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Förord 
 
 
 
På Trafikverkets uppdrag har WSP och TRV gemensamt genomfört analyser av 
höghastighetståg. I denna rapport presenteras resandeprognoser och samhälls-
ekonomiska bedömningar av nyttan av höghastighetståg samt en uppgradering 
av stambananorna. Det har även gjorts jämförelser mot den tidigare genomförda 
samhällsekonomiska kalkylen som låg till grund för den statliga utredningen om 
höghastighetsbanor.  
 
På Trafikverket har Sten Hammarlund, Lars Johansson, Paul Larsson, Eva 
Lindborg, Martin Röcklinger, Per Ström och Sylvia Yngström Wänn ingått i 
beställargruppen och bidragit med värdefulla synpunkter under projektets gång. 
Trafikverket har även genomfört de regionala prognoskörningarna som använts 
som underlag till de samhällsekonomiska beräkningarna. 
 
Inom WSP har ett flertal konsulter medverkat. Fredric Almkvist har genomfört 
resandeprognoserna och Christian Nilsson har svarat för de samhällsekonomis-
ka beräkningarna. Lotta Schmidt har varit WSP:s uppdragsledare.  
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1 Uppdraget och rapportupplägg 

1.1 Uppdrag 
WSP:s uppdrag har varit att beräkna den samhällsekonomiska nyttan av höghas-
tighetståg samt en uppgradering av stambananorna. Beräkningarna har utförts 
för flera olika alternativ av höghastighetståg och även med uppgradering av da-
gens banor.  
 
Resandeprognoser har utförts med den nyutvecklade nationella modellen, samt 
de befintliga regionala Sampersmodellerna. Trafikverket har gjort de regionala 
prognoskörningarna och effektberäkningarna av förändrad vägtrafik, medan 
WSP har svarat för de nationella prognoskörningarna och samhällsekonomiska 
beräkningarna. 
 
Enligt överenskommelse med Trafikverket har WSP enbart fokuserat på nyttor 
från persontransporter. Nyttor från godstrafik på järnväg och investeringskost-
nader har således inte beräknats. I WSP:s uppdrag har inte heller ingått att be-
räkna kostnader för investeringarna eller drift och underhåll.    
 
De samhällsekonomiska analyserna baseras på de värderingar och kalkylförut-
sättningar som gäller enligt ASEK. ASEK-gruppen1 är en gemensam arbets-
grupp mellan SIKA, trafikverken och Naturvårdsverket. ASEK uppdaterar 
ibland sina rekommendationer och WSP har för beräkningarna utgått från de 
senaste rekommendationerna - ASEK42

1.2 Rapportupplägg 

.  

Kapitel 2 innehåller en kortare sammanfattning av de kalkylförutsättningar som 
använts i detta uppdrag. I kapitel 3 finns en översikt av de scenarion som stude-
rats. Prognosresultat och samhällsekonomiska beräkningar för de olika scenari-
erna finns redovisade i kapitel 4 till 9, och en känslighetsanalys med högre bil-
jettaxor och resor till och från Danmark finns redovisad i kapitel 10. Kapitel 11 
innehåller en översiktlig jämförelse av scenarierna, och kapitel 12 en jämförelse 
mot de kalkylresultat som presenterades i SoU 2009:74. Avslutningsvis finns en 
redovisning över betydelsen av markanvändningsdata.  
  

                                                      
1 Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyler. 
2 Undantag är vissa kalkylparametrar för höghastighetståg, där Trafikverket har tagit 
fram uppdaterade parametrar.  
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2 Förutsättningar  
I det här kapitlet listas de förutsättningar, som ligger till grund för prognoser 
och samhällsekonomiska beräkningar, som gäller och använts det här projektet. 

2.1 Prognosmodell 
Den prognosmodell som använts vid analyserna är en nyutvecklad modell för 
långväga resor (resor längre än 10 mil). Prognosmodellen utvecklades inom ra-
men för forskningsprojektet ”Höghastighetståg – mellan önskan och principbe-
slut” finansierat av Vinnova och Banverket/Trafikverket 
 
2030 är det prognosår som använts vid scenarioanalyserna. Dessutom har, för 
vissa scenarioalternativ, prognoser genomförts för år 2050. Dessa alternativ ut-
gör underlag för beräkning av tillväxttal till de nyttoberäkningar som genom-
förts för de olika scenarierna. Tillväxttalen har genererats genom att beräkna 
den autonoma tillväxten för ett antal utvalda tåglinjer som anses relevanta för 
den typ av analyser som gjorts i det här projektet. Den autonoma tillväxten har 
beräknats för scenarierna JA och US1 genom att för respektive scenario genom-
föra prognoser för åren 2030 och 2050 med samma infrastrukturförutsättningar 
och trafikeringsförutsättningar i båda prognoserna och där enbart omvärldsför-
utsättningarna (såsom befolkning, sysselsättning, körkostnad på bil etc) föränd-
ras mellan åren. Tillväxttalet baserat på JA-prognoserna beräknades till 1,0 % 
per år medan motsvarande siffra för tillväxttalet baserat på US1-prognoserna 
blev 1,1 % per år. Den förstnämnda siffran har använts vid nyttoberäkningarna 
av de scenarier som inte innehåller höghastighetståg medan den sistnämnda har 
använts vid nyttoberäkningarna av de scenarioalternativ som faktiskt innehåller 
höghastighetståg3

 
.   

När det gäller socioekonomiska data såsom befolkning, sysselsättning och in-
komst har data för år 2030 och 2050 levererats av Trafikverket i form av 
SAMS-databaser. SAMS-databaserna innehåller även uppgifter om bilinnehav, 
körkortsinnehav etc. Dessa uppgifter har genererats av Trafikverket genom att 
den bilinnehavsmodell som finns implementerad i Samperssystemet har körts 
för prognosåren 2030 och 2050. Då prognosmodellen som används i det här 
                                                      
3 De prognoser för US1-scenariot som ligger till grund för tillväxttalet som används vid 
nyttoberäkningar av höghastighetstågsscenarierna är genomförda med en metodik där 
höghastighetstågen kodades som ett separat färdsätt skiljt från vanlig tåg. Denna meto-
dik förkastades senare i projektet, och höghastighetstågen kodades som vanliga snabb-
tåg (med bibehållna restider och turtätheter). Inom projektet togs dock ett beslut om att 
inte göra några nya beräkningar av tillväxttal till höghastighetstågsscenarierna med an-
ledning av detta. 
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projektet inte är implementerad i Sampers, ”läser” den inte de indata som finns 
redovisade i SAMS-databaserna på samma sätt som Samperssystemet gör. Där-
för har de indata som används av den nyutvecklade modellen konverterats till 
ett format anpassat för modellen.  
 
Som underlag för att kunna köra Sampers bilinnehavsmodell och den prognos-
modell som använts i det här projektet behövs uppgifter om bränslekostnad på 
bil (bensinpris och bränsleförbrukning) för de olika prognosåren. Dessa uppgif-
ter har Trafikverket tagit fram och de finns redovisade i tabellen nedan. 
 
Gällande de olika kollektiva färdmedlens taxor är buss- och tågtaxorna de sam-
ma som användes för prognosår 2020 under Åtgärdsplaneringen 2010-2021. 
Däremot har Trafikverket tagit fram nya flygtaxor för år 2030, vilka har använts 
i det här projektet. 
 
Nedan finns en lista över de indata som använts vid prognoserna. 

Tabell 2-1. Övergripande prognosförutsättningar  
Parameter Prognosår 2030 Prognosår 2050 

Realinkomstutveckling 1,5 2,3 

Bränslekostnad (kr/km) 0,574 0,451 

Övr marginalkost bil (kr/km 0,832 0,832 

Socioekonomiska data 2030 2050 

Tågtaxor 2006 2006 

Flygtaxor 2006*0,85 2006*0,85 

Busstaxor 2006 2006 

 

2.2 Beräkningsmetodik för samhällsekonomiska 
kalkyler 

Kalkylvärden och övergripande kalkylförutsättningar 

För att uppnå jämförbara resultat och kunna avgöra var samhällets resurser skall 
användas, är det viktigt att alla investeringskalkyler baseras på samma värde-
ringar. Om t.ex. 1 miljon kronor skulle kunna rädda 100 liv inom sjukvården 
men bara 50 liv i trafiken så vore det, ur en samhällsekonomisk synvinkel, bätt-
re att investera i sjukvården än i trafiken (förutsatt att investeringarna enbart 
påverkar antalet dödsfall). Det är sällsynt att det görs samhällsekonomiska jäm-
förelser mellan olika sektorer, men analogin gäller även för olika investeringar 
inom transportsektorn. Om kalkylvärdena, som används i analyserna, inte är av 
samma storleksordning går inte denna avvägning att göra. Värderingar och kal-
kylparametrar för de samhällsekonomiska kalkylerna bygger, som sagt, på re-
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kommendationer från ASEK. Nedan följer en genomgång av de kalkylvärden 
som använts för beräkningarna.  

Producentöverskott 

De största kalkylposterna för producentöverskott är biljettintäkter och fordons-
kostnader. Dessa beräknas för samtliga kollektiva färdmedel, dvs. tåg, flyg, 
långväga buss och regional kollektivtrafik. Fordonskostnader beräknas med 
hjälp av kalkylvärden enligt ASEK, och har beräknats på samma sätt som i 
Samkalk. Biljettintäkter har beräknats med hjälp av de nationella och regionala 
prognoserna.  
 
Utöver ovanstående två dominerande kalkylposter, ingår även moms på biljett-
intäkter samt banavgifter för beräkning av producentöverskott. Momsen på bil-
jettintäkter är 6 %, och banavgifter har beräknats med kalkylvärden enligt 
ASEK4.  

Konsumentöverskott 

Konsumentöverskott beräknas genom värdering av förändrade restider och 
kostnader för dem som använder trafiksystemet. I de olika scenarier som analy-
serats i denna rapport utgörs denna kalkylpost huvudsakligen av förändrade res-
tider för långväga (nationella) resor, följt av restidsförändringar för regionalt 
resande. Även förändrad restid och kostnad för vägtrafik ingår i denna kalkyl-
post.  

Budgeteffekter 

I budgeteffekter ingår drivmedelsskatt för vägtrafik, moms på biljettintäkter, 
banavgifter samt fordonskostnader multiplicerat med skattefaktor 1 – 1. Moms 
på biljettintäkter och banavgifter är desamma som i producentöverskott, dock 
med omvänt tecken. Drivmedelsskatt för vägtrafik har beräknats med hjälp av 
Samkalk.  

Externa effekter 

De externa effekterna utgörs av värderingar av luftföroreningar och klimatgaser, 
trafikolyckor och marginellt slitage för kollektivtrafik. Effekter för vägtrafik har 
beräknats med hjälp av Samkalk.  

Övergripande kalkylförutsättningar 

Några övergripande kalkylförutsättningar som har använts i rapporten samman-
fattas i tabellen nedan.  
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Tabell 2-2. Övergripande kalkylförutsättningar. 
Faktor Värde 

Prisnivå, år 2006 

Diskonteringsår 2017 

Prognosår 2030 

Skattefaktor 1 1,21 

Skattefaktor 2 1,00 

Kalkylränta  4 % 

Kalkylperiod 40 år + restvärde4

 

 

Trafikverket har tagit fram trafiktillväxttal. För alternativet med Stambanan har 
1,0% trafiktillväxt per år använts, och för alternativen med höghastighetståg 
1,1%.  
 

                                                      
4 Restvärdet beräknas på följande sätt: Restvärde = Återstående livstid/Totallivstid * Invester-

ingskostnad. Då investeringskostnaden inte var känd då denna rapport författades har dock 
inte dessa beräkningar kunnat genomföras.  

