och tågtyp. Tågtypen kunde vara 
antingen ett X2-tåg (X 2000) eller ett Öresundståg (OTU), det senare i huvudsak identiskt 
med SJ:s Intercity-tåg på sträckan (se vidare i kapitlet om utbud). Dessa två (tre) tågtyper 
trafikerade Västkustbanan regelbundet mellan Göteborg och Malmö–Köpenhamn vi tiden 
för undersökningen 2010. 
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Tabell 3. Alternativen i SP-undersökningen 

 Vänster alternativ Höger alternativ 

 Operatör Pris Tid Servering Tåg1 Operatör Pris Tid Servering Tåg1 

1 SJ -25 SEK +10 min Bistro X2 Öresund +30 SEK +20 min Ingen X2 

2 SJ -25 SEK +25 min Bistro X2 Öresund +50 SEK -5 min Automat X2 

3 Öresund -5 SEK -15 min Automat X2 SJ -5 SEK -5 min Bistro OTU 

4 Öresund -5 SEK -5 min Automat X2 SJ -25 SEK +20 min Automat OTU 

5 Öresund -5 SEK +20 min Automat X2 Öresund +30 SEK -15 min Automat OTU 

6 SJ +30 SEK -15 min Ingen OTU SJ +30 SEK +10 min Bistro OTU 

7 SJ +30 SEK -5 min Ingen OTU SJ +50 SEK -15 min Automat OTU 

8 SJ +30 SEK +10 min Ingen OTU Öresund -25 SEK -5 min Ingen OTU 

9 SJ +30 SEK +20 min Ingen OTU Öresund -5 SEK +20 min Automat OTU 

10 Öresund +50 SEK -15 min Automat OTU SJ +50 SEK +20 min Bistro X2 

11 Öresund +50 SEK -5 min Automat OTU SJ +30 SEK -5 min Automat X2 

12 Öresund +50 SEK +10 min Automat OTU Öresund -5 SEK -15 min Ingen X2 

13 Öresund +50 SEK +20 min Automat OTU Öresund -25 SEK +10 min Automat X2 

1  OTU: Oresund Train Unit (Öresundståg, i huvudsak även identiskt med SJ:s Intercitytåg); X2: X 2000  
 
 

 
Figur 3. Parvist val mellan två olika kombinationer (vänster respektive höger sida) av en 
uppsättning nivåer av de fem olika utbudsfaktorerna. 

Analys 
I analysen av SP-studien har även ett mindre antal enkätsvar från pilotundersökning 2 
inkluderats eftersom de i denna del är identiska med huvudundersökningen. Gruppen som 
analyseras är följaktligen (huvudundersökningens antal svar inom parentes): 

Öresundståg: 769 (742) svar 
SJ X 2000: 458 (438) svar 
SJ Intercity: 717 (716) svar 
Summa: 1944 (1896) svar 

 
Insamlade data från de parvisa valen, de respondenter som fullföljde hela undersökningen 
genererade 13 val per enkät, analyserades genom att estimera en multinomial logitmodell. 
Logitmodellen användes i sin tur att beräkna betalningsviljan för olika utbudsfaktorer. 
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Figur 4. Schematisk bild av efterfrågemodellen för val av operatör. 

Logitanalys är en välkänd statistisk metod för analys av parvisa (diskreta) val i 
transportsektorn. Vi hänvisar till referenser, till exempel Ben-Akiva och Lerman (1985) och 
Louviere et al. (2000) för en djupare beskrivning av teori och tillämpning. 

2.4 Tågplaneprocessen 
Avsnittet om tågplaneprocessen har genomförts som en kvalitativ undersökning med 
intervjuer av ett urval av inblandade parter, i det här fallet Trafikverket, SJ AB, Öresundståg 
och Västtrafik. När det gäller Västkustbanan är det formellt Skånetrafiken som söker 
tåglägen för Öresundstågen. Undersökningen avser tågplaneprocessen inför tågplan 2011 
(T11) som genomfördes under 2010, men i vissa fall har erfarenheter från andra tågplaner 
också ingått. 

Utvärderingen har genomförts som en analys av samstämmighet och motsättningar i 
parternas utsagor, med jämförelse av annan forskning inom området (se referenser). 
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3. Utbud i trafiken 
Från och med januari 2009 blev Öresundstågstrafiken på Västkustbanan ett separat 
trafiksystem. Det körs på uppdrag av trafikhuvudmännen, det vill säga 
Skånetrafiken, Hallandstrafiken och Västtrafik. 

SJ som före upphandlingen hade ensamrätt på länsgränsöverskridande trafik 
och då även var entreprenör åt länstrafikbolagen, fortsatte efter operatörsbytet i 
Öresundstågstrafiken med fjärrtrafik i egen regi på Västkustbanan. Utbudet skiljer 
sig dock från Öresundstågen beträffande restid, uppehåll, antal turer, biljettpris och 
service. 

3.1 Tåg 

Trafikupplägg 
Före 2009 hade SJ ensamrätt i interregional tågtrafik, det vill säga tågtrafik som passerar en 
eller flera länsgränser. De tre trafikhuvudmännen längs Västkustbanan, Skånetrafiken, 
Hallandstrafiken och Västtrafik, köpte ytterligare tjänster av SJ för regionala resor, vilket i 
praktiken var integrerat med SJ:s fjärrtrafik. Utbudet av tågförbindelser bestod av 
Öresundstågen och SJ:s snabbtåg X 2000. 
 

 
Figur 5. Öresundstågen är genomgående till Köpenhamn och Helsingör. Karta från 
Öresundståg [www.oresundstag.se] som sedan januari 2009 bedriver trafiken. 

Efter regeringens beslut att tilldela länstrafikbolagen trafikeringsrätten kunde 
länstrafikbolagen upphandla Öresundstågstrafiken som ett separat tågsystem. Från och 
med januari 2009 började DSB First sitt uppdrag som entreprenör i Öresundstågstrafiken 
sedan en gemensam upphandling genomförts av berörda trafikhuvudmän i Sverige, 
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representerade av Skånetrafiken, och Trafikstyrelsen i Danmark. Se även vidare om utbudet 
efter undersökningens genomförande i avsnitt 3.4. 

SJ har hela den studerade perioden kört några få X 2000-tåg, och har sedan 2009 även 
kört Intercitytåg på Västkustbanan, på kommersiella grunder utan några subventioner. Ett 
problem för SJ är dock det begränsade antalet tågenheter tillgängliga som även kan köras 
på danska banor som har annan elmatning och signalsystem än i Sverige. En planerad 
utökning av trafiken har hittills skjutits upp, och SJ ställde senare in sin tågtrafik på 
Västkustbanan i april 2012. 

Utbudsfaktorer 

Restider 
Dubbelspårsutbyggnad och högre hastigheter på ombyggda och nya bandelar har medfört 
kortare restider, och ytterligare restidsförkortningar kommer att slå igenom när de 
kvarvarande enkelspåriga bandelarna byggs ut. Restiden Göteborg–Malmö var vid 
undersökningen 3 timmar 10 minuter med Öresundståget och 20-27 minuter kortare med 
SJ Intercity eller X 2000 på grund av färre uppehåll. 

Turtäthet 
Högre turtäthet blev den mest märkbara utbudsförändringen på Västkustbanan av separat 
Öresundstågstrafik från 2009. Åren 2002-2008 kördes 10-15 avgångar (utom helger) i varje 
riktning Göteborg–Malmö, varav 3-5 var X 2000 och resten av avgångarna de integrerade 
Öresundstågen som kördes av SJ. Genom att separera trafiken på två operatörer från 2009 
ökade det totala utbudet till 23 dagliga dubbelturer, vilket är drygt 50 % ökning. SJ körde 
totalt 7 dagliga dubbelturer, varav 3 var X 2000. 16 separata Öresundståg kördes hela linjen 
mellan Göteborg och Malmö–Köpenhamn. Ytterligare några Öresundståg trafikerar delar 
av Västkustbanan; 8 tåg Göteborg–Halmstad och 1-2 tidiga eller sena tåg mellan Halmstad 
och Köpenhamn. Alla uppgifter gäller trafikutbudet måndag–fredag, medan det lördagar 
och söndagar är ett reducerat antal avgångar. 
 

 
Figur 6. Antal avgångar i vardera riktningen med genomgående tåg mellan Göteborg och 
Malmö (–Köpenhamn). Flera Öresundståg tillkommer på delsträckor, främst Göteborg–
Halmstad. 
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Biljettpriser 
Biljettpriserna är för Öresundstågen fasta oavsett inköpsdag i ett intervall från 139 kr till 
409 kr beroende på ressträcka och standard. Priserna på enkla biljetter reduceras med 20 % 
för resenärer med resekort som laddas med pengar i förväg (Jojo Reskassa). Det finns även 
månadskort (Jojo Period) som ger lägre priser vid många regelbundna resor. Korten är 
opersonliga och gäller på alla Skånetrafikens stads- och regionbussar, Pågatåg och 
Öresundståg i Sverige och Danmark. 

SJ använder ett yield management-system med varierande biljettpriser beroende på 
beräknad efterfrågan för varje tåg vid varje tidpunkt för bokningen och vissa andra villkor, 
främst ombokningsregler. SJ:s biljettpriser kan därför vara lägre än Öresundstågsbiljetter i 
lågtrafik på avgångar bokade långt i förväg, maximalt 90 dagar i förväg, liksom betydligt 
högre än för Öresundstågen för avgångar med hög efterfrågan eller när de bokas nära 
avgång, se exempel i Tabell 4. SJ har också 10-biljetter med rabatt, månadskort och årskort 
för resenärer som reser ofta. 

Tågtyper 
De tågtyper som ingått i undersökningarna under 2010 är dels X2-tåg, det vill säga SJ:s 
snabbtåg som går under marknadsnamnet X 2000, dels SJ:s Intercity-tåg som var interiört 
ombyggda från standard Öresundståg, och Öresundståg littera X31K (ET för de tågsätt 
DSB äger i den gemensamma fordonspoolen). 

Av X2-tågen är bara vissa tågsätt anpassade för trafik i Danmark (12 drivenheter är 
Danmarksanpassade, littera X2K). Fem tågsätt har den kortare sammansättningen med 
fem, vissa perioder även fyra, vagnar till en drivenhet som används på Västkustbanan. 

Öresundstågen kallas av tillverkaren för OTU (Oresund Train Unit) och är anpassade 
för drift i såväl Sverige och Danmark med systembyte i farten på Öresundsförbindelsen 
mellan ländernas olika signalsäkerhetssystem och elsystem. Öresundstågen används i 
gemensamma omlopp i regional trafik på Själland och i södra Sverige så långt norrut som 
till Göteborg. 

I det följande presenteras tågtyperna vid undersökningstillfället med bilder så att läsaren 
själv kan bilda sig en uppfattning om utbudet när det gäller komfort och ombordservice. 
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X 2000 

Figur 7. X 2000 mellan 
Hässleholm och 
Halmstad som alternativ 
rutt till Västkustbanan 
genom Skåne. 

Figur 8. Interiör i andra 
klass salong i X 2000. 

Figur 9. Bistroservering i 
X 2000. 
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SJ Intercity 

 

 

Figur 10. SJ Intercity, en 
ombyggd OTU littera 
X31K, vid Varberg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. Första klass 
salong bakom förarhytten 
i ombyggd OTU (X31K). 

 

Figur 12. Andra klass 
salong. 
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Figur 13. Serveringsavdelningen i låggolvsdelen av en ombyggd OTU, dock var serveringen 
stängd och ersatt med ambulerande varuvagn på bilden och vid undersökningarna. 

 

Öresundståg 
 

 
Figur 14. Öresundståg anländer till Falkenberg. 
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Figur 15. Interiör i andra klass salong i ett Öresundståg. 

 

Figur 16. Flexutrymmet med lågt golv och fällsitsar finns i 
mellanvagnen i en Öresundstågs-OTU. 

Figur 17. Servering från 
ambulerande varuvagn i 

Öresundståg. 
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3.2 Andra färdmedel 

Expressbuss 
Parallellt med järnvägens tågtrafik finns ett utbud av långväga linjebusstrafik på motorväg 
E6 längs Västkustbanan. Restiden med buss mellan Göteborg C och Malmö C 
(motorvägsavståndet 273 km) är 3:25 till 4:05, beroende på antal stopp. De flesta turer 
fortsätter även till Köpenhamn. Medelhastigheten för busstrafiken är 67-80 km/h. 

Den långväga busstrafiken avreglerades 1999 (Alexandersson, 2010) och det finns två 
operatörer längs Västkustbanan (våren 2011): Swebus Express och Nettbuss Express, där 
Nettbuss verkar under två olika varumärken, GoByBus och Bus4You. 

Det finns totalt tio dagliga avgångar i vardera riktningen med expressbuss måndag till 
torsdag och lördagar. Fredagar och söndagar 16 avgångar. Biljettpriserna är i allmänhet 
låga, 50-264 kr, och detta är i praktiken ett lågbudgetalternativ på den interregionala 
marknaden. 

Flyg 
Det finns tre flygturer per dag, som trafikeras av SAS, mellan Göteborg Landvetter och 
Köpenhamns flygplats. Flygtiden är bara 45-50 minuter, men incheckning och 
anslutningsresor (totalt över en timme vid båda flygplatserna) gör flyget mindre attraktivt 
jämfört med tåg, men ändå ett alternativ för transferresor för vidare flygresa (Resrobot, 
2011). En flygbiljett kostar allt från 550 kr (lågpris ekonomi) till 2900 kr (Business; april 
2011) men till det behöver kostnaden för anslutningsresor läggas till, se Tabell 4. 

Bil 
Det finns en motorväg (E6) längs hela västkusten, som har hög standard och tillåter 120 
km/h på stora delar av sträckan. En enkel resa Göteborg–Malmö, mellan centralstationerna 
(273 km), skulle därför gå så fort som 2:38 (Resrobot, 2011). Konkurrensen från bilen är 
därmed svår, särskilt på kortare sträckor, och en majoritet av resor i Västkustbane-
korridoren sker med bil. 
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3.3 Samlat utbud för interregionala resor 
Det samlade utbudet av interregionala resor i Västkustbanekorridoren är summan av tåg, 
expressbuss, flyg och bil och framgår av Tabell 4. Resenärerna på de enskilda resorna kan 
dock ha färre möjligheter i sitt val till exempel med udda resmål, krav på viss ankomsttid 
eller en budgetrestriktion. 

