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Remissvar angående Trafikverkets Utvecklingsplan för 
transportekonomi och kapacitetsanalys 

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Årligen görs mer än 1,6 

miljarder resor i våra medlemmars trafik, vilket motsvarar 96 % av landets busstrafik 

och 86 % av landets persontågstrafik. Kollektivtrafiken har kommit mycket långt i 

arbetet mot fossilfrihet. Den upphandlade busstrafiken drivs i dag till 86 procent av 

förnybara drivmedel. Spårvagns- och tunnelbanetrafiken drivs helt med el och tågtrafiken 

drivs nästan helt med el. 

Sammanfattning/Inledning 

Trafikverket önskar att remissinstanserna ska inkomma med prioriteringar av vad som 

anses viktigt att utveckla inom utvecklingsplanens områden. 

Planen ska ligga till grund för prioriteringar i Trafikverkets ordinarie verksamhet, för 

arbetet med verksamhetsplanering och för forskning och innovation. Projektförslagen ska 

ses som ett underlag för sådana prioriteringar och inte som att Trafikverket har tagit 

ställning till vilka projekt som ska genomföras. Trafikverket pekar på att det kan finnas 

utvecklingsidéer som inte nämns i rapport, men som kommer att vara möjliga i 

framtiden. Trafikverket välkomnar sådana nya idéer och projektförslag. Vad som i 

slutändan genomförs är beroende av Trafikverkets anslag.  

Prioriterade områden och projekt 

Svensk Kollektivtrafik anser att följande projekt i Trafikverkets utvecklingsplan bör ha 

högst prioritet:  

  

Värderingar och metodik 

• Utveckla de samhällsekonomiska kalkylerna så att arbetspendlingens 

effekter på produktiviteten räknas in fullt ut 
I dag räknas arbetspendlingens effekter på produktiviteten inte in i de 

samhällsekonomiska kalkylerna fullt ut. Ökningen av produktivitet är nämligen 

enbart kopplad till tillgängligheten för arbetspendling. Att räkna in effekterna av 

arbetspendling i de samhällsekonomiska kalkylerna är viktigt eftersom det kan 

påverka rangordningen av olika åtgärder på nationell nivå, vilket snedvrider 

infrastrukturinvesteringarna till den långväga tågtrafikens fördel. Ny forskning 

visar att de tillägg som måste göras i kalkylerna är betydande. Konsument-
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överskottet för arbetsresor bör som tumregel räknas upp med 40 %1. Svensk 

Kollektivtrafik anser därför att projekt som syftar till att utveckla de 

samhällsekonomiska kalkylerna så att arbetspendlingens effekter på 

produktiviteten räknas in i de samhällsekonomiska kalkylerna fullt ut ska ha 

absolut högsta prioritet i Trafikverkets utvecklingsplan. Sådana projekt saknas i 

remissversionen av Trafikverkets utvecklingsplan. 

 
• Högre prioritering av regional trafik vid tilldelning av tåglägen  

Vid fördelning av tåglägen tar Trafikverket inte tillräckligt stor hänsyn till de 

regionalekonomiska effekterna av tågresande2. Ur ett produktivitets-, 

sysselsättnings- och tillväxtperspektiv bör regionala resor prioriteras högre än de 

gör i dag. Svensk Kollektivtrafik anser därför att projekt för att analysera hur de 

regionalekonomiska effekterna av tågresande ska kunna vägas in fullt ut vid 

fördelningen av tåglägen bör genomföras. Vi saknar detta i Trafikverkets 

utvecklingsplan. 

 

• Utveckla samhällsekonomiska metoder för att beräkna effekter av 

trimningsåtgärder 

Trafikanalys har pekat på att det i dagsläget saknas välutvecklade metoder för att 

beräkna effekter av mindre investerings- och underhållsåtgärder 

(trimningsåtgärder), vilket gör det svårt att prioritera mellan dem. En mer 

utvecklad metodik för att beräkna effekter av mindre åtgärder som underhåll och 

reinvestering skulle underlätta för jämförelser mellan olika typer av åtgärder och 

därmed möjliggöra bättre prioriteringar.3 Svensk Kollektivtrafik anser därför att 

det behöver genomföras projekt för att utveckla samhällsekonomiska metoder för 

att beräkna effekter av trimningsåtgärder. Sådana projekt saknas i Trafikverkets 

utvecklingsplan. 