    



 

12 

 

3 Analyserade scenarier 
Tabellen nedan innehåller övergripande beskrivningar av de scenarier som på 
ett eller annat sätt behandlats inom ramen för det här projektet. 

Tabell 3-1. Analyserade scenarioalternativ 

Namn Beskrivning Prognos Samhälls-
ekonomi 

JA 2030 Jämförelsealternativ.  

Järnvägsnät/-trafikering:  Enligt infrastrukturplan 2010-2021. 

√  

JA 2050 Scenario för beräkning av tillväxttal.  

Järnvägsnät/-trafikering: Samma järnvägsnät/-trafikering som i JA 
2030. 

√  

US 1 Ny höghastighetsjärnväg - Utredningsscenario 1 

Järnvägsnät/-trafikering: HHT-trafikering alt 1 (KTH-trafikeringen) 

√ √ 

US1 2050 Scenario för beräkning av tillväxttal. OBS! Fel prognosmetodik an-
vändes. Därför redovisas inga faktiska resultat i den här rapporten. 

Järnvägsnät/-trafikering: Samma järnvägsnät/-trafikering som i 
US1 2030. 

√  

US 2 Ny höghastighetsjärnväg - Utredningsscenario 2 

Järnvägsnät/-trafikering: HHT-trafikering alt 2 (TrV-trafikeringen) 

√ √ 

US 4 Ny höghastighetsjärnväg - Utredningsscenario 4 

Järnvägsnät/-trafikering: Som US 2 fast med “långsammare” tåg 
och regionalt perspektiv. 

√ √ 

US0 –  

Stambanealt. 

Utredningsscenario med uppgraderade Stambanor 

Järnvägsnät/-trafikering: Stambanorna uppgraderade för maxhas-
tigheter på 250 km/h. Blandad trafik med gods. 

√ √ 

 
 



 

13 

 

4 Jämförelsealternativ - JA 

4.1 Scenariobeskrivning 
Scenario-alternativet JA kan också ses som ett 0-alternativ, eftersom det innebär 
att endast utbyggnader i de fastställda planerna ingår. Med fastställda planer 
avses både den nationella transportplanen och alla länsplaner. Dessutom ingår 
endast sådant som hinner påbörjas till 2021. Det gäller tre projekt: 

• Västsvenska paketet med Västlänken 
• Mälarbanan Barkarby-Tomteboda 
• Västkustbanan Ängelholm-Maria (Helsingborg) 

Figur 4-1 Trafikerings- och kapacitetspåverkande utbyggnader i JA     
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Figur 4-2 Långväga dagtåg JA 2030 
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4.2 Resandeprognoser 
I det här kapitlet redovisas resultat för JA-scenariot. Alla resultat avser natio-
nellt resande (resor längre än 10 mil) om inget annat anges. 

Antal resor 
Antal långväga resor JA 2030 (miljoner resor/år) 

  Arbete Privat Tjänste TOTALT Fmd-andel 

Tåg 6,8 20,9 6,8 34,5 17,7% 

Flyg 1,8 4,2 4,2 10,2 5,2% 

Buss 0,9 7,3 0,6 8,8 4,5% 

Bil 15,5 108,8 17,5 141,7 72,6% 

Summa 25,0 141,1 29,1 195,2 100,0% 

 
Det totala antalet tågresor i JA uppgår till 34,5 miljoner resor/år. Av dessa ut-
görs ca 60 % av privatresor medan arbets- och tjänsteresor utgör 20 % vardera 
av det totala tågresandet. 6,8 miljoner resor/år utgörs av sådana resor som ej 
genereras av den nationella modellen och som därför har lagts till i efterhand. I 
JA-scenariot handlar det om tågresor till/från Arlanda samt svenskars utrikesre-
sor med tåg. Uppgifter om dessa tilläggsresor har levererats av Trafikverket och 
avser resandet år 2020. 

Transportarbete 
Långväga transportarbete JA 2030 (miljarder pkm/år) 

  Arbete Privat Tjänste TOTALT Fmd-andel 

Tåg 1,3 6,7 1,5 9,5 20,7% 

Flyg 0,9 2,5 2,4 5,8 12,5% 

Buss 0,1 2,4 0,1 2,6 5,6% 

Bil 2,5 22,4 3,3 28,2 61,2% 

Summa 4,9 33,9 7,3 46,1 100,0% 

 
Transportarbetet på tåg uppgår i JA till 9,5 miljarder pkm/år vilket ger en färd-
medelsandel på knappt 21 %. Det är en något högre färdmedelsandel än vad 
tågresandet har med avseende på antal resor (17,7 %). 

Ändpunktsresande 

En parameter som anses vara intressant att analysera när det gäller införande av 
höghastighetståg är hur resandet mellan ändpunkterna i trafiknätet ter sig. Där-
för kommer under den här rubriken resultat över modellerat resande mellan 
storstadsrelationerna Stockholms län - Göteborgs LA-område samt Stockholms 
län – Malmö LA-område att redovisas för respektive scenario. Här följer resul-
taten för JA-scenariot.  
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Stockholms län – Göteborgs LA-område 
JA 2030 (1000-tal resor/år) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT Fmd-andel 

Tåg 191 1 570 602 2 363 48,0% 

Flyg 313 527 452 1 292 26,3% 

Buss 4 153 2 159 3,2% 

Bil 30 998 77 1 105 22,5% 

Summa 538 3 249 1 133 4 919 100,0% 

Stockholms län – Malmö LA-område 
JA 2030 (1000-tal resor/år) 

  Arbete Privat Tjänste TOTALT Fmd-andel 

Tåg 44 1 121 136 1 301 42,2% 

Flyg 221 350 554 1 125 36,5% 

Buss 1 129 1 130 4,2% 

Bil 10 492 28 530 17,2% 

Summa 276 2 092 719 3 087 100,0% 

 
Som förväntat skiljer sig resandet i de här storstadsrelationerna mycket från re-
sandemönstret för hela riket. Färdmedelsandelen för framförallt tåg men även 
för flyg är betydligt högre mellan storstäderna än för det totala resandet i landet, 
vilket också är naturligt med tanke på att tillgången till kollektiva färdmedel är 
betydligt bättre i storstadsregioner än på landsbygden. 

Länkflöden 

I Bilaga 1a-1b finns kartbilder som visar på de länkflöden som det nationella 
tågresandet (resor > 10 mil) i JA-scenariot ger upphov till.  
 
Om de långväga resandeflödena mellan Stockholm och Göteborg längs med 
Västra stambanan studeras (och bortser från resandet norr om Järna) så varierar 
resandet i JA mellan 2,3–4,0 miljoner resor/år i vardera riktningen. Högst är 
resandet på sträckan öster om Katrineholm vilket inte är så konstigt med tanke 
på att förutom att den trafikeras av tågen mellan Stockholm - Göteborg också 
trafikeras av tåg mellan Stockholm - Malmö. Från Katrineholm och söderut 
längs Södra stambanan ligger flödena ganska stabilt kring 2,0 miljoner resor år i 
vardera riktningen.  
 
En annan bana med relativt stora resandeströmmar i JA är Västkustbanan där 
länkflödena ligger på ca 1,5–1,8 miljoner resor/år i vardera riktningen. 
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5 Jämförelsealternativ 2050 – JA 
2050 

5.1 Scenariobeskrivning 
I JA 2050 är järnvägsnätet detsamma som JA 2030. Se kapitel 4.1. 

5.2 Resandeprognoser 
I det här kapitlet redovisas resultat för JA 2050-scenariot. Alla resultat avser 
nationellt resande (resor längre än 10 mil) om inget annat anges. 

Antal resor 
Antal långväga resor JA 2050 (miljoner resor/år) 

  Arbete Privat Tjänste TOTALT Fmd-andel 

Tåg 8,2 22,8 7,6 38,7 17,8% 

Flyg 2,3 5,1 5,8 13,2 6,1% 

Buss 1,0 7,7 0,6 9,3 4,3% 

Bil 19,2 118,3 18,7 156,2 71,8% 

Summa 30,8 153,9 32,8 217,4 100,0% 

 
Nedan följer först en tabell som visar på relativa skillnader i antalet resor för JA 
2050-scenariot gentemot JA 2030-scenariot och sedan ett diagram som visar på 
de absoluta skillnaderna scenarierna emellan.  
 
Rel skillnad, antal resor JA 2050 vs JA 2030 (%) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT 

Tåg 20,0% 9,5% 12,7% 12,2% 

Flyg 25,5% 21,9% 38,6% 29,4% 

Buss 18,6% 4,4% 5,6% 5,9% 

Bil 24,3% 8,8% 6,7% 10,2% 

Summa 23,0% 9,1% 12,7% 11,4% 
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Figur 5-1. Totalt antal resor JA 2030, JA 2050 

 
 
Det totala långväga resandet ökar med 11,4 % mellan 2030- och 2050-scenariot.  
Flygresandet ökar mest, relativt sett (ca 29 %), medan buss är det färdmedel 
vars resande ökar minst (ca 6 %). Tågresandet ökar med 12,2 % till 38,7 miljo-
ner resor år 2050. 

Transportarbete 
Långväga transportarbete JA 2050 (miljarder pkm/år) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT Fmd-andel 

Tåg 1,5 7,7 1,8 11,1 20,8% 

Flyg 1,1 3,0 3,4 7,5 14,2% 

Buss 0,2 2,6 0,1 2,8 5,3% 

Bil 3,2 25,0 3,6 31,8 59,8% 

Summa 6,1 38,2 8,9 53,2 100,0% 

 
Rel skillnad, transportarbete JA 2050 vs JA 2030 (%) 

  Arbete Privat Tjänste TOTALT 

Tåg 21,4% 13,8% 20,1% 15,8% 

Flyg 25,3% 23,0% 40,3% 30,5% 

Buss 18,9% 7,2% 3,7% 7,8% 

Bil 25,7% 11,8% 8,2% 12,6% 

Summa 24,3% 12,6% 21,1% 15,2% 

 
Tillväxten vad gäller det totala transportarbetet uppgår till 15,2 % mellan 2030 
och 2050 vilket är högre än tillväxten m a p antal resor. Det innebär i sin tur att 
medelreslängden ökar till år 2050. För tågresandet är det i första hand medelres-
längden hos tjänste- och privatresorna som ökar medan arbetsresornas medel-
reslängd i princip är oförändrad mellan 2030 och 2050. 
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Ändpunktsresande 

Stockholms län – Göteborgs LA-område 
JA 2050 (1000-tal resor/år) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT Fmd-andel 

Tåg 242 1 968 757 2 968 47,9% 

Flyg 395 642 597 1 633 26,3% 

Buss 5 184 2 191 3,1% 

Bil 42 1 273 94 1 409 22,7% 

Summa 684 4 067 1 450 6 201 100,0% 

 
Rel skillnad, antal resor JA 2050 vs JA 2030 (%) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT 

Tåg 26,6% 25,3% 25,8% 25,6% 

Flyg 26,2% 21,7% 32,1% 26,4% 

Buss 27,4% 20,2% 13,4% 20,3% 

Bil 41,5% 27,6% 21,3% 27,5% 

Summa 27,2% 25,2% 28,0% 26,1% 

Stockholms län – Malmö LA-område 
JA 2050 (1000-tal resor/år) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT Fmd-andel 

Tåg 58 1 327 177 1 562 39,8% 

Flyg 292 437 759 1 488 37,9% 

Buss 1 160 1 162 4,1% 

Bil 16 657 35 709 18,1% 

Summa 367 2 581 972 3 920 100,0% 

 
Rel skillnad, antal resor JA 2050 vs JA 2030 (%) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT 

Tåg 33,2% 18,4% 30,1% 20,1% 

Flyg 32,3% 24,6% 36,9% 32,2% 

Buss 33,2% 24,6% 17,4% 24,6% 

Bil 52,0% 33,7% 26,3% 33,6% 

Summa 33,2% 23,4% 35,2% 27,0% 

 
I storstadsrelationerna är resandetillväxten mellan åren 2030 och 2050 betydligt 
högre än för riket i stort med totala resandeutvecklingstakter på drygt 25 %.  
Dessutom är utvecklingstakterna för respektive färdmedel mer likartade när 
storstadsrelationerna studeras, även om flyg har den högsta relativa utveckling-
en i båda relationerna. 
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Länkflöden 

Kartbilder över långväga tågflöden för JA 2050 finns i Bilaga 2a-2b. I Bilaga 
2c-2d finns kartbilder som beskriver skillnaderna i flöden mellan JA 2050 och 
JA 2030. 
 