Tabell 4. Utbud av långväga resor Göteborg–Malmö 2010 

 Restid (tim:min) Avgångar per dag  
(mån-fre) 

Biljettpris/kostnad,  
enkel resa (kr)2 

Tåg 
Öresundståg 
SJ X 20001 
SJ Intercity 

 
3:09-3:10 
2:43-2:48 
2:47-2:50 

 
16 
3 

4 (Fre: 5) 

 
139-409 
143-900 
143-579 

Expressbuss 
Swebus Express 
Nettbuss Express3 

 
3:35-4:05 
3:25-3:45 

2 

5 (Fre: 9) 
5 (Fre: 7) 

 
107-214 
50-264 

Flyg 
SAS (mellan flygpl.)4 
City till city 

 
0:45-0:50 
3:00-4:05 

2 

3 
 

550-2910 
700-3500 

Bil (273 km) 2:38-2:50 ∞ 410-16655 

Källor: Resrobot, SJ, Öresundståg, Swebus Express, GoByBus, SAS, bilkostnader från Swedbank 
1  X 2000-turerna inställda och ersatta med motsvarande Intercityturer från 27 september 2010 
2  Vinter-vår 2011 
3  Kör under två varumärken: Bus4You och GoByBus. 
4  Göteborg Landvetter och Köpenhamn Kastrup flygplatser 
5  Marginalkostnad med billig bil (1,5 kr/km) – totalkostnad med ny bil (6,1 kr/km) 
 

3.4 Utbudsförändringar efter undersökningsperioden 

Regional persontrafik 
Sedan undersökningen gjordes under 2010 har utbudet och operatörerna av 
persontågstrafik på Västkustbanan förändrats. För den regionala persontrafiken är den 
största förändringen att operatören DSB First på grund av ekonomiska problem har dragit 
sig ur den svenska delen av Öresundstågskontraktet i december 2011 (Ny løsning för 
Øresundstrafikken, 2011). Operatör av Öresundstågstrafiken tills vidare är Veolia 
Transport. Veolia kommer att köra Öresundstågen till december 2014 (ursprungligen 
avtalades december 2013), då en ny upphandling ska vara klar och nästa avtalsperiod inleds 
(Sjölin, 2012-04-17). 

DSB har på grund av dålig ekonomi som konsekvens av underbud i upphandlingarna 
även tvingats dra sig ur som operatör av Västtrafiks regionala tåg där pendeltågen 
Göteborg–Kungsbacka ingår (från och med 1 maj 2012; SJ ersätter som operatör under 
tiden en ny upphandling genomförs). 

Fjärrtrafik 
I SJ:s fjärrtrafik drogs X 2000-förbindelserna mellan Göteborg och Köpenhamn in från 
den 27 september 2010, främst på grund av fordonsbrist inom X 2000-trafiken och att SJ 
ville koncentrera sina resurser till andra linjer. X2-tågen ersattes då med Intercitytåg. Från 
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tidtabellsskiftet den 12 juni 2011 återkom X 2000-tågen där alla 4 dubbelturer liksom 
tidigare gick via Hässleholm av marknadsskäl. SJ:s fjärrtågstrafik ställdes dock in helt från 
och med 10 april 2012. SJ uppgav bristande lönsamhet i konkurrens med Öresundstågen 
som skäl, men även brist på lämpliga fordon kan ha inverkat på beslutet. SJ fortsätter dock 
köra ett X 2000-tågpar mellan Stockholm och Halmstad via Göteborg. 

Intercitytågen i form av de fem Öresundstågsätt littera X31K som SJ rustade upp under 
2010 blev man tvungen att sälja i början av 2011. Bakgrunden är att tågen anskaffades för 
Öresundstågstrafiken och SJ som fordonsägare gjorde bedömningen att de motsvarade 
fjärrtrafikens andel i det integrerade upplägg som gällde före 2009. Skånetrafiken hade dock 
en annan uppfattning och en skiljedom gav Skånetrafiken rätten till tågsätten. Som 
ersättning använde SJ loktåg, och en period även X40. Som nämnts ovan ställdes trafiken 
in helt från och med 10 april 2012. 

SJ har vissa planer på att återkomma med fjärrtågstrafik på Västkustbanan i samband 
med att avtalet mellan Öresundståg och en ny operatör ska börja gälla från tågplan 2015 
(från december 2014). Det som måste lösas är dels samordningen med den upphandlade 
Öresundstågstrafiken, dels vilka fordon som SJ kan använda (Skipper, 2012-04-15). Lagen 
om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) som gäller från och med 2012 ger delvis nya 
förutsättningar för kommersiell trafik även i regionala trafikupplägg på järnväg, men de 
planerna är ännu inte klara och det saknas fortfarande prejudikat för att redan nu kunna 
bedöma hur en sådan samordnad trafik ska kunna utformas. 
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4. Efterfrågan och ekonomi 
Tidigare intervjuundersökningar med tågresenärer visar att de sex viktigaste 
faktorerna för tågresans attraktivitet är korta restider, hög turtäthet, direkta 
förbindelser utan byten, hög komfort och bra service till låga biljettpriser. 
Dessutom måste tågtrafiken vara tillgänglig. Avståndet till närmaste järnvägsstation 
bör inte vara för långt. 

4.1 Attraktivitet 

Marknadsfaktorer 
För många privatresenärer är lägre biljettpriser den enskilt viktigaste åtgärden för att de ska 
välja tåg. Att minska restiderna och antalet byten är också viktigt. Andra resenärsgrupper, 
till exempel tjänsteresenärer, prioriterar korta restider samt bra komfort och service framför 
lägre biljettpriser. Arbetsresenärer som pendlar med tåg har höga värderingar av turtäthet 
och även komfort – högre än vad långväga privatresenärer har. Arbetspendlare har också 
relativt höga värderingar av restiden när det gäller regionalt resande som ligger nära gränsen 
för vad som är möjligt pendlingsavstånd, det vill säga när tidsbudgeten börjar nås. 

Sammanfattningsvis är de viktigaste kundkraven som har omedelbar betydelse för 
trafikeringen av tågförbindelser som på Västkustbanan, men med olika betoning beroende 
på resenär och resärende: 

 Korta restider 
 Hög turtäthet 
 Låga biljettpriser 
 Hög komfort 

4.2 Antal resor 

Tåg 
Tågresandet på Västkustbanan har under början av 2000-talet ökat i takt med förbättrat 
utbud av restider och turtäthet. Främst var det Öresundstågen som kom till Västkustbanan 
2002 i det integrerade upplägget som ökade, medan SJ:s snabbtåg haft någorlunda konstant 
resande. 

När Öresundstågstrafiken separerades från och med 2009 medförde det en ökad 
turtäthet för Öresundstågen och att SJ introducerade Intercitytåg. SJ:s Intercitytåg vann det 
första året marknadsandelar från Öresundstågen. Det totala resandet fortsatte att öka i en 
trend som inleddes 2007. 2010 återtog Öresundstågen marknadsandelarna på en ökande 
totalmarknad och X 2000 minskade på grund av att snabbtågen ersattes med Intercitytåg. 

Tågresandet kan mätas dels i personkilometer, dels i antalet resor i ett snitt söder om 
Halmstad som är en sträcka med relativt stor andel interregionalt och mindre andel 
regionalt resande. Båda måtten ger en samstämmig trend. Mätt i personkm ökade 
tågresandet på Västkustbanan från 382 miljoner år 2008 till 547 miljoner år 2010, en ökning 
med 43 %. 
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Figur 18. Tusentals interregionala tågresor per år i ett snitt söder om Halmstad. Källa: SJ och 
Skånetrafiken 

Ökningen i totalt tågresande på Västkustbanan från 2003, som är bottenåret i den 
studerade perioden, är 160 % till 2010 i ett snitt söder om Halmstad. Sedan 2008, sista året 
med integrerad Öresundstågstrafik med SJ som operatör, har resandet ökat med 40 % till 
2010. 

 
Figur 19. SJ:s Intercitytåg mot Göteborg anländer till Halmstad C. 

2010 genomfördes 1,163 miljoner långväga resor med Öresundståg i snittet söder om 
Halmstad, 272 000 med SJ X 2000 och 382 000 med SJ Intercity. Medan Öresundstågen 
ökat med 15 % eller 150 000 långväga resor mellan 2008 och 2010 och X 2000 är i princip 
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oförändrat, ligger den största ökningen på SJ Intercity som gått från noll till 380 000 resor. 
Totalt har SJ X 2000 och Intercity ökat resandet med 125 % jämfört med X 2000 år 2008, 
men i praktiken är det många av SJ:s resenärer med de integrerade Öresundstågen som 
istället valt Intercity år 2010. 

Expressbuss 
Inget av de busstrafikföretag som kör långväga buss i Västkustbanekorridoren vill eller kan 
lämna ut uppgifter om bussresandet. En bedömning av bussresandet görs därför med 
genomsnittliga värden baserat på antalet avgångar (turer) i vardera riktningen. 

Enligt statistik var det 34 påstigande resenärer i genomsnitt per tur i långväga busstrafik 
i Sverige år 2010 (Långväga buss 2010). Den genomsnittliga belastningen har ansatts för 
alla åren och multiplicerats med totalt antal turer. Det finns dock inga säkra uppgifter om 
att beläggningen verkligen varit konstant genom åren, och normalt sker en viss 
eftersläpning i anpassningen av utbudet i tider av förändrat resande. 

Räknat på 82 turer i vardera riktningen per vecka i början av 2011 (se avsnitt 3.2) 
motsvarar det 284 000 resor med expressbuss i Västkustbanekorridoren detta år. 

 

Tabell 5. Långväga bussresande Göteborg–Malmö(–Köpenhamn) 

 Antal turer per vecka, vardera riktningen1 Resande, uppskattat 
 Swebus Express Nettbuss2 Påstigande 

per tur3 
Totalt, båda 
riktningarna 

2005 (oktober) 58 493 34 371 000 
2008 (oktober) 45 30 34 260 000 
2011 (vinter-vår) 43 39 34 284 000 
2012 (maj) 39 27 34 229 000 
1  Exklusive natturer Oslo–Göteborg–Malmö(–Köpenhamn) 
2  Säfflebussen 2005 och 2008. Nettbuss opererar under varumärkena GoByBus och Bus4You 
3  Långväga buss (2010) 
4  Tidtabell gällande 31 jan-31 mars 2005 

 
Som framgår av tabellen är det under perioden en minskande trend av interregionalt 
bussresande längs Västkustbanan, vilket sammanfaller med ökad tågtrafik. Det är dock 
svårt att se att SJ:s tågtrafik i perioden 2009-april 2012 har haft direkt påverkan på utbudet. 

Flyg 
Reguljär flygtrafik på statliga flygplatser förekommer i Västkustbanekorridoren dels mellan 
Göteborg Landvetter och Köpenhamn Kastrup, dels mellan Göteborg Landvetter och 
Malmö Sturup. Det finns även andra mindre eller icke reguljära flygrutter men de saknar 
betydelse i sammanhanget. Flygresandet består dels av ändpunktsresande mellan orterna 
vid flygplatserna, dels av transferresor till anslutande flygförbindelser. 
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Figur 20. Flygresande i Västkustbanekorridoren 2002-2011. Källa: Swedavia. 

En tidsserie av flygresandet visar att det minskade väsentligt under 2000-talet. Minskningen 
i perioden 2002-2010 är 36 %. Mellan åren 2008 och 2009 minskade flygresandet med 
101 000 resor eller 25 %. Det sammanfaller med trafikstarten för separat 
Öresundstågstrafik och SJ:s introduktion av Intercitytågen på Västkustbanan. Från slutet av 
2008 till 2009 drabbades näringslivet också av en kraftig men relativt kortvarig 
konjunktursvacka. Om minskningen i flygresande skulle bero på detta borde en 
återhämtning i flygresandet ha skett 2010 och 2011, vilket inte är fallet. Det tyder på att den 
förbättrade tågtrafiken har attraherat flygresenärer. 

Under 2010 reste 281 000 passagerare med flyg Göteborg–Köpenhamn och 25 000 
Göteborg–Malmö, sammanlagt 306 000 resor (Swedavia, 2010). 

Bil 
Bilresandet i Västkustbanekorridoren sker främst på E6. Utvecklingen under 2000-talet 
framgår av Figur 21, där en mätpunkt vid Kvibille norr om Halmstad mäts kontinuerligt. 
Denna omfattar total trafik, inklusive tunga fordon, medan fördelningen av resornas längd 
(lokalt, regionalt eller interregionalt) är okänd. Denna mätserie visar ingen synbar 
förändring från 2008 till 2009 när utbudet på Västkustbanan förbättrades. 

Mer detaljerade uppgifter finns också. Förutom den nämnda punkten på E6 vid 
Kvibille norr om Halmstad har här valts en punkt söder om Halmstad vid länsgränsen till 
Skåne län och Hallandsås. Personbilstrafiken är total trafik subtraherat med tung trafik, det 
vill säga bussar och lastbilar som ett årsgenomsnitt av genomsnittlig trafikvolym (ÅDT) år 
2010 (Trafikverkets trafikflödeskarta, 2012-04-18).  

Med ett medelvärde av 14 % tjänsteresor med 1,27 personer i varje bil och 86 % 
privatresor med 2,06 personer (ASEK 5, 2012) blir ett genomsnitt 1,95 personer i varje bil 
vid interregionala resor. 
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Figur 21. Trafikarbetets förändring (index) där kontinuerliga mätningar på motorväg E6 vid 
Kvibille, norr om Halmstad, kan jämföras med Europavägar totalt. Källa: Trafikarbetets 
förändring (2011). 

Enligt en undersökning (RES 0506) är ett generellt mått att 50 % av det totala trafikarbetet 
med personbil på statliga vägar är resor över 50 km (ASEK 5, 2012). I denna undersökning 
används dock måttet för interregionala resor på 100 km eller längre, vilket gör att andelen 
långväga resor är mindre än hälften. Här uppskattas att 15 % av alla personbilsresor sker i 
intervallet 51-100 km genom att ansätta en funktion (y = 0.2205ln(x) -0.4037, där y är andel 
resor och x är körsträckan i km) estimerad efter de uppgifter som finns i ASEK 5 (2012). 
Följaktligen återstår 35 % av resorna som är längre än 100 km. Resten är regionala och 
lokala resor som inte ingår i denna studie. 

Tabell 6. Trafikflöden och bilresande på E6 i Halland 

 E6 Kvibille E6 Hallandsås 
Personbilar (ÅDT) 20101 18220 (±10 %) 16660 (±9 %) 
Andel bilresor >100 km 35 % 35 % 
Antal personer i varje bil 1,95 1,95 
Bilresor >100 km 2010 4,54 milj. 4,15 milj. 
   
Förändring 2008-2010 +1 %  
Bilresor >100 km 2008 4,49 milj. 4,11 milj. 
   
Förändring 2005-2010 +4 %  
Bilresor >100 km 2005 4,36 milj. 3,98 milj. 
1  Total trafik subtraherat med tung trafik. Angivet intervall motsvarar total trafik 
Källa: Trafikverkets trafikflödeskarta 2012-04-18. Trafikarbetets förändring (2011) 
 
Det interregionala personbilsresandet bedöms följaktligen uppgå till 4,15 miljoner resor per 
år i Västkustbanekorridoren i snittet söder om Halmstad (2010). Bilresandet har ökat svagt 
under senare år, att döma av mätpunkten i Kvibille norr om Halmstad, och var ca 3,98 
miljoner interregionala resor år 2005. 
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4.3 Marknadsandelar 

Interregionala resor räknat i ett snitt 
Marknadsandelarna för interregionalt resande mellan färdmedlen har beräknats i ett snitt 
söder om Halmstad utifrån de uppgifter som beskrivs ovan. 