 

• 2.1.1. CBA-modell för analys av steg 1- och 2-åtgärder (ekonomiska 

styrmedel, regleringar och andra åtgärder som inte är investeringar)  

Svensk Kollektivtrafik anser att det är mycket viktigt att Trafikverket utvecklar 

modeller för samhällsekonomiska beräkningar av steg 1- och steg 2-åtgärder. Det 

är särskilt viktigt att utveckla modeller för analyser steg 1-åtgärder i form av 

utformning och användningen av olika styrmedel som skatter, avgifter, 

subventioner och regleringar samt tillsyn av regleringar och deras efterlevnad. 

Det är även viktigt att utveckla samhällsekonomiska tillämpningar för steg-2-

åtgärder, det vill säga åtgärder för effektivare användning av befintlig 

infrastruktur. Detta gäller bl.a. kollektivtrafikkörfält. 

 

• 2.2.5. Samhällsekonomisk värdering av inställda tåg och tågförbindelser  

I dag finns det rekommendationer i ASEK för hur den samhällsekonomiska 

kostnaden för förseningstid ska värderas, men däremot inte för hur kostnaden för 

ett inställt tåg ska beräknas. Vi anser att det är viktigt att detta tas fram. 

 

                                       
1 s. 14, 18-20, Eliasson, Jonas (2016) Förbättrade metoder för samhällsekonomisk analys 

av kollektivtrafikinvesteringar, CTS Working Paper 2016:6. Tas även upp på s. 24, 

Trafikanalys (2017) Sambandet mellan åtgärder inom transportområdet produktivitet och 

sysselsättning, PM 2017:10 och vår samhällsnyttorapport, s.18) 
2 WSP (2019) Analys av hur kollektivtrafiken kan öka sysselsättningen, produktiviteten 

och tillväxten  
3 Trafikanalys (2017) Sambandet mellan åtgärder inom transportområdet produktivitet 

och sysselsättning, PM 2017:10 

http://www.transportportal.se/swopec/CTS2016-6.pdf
http://www.transportportal.se/swopec/CTS2016-6.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/pm/2017/pm-2017_10-sambandet-mellan-atgarder-inom-transportomradet-produktivitet-och-sysselsattning.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/pm/2017/pm-2017_10-sambandet-mellan-atgarder-inom-transportomradet-produktivitet-och-sysselsattning.pdf
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/fakta/branschfakta/kollektivtrafikens-samhallsnytta-rapport-2017
https://www.trafa.se/globalassets/pm/2017/pm-2017_10-sambandet-mellan-atgarder-inom-transportomradet-produktivitet-och-sysselsattning.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/pm/2017/pm-2017_10-sambandet-mellan-atgarder-inom-transportomradet-produktivitet-och-sysselsattning.pdf
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• 2.2.6. Samhällsekonomisk värdering av tidsförskjutning av tåglägen och 

taktfast tidtabell järnvägstrafik  

När det gäller taktfast tidtabell saknas värderingar av nyttan för resenärerna.  

Taktfast tidtabell innebär att tågen går med samma väntetid mellan varje avgång. 

Frågan då är vad det kostar resenärerna om ett av tågen istället går efter 8 min 

eller 12 min i en i övrigt taktfast tidtabell? Svensk Kollektivtrafik anser att 

tyngdpunkten bör ligga på samhällsekonomisk värdering av taktfast tidtabell i 

järnvägstrafik   

 

• 2.4.1. Metod och modell för regionalekonomiska analyser 

Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

medborgarna och näringslivet i hela landet. Det innebär att 

infrastrukturinvesteringars betydelse för regionalekonomisk utveckling är av 

intresse för planeringen av transportsystemet. Större regioner och ökad betydelse 

av regional planering är också faktorer vilka ställer större krav på beslutsunderlag 

med regionalekonomisk inriktning. Svensk Kollektivtrafik anser därför att det finns 

starka skäl till att komplettera samhällsekonomiska analyser med olika former av 

regionalekonomiska beslutsunderlag. 