Som förväntat ökar resandet på de flesta länkar i JA 2050 jämfört med JA 2030. 
När det gäller stråken mellan storstäderna så ökar resandet längs med Västra 
stambanan med drygt 20 % medan resandet längs Södra stambanan och Väst-
kustbanan ökar med mellan 15 % och 20 %. 
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6 US 1 

6.1 Scenariobeskrivning 
Trafikeringen i US1-scenariot speglar i mångt och mycket den trafikering som 
användes i de prognoser som utfördes inom ramen för den statliga utredningen 
av höghastighetståg benämnd ”SoU 2009:74”. 

Figur 6-1. Investeringar som ingår i scenario US1 

 
 
Nedan beskrivs vad som karaktäriserar US1-scenariot. 
 

• Höghastighetsnätet är starkt integrerat med övriga järnvägsmätet  
• Möjlighet att nå Stockholm utan tågbyte från ca 40 orter i södra Sverige 
• Många kopplingspunkter 
• 300-320 km/h 
• Utbyggnad av vissa bibanor för 200-250 km/h 
• Europabanan via västra Skåne 
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6.2 Resandeprognoser 

Antal resor 
Antal långväga resor US1 2030 (miljoner resor/år) 

  Arbete Privat Tjänste TOTALT 
Fmd-andel 

Tåg 8,1 24,1 9,3 41,6 21,0% 

Flyg 1,8 4,1 3,8 9,6 4,9% 

Buss 0,8 7,2 0,5 8,6 4,3% 

Bil 14,8 107,6 16,3 138,7 69,9% 

Summa 25,5 143,1 30,0 198,6 100,0% 

 
I US1 görs 41,6 miljoner tågresor/år. Av detta resande består 9,1 miljoner av 
icke-modellerbart resande i form av utrikesresor samt resor till/från Arlanda, 
Skavsta och Landvetter. Dessa resor har lagts till modellresultaten i efterhand. 
 
Rel skillnad, antal resor US1 2030 vs JA 2030 (%) 

  Arbete Privat Tjänste TOTALT 

Tåg 19,1% 15,7% 38,0% 20,8% 

Flyg -4,1% -1,7% -10,2% -5,6% 

Buss -5,2% -1,2% -8,0% -2,0% 

Bil -4,5% -1,0% -6,8% -2,1% 

Summa 1,9% 1,4% 3,1% 1,7% 

Figur 6-2. Totalt antal långväga resor år 2030 (JA, US1) 

 
 
I US1 görs det ca 7,2 miljoner fler långväga tågresor/år än i JA. Detta motsvarar 
en resandeökning på ca 20,8 %. Ca 3,0 miljoner resor av denna resandeökning 
består av överflyttade bilresenärer. 0,6 miljoner har bytt från flyg medan 0,2 
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miljoner har flyttat över från buss. Det innebär samtidigt att 3,4 miljoner re-
sor/år, eller ca 47 %, av det tillkommande tågresandet utgörs av nygenererat 
resande. 
 
Av resandeökningen på tåg står privatresorna för den största ökningen i absoluta 
termer, med en ökning på 3,3 miljoner resor/år. Detta förefaller rimligt med 
tanke på att privatresorna utgör ca 60 % av totalresandet på tåg i såväl JA som i 
US1. Relativt sett ökar dock tjänsteresorna mer i US1 med en utvecklingstakt på 
ca 38 % medan arbetsresorna och privatresorna ökar med ca 19 % respektive 
ca 16 %. 

Transportarbete 
Långväga transportarbete US1 2030 (miljarder pkm/år) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT Fmd-andel 

Tåg 1,6 7,5 2,4 11,5 24,4% 

Flyg 0,9 2,4 2,2 5,5 11,6% 

Buss 0,1 2,4 0,1 2,5 5,4% 

Bil 2,4 22,1 3,1 27,6 58,6% 

Summa 5,1 34,4 7,7 47,2 100,0% 

 
Rel skillnad, transp.arb. US1 2030 vs JA 2030 (%) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT 

Tåg 29,8% 10,8% 54,9% 20,4% 

Flyg -3,9% -1,5% -9,2% -5,1% 

Buss -5,4% -1,2% -8,4% -1,6% 

Bil -4,5% -1,1% -7,1% -2,1% 

Summa 4,5% 1,2% 5,2% 2,2% 

 
I US1 är transportarbetet på tåg ca 11,5 miljarder pkm/år vilket innebär en ut-
veckling på ca 20 % jämfört med JA. Utvecklingstakten av det totala trans-
portarbetet på tåg är därmed i princip densamma som för antalet resor vilket 
innebär att den genomsnittliga reslängden inte skiljer sig nämnvärt åt mellan 
US1 och JA.  
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Ändpunktsresande 

Stockholms län – Göteborgs LA-område 
US1 2030 (1000-tal resor/år) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT Fmd-andel 

Tåg 373 1 863 1 140 3 376 58,6% 

Flyg 291 512 366 1 169 20,3% 

Buss 4 149 1 154 2,7% 

Bil 28 974 63 1 065 18,5% 

Summa 695 3 499 1 570 5 763 100,0% 

 
Rel skillnad, antal resor US1 2030 vs JA 2030 (%) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT 

Tåg 95,1% 18,7% 89,3% 42,8% 

Flyg -7,1% -2,8% -19,1% -9,6% 

Buss -7,7% -2,6% -19,4% -3,0% 

Bil -6,7% -2,4% -18,1% -3,6% 

Summa 29,2% 7,7% 38,6% 17,2% 

Figur 6-3. Antal resor, Stockholms län-Göteborgs LA år 2030 (JA, US1) 

 
 
Tågresandet mellan Stockholms län och Göteborgs LA-område (i båda 
riktningar) blir i US1 ca 1 miljon resor/år högre än i JA (+42,8 %). Därmed görs 
ca 59 % av alla resor i relationen med tåg i US1. 
 
Om enbart tåg och flyg jämförs så blir färdmedelsandelen för tåg ca 74,3 %. I 
diagrammet i Figur 6-4 kan tågets marknadsandel kontra flygets studeras för ett 
antal europeiska resanderelationer med olika restider på tågen.  Ur diagrammet 
kan utläsas att vid en restid på 2h 15 min, som det handlar om i relationen 
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Stockholm-Göteborg, får  tåget en marknadsandel på ca 80 %. Tågandelen i 
US1-prognosen ligger drygt 5 procentenheter under denna siffra men den 
skillnaden är inte så stor att prognosresultatet bedöms vara intuitivt fel.  

Figur 6-4. Marknadsandel tåg av tåg-flyg – Beroende på restid med tåg 5. 

 

Stockholms län – Malmö LA-område 
US1 2030 (1000-tal resor/år) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT Fmd-andel 

Tåg 134 1 343 431 1 908 53,7% 

Flyg 210 342 453 1 004 28,3% 

Buss 1 125 0 126 3,6% 

Bil 10 481 23 514 14,5% 

Summa 354 2 291 907 3 553 100,0% 

                                                      
5 Källa: Konkurrens mellan tåg och flyg, Lundberg Anna-Ida (2011).  

Restid motsvarande  
Sthlm-Malmö i US1 

Restid motsvarande  
Sthlm-Göteborg i US1 
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Rel skillnad, antal resor US1 2030 vs JA 2030 (%) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT 

Tåg 205,9% 19,8% 217,2% 46,7% 

Flyg -5,0% -2,5% -18,3% -10,8% 

Buss -6,2% -2,5% -20,2% -2,6% 

Bil -5,2% -2,1% -18,3% -3,1% 

Summa 28,5% 9,5% 26,2% 15,1% 

Figur 6-5. Antal resor, Stockholms län-Malmö LA år 2030 (JA, US1) 

 
 
Mellan Stockholms län och Malmö LA-område ökar tågresandet med 
ca 607 000 resor/år i US1 jämfört med JA. Detta motsvarar en relativ utveckling 
på 47 %. Antalet tjänsteresor på tåg mer än tredubblas och står för knappt halva 
resandeökningen. Färdmedelsandelen på tåg ökar från ca 42 % i JA till ca 54 % 
i US1 och är därmed det dominerande färdsättet vid resor i relationen, även om 
flyg liksom i JA är det vanligaste färdsättet vid arbets- och tjänsteresor. 
 
Restiden mellan Stockholm-Malmö ligger i US1 på drygt 2h 30 min. Enligt dia-
grammet i Figur 6-4 kan tågresandet då förväntas få en marknadsandel på strax 
över 70 % om enbart tåg-flyg jämförs. US1-prognosen genererar en färdme-
delsandel för tåg på ca 66 % mellan Stockholms län-Malmö LA och precis som 
i relationen Stockholm-Göteborg ligger prognosen några procentenheter under 
det förväntade om man ska tro de data som redovisas i Figur 6-4, men inte heller 
här är skillnaden så stor att prognosresultaten kan anses vara orimliga. 

Länkflöden 

Kartbilder över långväga tågflöden för US1 finns i Bilaga 3a-3d där Bilaga 3c-
3d innehåller skillnadsbilder mellan US1 och JA. 
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I och med utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen enligt scenario US1 så flyt-
tar majoriteteten av allt resande mellan Stockholm-Göteborg över från Västra 
stambanan till Götalandsbanan. Resandet längs Västra stambanan minskar med 
uppskattningsvis ca 1,8–2,2 miljoner resor/år i vardera riktningen bortsett från 
länkarna på sträckan mellan Järna-Katrineholm. Där minskar flödet med mer än 
3 miljoner resor/år och riktning. Anledningen till att resandeminskningen är 
störst på den sträckan är att, förutom resandet längs stråket Stockholm-
Göteborg, så försvinner även resandet längs stråket Stockholm-Malmö från den 
sträckan i US1.  
 
På Götalandsbanan uppgår det långväga resandet till ca 5-5,5 miljoner resor/år i 
vardera riktningen på sträckan från Järna till Jönköping. I Jönköping delas dessa 
flöden upp i två delar; dels västerut längs fortsättningen av Götalandsbanan mot 
Göteborg där länkflödena uppgår till ca 3,3 miljoner resor/år och riktning och 
dels söderut längs Europabanan mot Malmö där länkflödena varierar mellan 
1,5–2,5 miljoner resor/år och riktning. På Europabanan är flödena som högst 
närmast Jönköping för att sedan minska längre söderut. Resandet på Södra 
stambanan minskar med ca 1,5 miljoner resor/år och riktning från södra Öster-
götland och genom Småland varefter resandeminskningen avtar söderut längs 
banan. 
 
Viss resandeminskning sker på Västkustbanan, men fortfarande görs ca 1,5–1,7 
miljoner resor per riktning och år i US1.  

6.3 Samhällsekonomi  
Samtliga uppgifter i detta avsnitt avser, om inte annat angivits, miljarder kr dis-
konterat över kalkylperioden.  