Tabell 7. Beräknade marknadsandelar för interregionala resor 2010 

 Resor (tusentals) Marknadsandel 
Tåg 
varav 
  Öresundståg 
  SJ X 2000 
  SJ Intercity 

1817 
 

1163 
272 
382 

28 % 
 

18 % 
4 % 
6 % 

Expressbuss 284 4 % 
Flyg 306 5 % 
Bil 4150 63 % 

Summa 6557 100 % 

Källor: SJ, Skånetrafiken, Swebus Express, GoByBus, Swedavia, Trafikverket 
 

Av tågets marknadsandel på 28 procentenheter hade Öresundståg 64 % och SJ 36 %. Det 
kan ställas i relation till antalet turer i vardera riktningen med genomgående tåg där 
Öresundstågen utgör 70 % (16 turer) och SJ 30 % (7 turer) i ett snitt söder om Halmstad. 

Tabell 8. Förändring i interregionalt resande i Västkustbanekorridoren till 2010 

Miljoner resor Räkning 2005 
söder om 
Halmstad 

Räkning 2008 
söder om 
Halmstad 

Räkning 2010 
söder om 
Halmstad 

Skillnad 2010 
jämfört med 2005 

Skillnad 2010 
jämfört med 2008 

Totalt 5,72 6,08 6,56 +15 % +8 % 
Tåg  0,94 1,30 1,82 +94 % +40 % 
Expressbuss1 0,37 0,26 0,28 -24 % +8 % 
Bil 3,98 4,11 4,15 +4 % +1 % 
Flyg 0,43 0,41 0,30 -29 % -25 % 
1  Uppskattning utifrån antalet turer. Resandet mellan A-regioner var 2005 0,54 milj. långväga bussresor 

 

 
Figur 22. Interregionalt resande räknat söder om Halmstad 2008 respektive 2010. 
Marknadsandelarna har ökat för tåg 2010 till följd av förbättrat utbud vid konkurrens mellan 
Öresundstågen och SJ. 
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Beräkningarna tyder på att tåget har tagit marknadsandelar från alla andra färdmedel genom 
utbudsförbättringar när Öresundstågen blev ett separat system och SJ startade 
Intercitytågen. År 2010 har tågtrafiken en marknadsandel på 28 % av det interregionala 
resandet räknat i snittet söder om Halmstad, mot 21 % år 2008. Expressbuss har en 
långsiktigt minskande trend men ingen särskild minskning av utbudet från 2009 kunde 
noteras. Flyg har tappat väsentliga marknadsandelar, medan biltrafiken har ökat svagt men 
andelen minskar ändå på en ökande totalmarknad. 

Jämförelse med resande mellan A-regioner 
En jämförelse med marknadsandelar för färdmedlen år 2005 kan göras utifrån statistik om 
resande mellan A-regioner. De reserelationer med längd över 100 km som berör 
Västkustbanekorridoren har aggregerats och summerats. Skillnaden mot metoden ovan är 
dock att det inte går att säga vilken väg resandet skett, och det därmed är okänt hur stor del 
av resandet som passerar mätsnittet söder om Halmstad. Trots felet kan det ge en 
uppfattning om hur marknadsandelarna förändrats under perioden. 

Som jämförelse omfattar resandet mellan A-regionerna 7,94 miljoner resor år 2005 
medan resanderäkningarna ger 5,72 miljoner interregionala resor. Skillnaden blir då 36 % 
mer resande mellan A-regioner än räknat i ett snitt söder om Halmstad. Den största 
skillnaden ligger i biltrafiken som svarar för en differens på 2,02 miljoner resor eller 51 % 
jämfört med trafikflödet på E6 söder om Halmstad, medan tågtrafiken mellan A-regionerna 
endast är 3 % mindre än vid räkning. Liknande förhållande gäller för flygtrafiken. 
Bedömningen är därför att metoden med räknade värden i ett snitt underskattar det 
interregionala resandet med bil, men räknade värden stämmer bättre när det gäller längre 
interregionala resor som mellan Göteborg och Skåne eller längre. 

 

 
Figur 23. Beräknade marknadsandelar för interregionalt resande i Västkustbanekorridoren 
2005. Räkningen i ett snitt söder om Halmstad är inte helt jämförbar med aggregerat resande 
mellan A-regioner (se texten). 
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4.4 Ekonomi i tågtrafiken 

Öresundstågen 
En bedömning av ekonomin för Öresundstågstrafiken på Västkustbanan och att jämföra 
den med SJ:s tågtrafik kan ge ytterligare information om de ekonomiska villkoren i 
konkurrens. Här avgränsas beräkningen till norra Västkustbanan, det vill säga den delen 
som går från Göteborg i norr till länsgränsen mot Skåne mellan Laholm och Båstad i söder. 
Öresundstågen i Skåne ingår följaktligen inte även om många tåg är genomgående. 

Uppgiften om resandet är enligt Öresundstågs resanderäkning hösten 2010. 
Kostnaderna är beräknade med Gröna Tågets kostnadsmodell som beskrivs mer ingående i 
Fröidh (2010). De genomsnittliga biljettintäkterna anges om ett troligt intervall och 
inkluderar enkla biljetter, rabatter för barn etc och månadskort. Samtliga monetära värden 
är angivna i 2010 års prisnivå. Genom att det handlar om schabloniserade kostnader och 
intäkterna är grovt bedömda kan resultatet avvika från Öresundstågens verkliga. 

 

Tabell 9. Modellberäknad ekonomi för Öresundstågen på norra Västkustbanan 2010 

2010 års priser Öresundståg 
Göteborg–(Båstad) separat 

Fordonstyp X31K (OTU) 
Antal sittplatser per avgång 229 + (0,25 x 229)1 
Antal turer per vecka 138 per riktning 
Totalt resande 284 milj. pkm 
Medelreslängd 99 km 
Beläggningsgrad 42 % 
Trafikeringskostnader  
Per resa 0,85 kr/pkm 
Totalt för trafikupplägget 241 mnkr 
Biljettintäkter  
Antaget medelpris 0,70-0,85 kr/pkm 
Totala intäkter 199-241 mnkr 
Resultat vid antaget medelpris -42 till 0 mnkr 
1  Här antas att ¼ av turerna multipelkopplades (två enheter). Antalet sittplatser inkluderar fällsitsar 
Källor: Öresundståg, Gröna Tågets kostnadsmodell (Fröidh, 2010) och egna beräkningar 

 
Beräkningen tyder på att Öresundstågstrafiken på norra Västkustbanan går med förlust, 
men osäkerheten i framför allt biljettintäkterna gör att resultatet är osäkert. De totala 
kostnaderna beror också på hur stor del av länstrafikbolagens administration och 
försäljningsomkostnader som räknas in i Öresundstågstrafiken. 

SJ AB 
SJ äger sina tåg med få undantag men får inga generella subventioner. Verksamheten är 
interregional persontrafik på järnväg och ägaren staten har 10 % avkastningskrav på SJ AB. 

En bedömning av ekonomin i SJ:s trafik på Västkustbanan kan ge ytterligare 
information om villkoren för kommersiell tågtrafik i konkurrens. Som beskrivits ovan är 
kostnaderna beräknade med Gröna Tågets kostnadsmodell, se Fröidh (2010). Intäkterna är 
uppskattade i ett par troliga intervall som skiljer mellan X 2000 och Intercity. Genom att 
det handlar om schabloniserade kostnader och intäkterna är grovt bedömda kan resultatet 
avvika från SJ:s verkliga. 
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Tabell 10. Modellberäknad ekonomi för SJ:s interregionala tågtrafik 2010 

2010 års priser SJ X 2000 
Göteborg–Köpenhamn 

SJ Intercity 
Göteborg–Köpenhamn 

Fordonstyp X2+5 vagnar X31K (OTU) 
Antal sittplatser per avgång 261 175 + (0,25 x 175)1 
Antal turer per vecka 19 per riktning 27 per riktning 
Totalt resande 82 milj. pkm 128 milj.pkm 
Medelreslängd på Vkb 251 km 240 km 
Beläggningsgrad 49 % 72 % 
Trafikeringskostnader   
Per resa 1,27 kr/pkm 0,84 kr/pkm 
Totalt för trafikupplägget 104 mnkr 107 mnkr 
Biljettintäkter   
Antaget medelpris 0,90-1,10 kr/pkm 0,65-0,84 kr/pkm 
Totala intäkter 74-90 mnkr 83-107 mnkr 
Resultat vid antaget medelpris -30 till -14 mnkr -24 till 0 mnkr 
1  Här antas att ¼ av turerna multipelkopplades (två enheter). Antalet sittplatser avser de bokningsbara 
Källor: SJ AB, Gröna Tågets kostnadsmodell (Fröidh, 2010) och egna beräkningar 

 
Resultatet antyder att SJ:s trafik inte lönar sig på Västkustbanan vilket bekräftas av SJ 
(Skipper, 2012-04-16. Osäkerheten är dock stor om det antagna medelpriset och några 
kostnadsposter vilket gör att storleken på underskottet ska tolkas med försiktighet. 

Det finns fler anledningar till att X 2000-trafiken är olönsam. Kostnaderna för att köra 
X 2000 är högre än för många andra tågtyper och det krävs högre biljettpriser eller högre 
beläggningsgrad än vad som varit fallet på Västkustbanan för att den ska bli lönsam. 
Infrastrukturens standard och tidtabellens utformning är också sådan att det inte är någon 
restidsfördel med X 2000 jämfört med Intercity, vilket gör att betalningsviljan (se nästa 
kapitel) för kortare restider inte har kunnat realiseras. 

Intercitytågen presterar bättre ekonomiskt främst genom lägre kostnader. Under 2010 
med X31K-tåg uppnåddes en mycket hög beläggningsgrad, 72 %. När SJ enligt skiljedomen 
blev tvungna att sälja tågsätten till Skånetrafiken ersattes de med andra tågtyper som inte 
kan köra i Danmark och trafiken förkortades därför till Malmö. Loktåg har i regel också 
lägre kundvärde än moderna motorvagnståg genom att komfort och design har lägre eller 
omodern standard, bland annat saknas luftkonditionering (jämför Fröidh, 2003). Det finns 
därför skäl att anta att intäkterna i Intercitytrafiken minskade från 2011, kanske mer än vad 
kostnaderna minskade och att resultatet därmed blev sämre. 
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5. Resbeteende och resenärsvärderingar 
Följande kapitel baseras helt på intervjuerna med resenärer ombord på tågen 2010. 
Resultaten av intervjuerna har analyserats ur olika aspekter för de interregionala 
resenärerna, det vill säga resor över 100 km längd. Enkäten som delades ut till 
resenärerna finns som bilaga 1. 

5.1 Ressträcka och resärende 

Karaktäristiska resenärer 
Resenärerna är segmenterade på de olika tågtyperna när det gäller socioekonomiska 
egenskaper. Öresundstågen har en stor andel yngre ensamstående studerande resenärer 
utan tillgång till bil som pendlar långa sträckor. På X 2000 är åldersfördelningen jämnare 
och många resenärer är gifta och förvärvsarbetar, och de har ofta tillgång till bil. SJ Intercity 
har lockat resenärer från båda grupperna och har följaktligen en ganska heterogen 
resenärssammansättning. 

Tabell 11. Karakteristiska egenskaper hos interregionala resenärer 

Öresundståg SJ Intercity SJ X 2000 
Yngre 
Enpersonshushåll 
Studerar 
Ingen bil 

Större variation av resenärer än 
andra tågtyper – genomsnitt av 
Öresundståg och X 2000 

Medelålders 
Gift 
Förvärvsarbetar 
Tillgång till bil 

 
 

 
Figur 24. Åldersfördelning i intervjuerna av interregionala resenärer uppdelade på tågtyp. 
Notera att intervallen är ojämna, och att barn (15 år eller yngre) i regel inte har tillfrågats. 

I intervjuerna av interregionala resenärer framgår det att åldersfördelningen skiljer mellan 
tågtyperna. Resenärer som är 15 år eller yngre har i regel dock inte blivit tillfrågade vilket 
gör att den kategorin är underskattad i utvärderingen.  

I Öresundstågen på Västkustbanan är det en stor övervikt av yngre resenärer, och 
nästan 40 % är i åldern 16-24 år och över 60 % mellan 16 och 34 år. I X 2000 är 
åldersfördelning jämn och räknat på fem 10-årsintervall mellan 16 och 64 år har alla dessa 
17-20 % av resenärerna. Resenärerna på SJ Intercity har en åldersfördelning som ligger 
mellan Öresundståg och X 2000. 
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Långväga resande på Västkustbanan genom Halland 
Resenärernas start och mål för sin pågående resa kartlades genom två frågor (frågorna 9 
och 17 i enkäten) där kommun, eller land om utanför Sverige, efterfrågades. Eftersom 
intervjuerna gjordes mellan Göteborg och Halmstad är svaren representativa för 
interregionala resor på Västkustbanan genom Halland. I redovisningen har endast resor 
mellan definierade områden (indelning framgår av kapitel 2) redovisats. 

Det totala resandet med alla tre tågtyperna i undersökningen framgår av stapeldiagrammet i 
matrisform. Den överlägset största relationen är Göteborgsregionen–Skåne, det vill säga 
inrikes resande mellan den andra och den tredje av Sveriges storstadsregioner. Som andra 
viktigaste relation kommer Göteborgsregionen–Halland. Resandet Halland–Skåne är 
däremot inte undersökt, men är också av stor omfattning. 

 
Figur 25. Resandet Göteborgsregionen–Skåne är den mest frekventerade relationen för 
interregionala resande på Västkustbanan genom Halland. Antal svar i undersökningen. 

Delar man upp resandet på de olika tågtyperna Öresundståg, SJ Intercity och SJ X 2000 blir 
en del skillnader tydliga. Alla tre har stor andel resor Göteborgsregionen–Skåne i 
storleksordningen 35-43 % av alla långväga resor på Västkustbanan. Däremot har 
Öresundstågen betydligt högre andel resande Göteborgsregionen och Västra Götaland–
Halland än vad SJ har. SJ har istället större andelar resenärer som åker långt, och i 
relationerna Stockholm och Mälardalen–Halland och Göteborgsregionen och Västra 
Götaland–Danmark väljer betydligt flera resenärer SJ istället för Öresundståg. 
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Figur 26. Andelar interregionala resenärer i olika relationer på Västkustbanan genom Halland 
uppdelat på tågtyp. 

En slutsats av analysen av resmålen är att SJ har sin huvudsakliga kundkrets på längre 
sträckor och Öresundstågen på kortare sträckor med huvudsakligen regionala resor. Mellan 
Göteborgsregionen och Skåne (interregionala resor på 20-30 mil) är konkurrensen mellan 
Öresundstågen och SJ:s tågprodukter som störst. 
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Resärende och biljettköp 
 

 
Figur 27. Resärenden för interregionala resenärer på Västkustbanan uppdelade på tågtyp. 