 

• 2.4.3. Fördelningspolitik och analys av underhållsåtgärder i det 

lågtrafikerade väg- och järnvägsnätet 

Vid samhällsekonomiska analyser av underhållsåtgärder beräknas vanligen nyttor 

som är direkt kopplade till resenärerna. Eftersom det är relativt sett få personer 

som använder väg- och järnvägsnät i glesbygd, uppvisar analyserna ofta svag 

lönsamhet. Vi anser att det finns behov av att studera metoder för hur 

fördelningsanalyser av underhållsåtgärder på det lågtrafikerade järnvägsnätet kan 

och bör göras. 

 

Effektsamband 

• 4.1.9. Effektsamband för ökad säkerhet för gångtrafikanter 

Det största trafiksäkerhetsproblemet när det gäller kollektivtrafik uppstår under 

promenaden och cykelturen till och från hållplatsen. Som Trafikverket pekar på är 

en stor andel av gåendes fallolyckor relaterade till trafikmiljöns utformning och 

underhåll. Svensk Kollektivtrafik anser därför att det är mycket viktigt att det 

utvecklas effektsamband för: 

o Allvarligt skadade i samband med fallolyckor på väg till och från bussar och 

spårvagnar, i samband med på- och avstigning, vid hållplatser och 

plattformar och ombord på fordonet vid färd 

o Drift och underhåll för säker gångtrafik  

 

• 4.2.4. Effektsamband mellan tekniskt tillstånd och felfrekvens 

För att kunna analysera hur underhållsåtgärder påverkar antalet fel, och därmed 

störningar i trafiken, behövs det kunskap om anläggningens tekniska tillstånd.  

Svensk Kollektivtrafik anser därför att det är viktigt att utveckla effektsamband 

mellan anläggningens tekniska tillstånd och antal fel för olika anläggningstyper 

som spårväxlar, banunderbyggnad och kontaktledning. 
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• 4.7.1. Pendelparkeringar (Infartsparkeringar respektive 

samåkningsparkeringar) 

Motiven för att anlägga infartsparkeringar respektive samåkningsparkeringar 

varierar mellan olika aktörer, normalt utifrån följande delvis överlappande syften:  

o Minska trängsel i stadskärnan  

o Avlasta vägnätet generellt genom minskad biltrafik 

o Komplettera kollektivtrafiken och öka dess upptagningsområde 

(infartsparkeringar) 

Det är dock inte entydigt i vilken utsträckning pendelparkeringar verkligen leder 

till de effekter som avses. Vissa studier visar att korrelationen mellan den faktiska 

användningen och uttalade syften är ganska låg. Ett skäl till detta är att 

pendelparkeringar kan förändra konkurrenssituationen mellan trafikslagen på ett 

oväntat eller oönskat sätt. Svensk Kollektivtrafik anser därför att det behöver tas 

fram bättre underlag för att bedöma effekter på användning, överflyttningar etc. 

under olika förutsättningar.  

Underlaget bör som Trafikverket skriver vara anpassat för att fungera som 

hjälpmedel för att bedöma effekten av enskilda åtgärder utifrån 

bedömningsgrunder såsom konkurrenssituation, upptagningsområde, 

kollektivtrafikutbud, lokalisering, avstånd till målpunkt, förhållande mellan 

anslutnings- och huvudresa etc., men även bedömningsgrunden 

kollektivtrafikefterfrågan. 

• 4.7.4. Effektsamband för trimnings- och miljöåtgärder 

För flera av typer av trimnings- och miljöåtgärder saknas det tillräckligt väl 

utvecklade effektsamband. Svensk Kollektivtrafik anser att Trafikverket bör 

prioritera att genomföra kunskapshöjande insatser för effektsamband för 

Kollektivtrafikkörfält. 

 

Kapacitetsanalys på järnväg 

• 5.4.3. Avstängning av bana ur ett kapacitetsperspektiv  
Vid större reinvesteringar och investeringar på järnvägsanläggningen finns flera 

alternativa produktionsmetoder som var och en ger upphov till olika behov av 

banarbetstider. Samma produktionsmetod kan också utföras på olika sätt, t.ex. 

endast arbete del av dygnet eller dygnet runt.  

 

Svensk Kollektivtrafik anser att det finns stora behov av en metod för att på ett 

enkelt sätt bedöma trafikala aspekter av olika avstängningstider och utifrån det 

göra samhällsekonomiska bedömningar på vilka avstängningstider som är 

optimala. 

 

 

SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK 

 
Helena Leufstadius 

VD 
 