Summering 

Tabellen som följer visar en summering av de samhällsekonomiska nyttorna för 
scenariot US1.  
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Tabell 6-1. Förändring av producentöverskott (miljarder kr, diskonterat över 

kalkylperioden), US1 jämfört med JA.  
  

Producentöverskott 12,9 

Konsumentöverskott 42,8 

Budgeteffekter -3,9 

Externa effekter 4,6 

Drift och underhåll samt reinvesteringar  0,1 

Restvärde 6

Summa Nyttor 

 

56,7 

 
Den största nyttoposten i US1 är ökat konsumentöverskott, följt av producent-
överskott. Mer information om de olika kalkylposterna finns nedan.  

Producentöverskott 

Tabellen nedan visar hur producentöverskottet förändras i scenario US1. Den 
största förändringen är för tåg, där producentöverskottet ökar med ca 22 miljar-
der kronor. För flyg minskar det med drygt 6 miljarder, och för buss är det i 
princip oförändrat. Totalt ökar producentöverskottet med knappt 13 miljarder kr 
över kalkylperioden.  

Tabell 6-2. Förändring av producentöverskott (miljarder kr, diskonterat över 

kalkylperioden), US1 jämfört med JA.   

  

Biljettintäkter tåg 52,3 

Biljettintäkter flyg -12,5 

Biljettintäkter buss -1,2 

Fordonskostnader tåg  -30,2 

Fordonskostnader flyg 6,0 

Fordonskostnader buss 1,5 

Moms på biljettintäkter -2,2 

Banavgifter -0,8 

Totalt 12,9 

Konsumentöverskott 

Tabellen som följer visar hur konsumentöverskottet förändras i scenariot US1.  

                                                      
6 Då inte några investeringskostnader fanns framtagna då rapporten författades har det 
inte varit möjligt att beräkna restvärde.   
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Tabell 6-3. Förändring av konsumentöverskott (miljarder kr, diskonterat över 

kalkylperioden), US1 jämfört med JA.   
  

Förändrad resuppoffring kollektivtrafik långväga resande 37,4 

Förändrad resuppoffring kollektivtrafik regionalt resande 5,0 

Förändrad resuppoffring biltrafik, restider 0,8 

Förändrad resuppoffring biltrafik, reskostnader -0,3 

Godstillgänglighetsvinster, väg 0,0 

Godstillgänglighetsvinster, järnväg 7

Totalt 

 

42,8 

 
Den största förändringen av konsumentöverskottet står den långväga kollektiv-
trafiken för, följt av regional kollektivtrafik. Totalt ökar konsumentöverskottet 
med knappt 43 miljarder i US1.   

Budgeteffekter 

Tabell 6-4. Förändring av budgeteffekter (miljarder kr, diskonterat över kalkylperioden), 

US1 jämfört med JA.   

  

Drivmedelsskatt för vägtrafik -2,0 

Moms på biljettintäkter 2,2 

Banavgifter 0,8 

Fordonskostnader ggr (Skf 1-1) -4,8 

Totalt -3,9 

Externa effekter 

Tabell 6-5. Förändring av externa effekter (miljarder kr, diskonterat över kalkylperioden), 

US1 jämfört med JA.   

  

Luftföroreningar och klimatgaser, kollektivtrafik 1,3 

Luftföroreningar och klimatgaser, biltrafik 1,1 

Trafikolyckor, kollektivtrafik -0,2 

Trafikolyckor, biltrafik 3,0 

Marginellt slitage kollektivtrafik -0,5 

Externa effekter gods på grund av överflyttning från väg till järnväg 8

Totalt 

 

4,6 

 
Den största förändringen av externa effekter (trafikolyckor biltrafik) beror på att 
biltrafiken minskar i US1 jämfört med JA. Att posten luftföroreningar för kol-

                                                      
7 Ej tillgängligt då rapporten författades. 
8 Ej tillgängligt då rapporten författades. 
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lektivtrafik är positiv beror på en överflyttning av resor från flyg och buss till 
järnväg. 
 
Totalt värderas förändringen av externa effekter till knappt 5 miljarder kr över 
kalkylperioden. 

Drift- och underhåll samt reinvesteringar 

Tabell 6-6. Förändring av drift- och underhåll samt reinvesteringar (miljarder kr, 

diskonterat över kalkylperioden), US1 jämfört med JA.   
  

Vägtrafik 0,1 

Kollektivtrafik 9

Totalt 

 

0,1 

 
 

                                                      
9 Ej tillgängligt då rapporten författades. 
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7 US 2 

7.1 Scenariobeskrivning 
US2-scenariot är en modifiering av US1-scenariot med färre tåg och färre kopp-
lingspunkter gentemot övriga järnvägsnätet. 

Figur 7-1. Investeringar som ingår i scenario US2 

 
 
US2-scenariot kännetecknas av: 
 

• Höghastighetsnätet antas vara mer separerat från övriga nätet 
• Tågen som går på höghastighetsnätet skall vara inriktade på att 

komplettera varandra så att de tillsammans uppnår en hög effektivitet  
• Det skall eftersträvas att bytestider för viktigare relationer inte översti-

ger 10 minuter och att stationerna utformas för enkla byten 
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7.2 Resandeprognoser 

Antal resor 
Antal långväga resor US2 2030 (miljoner resor/år) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT Fmd-andel 

Tåg 8,2 24,2 9,5 41,8 21,1% 

Flyg 1,8 4,1 3,7 9,6 4,8% 

Buss 0,8 7,2 0,5 8,6 4,3% 

Bil 14,7 107,6 16,3 138,6 69,8% 

Summa 25,5 143,1 30,0 198,7 100,0% 

 
Rel skillnad, antal resor US2 2030 vs JA 2030 (%) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT 

Tåg 19,8% 15,9% 40,2% 21,5% 

Flyg -4,6% -1,8% -11,1% -6,1% 

Buss -5,5% -1,2% -8,2% -2,1% 

Bil -4,7% -1,1% -7,2% -2,2% 

Summa 2,0% 1,4% 3,3% 1,8% 

Figur 7-2. Totalt antal långväga resor år 2030 (JA, US1, US2) 

 
 
Antalet långväga tågresor i scenario US2 är 41,8 miljoner/år vilket är 0,2 miljo-
ner fler än i US1 och 7,3 miljoner fler än i JA. Liksom i US1 består 9,1 miljoner 
av resorna av icke-modellerbara resor (utrikesresor samt resor till/från Arlanda, 
Skavsta och Landvetter). 
 
Anledningen till att tågresandet blir något högre i US2 än i US1 är att den ge-
nomsnittliga restiden på tågen är något lägre i US2 vilket gör det mer attraktivt 
att resa med tåg. I övrigt är skillnaderna mellan US2 och US1 små när det gäller 
det långväga resandet. 
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Transportarbete 
Långväga transportarbete US2 2030 (miljarder pkm/år) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT Fmd-andel 

Tåg 1,7 7,5 2,4 11,6 24,5% 

Flyg 0,9 2,4 2,2 5,5 11,6% 

Buss 0,1 2,4 0,1 2,5 5,4% 

Bil 2,4 22,1 3,1 27,6 58,5% 

Summa 5,1 34,4 7,7 47,2 100,0% 

 
Rel skillnad, transp.arb. US2 2030 vs JA 2030 (%) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT 

Tåg 31,3% 11,1% 57,7% 21,3% 

Flyg -4,5% -1,6% -10,0% -5,5% 

Buss -5,6% -1,2% -8,9% -1,6% 

Bil -4,7% -1,1% -7,5% -2,2% 

Summa 4,7% 1,3% 5,4% 2,3% 

 
Det långväga transportarbetet på tåg är ca 11,6 miljarder pkm/år i US2, att jäm-
föra med 11,5 miljarder pkm i US1 och 9,5 miljarder pkm i JA. Tjänsteresor är 
den ärendetyp vars tågtransportarbete ökar mest jämfört JA med en ökning på 
ca 0,9 miljarder pkm/år. Tjänsteresorna står också för den största relativa tågre-
sandeökningen med en utvecklingstakt på knappt 58 %. 

Ändpunktsresande 

Stockholms län – Göteborgs LA-område 
US2 2030 (1000-tal resor/år) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT Fmd-andel 

Tåg 397 1 879 1 191 3 467 59,4% 

Flyg 288 511 357 1 156 19,8% 

Buss 4 149 1 154 2,6% 

Bil 27 973 62 1 063 18,2% 

Summa 716 3 512 1 611 5 839 100,0% 

 
Rel skillnad, antal resor US2 2030 vs JA 2030 (%) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT 

Tåg 107,8% 19,6% 97,8% 46,7% 

Flyg -8,0% -3,0% -21,1% -10,6% 

Buss -8,6% -2,8% -20,9% -3,1% 

Bil -7,5% -2,5% -19,5% -3,8% 

Summa 33,1% 8,1% 42,2% 18,7% 
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Figur 7-3. Antal resor, Stockholms län-Göteborgs LA år 2030 (JA, US1, US2) 

 
 
Mellan Stockholms län och Göteborgs LA-område (i båda riktningar) görs i 
US2 knappt 3,5 miljoner tågresor vilket motsvarare en resandeökning på 47 % 
jämfört med JA. Det innebär även att det i relationen görs 91 000 fler tågresor i 
US2 än i US1. 
 
I relationen har tåg en färdmedelsandel på 59,4 % i US2. Motsvarande andel i  
US1 är 58,6 % och i JA 48,0 %. 
 
Om enbart förhållandet mellan tåg-flyg studeras i relationen Stockholm-
Göteborg så är tågresandets marknadsandel 75 % i US2 vilket är marginellt 
högre än i US1 (74,3 % i US1). Då restiden är 2h 15 min i US2 (liksom i US1) 
så hamnar den prognosticerade marknadsandelen för tåg något lägre än vad den 
internationella jämförelsen i Figur 7-4 visar. 
  



 

35 

 

Figur 7-4. Marknadsandel tåg av tåg-flyg – Beroende på restid med tåg10 

 

Stockholms län – Malmö LA-område 
US2 2030 (1000-tal resor/år) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT Fmd-andel 

Tåg 143 1 389 431 1 963 54,7% 

Flyg 205 341 441 986 27,5% 

Buss 1 125 0 126 3,5% 

Bil 10 481 22 513 14,3% 

Summa 358 2 336 895 3 589 100,0% 

 
Rel skillnad, antal resor US2 2030 vs JA 2030 (%) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT 

Tåg 226,7% 23,9% 217,0% 50,9% 

Flyg -7,4% -2,7% -20,4% -12,4% 

Buss -8,3% -2,6% -21,9% -2,7% 

Bil -7,2% -2,3% -20,1% -3,3% 

Summa 29,9% 11,7% 24,5% 16,3% 

 
 
 

                                                      
10 Källa: Konkurrens mellan tåg och flyg, Lundberg Anna-Ida (2011). 

Restid motsvarande  
Sthlm-Malmö i US2 

Restid motsvarande  
Sthlm-Göteborg i US2 
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Figur 7-5. Antal resor, Stockholms län-Malmö LA år 2030 (JA, US1, US2) 

 
 
I relationen Stockholms län-Malmö LA-område är resandemönstret i US2 snar-
likt det i US1. När det gäller tågresandet så är totalnivån något högre med drygt 
1,96 miljoner resor.  
 
Färdmedelsandelen för tåg i relationen är 54,7 % i US2, att jämföra med 53,7 % 
i US1 och 42,2 % i JA. 
 
Vid en jämförelse mellan enbart tåg och flyg erhåller tåget en marknadsandel på 
66,6 % i US2. Restiden mellan Stockholm-Malmö är i US2 2h 40 min, vilket i 
den internationella studien i Figur 7-4 ger en marknadsandel för tåg på knappt 
70 % så jämfört med den är marknadsandelen i US2 något låg men den får ändå 
anses vara relativt rimlig. 