Andelen arbetspendling är liten hos de interregionala resenärerna, 15 % på Öresundstågen 
och 4-5 % på SJ X 2000 och Intercity. Andelen tjänsteresor är 14 % på Öresundståg och 
strax under 30 % på SJ:s tåg. Det dominerande resärendet är fritidsresor. 
 

 
Figur 28. Vem betalade biljetten för resan? Interregionala resenärer på Västkustbanan. 

Omkring 30 % av resenärerna på SJ:s tåg fick biljetten betald av arbetsgivaren, det vill säga 
oftast detsamma som att det är en tjänsteresa. Motsvarande andel för interregionala 
resenärer på Öresundstågen är 15 %. Procentsatserna skiljer något från motsvarande 
resärende vilket kan bero på respondenternas tolkning av frågan. 



 

 43 (92) 

 
Figur 29. Skillnader i tidpunkt för interregionala resenärers bokning eller betalning av 
biljetten mellan tågtyperna. 

Av de interregionala resenärerna på Öresundståg köpte hälften sin biljett avresedagen, och 
den andra hälften förköper vilket även inkluderar månadskort. Av SJ:s resenärer är det en 
mindre del som köpte biljett avresedagen, medan runt 90 % köpte sin biljett i förväg. 
Ungefär 20 % köpte biljetten mer än 30 dagar före avresan och genom SJ:s prismodell har 
de störst chans att få billiga biljetter. 
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5.2 Utbuds-och kvalitetsfaktorer 

Vilket tågbolag föredrar du? 
I enkäten fanns det frågor (43-45) där resenärerna ombads välja mellan SJ och Öresundståg 
beträffande tio utbuds- och kvalitetsfaktorer. Ingen skillnad görs beträffande SJ Intercity 
och X 2000. 

 
Figur 30. Långväga resenärer med Öresundståg som föredrar endera av de två operatörernas 
olika utbudsfaktorer, service och kvalitetsfaktorer. 

 
Figur 31. Långväga resenärer med SJ som föredrar endera av de två operatörernas olika 
utbudsfaktorer, service och kvalitetsfaktorer. 

Från hälften upp till tre fjärdedelar av resenärerna beroende på faktor har svarat 
”likvärdiga” eller ”vet ej”. Denna grupp har följaktligen inte preferens för något av 
tågföretagen beträffande dessa faktorer. De faktorer om utbud, service och kvalitet som 
gör skillnad för långväga resenärer hos de två tågföretagen sammanfattas i Tabell 12. Med 
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”tydligt” menas här mer än 10 procentenheters skillnad mellan tågföretagen, där basen 
inkluderar även de som svarat ”likvärdiga” eller ”vet ej”. Små skillnader är följaktligen 
skillnader på 0-10 procentenheter i intervjusvaren. 

Tabell 12. Vilka faktorer föredrar långväga resenärer hos tågföretagen? 

 Öresundståg föredras 
tydligt (>10 procent-
enheter) 

Små skillnader 
(upp till 10 procentenheter) 

SJ föredras tydligt  
(>10 procentenheter) 

Utbud 
(förutom service) 

Turtäthet Biljettpris (+Ö) 
Lämpliga avgångstider (+Ö) 

Restid 
Sittplatskomfort 

Service  Personalens bemötande (+SJ) Information om biljetter och pris 
Servering ombord 

Kvalitet  Punktlighet och tidhållning (+Ö) Rent och snyggt 

 

Anledning till operatörsvalet 
I frågan (nr 58) ”Vad är anledningen/anledningarna till att du idag åker med vald operatör 
(SJ/Öresundståg)?” har intervjupersonerna möjlighet att med egna ord beskriva de faktorer 
som påverkat valet av resa. Frågan var egentligen formulerad med avsikt att välja mellan 
operatör, men svaren från resenärer på SJ Intercity och SJ X 2000 skiljer tillräckligt mycket 
för att operatören SJ i redovisningen delas upp i de två produkterna. Det är ungefär hälften 
av resenärerna som använt sig av möjligheten och gett relevanta svar. 

 
Figur 32. Anledning till val av operatör. Andel skäl (varje resenär kan ange flera skäl) för 
varje kategori, med basen alla interregionala resor (>100 km) i undersökningen respektive 
endast Göteborgsregionen–Skåne eller omvänt. 

Det i särklass vanligaste skälet till val av resa är att tidtabellen passar, antingen med 
avgångs- och/eller ankomsttider, eller att det finns många turer att välja på. För långväga 
förbindelser är det betydelsefullt att bytena klaffar utan onödiga väntetider. Vissa stationer 
på Västkustbanan, som Mölndal, Kungsbacka, Laholm, Båstad och Ängelholm, trafikerades 
av Öresundstågen men bara vissa turer eller inte alls av SJ. Resenärer till dessa stationer har 
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också inkluderats i denna svarskategori om de själva angett det som betydelsefullt. Nästan 
30 % av alla svar inkluderar turtäthet och tider som skäl. 

Med 22-23 % kommer biljettpris- och taxeskäl som näst viktigaste anledning. Det handlar 
dels om biljettpriset för enkelresor, dels om kort och kundprogram som låser upp 
resenären. Öresundstågen har länstaxa och Jojokort som skäl till att vissa resenärer väljer 
dem. För SJ märks årskortsresenärer, särskilt på X 2000, och prioprogrammet som skäl för 
att vissa resenärer väljer SJ. Biljettpriserna för enkelbiljett varierar på SJ beroende på vid 
vilken tidpunkt resan köps och för de resenärer som särskilt kommenterar prisnivån märks 
en nöjdhet med de billiga biljetterna (traderaauktion eller hos SJ från 95 kr från 90 dagar 
innan avresan) och en missnöjdhet med de dyra som köps nära avgångstid. Öresundstågens 
prisnivå är högre än SJ:s lägsta priser men å andra sidan i regel billigare för resor som inte 
planeras så långt i förväg. 

Av de övriga anledningarna visar det sig att betydelsen av restiden ökar jämfört med alla 
långväga resor på den 20-30 mil långa sträckan mellan Göteborgsregionen och Skåne där 
Öresundstågen och SJ har sin största konkurrensyta. 8 % av resenärerna säger att restiden 
var viktigast på den sträckan, jämfört med 5 % på alla sträckor som inkluderar en större 
andel resor kortare än 20 mil. Samma tendens kan utläsas när det gäller komfort. Mindre 
betydelse har service och annat skäl, som redovisas i detalj nedan. 

I diagrammen rangordnas faktorerna om det är intervjupersonens först nämnda 
anledning (första skäl), det därpå följande (andra skäl) eller tredje skäl. Utgångspunkten för 
denna uppdelning är att de flesta brukar svara med det viktigaste först. Därefter kan man 
komma med flera skäl som är viktiga. Ibland är de egentligen inte avgörande men de 
styrker ändå det val man gjort. Ett tredje skäl är därför inte lika starkt som ett första skäl. 
Bland de angivna skälen är det framför allt ”service” och ”annat” som har en större andel 
tredjehandsval. 
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Figur 33. De två viktigaste faktorerna för val av operatör, turtäthet och tider respektive 
biljettpris och taxa. Andel av alla intervjupersoner. 

 

 
Figur 34. De två viktigaste faktorerna för val av operatör, turtäthet och tider respektive 
biljettpris och taxa. Andel av de som reser Göteborgsregionen–Skåne eller omvänt. 

Av de som reser Göteborgsregionen–Skåne eller omvänt anger en något större andel 
”turtäthet och tider” för SJ Intercity, och ”biljettpris och taxa” för X 2000, som skäl för att 
välja dessa tågtyper för sin resa, jämfört med alla interregionala resor.  
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Figur 35. De tre därpå viktigaste faktorerna för val av operatör; restiden, komforten och 
service inklusive servering ombord. Andel av alla intervjupersoner. 

 

 
Figur 36. De tre därpå viktigaste faktorerna för val av operatör; restiden, komforten och 
service inklusive servering ombord. Andel av de som reser Göteborgsregionen–Skåne eller 
omvänt. 

Vid resor Göteborgsregionen–Skåne eller omvänt jämfört med alla interregionala resor i 
undersökningen ökar betydelsen signifikant för SJ:s Intercitytåg och X 2000 av såväl restid 
som komfort. Det är också tydligt i båda fallen att det hör till undantagen att resenärer 
väljer Öresundståg för restiden, komforten eller servicen. 
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Figur 37. Endast ett fåtal av resenärerna har angett annat skäl än de fem vanligaste 
(turtäthet, taxa, restid, komfort, service) för val av operatör. Andel av alla intervjupersoner. 

Tillgång till information om tider och priser är ett viktigt skäl för val av operatör för 
ungefär 1 % av resenärerna. Det är ingen skillnad mellan Öresundståg och SJ. De fåtaliga 
respondenterna som kommentarer verkar vara nöjda med informationen som finns hos 
www.SJ.se, men de kan ha svårare att hitta andra informationskanaler om de saknar 
kunskap om Öresundstågen. 

Platstillgång, det vill säga ett fullbokat tåg, var avgörande för valet för mindre än 1 % av 
resenärerna. Framför allt SJ Intercity har missat några resenärer. Man kan också upptäcka 
att tåget är fullsatt när man väl är ombord, men den effekten framgår förmodligen inte som 
skäl för val av en viss avgång. 

De resenärer som framhåller att det är viktigt att tåget håller tiderna redovisas under 
punktlighet. Ett fåtal resenärer (1,4 %) väljer Öresundståg före SJ av det skälet. 

”Av princip” är svar där intervjupersonen inte anger något annat skäl än att de brukar 
åka som de gör. Där ingår också vissa intervjupersoner som motsätter sig avregleringen och 
anser att järnvägstrafik bör vara statligt ägd, vilket gör att SJ får flera skäl än Öresundståg. 

”Annat” inkluderar bland annat miljöskäl. Där är det ingen avgörande skillnad mellan 
Öresundståg och SJ eftersom båda operatörerna använder eldrivna tåg. Antalet svar speglar 
därför inte betydelsen av miljöskäl vid en eventuell jämförelse med andra färdmedel. 

Fria kommentarer och synpunkter 
I enkäten ger den avslutande frågan (nr 60) resenärerna möjlighet att med egna 
kommentarer framföra synpunkter. 29 % av de intervjuade långväga resenärerna på 
Öresundstågen och SJ Intercity har utnyttjat den möjligheten, och 22 % på SJ X 2000. 
Bland kommentarerna märks förutom sakfrågor om resan och utbudet såväl policysvar om 
vad man tycker om avregleringen, som synpunkter på undersökningen. 

De synpunkter som är mest avvikande sinsemellan de olika tågkategorierna 
sammanfattas i tabellens två första rader, medan den nedersta raden visar mer eller mindre 
angelägna förbättringar men inte lika tydligt skiljer mellan de olika tågtyperna. 
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Tabell 13. Resenärernas fria kommentarer och synpunkter 

 Öresundståg SJ Intercity SJ X 2000 

Uppskattas (jämfört de 
andra tågkategorierna) 

Punktlighet Underhåll/skötsel 1 Komfort 
Städning 

Kan förbättras 
(jämfört de andra 
tågkategorierna) 

Biljettpris (ungdom/student) 
Komfort (sittplats) 
För få sittplatser vissa turer 
Toalettstädning 

Restiden Punktlighet 
Underhåll/skötsel 

Annat som också önskas Internet (på Öresundståg och SJ Intercity) 
Förbättrad servering (sortiment, pris) 

Flera turer (framför allt SJ) 
Mer utrymme för bagage 

Taxesamordning mellan operatörerna 
Flera billiga biljetter utan lång förbokning (SJ) 

Reserverade sittplatser blandat med obokat resande är irriterande 
1  Nyombyggda tåg 
 

Öresundstågen får också kritik för trasiga 230 V-uttag. SJ Intercity får uppskattning för 
tågens skötsel, vilket till största delen beror på att de X31K som SJ använder byggdes om 
och sattes i trafik i gott skick under våren och försommaren 2010. För X 2000 noterar 
däremot resenärerna brister i tågets funktion. Det ska också sägas att SJ veckan efter 
undersökningen drog in X 2000 från Västkustbanan bland annat för att kunna öka 
underhållet på snabbtågsflottan. 

5.3 Attityder och politisk åsikt 

Attityder till ökad konkurrens 
Undersökningen genomfördes veckan efter det allmänna valet den 19 september 2010. Vi 
passade på att fråga resenärerna hur de röstade i valet till riksdagen. 75 % av 
intervjupersonerna uppgav en partisympati, eller att de röstade blankt (2 %). Av dessa har 
blankröstare och Sverigedemokrater uteslutits i analysen av resenärernas representativa 
åsikter utifrån partiblock. Alliansen består här av Centerpartiet, Folkpartiet, 
Kristdemokraterna och Moderaterna, och de Rödgröna av Miljöpartiet, Socialdemokraterna 
och Vänsterpartiet. 
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Figur 38. ”Jag tycker det är bra att SJ har fått konkurrens”. Resenärer som röstade på 
Alliansen respektive de Rödgröna. 

 

 
Figur 39. ”Effekterna av ökad konkurrens på järnvägsspåren anser jag är positiv”. Resenärer 
som röstade på Alliansen respektive de Rödgröna. 

Den ideologiska skillnaden mellan partiblocken till avreglering och konkurrens på spåren 
framgår tydligt, i det att Alliansväljare är betydligt mer positiva än Rödgröna väljare. Även 
bland de Rödgröna väljarna är dock en majoritet positiva eller neutrala till avreglering och 
ökad konkurrens. Däremot är andelen resenärer som upplever att effekterna är positiva 
något mindre, vilket visar att förväntningarna kanske är större än de hittills uppnådda 
effekterna. 

Partisympatier ombord 
Hur röstade resenärerna på Västkustbanan i undersökningsveckan 20-26 september i valet 
till riksdagen den 19 september 2010? De som inte vill uppge sin röst (eller partisympati) 
har räknats från, liksom de som röstade blankt, tillsammans 17 %. Av de återstående svaren 
fördelas intervjupersonernas röster enligt diagrammet. 
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Figur 40. Partisympatier för resenärerna på Västkustbanan jämfört med genomsnitt för hela 
landet i riksdagsvalet 2010. 

De mest anmärkningsvärda skillnaderna mellan resenärerna på Västkustbanan och 
valresultatet är att Miljöpartiets (Mp) väljare är kraftigt överrepresenterade ombord på 
tågen, och att Socialdemokratiska (S) väljare är kraftigt underrepresenterade. En möjlig 
delförklaring är att andelen unga väljare som studerar är stor på tågen och att det är en 
grupp där socialdemokraterna är svaga medan miljöpartiet är starka. 

Det finns även vissa tendenser till skillnader mellan tågtyperna, men skillnaderna är 
relativt små och inte statistiskt säkerställda. 