Länkflöden 

Långväga tågflöden för US2 finns att studera i Bilaga 4a-4f där det förutom 
skillnadsbilder gentemot JA också finns skillnadsbilder mellan US2 och US1.  
 
Länkflödena i US2 är snarlika de i US1 men där flödena längs Götalandsbanan 
och Europabanan generellt sett är något högre i US2 än i US1. Skillnaden mel-
lan scenarierna varierar från i princip ingenting upp till nästan 10 % på vissa 
sträckor.  
 
Även längs Västra stambanan är resandet något högre i US2. Däremot görs det 
fler resor längs Södra stambanan i US1. Söder om Markaryd går höghastighets-
järnvägen olika vägar i US1 (via Helsingborg) och US2 (direkt mot Malmö) 
varför skillnadsbilden blir missvisande på denna sträcka. 
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I US2 är resandet på Västkustbanan ca 10 % högre än i US1. 

7.3 Samhällsekonomi 
Samtliga uppgifter i detta avsnitt avser, om inte annat angivits, miljarder kr dis-
konterat över kalkylperioden.   

Summering 

Tabellen nedan visar en summering av de samhällsekonomiska nyttorna för 
scenariot US2.  

Tabell 7-1. Förändring av producentöverskott (miljarder kr, diskonterat över 

kalkylperioden), US2 jämfört med JA.   
  

Producentöverskott 30,7 

Konsumentöverskott 43,7 

Budgeteffekter -1,2 

Externa effekter 5,4 

Drift och underhåll samt reinvesteringar  0,2 

Restvärde 11

Summa Nyttor 

 

78,8 

 
Den största nyttoposten i US2 är ökat konsumentöverskott, följt av producent-
överskott. Mer information om de olika kalkylposterna finns nedan.  

Producentöverskott 

Tabellen nedan visar hur producentöverskottet förändras i scenario US2. Den 
största förändringen är för tåg, där producentöverskottet ökar med ca 40 miljar-
der kr. För flyg minskar det med 7 miljarder, medan det för buss är i princip 
oförändrat. Totalt ökar producentöverskottet med knappt 31 miljarder.  
 

                                                      
11 Då inte några investeringskostnader fanns framtagna då rapporten författades har det 
inte varit möjligt att beräkna restvärde. 
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Tabell 7-2. Förändring av producentöverskott (miljarder kr, diskonterat över 

kalkylperioden), US2 jämfört med JA.   
  

Biljettintäkter tåg 55,3 

Biljettintäkter flyg -13,5 

Biljettintäkter buss -1,2 

Fordonskostnader tåg  -15,4 

Fordonskostnader flyg 6,6 

Fordonskostnader buss 1,5 

Moms på biljettintäkter -2,3 

Banavgifter -0,2 

Totalt 30,7 

Konsumentöverskott 

Tabellen nedan visar hur konsumentöverskottet förändras i scenariot US2.  

Tabell 7-3. Förändring av konsumentöverskott (miljarder kr, diskonterat över 

kalkylperioden), US2 jämfört med JA.   

  

Förändrad resuppoffring kollektivtrafik långväga resande 37,2 

Förändrad resuppoffring kollektivtrafik regionalt resande 5,8 

Förändrad resuppoffring biltrafik, restider 0,9 

Förändrad resuppoffring biltrafik, reskostnader -0,3 

Godstillgänglighetsvinster, väg 0,0 

Godstillgänglighetsvinster, järnväg 12

Totalt 

 

43,7 

 
Den största förändringen av konsumentöverskottet står den långväga kollektiv-
trafik för, och därnäst kommer den regionala kollektivtrafiken. Totalt ökar kon-
sumentöverskottet med knappt 44 miljarder i US2.   

Budgeteffekter 

Tabell 7-4. Förändring av budgeteffekter (miljarder kr, diskonterat över kalkylperioden), 

US2 jämfört med JA.   

  

Drivmedelsskatt för vägtrafik -2,1 

Moms på biljettintäkter 2,3 

Banavgifter 0,2 

Fordonskostnader ggr (Skf 1-1) -1,6 

Totalt -1,2 

 

                                                      
12 Ej tillgängligt då rapporten författades. 
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Externa effekter 

Tabell 7-5. Förändring av externa effekter (miljarder kr, diskonterat över kalkylperioden), 

US2 jämfört med JA.   
  

Luftföroreningar och klimatgaser, kollektivtrafik 1,5 

Luftföroreningar och klimatgaser, biltrafik 1,2 

Trafikolyckor, kollektivtrafik -0,1 

Trafikolyckor, biltrafik 3,1 

Marginellt slitage kollektivtrafik -0,2 

Externa effekter gods på grund av överflyttning från väg till järnväg 13

Totalt 

 

5,4 

 
Den största förändringen av externa effekter beror på att biltrafiken minskar i 
US2 jämfört med JA. Att posten luftföroreningar för kollektivtrafik är positiv 
beror på överflyttning av resor från flyg och buss till järnväg.   
 
Totalt värderas förändringen av externa effekter till drygt 5 miljarder kr över 
kalkylperioden. 

Drift- och underhåll samt reinvesteringar 

Tabell 7-6. Förändring av drift- och underhåll samt reinvesteringar (miljarder kr, 

diskonterat över kalkylperioden), US2 jämfört med JA.   

  

Vägtrafik 0,2 

Kollektivtrafik 14

Totalt 

 

0,2 

 
 

                                                      
13 Ej tillgängligt då rapporten författades. 
14 Ej tillgängligt då rapporten författades. 
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8 US 4 

8.1 Scenariobeskrivning 
US4 är ett trafikeringsalternativ som har till syfte att främja regionförstoring. 
Den högsta tillåtna hastigheten är satt till max 280 km/h. Anledningen är inve-
steringskostnaderna gör ett språng och blir betydligt mer omfattande om max-
hastigheter över 280 km/h tillåts.  
 
Nedan följer ett antal punkter som beskriver US4 ytterligare: 
 

• Centrala stationslägen 
• Kan enkelt byggas ut i etapper 
• Integrerat system med tyngdpunkt på regionförstoring 
• Topphastighet 280 km/h 
• Hastighetsanpassning 200-250 km/h Nässjö-Hässleholm 
• Europabanan endast till Helsingborg 

Figur 8-1– Investeringar som ingår i scenario US4 
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8.2 Resandeprognoser 

Antal resor 
Antal långväga resor US4 2030 (miljoner resor/år) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT Fmd-andel 

Tåg 8,0 23,9 8,9 40,8 20,5% 

Flyg 1,8 4,1 3,9 9,8 4,9% 

Buss 0,8 7,3 0,6 8,6 4,4% 

Bil 14,8 107,9 16,5 139,2 70,2% 

Summa 25,4 143,1 29,9 198,4 100,0% 

 
I US4 görs 40,8 miljoner tågresor/år och liksom i US1 och US2 utgörs 9,1 mil-
joner av dessa av icke-modellerbara resor (utrikesresor samt resor till/från Ar-
landa, Skavsta och Landvetter) vilka har adderats till modellresultaten i efter-
hand. 
 
Rel skillnad, antal resor US4 2030 vs JA 2030 (%) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT 

Tåg 16,6% 14,5% 31,7% 18,3% 

Flyg -3,4% -1,3% -7,8% -4,3% 

Buss -4,7% -1,0% -6,0% -1,7% 

Bil -4,0% -0,8% -5,7% -1,8% 

Summa 1,7% 1,4% 2,7% 1,6% 

Figur 8-2. Totalt antal långväga resor år 2030 (JA, US1, US2, US4) 

 
 
Det totala långväga tågresandet är något lägre i US4 jämfört med både US1 och 
US2 vilket också är att förvänta då restiderna med tåg är något längre i US4 än i 
de båda andra scenarierna. Jämfört med JA görs dock ca 6,3 miljoner fler lång-
väga tågresor/år i US4, vilket motsvarar en resandeökning på 18,3 %. Denna 
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resandeökning består till 40 % av överflyttade bilresor medan 51 % utgörs av 
nygenererade resor. 

Transportarbete 
Långväga transportarbete US4 2030 (miljarder pkm/år) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT Fmd-andel 

Tåg 1,6 7,3 2,2 11,1 23,6% 

Flyg 0,9 2,4 2,2 5,5 11,8% 

Buss 0,1 2,4 0,1 2,6 5,5% 

Bil 2,4 22,2 3,1 27,7 59,1% 

Summa 5,0 34,3 7,6 46,9 100,0% 

 
Rel skillnad, transp.arb. US4 2030 vs JA 2030 (%) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT 

Tåg 23,0% 9,1% 40,2% 16,0% 

Flyg -3,3% -1,2% -7,0% -3,9% 

Buss -4,8% -0,9% -6,8% -1,3% 

Bil -4,0% -0,9% -5,9% -1,7% 

Summa 3,2% 1,1% 3,4% 1,7% 

 
Transportarbetet på tåg är 11,1 miljarder pkm/år i US4 vilket innebär en utveck-
ling på 16 % jämfört med JA. Transportarbetet ökar därmed relativt sett något 
mindre än antalet resor vilket innebär att medelreslängden sjunker något mellan 
JA och US4.  

Ändpunktsresande 

Stockholms län – Göteborgs LA-område 
US4 2030 (1000-tal resor/år) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT Fmd-andel 

Tåg 311 1 775 991 3 077 55,9% 

Flyg 294 516 384 1 193 21,7% 

Buss 4 150 2 155 2,8% 

Bil 28 980 67 1 075 19,5% 

Summa 637 3 420 1 443 5 500 100,0% 

 
Rel skillnad, antal resor US4 2030 vs JA 2030 (%) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT 

Tåg 62,9% 13,0% 64,7% 30,2% 

Flyg -6,2% -2,2% -15,0% -7,6% 

Buss -6,6% -2,0% -15,0% -2,3% 

Bil -5,8% -1,8% -13,9% -2,8% 

Summa 18,4% 5,3% 27,4% 11,8% 
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Figur 8-3. Antal resor, Stockholms län-Göteborgs LA år 2030 (JA, US1, US2, US4) 

 
 
Mellan Stockholms län och Göteborgs LA-område (i båda riktningar) görs ca 
3,1 miljoner tågresor/år i US4. Det är betydligt färre resor än i US1 och US2 
vilket också var att förvänta med tanke på att ändpunktsmarknaderna påverkas 
mest av att lägre maxhastigheter tillåts för tåg i US4. Färdmedelsandelen för tåg 
sjunker från ca 58-59 % i US1/US2 till 56 % i US4. 
 
Om enbart tåg och flyg jämförs så blir färdmedelsandelen för tåg 72,1 % i US4. 
Då restiden i relationen är knappt 2h 30min verkar den andelen rimlig om 
sambandet i Figur 8-4 mellan restid på tåg och dess marknadsandel kontra 
flygets ses som vägvisande.  
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Figur 8-4. Marknadsandel tåg av tåg-flyg – Beroende på restid med tåg15. 

 

Stockholms län – Malmö LA-område 
US1 2030 (1000-tal resor/år) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT Fmd-andel 

Tåg 88 1 273 270 1 631 49,2% 

Flyg 212 344 485 1 041 31,4% 

Buss 1 126 0 127 3,8% 

Bil 10 484 25 519 15,6% 

Summa 310 2 227 780 3 318 100,0% 

 
Rel skillnad, antal resor US1 2030 vs JA 2030 (%) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT 

Tåg 100,3% 13,5% 98,9% 25,4% 

Flyg -4,0% -1,8% -12,5% -7,5% 

Buss -5,0% -1,8% -13,7% -1,9% 

Bil -4,1% -1,6% -12,2% -2,2% 

Summa 12,6% 6,5% 8,5% 7,5% 

 
 

                                                      
15 Källa: Konkurrens mellan tåg och flyg, Lundberg Anna-Ida (2011).  

Restid motsvarande  
Sthlm-Malmö i US4 

Restid motsvarande  
Sthlm-Göteborg i US4 
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Figur 8-5. Antal resor, Stockholms län-Malmö LA år 2030 (JA, US1, US2, US4) 

 
 
Drygt 1,6 miljoner tågresor/år görs mellan Stockholms län och Malmö LA-område 
i US4. Jämfört med JA innebär det en resandeökning på drygt 300 000 resor/år 
(+25 %) men det är samtidigt ca 280 000  respektive ca 330 000 färre tågresor än i 
US1 och US2. Precis som i relationen Stockholm-Göteborg är denna minskning 
fullt rimlig då restiden med tåg mellan Stockholm-Malmö är 40-50 min längre i 
US4 jämfört med US1 och US2.  
 
I diagrammet i Figur 8-4 ger en restid på knappt 3,5 timmar en marknadsandel för 
tåg på ca 52 %.  Mellan Stockholms län-Malmö LA blir tågandelen 60 % i US4, d 
v s en något högre andel än vad ovan nämnda kurva indikerar. 

Länkflöden 

I Bilaga 5a-5f redovisas flödeskartorna för scenario US4. Liksom för scenario US2 
finns där förutom skillnadsbilder gentemot JA också bilder som beskriver differen-
ser gentemot scenario US1. 
 
Precis som i US1 och US2 syns en tydlig överflyttning av långväga tågresor från 
Västra stambanan till Götalandsbanan i stråket Stockholm-Göteborg samt från 
Södra stambanan till Europabanan i stråket Jönköping-Malmö. Dock är överflytt-
ningen inte lika stor i US4 som i US1 och US2, vilket heller inte är att förvänta då 
restiderna mellan framför allt ändpunktsrelationerna är betydligt längre i US4 än i 
de båda övriga scenarierna. I US4 är flödena längs höghastighetsbanorna i genom-
snitt ca 5-15 % lägre än i US1. 
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Söderut längs Västkustbanan från Göteborg är resandet i US4 något högre än i 
US1 medan resandet norrut längs samma bana är marginellt högre i US1. Från 
Helsingborg och söderut görs dock betydligt fler resor på Västkustbanan i US4 
än i US1. Detta beror på att det i US1 byggs en ny bana från Hasslarp (strax 
öster om Helsingborg) direkt ner mot Malmö, som trafikeras av många höghas-
tighetslinjer i US1-scenariot (observera att den nya banan INTE syns i skill-
nadsbilden mellan US4 och US1).  

8.3 Samhällsekonomi 
Samtliga uppgifter i detta avsnitt avser, om inte annat angivits, miljarder kr dis-
konterat över kalkylperioden.   

Summering 

Tabellen nedan visar en summering av de samhällsekonomiska nyttorna för 
scenariot US4.  

Tabell 8-1. Förändring av producentöverskott (miljarder kr, diskonterat över 

kalkylperioden), US4 jämfört med JA.   
  

Producentöverskott 19,5 

Konsumentöverskott 35,7 

Budgeteffekter -1,8 

Externa effekter 4,4 

Drift och underhåll samt reinvesteringar  0,1 

Restvärde 16

Summa Nyttor 

 

57,9 

 
Den största nyttoposten i US4 är ökat konsumentöverskott, följt av producent-
överskott. Mer information om de olika kalkylposterna finns på följande sidor.  

Producentöverskott 

Tabellen nedan visar hur producentöverskottet förändras i scenario US4. Den 
största förändringen är för tåg, där producentöverskottet ökar med ca 26 miljar-
der kr. För flyg minskar det med knappt 5 miljarder, och är i princip oförändrat 
för buss. Totalt ökar producentöverskottet med 19,5 miljarder.  

                                                      
16 Då inte några investeringskostnader fanns framtagna då rapporten författades har det 
inte varit möjligt att beräkna restvärde. 
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Tabell 8-2. Förändring av producentöverskott (miljarder kr, diskonterat över 

kalkylperioden), US4 jämfört med JA.   
  

Biljettintäkter tåg 42,2 

Biljettintäkter flyg -9,6 

Biljettintäkter buss -1,1 

Fordonskostnader tåg  -16,1 

Fordonskostnader flyg 4,6 

Fordonskostnader buss 1,6 

Moms på biljettintäkter -1,8 

Banavgifter -0,3 

Totalt 19,5 

Konsumentöverskott 

Tabellen nedan visar hur konsumentöverskottet förändras i scenario US4.  

Tabell 8-3. Förändring av konsumentöverskott (miljarder kr, diskonterat över 

kalkylperioden), US4 jämfört med JA.   

  

Förändrad resuppoffring kollektivtrafik långväga resande 29,0 

Förändrad resuppoffring kollektivtrafik regionalt resande 6,2 

Förändrad resuppoffring biltrafik, restider 0,8 

Förändrad resuppoffring biltrafik, reskostnader -0,3 

Godstillgänglighetsvinster, väg 0,0 

Godstillgänglighetsvinster, järnväg 17

Totalt 

 

35,7 

 
Den största förändringen av konsumentöverskottet står den långväga kollektiv-
trafik för, och därnäst kommer den regionala kollektivtrafiken. Totalt ökar kon-
sumentöverskottet med knappt 36 miljarder i US4.   

                                                      
17 Ej tillgängligt då rapporten författades. 
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Budgeteffekter 

Tabell 8-4. Förändring av budgeteffekter (miljarder kr, diskonterat över kalkylperioden), 

US4 jämfört med JA.   
  

Drivmedelsskatt för vägtrafik -1,8 

Moms på biljettintäkter 1,8 

Banavgifter 0,3 

Fordonskostnader ggr (Skf 1-1) -2,1 

Totalt -1,8 

Externa effekter 

Tabell 8-5. Förändring av externa effekter (miljarder kr, diskonterat över kalkylperioden), 

US4 jämfört med JA.   

  

Luftföroreningar och klimatgaser, kollektivtrafik 1,0 

Luftföroreningar och klimatgaser, biltrafik 1,0 

Trafikolyckor, kollektivtrafik -0,1 

Trafikolyckor, biltrafik 2,7 

Marginellt slitage kollektivtrafik -0,2 

Externa effekter gods på grund av överflyttning från väg till järnväg 18

Totalt 

 

4,4 

 
Den största förändringen av externa effekter beror på att biltrafiken minskar i 
US4 jämfört med JA. Att posten luftföroreningar för kollektivtrafik är positiv 
beror på en överflyttning av resor från flyg och buss till järnväg. 
 
Totalt värderas förändringen av externa effekter till drygt 4 miljarder kr över 
kalkylperioden. 

Drift- och underhåll samt reinvesteringar 

Tabell 8-6. Förändring av drift- och underhåll samt reinvesteringar (miljarder kr, 

diskonterat över kalkylperioden), US4 jämfört med JA.   

  

Vägtrafik 0,1 

Kollektivtrafik 19

Totalt 

 

0,1 

                                                      
18 Ej tillgängligt då rapporten författades. 
19 Ej tillgängligt då rapporten författades. 
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9 Stambanealternativet  

9.1 Trafiknät mm 
Stambanealternativet innebär att Västra och Södra stambanan uppgraderas till 
att tillåta maxhastigheter för tågen på 250 km/h. Undantaget är Ostlänken som 
även ingår i det här scenariot. På de flesta sträckorna kommer därmed ingen ny 
järnväg att byggas till skillnad mot i scenarioalternativen US1, US2 och US4. 
Detta innebär att person- och godstrafiken där kommer att nyttja samma spår. 

Figur 9-1. Investeringar som ingår i scenario US0-Stambanealternativet 

 

9.2 Resandeprognoser 

Antal resor 
Antal långväga resor Stambanealt 2030 (miljoner resor/år) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT Fmd-andel 

Tåg 7,3 23,1 7,5 38,0 19,2% 

Flyg 1,8 4,1 4,0 10,0 5,1% 

Buss 0,9 7,3 0,6 8,7 4,4% 

Bil 15,2 108,3 17,1 140,6 71,3% 

Summa 25,2 142,8 29,3 197,3 100,0% 

 

Tågresandet i Stambanealternativet uppgår till 38,0 miljoner resor/år. 8,5 miljo-
ner av dessa resor utgörs av tilläggsresor i form av utrikesresor samt resor 
till/från Arlanda och Skavsta. 
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Rel skillnad, antal resor Stambanealt 2030 vs JA 2030 (%) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT 

Tåg 6,7% 10,8% 11,7% 10,2% 

Flyg -1,5% -0,7% -3,7% -2,1% 

Buss -1,8% -0,5% -3,0% -0,8% 

Bil -1,6% -0,4% -2,4% -0,8% 

Summa 0,7% 1,2% 0,7% 1,1% 

Figur 9-2. Totalt antal långväga resor år 2030 (JA, Stambanealternativet) 

 
 
I och med uppgraderingen av Västra och Södra Stambanan enligt Stambaneal-
ternativet så ökar det långväga tågresandet med ca 3,5 miljoner resor/år jämfört 
med JA. Detta motsvarar en resandeökning på drygt 10 %. Färdmedelsandelen 
för tåg ökar i och med detta från 17,7 % i JA till 19,2 % i Stambanealternativet.  
 
Av resandeökningen på tåg står privatresorna för den största ökningen i absoluta 
termer, med en ökning på 2,3 miljoner resor/år. Att privatresandet ökar mest är 
rimligt med tanke på att de utgör ca 60 % av det totala resandet på tåg. Relativt 
sett ökar dock tjänsteresorna mer i Stambanealternativet med en utvecklingstakt 
på ca 12 % medan privat- och arbetsresorna ökar med 11 % respektive 7 %. 
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Transportarbete 
Långväga transportarbete Stambanealt 2030 (miljarder pkm/år) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT Fmd-andel 

Tåg 1,4 7,1 1,8 10,3 22,2% 

Flyg 0,9 2,4 2,3 5,7 12,2% 

Buss 0,1 2,4 0,1 2,6 5,5% 

Bil 2,5 22,3 3,2 28,0 60,1% 

Summa 5,0 34,2 7,4 46,6 100,0% 

 
Rel skillnad, transp.arb. Stambanealt 2030 vs JA 2030 (%) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT 

Tåg 10,8% 5,6% 18,6% 8,4% 

Flyg -1,5% -0,6% -3,3% -1,9% 

Buss -1,9% -0,5% -3,1% -0,6% 

Bil -1,6% -0,5% -2,5% -0,8% 

Summa 1,7% 0,7% 1,6% 1,0% 

 
Transportarbetet på tåg ökar från 9,5 miljarder pkm/år i JA till 10,3 miljarder 
pkm/år i Stambanealternativet. Detta ger en resandeutveckling på 8,4 %. I och 
med att transportarbetet i Stambanealternativet ökar i lägre takt än antalet resor 
jämfört med JA innebär det att medelreslängden sjunker något. 