Kan du välja den andra operatören? 
Fråga 59 handlar om intervjupersonen kan tänka sig att välja den andra operatören för en 
motsvarande resa. 61 % av resenärerna har besvarat frågan. Det är 57 procentenheter, eller 
92 % av de som svarat, som säger sig kunna välja den andra operatören – oftast med 
tillägget att det beror på utbudet. Vanligaste villkoren är att tider och priser är gynnsamma, 
vilket speglar föregående fråga om skäl för val av operatör. Även de andra skälen speglar 
föregående fråga och flera SJ-resenärer anser att Öresundstågen måste förbättra sin 
bristande komfort och ibland brist på arbetsro som ett viktigt villkor för dem. 

De som säger sig inte kunna tänka sig den andra operatören hänvisar ofta till att SJ inte 
stannar vid deras station, att SJ:s tåg är för mycket försenade, att de har Jojokort eller SJ:s 
årskort som låser dem till den ena operatören, eller principskäl. Det är dock små grupper, 
och de flesta uttrycker att utbudet är det viktigaste för deras val. Många av dessa resenärer 
kan förmodligen tänka sig den andra operatören om även deras skäl förbättras, till exempel 
med en gemensam taxa för kortresenärer. 
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Figur 41. Kan du tänka dig att åka med den andra operatören? (fråga 59). De som inte svarat 
på frågan antas höra till ”Ja, utbudet styr”. Av de intervjupersoner som svarat ”Ja” säger sig 
flertalet kunna välja den andra operatören förutsatt att utbudet skulle passa, framför allt 
tidtabellen och priset. Alla interregionala resor. 

 

 
Figur 42. Samma fråga (59) men inkl. de som inte svarat. Analys av skillnader mellan alla 
långväga resor i undersökningen och de som endast reser Göteborgsregionen–Skåne eller 
omvänt. 

En jämförelse mellan alla interregionala resor och de som endast reser Göteborgsregionen–
Skåne eller omvänt visar att det är flera på den senare sträckan (4 procentenheter) som 
väljer tågoperatör efter utbudet, och motsvarande färre som inte vet. Det tyder på att 
kunderna lär sig hantera utbudet i en renodlad konkurrenssituation. 

0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%

Ja, väljer efter utbud Nej, bara 
Öresundståg

Nej, bara SJ Ej svar/vet ej

Alla långväga  resor Endast Göteborgsregionen–Skåne



 

 54 (92) 

5.4 Resenärernas värderingar 

Värderingar 
Separata logitmodeller har beräknats för olika segment av resenärer uppdelade på den 
operatör och tågtyp de valt för sin resa, Öresundståget, Intercity och X 2000. Syftet var att 
avgöra hur passagerarnas önskemål i de två tågoperatörerna och tre tågutbuden värderades. 
Logitparametrar presenteras i tabellen (nedan), och flera logitmodeller finns som bilaga 2. 
Parametervärdena från modellerna används i sin tur för att beräkna betalningsviljan, se 
nästa avsnitt. 

Tabell 14. Logitmodeller – preferenser för respektive vald tågoperatör 

 SJ Intercityresenär SJ X 2000 resenär Öresundstågsresenär 

Faktor 
Parametervärde 

(t-värde) 
Parametervärde 

(t-värde) 
Parametervärde 

(t-värde) 
Operatör -0,5551 (-11,26) -0,8060 (-12,79) 0,1543 (3,25) 
Pris -0,0328 (-21,05) -0,0249 (-13,72) -0,0328 (-21,64) 
Restid -0,0531 (-32,34) -0,0561 (-26,92) -0,0516 (-32,55) 
Servering, automat 0,1771 (2,85) 0,2397 (3,04) 0,0625 (0,98) 
Servering, bistro 0,1780 (1,73) 0,7388 (5,90) 0,1034 (1,01) 
Tågtyp -0,2109 (-4,93) -0,3469 (-6,38) -0,3904 (-8,70) 

Observationer 8453 5368 8794 
Final log(L) -4022,4031 -2542,4639 -4032,0786 
Frihetsgrader (D.O.F.) 6 6 6 
Rho²(0) 0,3135 0,3167 0,3385 
Rho²(c) 0,3070 0,3064 0,3371 

 
Modellparametrarna visar att resenärerna föredrar den operatör de faktiskt reser med. Men 
Öresundstågsresenärer tar inte ställning till vilket företag de föredrar i samma utsträckning 
som SJ-resenärer, som framgår av parameterns storlek och tecken. Som väntat är resenärer 
med X 2000 minst känsliga för vad biljetten kostar. De två alternativen för servering visar 
att det inte finns någon större efterfrågan på förtäring hos interregionala resenärer ombord 
på Öresundståg eller Intercitytåg, men X 2000-resenärer föredrar att ha tillgång till bistro. 

Betalningsvilja 
Passagerarnas betalningsvilja för en specifik tågoperatör har undersökts för olika kategorier 
av passagerare. Syftet med jämförelser mellan värdena för betalningsvilja var att förstå hur 
olika marknadssegment av tågpassagerare reagerat på marknadsöppningen inom 
järnvägstrafiken. De uppskattade parametervärdena (ovan) har använts för att beräkna 
viljan att betala för en viss operatör, kortare restid, servering ombord och tågtyp. 
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Tabell 15. Betalningsvilja; preferens för operatör, tågtyp, servering och restidsvärde 

 Operatör 
SJ jämf. med 
Öresundståg 
(kr) 

Tågtyp 
X 2000 
jämfört med 
OTU (kr) 

Servering 
Bistro jämfört 
med ingen 
servering (kr) 

Servering 
Automat jäm-
fört m. ingen 
servering (kr) 

Restidsvärde 
Värde av 
kortare restid 
(kr/h) 

Valt tågutbud      
SJ X 2000 32 14 30 10 135 
SJ Intercity 17 6 5 5 97 
Öresundståg -5 12 0 0 94 
      
Vem betalar biljetten? /valt 
tågutbud 

     

Själv –SJ X 2000 24 12 23 3* 105 
Själv – SJ Intercity 13 6 0 0 78 
Själv –Öresundståg -6 10 0 0 85 
Arbetsgivare – SJ X 2000 66 21 28 3* 243 
Arbetsgivare – SJ Intercity 38 9 61 23 174 
Arbetsgivare – Öresundståg 12 22 29 0 177 
      
Resfrekvens/valt tågutbud      
<1 resa/månad – SJ X 2000 29 14 27 8 132 
<1 resa/månad – SJ Intercity 18 6 7 6 100 
<1 resa/månad – Öresundståg 0 11 8* 0 89 
>1 resa/månad – SJ X 2000 53 12 41 15* 150 
>1 resa/månad – SJ Intercity 14 6 0 0 93 
>1 resa/månad – Öresundståg -10 13 0 3* 100 
      
Tågbyte under resan      
Inget tågbyte – SJ X 2000 34 14 28 7* 130 
Inget tågbyte – SJ Intercity 18 8 6* 5 104 
Inget tågbyte – Öresundståg 5 13 3 1* 99 
Tågbyte – SJ X 2000 30 14 34 15 147 
Tågbyte – SJ Intercity 14 3* 3* 6* 81 
Tågbyte – Öresundståg 0 5* 2* 4* 68 

* Inte signifikant vid 95% konfidensintervall 
 
SJ är den operatör som de allra flesta passagerarkategorierna föredrar. Öresundstågen 
föredras endast av dem som betalat för biljetten själv och dessutom reser mer än en gång 
per månad. Tjänsteresenärer på Öresundstågen är villiga att betala 12 kr extra för att resa 
med SJ. Valet av operatör är också viktigare för de som reser oftare jämfört med de som 
reser mer sällan. 

Tågtypen X 2000 föredras av alla resenärskategorier. Minst villiga att betala för att åka 
med X 2000 jämfört med Öresundståg (OTU) har resenärer som valt Intercitytåg. De som 
har valt Öresundstågen har samma betalningsvilja för att välja X 2000 som de resenärer 
som faktiskt valde X 2000. Tågtyp var dock inte statistiskt signifikant skiljt från noll för de 
som hade ett tågbyte under resan och som en del av resan åkte Intercitytåg eller 
Öresundståg på Västkustbanan. 

Värderingar skiljer sig avsevärt mellan passagerarkategorierna när faktorn tillgång till 
förtäring ombord utvärderas. De flesta resenärer har liten eller ingen vilja att betala för att 



 

 56 (92) 

ha tillgång till en automat för mat och dryck. Tillgång till en bistro på tåget är viktigt för 
privatresenärer på X 2000, och för tjänsteresenärer på alla tågtyper. 

I samstämmighet med andra studier av restidsvärde indikerar resultatet att de som åker 
på egen bekostnad har lägre tidsvärde än de som reser på företagets bekostnad. Det finns 
en skillnad mellan de resenärer som väljer X 2000 och de som väljer andra tågtyper. 
X 2000-resenärerna värdesätter den kortare restiden högre än de som väljer Intercity eller 
Öresundstågen, vilket gäller såväl privatresenärer som tjänsteresenärer. 

Slutsatsen av betalningsviljeanalysen för olika attribut visar att varumärket har 
betydelse. De flesta resenärer föredrar den kända och etablerade operatören (SJ), även om 
betalningsviljan för detta är mindre än många andra utbudsfaktorer. Tågtyp har också 
betydelse, och alla passagerarsegment föredrar det mer bekväma X 2000 framför OTU. 
Mat och dryck ombord är viktiga för tjänsteresenärer, och även för privata resenärer med 
högre tidsvärden. 

Jämförbarhet i värderingarna 

Samhällsekonomiska principer 
I de samhällsekonomiska principerna som börjar gälla under 2012 för Trafikverkets 
kalkyler, ASEK 5, anges olika tidsvärden för resor med olika färdmedel.2 

I restidsvärdet ingår dels att färdmedlen värderas olika, men det är också en effekt av till 
exempel resärende och en segmentering på resandemarknaden där tillgänglig disponibel 
inkomst återspeglas i resenärernas värdering. För långväga resor (>100 km) med buss anges 
väsentligt lägre värde för åktid (privatresa 38 kr/h) än för tåg (73 kr/h), som i sin tur har 
lägre värde än för bilresor (116 kr/h) och flygresor (173 kr/h) (ASEK 5, 2012). Dessa 
värden är estimerade efter SP-undersökningar som har en tidsvariation på 20 minuter, 
Δt=20 (Börjesson och Eliasson, 2012). 

Tjänsterestidsvärdet estimeras istället som en kostnad för produktionsbortfall och 
samma åktidsvärde (291 kr/h) används för alla färdmedel, men med avdrag (på 15 %) för 
den goda komforten i tåg där det är möjligt att arbeta under resan och därmed värderas en 
tidsbesparing inte fullt lika högt som i andra färdmedel.  

För färdmedlet tåg anges i ASEK 5 enbart ett värde utan hänsyn till olika tågprodukter 
eller tågtyper. Vid interregionala resor är tidsvärdena för restid med tåg för privatresor som 
nämnts ovan 73 kr/h och för tjänsteresor 247 kr/h. 

Resenärernas värdering av tid på Västkustbanan 
På Västkustbanan uppmättes restidsvärdena för interregionala resor med tåg 2010: 

 SJ X 2000: Privat 105 kr/h; tjänste 243 kr/h 
 SJ Intercity och Öresundståg: Privat 78-85 kr/h; tjänste 174-177 kr/h 
 Färdmedel, X 2000 jämfört med Öresund Train Unit (OTU) för resenärer med SJ 

X 2000: Privatresor 12 kr; tjänsteresor 21 kr. 

Som synes stämmer värdena i denna undersökning ganska bra med ASEK 5 när det gäller 
tjänsteresor med X 2000. Inklusive färdmedelsvärdet för X 2000 jämfört med OTU är 
skillnaden (243+21/247) 9 %. ASEK 5 har 10-15 % lägre restidsvärde för privatresenärer 
jämfört med vad som uppmättes här för Intercity och Öresundståg men i gengäld högre 
restidsvärde för tjänsteresor, vilket i princip tar ut varandra i en kalkyl. 

                                                 
2 Tidsvärdesskattningar är mycket känsliga för experimentdesignen och skattningsteknik. Här används avancerade 
ekonometriska metoder, men vissa skillnader kan förklaras med skillnader i undersökningsmetodiken. 
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Däremot är värdet av restid för privata resor i snabbtåg X 2000 väsentligt högre på 
Västkustbanan: 60 % (105+12/73) högre än i ASEK 5. En skillnad är att 
urvalspopulationen i detta fall enbart är resenärer ombord på snabbtåget, men i övrigt är 
SP-delen i princip genomförd på samma sätt som i tidsvärdesstudien som ligger bakom 
ASEK 5. 

Denna segmentering av färdmedelsvärdet för olika tågprodukter visar att informationen 
i ASEK 5 har brister för beräkning av till exempel samhällsekonomiska effekter vid 
tåglägestilldelning och andra situationer när tågtypen har betydelse. Om ett standardiserat 
färdmedelsvärde används för alla tågtyper kommer det att innebära att tidsvärdet för 
snabbtågsresenärerna underskattas väsentligt. För att göra en mer rättvisande prioritering 
krävs tidsvärden segmenterade på olika tågtyper. 
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6. Tågplaneprocessen 
Tågplanearbetet är en process att fördela järnvägsnätets begränsade kapacitet. I 
tågplaneprocessen ingår konstruktion av tidtabeller och annan planering av 
tågtrafiken för en kommande tågplaneperiod. Järnvägsföretagen ansöker om 
tåglägen och Trafikverket tilldelar kapaciteten. 

6.1 Fördela bankapacitet 

Nya utmaningar med flera järnvägsföretag 
De tåglägen som operatörerna erhåller är avgörande för utbudets attraktivitet. Det kan gälla 
direkta effekter som körtider, antalet turer, ankomst- och avgångstider, men även indirekta 
effekter som punktlighet där tidtabellens utförande påverkar spridningen av sekundära 
störningar och återställningsförmåga. 

På en bana där kapacitetsutnyttjandet är måttligt skiljer sig i regel den fastställda 
tidtabellen i mindre grad från den sökta tidtabellen. När kapacitetsutnyttjandet ökar blir 
konflikterna flera och svårare att lösa och kompromisserna blir flera och mer omfattande. 

Flera operatörer på spåren innebär nya utmaningar eftersom olika önskemål och 
anspråk måste jämkas mellan flera organisationer. Det är dessutom järnvägsföretag 
verksamma inom flera olika resande- och transportmarknader med olika förutsättningar 
och efterfrågan som ska samsas på ett järnvägsnät med blandad trafik. 

Förutsättningar i tågplaneprocessen 

Tågplanens giltighet 
Tågplanen gäller ett år och processen genomförs årligen inför det internationella 
tidtabellsskifte som är fastlagt till andra söndagen i december. Det ska också nämnas att det 
finns ett par nationella tidtabellsskiften som bättre passar den säsongsbetonade trafiken i 
Sverige, till exempel skol- och arbetspendling och industrins transporter, men stommen i 
tidtabellen ändras inte vid dessa skiften. 

Processens olika steg 
Trafikverket har som myndighet uppgiften att leda tågplaneprocessen och ta fram 
tidtabeller (tågplan) för banorna. Järnvägsföretagen ansöker om specificerade tåglägen i 
april, 8 månader innan tågplanen ska börja gälla, och 20 månader innan den slutar gälla vid 
påföljande tidtabellsskifte. Trafikverket tar utifrån detta underlag fram ett förslag till 
tågplan. I de flesta fall finns det olösta konflikter mellan järnvägsföretagens ansökningar, 
och en process att lösa dessa konflikter inleds i tre steg. 

Det första steget, samordning, innebär att järnvägsföretagen själva försöker komma 
överens vid förhandlingsbordet hos Trafikverket. Lyckas detta kan tågplanen för respektive 
sträcka fastställas. 

Det andra steget, tvistlösning, sker på järnvägsföretagens begäran om samordningen 
inte skulle ge önskat resultat. Trafikverket tar därefter ett beslut om hur tågplanen ska 
utformas. Detta kan också leda till att Trafikverket förklarar en bana för överbelastad. Av 
det följer att Trafikverket ska upprätta prioriteringskriterier för att kunna utnyttja 
kapaciteten på ett effektivt sätt. Om infrastrukturen förklaras överbelastad, ska även en 
kapacitetsanalys och en kapacitetsförstärkningsplan tas fram. 
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Figur 43. Trafikverkets tågplaneprocess med hantering av konflikter i kapacitetstilldelningen. 
Källa: JNB 2011, tolkad av författaren 

Trångsektorsplan 
En trångsektorsplan kan utformas som förplanerade tåglägeskanaler, tidsintervall mellan tåg 
eller principer för trafikering. Trångsektorsplanerna gäller som anvisningar vid ansökan om 
tåglägen och tilldelning av kapacitet och är följaktligen ett instrument att minska 
konflikterna redan vid ansökningstillfället på banor med högt kapacitetsutnyttjande. På 
Västkustbanan finns en trångsektorsplan gällande för sträckan Göteborg–Kungsbacka som 
fördelar kapaciteten till ett tågläge för pendeltåg var 15:e minut och andra tåg får avgångs- 
och ankomsttider till Göteborg var 5:e minut exklusive pendeltågens kanaler (JNB 2011). 

Ad hoc-processen 
Den fastställda tågplanen utgör också en grund för att fördela tåglägen som inte kunnat 
förplaneras med så lång framförhållning, den så kallade ad hoc-processen. Den är viktig för 
framför allt godstrafiken på järnväg som följer industrins variationer i produktionen. 

Tågplaneprocessen i Danmark 
Speciellt för Västkustbanan är att en stor del av persontrafiken är genomgående till 
Danmark vilket förutsätter samordning med Banedanmarks tågplaneprocess. 

Tågplaneprocessen i Danmark följer samma principer som i Sverige och andra länder 
inom EU där tillgången till järnvägsnätet har öppnats för flera operatörer. Banedanmark, 
den danska infrastrukturmyndigheten, tilldelar dock tåglägen enligt en förordning som 
säger att vid kanalfördelning på överbelastad infrastruktur har upphandlad tågtrafik 
(offentlig servicetrafik) företräde framför andra tåg (Tildeling af 
jernbaneinfrastrukturkapacitet, 2004). Det innebär i praktiken att Banedanmark i bland 
annat Köpenhamnsområdet först fördelar kapaciteten till Öresundståg och andra 
upphandlade regionala tågsystem, och i den mån kapaciteten medger därefter lägger in 
fjärrtågsförbindelser. 
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6.2 Processen i praktiken 

Förutsättningar på Västkustbanan 

Omfattning 
Tågplan 2011 (här kallad T11) gällande från 12 december 2010 till 10 december 2011 
fastställdes med sammanlagt 119 tåglägen måndag-fredag i ett snitt vid Falkenbergs nya 
station (personbangård). Till det totala tågantalet på Västkustbanan kommer de tågsystem 
som inte passerar Falkenberg, som pendeltågen Göteborg–Kungsbacka och Pågatåg i 
Skåne, samt godståg som enbart går en del av Västkustbanans sträcka. Av de 119 tåglägena 
(avser summan av båda körriktningarna) beviljades SJ 22 tåglägen för Intercity-tåg och 
X 2000, och Öresundståg 49 tåglägen (Seedorff, 2010-11-19). I praktiken varierar 
belastningen under tågplanens giltighetstid något, dels genom att vissa beviljade tåglägen 
inte utnyttjas helt eller delvis, dels genom att ad-hoc-tåg tillkommer. 

Väsentliga kapacitetsbegränsningar 
På dubbelspåriga banor med relativt mycket tågtrafik är det i regel hastighetsskillnader 
mellan tågen som orsakar konflikter. Fjärrtåg och andra snabbare tåg hinner upp 
föregående långsammare tåg och tvingas då anpassa körtiderna till det långsammare tåget. 
Den enda möjligheten att bibehålla de kortare körtiderna för snabbare tåg är att förbigå det 
långsammare tåget. För det krävs dock en förbigångsmöjlighet; antingen en station med ett 
extra spår, eller en sträcka med två spår som kan användas i samma körriktning. Detta finns 
bara på vissa ställen och kräver oftast också ett tidstillägg på det långsammare tåget, eller en 
resulterande försening vid oplanerade förbigångar. Den lösning som oftast är mest 
acceptabel är att långsammare persontåg stannar längre tid (minst 6 minuter, men beroende 
av signalsystemet och i praktiken kan tiden vara längre) vid större knutpunkter där det ändå 
sker ett stort resandeutbyte och där kan släppa förbi fjärrtåg. Ett villkor för att det ska 
fungera i praktiken är god punktlighet för alla inblandade tåg. I annat fall riskerar man 
kraftiga sekundärförseningar, det vill säga en försening för ett tåg sprids till ett eller flera 
andra tåg. 

Trångsektorsplanen för sträckan Göteborg–Kungsbacka avser att reglera de kanaler 
som tågen kan använda, med pendeltågstrafikens regelbundna avgångar var 15:e minut som 
bas. Kapaciteten vid Göteborg C är också begränsad vilket medför att det inte finns 
tillräckligt med plattformsspår för att vända tåg om trafiken skulle bli tätare. 

Fjärrtrafik, både person- och godstrafik, har i regel sämre punktlighet än pendel- och 
regionaltågstrafik. Ett problem för fjärrtåg är därför att komma in i den planerade 
tidtabellskanalen i ett pendeltågssystem. När fjärrtåget missar kanalen riskerar man annars 
tämligen stora merförseningar om tåget hamnar bakom ett långsammare pendeltåg. 

De sträckor av Västkustbanan som under 2011 fortfarande var enkelspåriga, och därmed 
har väsentligt lägre kapacitet och även orsakar konflikter mellan tåg i motsatt körriktning, 
var: 

 Varberg–Hamra; 6 km 
 Båstad norra–Ängelholm (inklusive Hallandsås); 27 km 
 Ängelholm–Kattarp–Helsingborg C; 27 km 
På sträckan Ängelholm–Helsingborg var ytterligare ett kapacitetsproblem att det i 

Kattarp bara fanns plattform vid ett spår och tågmöten mellan Pågatåg med samtidigt 
resandeutbyte därför inte var möjligt. Det medförde en låsning i Pågatågens tidtabell. 
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Ytterligare ett plattformsspår byggdes dock under 2011. Det finns också alternativa vägar 
via Åstorp. 

SJ:s snabbtåg trafikerade även den enkelspåriga sträckan (Halmstad–) Eldsberga–
Hässleholm, 79 km, som enbart har två mötesstationer och därmed har relativt låg 
kapacitet. 

Principtidtabellen i tågplan 2011 
Tidtabellen för Öresundstågen omfattar regelbundna avgångar mellan Köpenhamn och 
Göteborg varje timme. Mellan Halmstad och Göteborg tillkommer ytterligare Öresundståg 
i rusningstrafiken så att turtätheten blir 30 minuter.  

I Skåne trafikerar Pågatågen och andra tåg på Södra stambanan samma sträcka som 
Västkustbanans tåg mellan Hyllie söder om Malmö och Lund. I rusningstrafik har 
Pågatågen som fortsätter på Västkustbanan till Helsingborg och Ängelholm 30 minuters 
turtäthet, övrig tid 60 minuter. 

 

 
Figur 44. Principtidtabell för norrgående persontrafikupplägg på Västkustbanan (2011). De 
avsnitt som fortfarande är enkelspåriga och därmed orsakar konflikter med sydgående trafik 
är tonade. Lila: Pendel- och Pågatåg; Rött: Öresundståg; Grått SJ snabbtåg, ideala körtider 
streckat i ljusgrått och tillämpad tidtabell inklusive omledning via Hässleholm i mörkgrått. 

Mellan Kungsbacka och Göteborg kör Västtrafik pendeltåg med 15 minuters turtäthet i 
rusningstrafik, 30 minuter övrig tid. 

SJ:s fjärrtåg har körts efter en tidtabell som varierar med tågtyp och uppehållsmönster. 
Snabbtågen har också framförts via Hässleholm medan Intercity-tågen har gått via 
Helsingborg (avvikelser har förekommit genom åren). 

Till denna persontrafik kommer godståg med varierande frekvens och sträckor. 
Godstrafiken får i regel anpassa sig till persontrafiken och nyttja de kanaler som blir över, 
särskilt vid ad-hoc-ansökningar, vilket ofta innebär förbigångar när ett snabbare resandetåg 
hinner upp godståget. Godstågen har dock ungefär samma medelhastighet som pendeltåg 
med många uppehåll och konflikterna uppstår istället i första hand med snabbare 
regionaltåg och fjärrtåg. 
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Punktlig och pålitlig tågtrafik, och en stabil tidtabell över tiden, är de kriterier som 
framför allt prioriteras för Öresundstågen vid tidtabellskonstruktion (Rindestig, 2012-03-
29). Även korta restider är betydelsefullt men det blir viktigare vid längre resor. 

Ett problem för att konstruera tidtabellen är att SJ:s fjärrtåg har haft varierande körtider 
beroende på olika fordonstyper och varierande uppehållsmönster. Under åren 2009-2012 
när SJ kört fjärrtåg sedan Öresundstågen fick trafikeringsrätt, har fyra olika tågprestanda 
förekommit; topphastighet 160 km/h (loktåg), 180 km/h (X31K) och 200 km/h, de senare 
dessutom med (X 2000) eller utan (X40) korglutning. 

De skilda prestanda och uppehållsmönster hos tågen medför att det är svårt att 
konstruera fasta kanaler för fjärrtågen. Fasta kanaler i tågplanen kan annars vara ett sätt att 
hantera styv tidtabell i persontrafiken, men det medger inte flexibilitet för olika körtider. 

Tågplaneprocessen i tågplan 2011 

Prioriteringsordning 
Varje tågplaneprocess börjar på nytt enligt ansökan från järnvägsföretagen (operatörerna); 
det finns följaktligen ingen ursprungsrätt från tidigare tågplaner. Däremot finns en 
trångsektorsplan för sträckan Göteborg–Kungsbacka på Västkustbanan som är en 
förutsättning för tågplanearbetet. Enligt den praxis som Trafikverket tillämpar byggs 
förslaget till den kommande tågplanen upp i prioriteringsordning med början för 
internationell godstrafik (Rail Net Europe, RNE), därefter pendeltåg, regionaltåg och 
fjärrtåg. Sist kommer övriga godståg, där det är en relativt stor andel ad-hoc som 
följaktligen inte finns med i förslaget till tågplan (se Figur 45). Detta tågplaneförslag 
publiceras i början av juli (JNB 2011). 
 

 
Figur 45. Trafikverkets tågplaneprocess med prioritering av ansökan om kapacitet (tåglägen) 
för olika tågslag fram till första förslag till tågplan. Flera operatörer kan förekomma inom 
varje tågslag. 
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Samordning 
Efter det att Trafikverket publicerade sitt tågplaneförslag 2011 i juli 2010 granskade 
järnvägsföretagen förslaget och gav synpunkter i början av augusti enligt tidsplanen i 
Järnvägsnätsbeskrivningen kapitel 4 (JNB 2011). Trafikverket arrangerade då 
samordningsmöten om de synpunkter som kommit fram. 

Frida Seedorff på Trafikverket är ansvarig tidtabellsplanerare för Västkustbanan. De 
konflikter som fanns mellan olika intressen löstes relativt smidigt under 
samordningsmötena med Frida som sammankallande. De flesta representanterna från de 
olika järnvägsföretagen och trafikhuvudmännen har lång erfarenhet av tidtabellsplanering 
och i vissa fall även operativ erfarenhet av trafikledning, vilket har bidragit till 
problemförståelsen och bidrar till att konstruktiva förslag presenteras och accepteras 
(Konrad, 2010-11-19; Rindestig, 2012-03-26). 

Incitamentet för att lösa konflikterna redan under samordningsfasen är att 
järnvägsföretagen då har möjlighet att själva förhandla fram en lösning, medan det i senare 
faser sker som Trafikverkets beslut. Å andra sidan finns en möjlighet att få en konflikt att 
resultera i en trångsektorsplan och i förlängningen kapacitetsförstärkning vilket skulle 
kunna gynna en eller flera parter, men några tecken på att den strategin förekommer har 
inte kunnat identifieras (Hultén, 2011). 

Medan pendel- och regionaltrafik prioriteras i det första förslaget till tågplan tycks 
Trafikverket under samordningsfasen prioritera fjärrtrafikens (gods- och persontrafik) 
behov av flexibilitet, och medge avsteg från styv tidtabell. Öresundståg har heller inget 
absolut krav på styv tidtabell från trafikhuvudmännens sida utan samordningen ligger i 
mötesdeltagarnas händer (Rindestig 2012-03-26). 

Exempel på konflikter och lösningar 
Pendeltågen mellan Göteborg och Kungsbacka har fått prioritet genom trångsektorsplanen. 
Trafiksystemet har också varit stabilt över tiden med samma principtidtabell i många år och 
Västtrafik har inte upplevt några egentliga konflikter eller problem för att få den trafik man 
önskar (Bengtsson, 2012-03-21). 

På andra delar av Västkustbanan har det uppstått konflikter mellan SJ:s fjärrtåg å ena 
sidan, och pendel- och regionaltåg å andra sidan. 

På sydgång har flera av SJ:s Intercity-tåg gjort förbigångar av Öresundståg i trakten av 
Landskrona som flygande förbigång på dubbelspåret, det vill säga utan att stanna. 

Öresundstågen har också i vissa fall fått 2-3 minuters längre uppehåll i Varberg eller 
Halmstad för att möta SJ:s fjärrtåg på den enkelspåriga sträckan Varberg–Hamra, eller i 
Halmstad för att förbigås av fjärrtåg. 