Ändpunktsresande 

Stockholms län – Göteborgs LA-område 
Stambanealt 2030 (1000-tal resor/år) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT Fmd-andel 

Tåg 262 1 677 752 2 691 51,9% 

Flyg 306 521 422 1 249 24,1% 

Buss 4 151 2 157 3,0% 

Bil 29 988 73 1 089 21,0% 

Summa 600 3 337 1 249 5 186 100,0% 

 
Rel skillnad, antal resor Stambanealt 2030 vs JA 2030 (%) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT 

Tåg 37,0% 6,8% 25,0% 13,9% 

Flyg -2,3% -1,2% -6,6% -3,3% 

Buss -2,7% -1,2% -6,7% -1,3% 

Bil -2,3% -1,0% -6,1% -1,4% 

Summa 11,7% 2,7% 10,2% 5,4% 
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Figur 9-3. Antal resor, Stockholms län-Göteborgs LA år 2030 (JA, Stambanealt) 

 
 
Antalet tågresor mellan Stockholms län och Göteborgs LA-område (i båda 
riktningar) ökar med ca 330 000 resor/år i Stambanealternativet jämfört JA 
(+13,9 %). Tåget är liksom i JA det dominerande färdsättet för såväl privat- som 
tjänsteresor. När det gäller arbetsresorna är flyg liksom i JA det dominerande 
färdsättet även om färdmedelsandelen för tåg har ökat från 36 % i JA till 44 % i 
Stambanealternativet. Totalt sett ökar tågets färdmedelsandel i relationen från ca 
48 % i JA till ca 52 % i Stambanealternativet. 

Stockholms län – Malmö LA-område 
Stambanealt 2030 (1000-tal resor/år) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT Fmd-andel 

Tåg 79 1 232 240 1 550 47,3% 

Flyg 215 346 515 1 076 32,8% 

Buss 1 127 0 128 3,9% 

Bil 10 487 26 523 16,0% 

Summa 305 2 192 781 3 277 100,0% 

 
Rel skillnad, antal resor Stambanealt 2030 vs JA 2030 (%) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT 

Tåg 80,4% 9,9% 76,3% 19,2% 

Flyg -2,7% -1,1% -7,2% -4,4% 

Buss -3,2% -1,1% -8,0% -1,2% 

Bil -2,7% -1,0% -7,3% -1,4% 

Summa 10,5% 4,8% 8,6% 6,2% 
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Figur 9-4. Antal resor, Stockholms län-Malmö LA år 2030 (JA, Stambanealt) 

 
 
Mellan Stockholms län och Malmö LA-område ökar tågresandet med ca 250 000 
resor/år i Stambanealternativet jämfört med JA, vilket motsvarar en relativ utveck-
ling på 19 %. Tågresorna ökar i och med detta sin marknadsandel från ca 42 % i JA 
till ca 47 % i Stambanealternativet, att jämföra med exempelvis flygets marknads-
andel som samtidigt sjunker från ca 36,5 % till ca 33 %. Dock är flyg fortfarande 
det vanligaste färdsättet vid arbets- och tjänsteresor i relationen. 

Länkflöden 

Långväga tågflöden för Stambanealternativet (US0) finns i Bilaga 6a-6d. Där finns 
förutom de flödesbilder som visar på de absoluta flödena för Stambanealternativet 
även kartbilder som beskriver skillnader i flöden gentemot JA. 
 
Väster om Katrineholm, längs med Västra stambanan i stråket mellan Stockholm 
och Göteborg, ökar resandet med 10-15 % till mellan 2,6–3,5 miljoner resor/år och 
riktning. Öster om Katrineholm minskar däremot resandet, detta med anledning av 
att tågen från/till Stockholm och söderut mot Östergötland, Småland och Skåne i 
Stambanealternativet går via Södra stambanan istället för via Västra stambanan. 
Konsekvensen blir att resandeflödena flyttar över till Södra stambanan.  
 
Mellan Järna och Norrköping, på Södra stambanan, ökar resandet kraftigt i och 
med överflyttningen av resor från Västra stambanan. Utöver dessa överflyttade 
resor ökar resandet ytterligare på sträckan då det görs fler resor längs hela stråket 
Stockholm-Malmö i Stambanealternativet. Exempelvis ökar resandet på länkarna 
genom Östergötland från ca 1,9 miljoner resor/år per riktning i JA till ca 2,2-2,4 
miljoner resor/år. 
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Från norra Småland och söderut längs Södra stambanan ökar resandet med 
14-18 % i Stambanealternativet jämfört med JA vilket ger länkflöden på ca 2,1–
2,5 miljoner resor/år och riktning. 
 
Resandet på Västkustbanan minskar med 1-3 % i Stambanealternativet jämfört 
med JA.  

9.3 Samhällsekonomi  
Samtliga uppgifter i detta avsnitt avser, om inte annat angivits, miljarder kr dis-
konterat över kalkylperioden.   

Summering 

Tabellen nedan visar en summering av de samhällsekonomiska nyttorna för 
Stambanealternativet.  
 

Tabell 9-1. Förändring av producentöverskott (miljarder kr, diskonterat över 

kalkylperioden), Stambanealternativet jämfört med JA.   
  

Producentöverskott 14,5 

Konsumentöverskott 17,5 

Budgeteffekter 0,0 

Externa effekter 2,3 

Drift och underhåll samt reinvesteringar  0,1 

Restvärde 20

Summa Nyttor 

 

34,3 

 
I Stambanealternativet ökar producentöverskottet nästan lika mycket som kon-
sumentöverskottet. Övriga effekter är relativt små.  

Producentöverskott 

Tabellen nedan visar hur producentöverskottet förändras i Stambanealternativet. 
Den största förändringen är för tåg, där producentöverskottet ökar med 
ca 17 miljarder kr. För flyg minskar producentöverskottet med drygt 2 miljar-
der, medan det ökar något för buss. Totalt ökar producentöverskottet med 
14,5 miljarder.  

Tabell 9-2. Förändring av producentöverskott (miljarder kr, diskonterat över 

kalkylperioden), Stambanealternativet jämfört med JA.   

                                                      
20 Då inte några investeringskostnader fanns framtagna då rapporten författades har det 
inte varit möjligt att beräkna restvärde. 
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Biljettintäkter tåg 21,2 

Biljettintäkter flyg -4,5 

Biljettintäkter buss -0,6 

Fordonskostnader tåg  -4,0 

Fordonskostnader flyg 2,2 

Fordonskostnader buss 1,2 

Moms på biljettintäkter -0,9 

Banavgifter -0,2 

Totalt 14,5 

Konsumentöverskott 

Tabellen nedan visar hur konsumentöverskottet förändras i Stambanealternati-
vet.  

Tabell 9-3. Förändring av konsumentöverskott (miljarder kr, diskonterat över 

kalkylperioden), Stambanealternativet jämfört med JA.   

  

Förändrad resuppoffring kollektivtrafik långväga resande 14,0 

Förändrad resuppoffring kollektivtrafik regionalt resande 3,0 

Förändrad resuppoffring biltrafik, restider 0,5 

Förändrad resuppoffring biltrafik, reskostnader -0,1 

Godstillgänglighetsvinster, väg 0,0 

Godstillgänglighetsvinster, järnväg 21

Totalt 

 

17,5 

 
Den största förändringen av konsumentöverskottet står den långväga kollektiv-
trafik för, och därnäst kommer den regionala kollektivtrafiken. Totalt ökar kon-
sumentöverskottet med 17,5 miljarder i Stambanealternativet.   

                                                      
21 Ej tillgängligt då rapporten författades. 
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Budgeteffekter 

Tabell 9-4. Förändring av budgeteffekter (miljarder kr, diskonterat över kalkylperioden), 

Stambanealternativet jämfört med JA.   
  

Drivmedelsskatt för vägtrafik -0,9 

Moms på biljettintäkter 0,9 

Banavgifter 0,2 

Fordonskostnader ggr (Skf 1-1) -0,1 

Totalt 0,0 

Externa effekter 

Tabell 9-5. Förändring av externa effekter (miljarder kr, diskonterat över kalkylperioden), 

Stambanealternativet jämfört med JA.   

  

Luftföroreningar och klimatgaser, kollektivtrafik 0,4 

Luftföroreningar och klimatgaser, biltrafik 0,5 

Trafikolyckor, kollektivtrafik 0,0 

Trafikolyckor, biltrafik 1,5 

Marginellt slitage kollektivtrafik -0,2 

Externa effekter gods på grund av överflyttning från väg till järnväg 22

Totalt 

 

2,3 

 
Den största förändringen av externa effekter beror på att biltrafiken minskar i 
Stambanealternativet jämfört med JA. Att posten luftföroreningar för kollektiv-
trafik är positiv beror på överflyttning av resor från flyg och buss till järnväg.  
Totalt värderas förändringen av externa effekter till 2,3 miljarder kr över kal-
kylperioden. 

Drift- och underhåll samt reinvesteringar 

Tabell 9-6. Förändring av drift- och underhåll samt reinvesteringar (miljarder kr, 

diskonterat över kalkylperioden), Stambanealternativet jämfört med JA.   

  

Vägtrafik 0,1 

Kollektivtrafik 23

Totalt 

 

0,1 

 
                                                      
22 Ej tillgängligt då rapporten författades. 
23 Ej tillgängligt då rapporten författades. 
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10 Känslighetsanalyser  
Känslighetsanalyserna som beskrivs i detta kapitel genomfördes med en något 
annorlunda kodning av US224

10.1 Högre taxor  

 jämfört med de resultat som presenteras i kapitel 
8. Detta bedöms dock inte påverka de övergripande resultaten från de genom-
förda känslighetsanalyserna.  

Scenariobeskrivning 

Det har genomförts en bedömning av hur förändrade biljettpriser påverkar re-
sandet och den samhällsekonomiska nyttan av höghastighetståg i US2.  
 
De genomförda beräkningarna visar att 25 % högre biljettpriser på höghastig-
hetståg medför att det nationella tågresandet minskar med drygt 4 %, medan 
flygresandet ökar med ca 1,5 %. Buss och bil påverkas i mindre utsträckning. 
Tabellen nedan visar förändringar för olika färdmedel.  

Tabell 10-1. Resandeförändring (långväga och regionalt resande) vid högre biljettpriser 

(miljarder pkm/år)  
 

US2 US2, 25% högre 

biljettpriser för hög-

hastighetståg 

Förändring 

Tåg,  19,5 18,6 -4,4% 

varav höghastighetståg 5,5 4,7 -14,2% 

varav snabbtåg 0,5 0,5 -2,2% 

varav övriga tåg 13,5 13,5 -0,5% 

Flyg 5,4 5,5 +1,5% 

Buss 13,0 13,0 +0,3% 

Bil 144,8 145,2 +0,2% 

Summa 182,7 182,4 -0,2% 

 
Som förväntat minskar resandet med höghastighetståg mest, drygt 14%. Även 
resandet med övriga tåg minskar, trots oförändrade priser, eftersom anslutnings-
resorna till höghastighetstågsnätet minskar.  

Påverkan på resande och samhällsekonomi 

Tabell 10-2 visar hur de olika kalkylposterna och den totala samhällsekonomis-
ka nyttan beräknas förändras om biljettpriserna höjs med 25 %. Det är tydligt att 
det huvudsakligen är producent- och konsumentöverskott som påverkas då bil-

                                                      
24 Känslighetsanalyserna baseras på det US2-atlernativ som togs fram hösten 2011.  
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jettpriset förändras. Producentöverskottet ökar med höjda taxor, vilket beror på 
att de totala intäkterna stiger på grund av det högre biljettpriset25

 

 och fordons-
kostnaden minskar i och med att det är färre resenärer. Sammantaget innebär 
alltså detta att höjda biljettpriser medför ökade operatörsvinster (producentöver-
skott). Beräkningarna visar att producentöverskottet ökar med knappt 
13 miljarder kr över kalkylperioden om biljettpriserna höjs med 25 %.  

Högre biljettpriser medför att det blir färre som reser med höghastighetstågen, 
och att de som fortfarande väljer att resa får betala ett högre biljettpris. Detta 
medför att konsumentöverskottet minskar. De beräkningar som genomförts ger 
att konsumentöverskottet minskar med ungefär 22 miljarder under kalkylperio-
den.  
 