På Landskrona station (Landskrona Östra) har SJ:s Intercity-tåg förbigått ett Pågatåg 
(611 förbigår 1755 M-F i T11; BVF641). Det har medfört 3 minuters tillägg på 
uppehållstiden för Pågatåget. Ett annat exempel på att fjärrtåget fått företräde gäller ett 
norrgående Pågatåg som fått 6 minuters tillägg för förbigång i Kävlinge (602 förbigår 1720 
M-F i T11; BVF641). Detta upprepades för flera Pågatåg i motsvarande läge de timmar 
som SJ fick en tåglägeskanal. SJ ställde senare in några av de planerade Intercity-tågen vilket 
utan tidtabellsändring skulle inneburit ett omotiverat långt uppehåll i Kävlinge för dessa 
Pågatåg. 
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Figur 46. Västkustbanan har sedan 1980-talet successivt byggt ut till dubbelspår. Denna bild 
visar ett godståg som kommer från enkelspåret genom Åsa in på en ny dubbelspåretapp 
2004. 

 
Figur 47. Plankorsning i centrala Varberg på en av de återstående enkelspåriga sträckorna, 
Varberg–Hamra, som är ett problem i tidtabellsplaneringen. 

SJ:s Intercity- och snabbtåg har å andra sidan i regel fått 7-8 minuters körtidstillägg i 
båda riktningarna för att fasas in i pendeltågstrafiken mellan Göteborg och Kungsbacka. 
De täta uppehållen för pendeltågen medför också ett körtidstillägg för fjärrtågen som 
annars hinner ifatt föregående pendeltåg. Man förde en diskussion om att snabbtåg kan 
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förbigå pendeltåget i Lindome3, men förslaget föll eftersom pendeltåget då skulle förlora 
tämligen mycket tid (Seedorff, 2010-11-19). Fjärrtågen har istället ca 3 min körtidstillägg på 
denna sträcka (Ising, 2012-03-21). 

Snabbtågen X 2000 via Hässleholm avlastar den enkelspåriga sträckan Båstad–
Helsingborg, och det medför att behovet av några potentiella förbigångar av Påga- och 
Öresundståg bortfaller (se exempel i Figur 44). 

På sträckan Lund–Malmö–Köpenhamn finns det i princip inga optimala kanaler för 
fjärrtåg utan körtiderna är genom körtidstillägg och extra långa uppehållstider på Malmö C 
för infasning till och med längre än för Öresundstågen. 

6.3 Slutsatser 

Tågplaneprocessen och prioritering 
Prioriteten för den regionala och samhällsköpta trafiken i tågplaneförslagen för 
Västkustbanan har sannolikt minskat antalet potentiella konflikter om tillgång till 
bankapacitet genom att en stor mängd (regionala) tåg redan är planerade i ansökan om 
tåglägen och därmed utgör stommen i tågplanen. 

De konflikter som uppstått med andra trafikupplägg i tågplaneprocessen, här främst 
SJ:s fjärrtåg, tycks ha hanterats tämligen enkelt i samordningsfasen genom parternas 
kompetens och professionalitet. Deltagarna har också egen makt att lösa detaljfrågorna och 
har i regel inget krav från sina uppdragsgivare att stenhårt driva egenintressen istället för att 
kompromissa. Kompromisser är en förutsättning för en körbar tidtabell och det är osäkert 
om resultatet skulle bli bättre i nästa steg vid tvistlösning än vad parterna kan uppnå under 
samordningsfasen. Även andra generella erfarenheter från Sverige och Tyskland visar att 
konflikterna i regel löses under samordningsfasen (Hultén, 2011). 

Däremot innebär metoden att fjärrtågstrafiken inte får optimala tåglägen. Även 
regionaltågstrafiken har fått jämkade avgångstider och avsteg från den styva tidtabellen. Att 
införa några avgångar på oregelbundna tider är en utbudsförsämring som kan åsättas ett 
värde (Taktfast tågtrafik – Effekter av styv tidtabell på järnväg, 2010). Vanligare i alla fall på 
Västkustbanan är tidtabellstillägg för fjärrtågen för infasning i regionala tågsystem eller för 
att ett fjärrtåg hinner upp ett pendeltåg. Den kommersiella tågtrafiken får därmed också 
längre restider och lägre attraktivitet på marknaden vilket leder till lägre intäkter. Tågplanen 
riskerar därmed att få en icke-optimal utformning ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, 
men det måste bedömas från fall till fall. 

Utveckling av utbudet 
Viktigt för samhällsekonomisk effektiv persontågstrafik är kortast möjliga restider. Punktlig 
och pålitlig tågtrafik, och en stabil tidtabell över tiden, är andra viktiga kriterier som 
framför allt prioriteras i regional persontrafik. Ur kapacitetssynpunkt är det betydelsefullt 
att minska skillnaderna i körtider för att kunna få plats med flera tåg och färre beroenden 
mellan tågen till exempel vid förbigångar. För regionaltågen gäller det att välja fordonstyper 
som har korta uppehållstider på stationerna, god acceleration och relativt hög 
topphastighet. Skipp-stopptrafikering är ett effektivt sätt att höja medelhastigheterna och 
det blir möjligt vid högre turtäthet med ett differentierat utbud. 

                                                 
3 Lindome station byggs om 2012 inom Västsvenska paketet så att förbigångsspåren tas bort för att kunna få plats med 
längre plattformar (160 m förlängs till 225 m) på ett billigare sätt (Trafikverket, 2012-03-23). 
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I fjärrtrafik är det betydelsefullt att snabbtåg och andra snabba tåglägen ges prioritet 
även i högtrafik trots att de konsumerar relativt mycket kapacitet. Prioriteringen i 
konfliktsituationer bör dock göras på samhällsekonomisk grund vilket innebär att 
principerna inte bör vara absoluta utan nyttomaximerande. 

Att förplanera tåglägen (kanaler) längs hela stråk är en möjlighet som skulle passa 
fjärrtrafiken genom den samordning mellan regionerna som då uppnås. Ett problem med 
fasta kanaler för fjärrtågen är dock den variation i körtider och uppehåll och behovet av 
flexibilitet som fjärrtrafiken har. Problemet kan snarare komma att accentueras med nya 
trafikutövare på en öppen marknad, där varje järnvägsföretag har sina tågtyper och vill 
arbeta på olika delmarknader. Det är därmed viktigt att tågplaneprocessen även i 
fortsättningen medger flexibilitet i kapacitetstilldelningen. Nya planeringsverktyg med 
datorstöd kan göra optimeringsproblemen praktiskt hanterbara, men det förutsätter också 
att beslutskriterierna är klara. 
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7. Diskussion och slutsatser 
I kapitlet diskuteras resultaten av analyserna och utvidgas till att sättas i sitt 
sammanhang i järnvägssektorn och resandemarknaden för interregionala resor. 
Några förslag till åtgärder för att förbättra förutsättningarna för tågtrafiken ges, och 
slutsatser presenteras. 

7.1 Effekter av marknadsöppningen 

Konkurrens mellan färdmedlen 
Det råder en de facto konkurrens för interregionala resor på Västkustbanan mellan 
Öresundstågen och kommersiell tågtrafik. Marknadsöppningen i den interregionala 
tågtrafiken (för resor över 100 km), som blev ett faktum i och med att 
länstrafikhuvudmännen tilldelades gemensam trafikeringsrätt för Öresundstågen, har 
inneburit ett totalt sett förbättrat utbud av tågtrafik tillsammans med SJ:s separata utbud av 
X 2000 och Intercitytåg från 2009. 

De första två åren ökade tågresandet med 40 % som fortsättning på en redan 
uppåtgående trend. Nettoeffekterna (resultatet av delvis okända bakomliggande 
överflyttningar mellan färdmedel och tågtyper) var att SJ Intercity tog marknadsandelar från 
såväl Öresundståg som flyg. Långväga buss har en långsiktigt minskande trend som speglar 
tågtrafikens uppåtgående. 

Den kommersiella tågtrafiken har följaktligen haft en signifikant påverkan på annan 
kommersiell kollektivtrafik (buss och flyg) och de tågresenärer som värderar det nya 
utbudet högre när det gäller främst restider och komfort. Däremot har ingen överflyttning 
från interregionala bilresor till tåg kunnat påvisas. Det kan dock inte uteslutas att det 
förekommit men att det döljs av andra förändringar. 

Konkurrens mellan tågutbuden 

Primära marknader 
Den intramodala konkurrensen, här i form av konkurrens inom interregional tågtrafik, 
måste betraktas i ljuset av de två aktörernas olika primära marknader. Öresundståg verkar 
främst inom segmentet längre regionala resor och möjligheten till interregionala resor är 
främst en positiv bieffekt av gemensam trafikeringsrätt. SJ kör kommersiell tågtrafik och 
inriktar sig främst på längre interregionala resor på 25 mil och uppåt som är mer lönsamma 
i konkurrens i första hand med bil. På Västkustbanan sker de flesta interregionala resor 
således i ett segment som ligger på gränsen för operatörernas primära marknader. 

Öresundståg eller SJ? 
SJ och Öresundståg har skillnader i utbudet som attraherar resenärer med olika preferenser. 
Öresundstågen har sin främsta kundkrets för kortare resor och SJ för längre (interregionala) 
resor. Vid resor på 20-30 mil, det vill säga avståndet mellan Göteborgsregionen och Skåne, 
är konkurrensen som störst, för ännu längre resor dominerar SJ. 

Flertalet resenärer väljer tågförbindelser efter tidtabellen och biljettpriset. 
Öresundstågen föredras av den anledningen framför SJ av många resenärer.  

Kortare restider och bättre komfort och service å andra sidan attraherar resenärer med 
högre betalningsvilja till SJ. Det har också ett samband med ressträckan, och längre sträcka 
ökar betydelsen av restid och komfort. 
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Ytterligare faktorer har underordnad betydelse för valet av tågutbud, men påverkar på 
längre sikt, till exempel punktlighet. 

De gemensamma informations- och försäljningskanalerna som finns underlättar 
resenärernas val utifrån rationella utbudsfaktorer. 

Skillnader i betalningsvilja 
Segmenteringen av den interregionala resemarknaden medför att resenärerna på de olika 
tågtyperna uppvisar skillnader i betalningsvilja för bland annat restid. Det är viktigt att ta 
hänsyn till detta vid samhällsekonomiska kalkyler där tågutbudets egenskaper har betydelse, 
bland annat i tilldelning av tåglägen. Någon sådan ansats finns dock inte i de 
samhällsekonomiska principerna och kalkylvärdena (ASEK 5). 

7.2 Hypoteserna 
I avsnitt 1.4 presenterades några hypoteser som skulle prövas i forskningsprojektet. 

Interregionala resenärer föredrar SJ:s tåg för att det är kortare restider, 
ibland lägre priser och bättre service och komfort 
SJ:s prismodell ger låga priser vid förbokning från 90 dagar före avgång, men priserna är i 
regel högre än Öresundstågens fasta priser närmare avgångsdagen. Restiderna och 
komforten uppskattas speciellt hos SJ:s X 2000 men även Intercity jämfört med 
Öresundstågen. 

Öresundstågen med regelbunden högre turtäthet attraherar i högre grad 
de interregionala resenärer som reser ofta 
Det stämmer att turtätheten attraherar resenärer, men det gör även biljettpriset och båda 
dessa viktiga utbudsfaktorer talar till Öresundstågens fördel framför SJ. SJ har i sin tur de 
kortare restiderna och högre komfort som främsta fördelar. 

SJ har ett starkare varumärke bland tågresenärerna än Öresundstågen 
SJ är mer välkänt, framför allt utanför regionen, vilket resenärer visar med en positiv 
betalningsvilja som dock är mindre än för faktorerna turtäthet, restid, biljettpris och 
komfort. 

De parallella utbuden har breddat marknaden och totalt sett ökat antalet 
resenärer 
Genom att resenärerna fått flera avgångar, prisnivåer och andra nivåer av utbudsfaktorer 
att välja på har efterfrågan ökat. Det märks framför allt för SJ:s Intercitytåg som främst 
tagit marknadsandelar från Öresundståg och flyg. 

SJ:s tillkommande Intercitytåg har kunnat få plats i tidtabellen på önskade 
tider 
Västkustbanan har på de dubbelspåriga delarna i regel kapacitet för flera tåg och därmed 
kan Intercitytågen beredas tåglägen. De kvarstående enkelspåriga flaskhalsarna och 
konflikter med pendeltågstrafiken i storstadsregionerna medför dock minutjusteringar och 
körtidspåslag som avviker från en idealsituation. 
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Figur 48. Öresundståg och personal på Halmstad C. 

7.3 Ekonomi i tågtrafiken 

Går det att nå lönsamhet? 
Beräkningar av ekonomin i tågtrafiken tyder på att både Öresundståg och SJ saknar 
lönsamhet i tågtrafiken på Västkustbanan. Öresundstågen får ett ekonomiskt tillskott från 
trafikhuvudmännen genom upphandling av tågtrafik. SJ däremot kan inte fortsätta i 
längden med förlust och ställde in sin tågtrafik på Västkustbanan från april 2012. 

För att nå vinst skulle SJ dels behöva lägre kostnader som kan ernås bland annat genom 
nya, mer ekonomiska fordon och kortare omloppstider genom högre medelhastigheter, 
dels också högre beläggningsgrad (Preston, 2008; Fröidh, 2012). Högre intäkter per 
personkm (yield) vore önskvärt men det förutsätter att utbudet är så pass mycket bättre än 
konkurrerande tågtrafik (Öresundståg) och andra färdmedel att betalningsviljan blir 
signifikant högre. För att öka betalningsviljan vore det väsentligt framför allt med kortare 
restider och högre turtäthet än det utbud SJ körde åren 2009-2012, och det är då också en 
fråga om banans kapacitet och standard. 

Det går att argumentera för att subventioner av Öresundstågen försämrar möjligheterna 
till lönsamhet i den kommersiella tågtrafiken, men det är bara delvis sant. Skulle 
biljettprisnivåerna höjas i allmänhet och turtätheten minska genom minskade subventioner 
skulle också tågresandet minska i framför allt betalningssvaga segment som studerande och 
ungdomar, och för arbetsrelaterat resande (pendling) där känsligheten för turtäthet är hög. 
Det finns följaktligen en fördelningspolitisk dimension i samhällsköpt trafik. 

Nyckeln till lönsam interregional tågtrafik på Västkustbanan är sannolikt 
bilresemarknaden. Det finns en stor marknad av bilresor som inte lockas till tåget med 
nuvarande utbud och den parallella motorvägen ger så pass korta restider att tågtrafiken 
saknar någon restidsfördel. Bilresenärer efterfrågar i allmänhet ett alternativ som är bättre 
än den egna bilen men de har också högre tidsvärden och en större betalningsvilja för korta 
restider, hög turtäthet och komfort än tågresenärer i allmänhet. Ett tågtrafikutbud kommer 
därmed att kunna bli lönsamt om det är tillräckligt attraktivt för bilister. 
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Genom att Västkustbanan har byggts ut till dubbelspår i långsam takt som ännu inte är 
klart i hela sträckningen medför det att infrastrukturen begränsar tågtrafikens 
konkurrensförmåga. 

Samhällsekonomi 
Tågresandet har ökat kraftigt till följd av Öresundstågens egen trafikeringsrätt vilket har 
medfört att det samlade utbudet av tågtrafik har förbättrats. Samtidigt har 
konkurrensförhållandet hållit ned biljettintäkterna och SJ:s kommersiella tågtrafik upphörde 
2012 till följd av bristande lönsamhet. 

I samhällsekonomiska termer har konsumentöverskottet ökat medan 
producentöverskottet minskat, vilket är en förutsägbar effekt av marknadsöppningen. 
Effekten totalt sett är sannolikt ett samhällsekonomiskt överskott eftersom 
marginalkostnaden för det ökade tågtrafikutbudet är relativt liten och nyttorna för 
samhället med ökat konsumentöverskott och bland annat externa effekter, är större än 
minskningen i producentöverskottet. 

Genom att den samhällsköpta trafiken attraherar resenärer där en viss del annars skulle 
ha valt den kommersiella operatören minskar möjligheterna för kommersiell tågtrafik. 
Detta förutsågs i underlaget som låg till grund för beslutet om trafikhuvudmännens 
trafikeringsrätt på Västkustbanan (SIKA PM 2007:4). Motsatsen gäller också, att den 
kommersiella tågtrafiken försämrar ekonomin i den samhällsköpta trafiken som kan 
resultera i ett mindre utbud eller ökade subventioner.  

Det finns dock några strukturella problem med konkurrens mellan samhällsköpt trafik 
och kommersiell tågtrafik som hittills inte är lösta i den avregleringsprocess som 
genomförts. Fallet med Västkustbanan visar att turtätheten och fordonstillgången är två 
nyckelfrågor för att attrahera resenärer. Samhällsköpt trafik har här ett försteg framför 
kommersiell trafik genom att man tar ansvar för ett samlat utbud för pendlare och i 
lågtrafik som inte är företagsekonomiskt lönsamt, och köper nya fordon där samhället får 
mer fömånliga finansiella villkor än kommersiella aktörer. För en kommersiell operatör 
särskilt utan fasta tillgångar representerar investeringen i nya fordon en betydande affärsrisk 
och det ställer krav på hög avkastning. 

7.4 Förslag att förbättra förutsättningarna 

Olika former av stöd och konkurrensbefrämjande åtgärder 
Det finns flera tänkbara modeller för att minska de strukturella skillnaderna mellan 
samhällsköpt trafik och kommersiell trafik, och säkra både en ekonomiskt hållbar lösning 
och öka konsumentöverskottet och de samhällsekonomiska nyttorna. Det senare skulle 
kunna vara ett motiv för att subventionera järnvägssektorn, men i så fall måste detta stöd 
riktas på ett sätt som ger stora fördelar för samhället. 

Integrerad trafik 
En kommersiell aktör kan minska sin affärsrisk genom samarbete med trafikhuvudmännen 
som köper till den tågtrafik som inte är lönsam. Denna modell med regionalt stöd ger en 
integration mellan fjärr- och regionaltrafik och lönsamhet för operatören, men det samlade 
utbudet blir i regel mindre och inte lika bra för många resenärer. Flera aktörer som inriktar 
sig på olika marknadssegment ger totalt sett större marknadsandel för tågtrafiken vilket 
exemplet Västkustbanan visar. 
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Fordonsbolag 
Samhället kan minska affärsrisken vid fordonsanskaffning genom fordonsbolag med 
offentliga delägare, vilket idag genom AB Transitio förekommer för regional tågtrafik 
inklusive Öresundstågen. Motsvarande konstruktion saknas för fjärrtrafiken, även om det 
finns internationella fordonsbolag som arbetar på den privata marknaden. Ett förslag är att 
staten bildar ett fordonsbolag som till lägre ränta än den kommersiella kan anskaffa tåg för 
fjärrtrafik, och hyra ut dessa till kommersiella operatörer. Det skulle radikalt minska risken 
för de kommersiella aktörerna och kan få flera aktörer att vilja köra fjärrtrafik. Det skulle 
också medföra att fordonsparken för fjärrtrafik i genomsnitt förnyas till följd av lägre 
intresse för äldre avskrivna tågtyper. 

Fordonsutveckling 
Stöd i form av forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt för fordonsutveckling i 
syfte att ge bättre och billigare järnvägsfordon kommer hela järnvägssektorn till del. Nya 
effektiva tåg med lägre kostnader bidrar till att marknadsandelarna för tågtrafiken kan öka 
och det därmed förbättrar ekonomin genom stordriftsfördelar. Ett exempel är Gröna tåget 
som är ett konceptförslag till ett nytt snabbtåg för interregional och regional tågtrafik i 
Norden (Fröidh, 2012). Det som återstår är att implementera konceptet, det vill säga göra 
en färdig produkt med lämplig fördelning av utvecklingskostnaderna. Den affärsrisken gör 
att utvecklingen går långsamt och en lösning med fordonsbolag skulle kunna bidra till 
snabbare implementering. 

Modern infrastruktur 
Utbyggnad av infrastrukturen är väsentlig för tågtrafikens konkurrenskraft gentemot andra 
färdmedel. Hög turtäthet och korta restider förutsätter att det finns kapacitet och att banan 
håller hög standard. En modern järnväg ger därmed högre marknadsandelar, som ger 
förutsättningar för lönsam tågtrafik. Västkustbanans utbyggnad till dubbelspår har tagit 
lång tid och effekterna av tidigare investeringar har dröjt. I långväga tågtrafik är det mycket 
viktigt att erbjuda korta restider. Längs Västkustbanan finns en parallell motorväg som gör 
att det blir svårt att attrahera tillräckligt med resenärer för lönsamhet när det går lika snabbt 
med bil och det är en av anledningarna till att den kommersiella fjärrtrafiken fick läggas 
ned. Eliminerade flaskhalsar, nya tåg och en hastighetshöjning till 250 km/h skulle ge den 
interregionala tågtrafiken nya förutsättningar på Västkustbanan. 
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7.5 Sammanfattning av effekterna 
 Tågtrafiken med flera operatörer har i fallet Västkustbanan gett totalt sett flera 

turer. 
 Tågresandet har ökat genom det förbättrade utbudet. Tågtrafikens marknadsandel 

har ökat på andra färdmedels bekostnad. 
 Öresundstågens främsta fördelar är hög, regelbunden turtäthet och fasta, lägre 

priser. 
 SJ har vunnit resenärer från Öresundståg och andra färdmedel som efterfrågar 

kortare restider och god komfort, och i vissa fall med billigare biljetter vid tidig 
bokning. Dessutom har SJ ett positivt värderat varumärke. 

 Den kommersiella tågtrafiken har inte varit lönsam och till det bidrar att restiderna 
på Västkustbanan är för långa i jämförelse med bilresa på motorvägen som inte ger 
tillräckligt stor attraktivitet för tågtrafiken. 

 Konkurrens mellan tågoperatörerna minskar intäkterna för både SJ respektive 
Öresundståg men ökar tågets totala marknad och kommer konsumenterna till 
godo. 

 En skillnad mellan operatörerna är att Öresundstågen eftersträvar varaktig stabilitet 
i tidtabellen medan SJ har gjort snabba förändringar för att försöka förbättra 
ekonomin och följaktligen behöver flexibilitet i tågplanen. 

 Vid kapacitetstilldelning är det viktigt att den kommersiella fjärrtrafiken får tåglägen 
med korta restider även i högtrafik. 

 Konflikter kan uppstå mellan korta restider i fjärrtrafiken och hög, regelbunden 
turtäthet i regionaltrafiken som bör lösas med samhällsekonomisk analys. Det är då 
viktigt att restidsvärdet segmenteras på tågtyp, något som saknas i de riktlinjer som 
finns (ASEK 5)4. 

 
Västkustbanan har till stor del dubbelspår, men flera enkelspåriga trångsektioner och hårt 
belastade dubbelspåriga linjeavsnitt finns. Det är svårt att få plats med flera tåg i önskade 
tidtabellslägen och med önskade restider på grund av dessa begränsningar. Nya krav 
uppkommer på kapacitetstilldelningen i tågplaneprocessen och antalet konflikter i 
tågplanen kan komma att öka vid konkurrerande tågtrafik. 

                                                 
4 Även värdet av styv tidtabell måste bestämmas men det har inte ingått i denna undersökning. 
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Bilaga 1 

Enkät (9 sidor, ifyllt exempel) 
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Bilaga 2 

Multinomiala (MLN) logitmodeller 
Who pays ticket/chosen train service 
 X2000 

passenger/ 
Pay self 

t-value X2000 
passenger/ 
Company pay  

t-value 

Observations 3397  1766  
Final log(L) -1597,2562  -825,9701  
D.O.F. 6  6  
Rho²(0) 0,3216  0,3260  
Rho²(c) 0,3146  0,3085  
Operator -0,670 (-8,5) -1,131 (-9,8) 
Price -0,028 (-12,3) -0,017 (-5,6) 
Time -0,050 (-19,4) -0,069 (-17,8) 
Service:Automat 0,094 (1,0) 0,519 (3,6) 
Service:Bistro 0,642 (4,0) 1,047 (4,9) 
Type of train -0,348 (-5,1) -0,356 (-3,7) 
 
 IC t passenger/ 

Pay self 
t-value IC passenger/ 

Company pay  
t-value 

Observations 5549  2387  
Final log(L) -2557,0972  -1142,2177  
D.O.F. 6  6  
Rho²(0) 0,3352  0,3096  
Rho²(c) 0,3312  0,2955  
Operator -0,485 (-7,8) -0,842 (-8,8) 
Price -0,039 (-18,9) -0,022 (-8,3) 
Time -0,050 (-24,1) -0,064 (-20,2) 
Service:Automat 0,018 (0,2) 0,516 (4,3) 
Service:Bistro 0,022 (0,2) 0,627 (3,4) 
Type of train -0,217 (-4,1) -0,208 (-2,5) 
 
 Oresunds 

passenger/ 
Pay self 

t-value Oresunds 
passenger/ 
Company pay  

t-value 

Observations 6805  1425  
Final log(L) -3030,7188  -689,6026  
D.O.F. 6  6  
Rho²(0) 0,3575  0,3019  
Rho²(c) 0,3566  0,2962  
Operator 0,238 (4,3) -0,243 (-2,1) 
Price -0,037 (-20,2) -0,020 (-6,0) 
Time -0,052 (-28,3) -0,058 (-14,7) 
Service:Automat 0,072 (1,0) 0,032 (0,2) 
Service:Bistro -0,016 (-0,1) 0,582 (2,5) 
Type of train -0,381 (-7,4) -0,432 (-3,9) 
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Travel habits/Chosen train service  
 X2000 

passenger/ 
Frequent 

T-value X2000 
passenger/ 
Less frequent 

T-value 

Observations 921  4485  
Final log(L) -464,5337  -2094,7905  
D.O.F. 6  6  
Rho²(0) 0,2727  0,3263  
Rho²(c) 0,2588  0,3166  
Operator -1,066 (-7,1) -0,745 (-10,8) 
Price -0,020 (-5,0) -0,026 (-12,9) 
Time -0,050 (-10,4) -0,057 (-24,8) 
Service:Automat 0,294 (1,6) 0,219 (2,5) 
Service:Bistro 0,818 (2,9) 0,705 (5,1) 
Type of train -0,242 (-1,9) -0,360 (-6,0) 
 
 X2000 

passenger/ 
Frequent 

T-value X2000 
passenger/ 
Less frequent 

T-value 

Observations 1974  6666  
Final log(L) -931,3538  -3191,5569  
D.O.F. 6  6  
Rho²(0) 0,3194  0,3093  
Rho²(c) 0,3159  0,3022  
Operator -0,497 (-4,8) -0,572 (-10,3) 
Price -0,035 (-10,5) -0,032 (-18,5) 
Time -0,055 (-15,8) -0,052 (-28,5) 
Service:Automat 0,079 (0,6) 0,200 (2,9) 
Service:Bistro -0,028 (-0,1) 0,238 (2,1) 
Type of train -0,220 (-2,5) -0,200 (-4,2) 
 
 Oresunds 

passenger/ 
Frequent 

T-value Oresunds 
passenger/ 
Less frequent 

T-value 

Observations 4460  4503  
Final log(L) -1912,8113  -2174,1953  
D.O.F. 6  6  
Rho²(0) 0,3814  0,3034  
Rho²(c) 0,3806  0,3014  
Operator 0,373 (5,4) -0,017 (-0,3) 
Price -0,036 (-15,5) -0,030 (-15,3) 
Time -0,059 (-25,2) -0,045 (-20,9) 
Service:Automat 0,101 (1,1) -0,010 (-0,1) 
Service:Bistro -0,054 (-0,4) 0,255 (1,8) 
Type of train -0,482 (-7,0) -0,323 (-5,5) 
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Changed train during the journey/chosen train service 
 X2000 

passenger/ 
Have changed 
train 

T-value X2000 
passenger/ 
Have not 
changed train 

T-
value 

Observations 1717  3651  
Final log(L) -783,5177  -1752,4005  
D.O.F. 6  6  
Rho²(0) 0,3420  0,3075  
Rho²(c) 0,3302  0,2978  
Operator -0,756 (-6,7) -0,831 (-10,9) 
Price -0,025 (-7,6) -0,025 (-11,4) 
Time -0,062 (-16,2) -0,054 (-21,5) 
Service:Automat 0,367 (2,6) 0,181 (1,9) 
Service:Bistro 0,859 (3,8) 0,691 (4,6) 
Type of train -0,347 (-3,5) -0,345 (-5,3) 
 
 IC passenger/ 

Have changed 
train 

T-value IC passenger/ 
Have changed 
train 

T-value 

Observations 2154  6299  
Final log(L) -994,3221  -3022,7090  
D.O.F. 6  6  
Rho²(0) 0,3342  0,3078  
Rho²(c) 0,3275  0,3014  
Operator -0,537 (-5,4) -0,563 (-9,9) 
Price -0,038 (-11,6) -0,031 (-17,6) 
Time -0,051 (-15,5) -0,054 (-28,4) 
Service:Automat 0,225 (1,8) 0,161 (2,2) 
Service:Bistro 0,132 (0,6) 0,196 (1,7) 
Type of train -0,120 (-1,4) -0,242 (-4,9) 
 
 Oresunds 

train 
passenger/ 
Have changed 
train 

T-value Oresunds train 
passenger/ 
Have changed 
train 

T-value 

Observations 1063  7731  
Final log(L) -494,0779  -3526,7646  
D.O.F. 6  6  
Rho²(0) 0,3288  0,3419  
Rho²(c) 0,3251  0,3408  
Operator -0,005 (0,0) 0,176 (3,5) 
Price -0,038 (-8,5) -0,032 (-19,9) 
Time -0,043 (-9,6) -0,053 (-31,1) 
Service:Automat 0,166 (0,9) 0,043 (0,6) 
Service:Bistro 0,073 (0,2) 0,112 (1,0) 
Type of train -0,209 (-1,7) -0,419 (-8,6) 
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