Budgeteffekter, externa effekter samt DoU påverkas i mindre grad av förändra-
de biljettpriser.  

Tabell 10-2. Övergripande jämförelse (miljarder kr, diskonterat över kalkylperioden). 

 US2 US2, 25% högre 

biljettpriser för 

höghastighetståg 

Skillnad 

Producentöverskott 30,7 43,4 +12,7 

Konsumentöverskott 43,7 21,8 -21,9 

Budgeteffekter -1,2 0,3 +1,5 

Externa effekter 5,4 5,4 0,0 

DoU samt reinvesteringar  0,2 0,2 0,0 

Restvärde26     

Totalt 78,8 71,0 -7,8 

 
Slutsatsen är att höjda biljettpriser minskar den totala nyttan av höghastighets-
tåg. De genomförda analyserna visar att 25 % högre biljettpris minskar den 
samhällsekonomiska nyttan med knappt 8 miljarder kr under kalkylperioden. 
Detta innebär att nyttan minskar med ca 10 % på grund av de högre biljettpri-
serna.  

10.2 Resor till och från Danmark 
I och med utbyggandet av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Malmö 
så förbättras också möjligheterna att resa med tåg mellan Sverige och Europa 
och i synnerhet mellan Sverige och Danmark. Det är t ex sannolikt att en del av 

                                                      
25 Priselasticiteten med avseende på resor med höghastighetståg är ca -0,57. Hade elasti-
citeten varit lägre än -1 hade både resor och intäkter minskat.  
26 Ej tillgängligt då rapporten författades.  
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det resande som idag sker med flyg mellan Stockholm och Köpenhamn flyttar 
över till tåg när höghastighetståg införs på sträckan och därmed i så fall skulle 
ge upphov till samhällsekonomiska nyttor. Dessvärre ingår inte resor till/från 
Danmark i den prognosmodell som använts i det här projektet varvid dessa nyt-
tor inte har kunnat beräknas.  
 
I det här kapitlet redovisas istället ett antal alternativa uppskattningar av de po-
tentiella nyttor som införandet av höghastighetståg kan tänkas ge upphov till 
med avseende på resandet till/från Danmark. De olika uppskattningarna är base-
rade på olika antaganden om hur stor del av flygresenärerna som byter till tåg 
när höghastighetståg införs. 

Prognosdata 

När det gäller resandet till/från Danmark i de genomförda prognoserna så har 
resor på tåg lagts till i form av en utrikesmatris som i efterhand adderas till de 
modellerade tågresultaten, varvid de samhällsekonomiska beräkningarna har 
genomförts27

Antaganden och avgränsningar 

. Matrisen innehåller svenskars utrikesresor med tåg för år 2020 
och är samma matris som användes under Åtgärdsplaneringen 2010-2021. Utri-
kesresandet på övriga färdmedel har inte behandlats överhuvudtaget i progno-
serna/kalkylerna. 

För att kunna göra en uppskattning av hur stora nyttor resandet till/från Dan-
mark kan tänkas ge upphov till i och med införandet av höghastighetståg har ett 
antal antaganden och avgränsningar varit tvungna att genomföras. 
 
Då huvuddelen av effekterna förväntas uppstå i relationen Stockholm-
Köpenhamn har nyttouppskattningen genomförts för resor mellan Stockholms 
län och Köpenhamn. 
 
Effekterna baseras enbart på tåg- och flygresandet då dessa färdsätt bedöms ut-
göra ca 80 % av resandet28

 

 och därmed är de färdsätt som står för merparten av 
nyttorna/onyttorna. 

I Tabell 10-3 visas de uppgifter som ligger till grund för uppskattningen av resan-
deuppgifterna år 2030 mellan Stockholms län och Köpenhamn i jämförelseal-
ternativet. 

                                                      
27 Observera att utrikesmatrisen är densamma i JA och UA. M a o ingår inte tillkom-
mande utrikesresenärer på tåg i grundkalkylerna. 
28 I relationen Stockholms län-Malmö LA-område står tåg- och flygresandet för 80 % av 
det totala resandet.  
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Tabell 10-3. Bakgrundsdata för uppskattning av resandet år 2030 mellan Stockholms län 

och Köpenhamn i jämförelsealternativet (båda riktningar).  

 Värde Kommentar 

Antal tågresor år 2020 (1000-tal/år) 422 Källa: Utrikesmatris levererad av Trafikverket. Alla tågresor i 
matrisen med start-/målpunkt vid sista prognosområdet i 
Skåne antas ske till/från Köpenhamn. 

Tillväxt tågresor 2020-2030 1,105 Antagen resandeutveckling om 1 % per år enligt de tillväxttal 
som Trafikverket har tagit fram inom detta projekt 

Antal flygresor år 2010 (1000-tal/år) 1 200 Källa: Statistik från Transportstyrelsen. Avser resandet 
Stockholm.Köpenhamn (båda riktningar, såväl danskars 
som svenskars resor) 

Tillväxt resor 2010-2030 1,669 Antagen resandeutveckling baserad på prognosresultat från 
modellkörningar för år 2006 samt JA 2030, justerad för att 
motsvara 20 år (2010-2030) ist f 24 år (2006-2030)29

 
. 

Med ovanstående uppgifter har resandet år 2030 mellan Stockholms län-
Köpenhamn (båda riktningar) beräknats till 466 000 tågresor och 1 802 000 
flygresor i jämförelsealternativet (JA). 
 
För att kunna beräkna de potentiella nyttorna av resorna till/från Danmark vid 
införandet av höghastighetståg får antaganden göras om hur stor andel av flyg-
resenärerna som flyttar över till tåg i o m detta. I US2-scenariot byter 11 % av 
flygresenärerna i relationen Stockholms län-Malmö LA till tåg när höghastig-
hetståg införs, varför grundantagandet i det här avsnittet är satt till 10 % över-
flyttning. Grundantagandet kan dock anses vara något restriktivt i sin utform-
ning, varför effektberäkningar också har genomförts med ett antagande om 
50 % överflyttning. De beräknade effekterna av de båda ovan nämnda överflytt-
ningsantagandena redovisas i Tabell 10-6. 
 
För att kunna genomföra nyttoberäkningarna har dessutom bedömningar gjorts 
av ärendefördelningen hos de resenärer som byter från flyg till tåg i och med 
införandet av höghastighetståg samt även hos de tågresenärer som tillkommit 
sedan år 202030

 

. Dessa uppgifter har baserats på prognosresultaten mellan 
Stockholms län-Malmö LA-område för US2-scenariot (se tabell nedan). 

Tabell 10-4. Förutsättningar för beräkning av tåg- och flygresande när höghastighetståg 
införs på sträckan Sthlm-Köpenhamn 

 Privat Tjänste Kommentar 

Ärendeandelar för tillkommande 
tågresenärer 2020-2030 pga resan-
detillväxt 

0,79 0,21 Ärendeandelarna motsvarar andelarna för tågresor mellan 
Sthlms län-Malmö LA-område i scenario US2. 

Ärendeandelar för överflyttade flyg-
resenärer pga införande av HHT 

0,55 0,45 Ärendeandelarna motsvarar andelarna för flygresor mellan 
Sthlms län-Malmö LA-område i scenario US2. 

 

                                                      
29 Flygresor Sthlms län-Malmö LA: 562 109 år 2006 och 1 125 480 år 2020.    
30 I utrikesmatrisen för år 2020 antas alla resenärer vara privatresenärer. 
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Övriga kalkylförutsättningar 

Tidsvärdena för utländska resenärer som utför resor i Sverige förutsätts vara 
desamma som för svenska resenärer vid konsumentöverskottsberäkningen av 
resenärer som flyttar över från flyg till tåg. Detta är samma antagande som i 
SoU 2009:74, vilket egentligen strider mot ASEKs rekommendation. Mer in-
formation om detta finns i WSP Rapport 2009:20 sidan 21.  
 
För genomförandet av de biljettintäktsberäkningar som resandet till/från Dan-
mark ger upphov till gjordes antagandet att taxorna för flyg- respektive tågrese-
närer är desamma som mellan Stockholms län och Malmö LA-område i pro-
gnosmodellen för år 2030. Nedanstående tabell visar på de taxor som använts. 

Tabell 10-5. Tåg- respektive Flygtaxor för år 2030 som underlag för beräkning av 

biljettintäkter av resor mellan Stockholms län och Köpenhamn 
 Privat Tjänste Kommentar 

Tåg 510 kr 1301 kr Ärendeandelarna motsvarar andelarna för tågresor mellan 
Sthlms län-Malmö LA-område i scenario US2. 

Flyg 343 kr 1573 kr Ärendeandelarna motsvarar andelarna för flygresor mellan 
Sthlms län-Malmö LA-område i scenario US2. 

 
Att flygtaxan för privatresor skulle vara lägre än motsvarande tågtaxa känns 
intuitivt konstigt, men uppgifterna är hämtade från de taxematriser som levere-
rats av Trafikverket.  

Samhällsekonomisk påverkan  

Baserat på ovanstående underlagsdata och antaganden har det genomförts en 
uträkning av hur mycket resandet mellan Stockholm och Danmark påverkar 
konsument- och producentöverskott i den samhällsekonomiska beräkningen. 
Beräkningen visar att konsumentöverskottet ökar med 0,8 miljarder kr och pro-
ducentöverskottet med 1,6 miljarder kr under kalkylperioden vid 10 % över-
flyttning. Om överflyttningen istället blir 50 %, ökar konsumentöverskottet till 
3,2 miljarder kr och producentöverskottet till 6,3 miljarder kr under kalkylperi-
oden.  
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Tabell 10-6. Samhällsekonomisk påverkan av resor mellan Stockholm och Danmark 
(miljarder kr, diskonterat över kalkylperioden) 

 10 % överflyttning 
från flyg till tåg 

50 % överflyttning 
från flyg till tåg 

Konsumentöverskott   

kortare restid 0,77 
 
 

3,08 
 

förbättrad turtäthet 0,03 
 

0,12 
 

Totalt, konsumentöverskott 0,80 3,20 

Producentöverskott   

biljettintäkt tåg 2,53 12,65 

biljettintäkt flyg -2,62 -13,11 

fordonskostnad tåg -0,22 -1,41 

fordonskostnad flyg 1,92 8,15 

Totalt, producentöverskott 1,61 6,28 

Totalt 2,41 9,48 

Diskussion 

För att kunna genomföra beräkningarna har det varit nödvändigt att göra diverse 
antaganden, vilket beskrivits ovan. Andra antaganden hade medfört ett annor-
lunda kalkylresultat. Ovanstående beräkningar skall därför huvudsakligen ses 
som en uppskattning av storleksordningen på de nyttor som inte beaktas i de 
vanliga kalkylerna. 
 
Det kan även noteras att det blir en stor skillnad förändring av fordonskostna-
der. Att fordonskostnaden för flyg minskar med 1,92 miljarder kr under kalkyl-
perioden medan fordonskostnaden för tåg ökar med enbart 0,22 miljarder kr 
beror på att de aktuella tåglinjerna har ledig kapacitet på sträckan Stockholm – 
Malmö31

 
.  

 

                                                      
31 Detta innebär vid beräkningar enligt ASEK att det ”platsbehov extra” blir 0 för tåg.   
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11 Jämförelser av scenarier 

11.1 Prognosresultat  

Figur 11-1. Totalt antal långväga resor år 2030 (JA, US1, US2, US4, 

Stambanealternativet) 

 
 
I JA görs 34.5 miljoner långväga tågresor/år. Mellan de olika höghastighetssce-
narioalternativen (US1, US2 och US4) skiljer inte så mycket i antal tågresor. 
Jämfört med JA ökar tågresandet i dessa med mellan 18 % och 22 % där US2 är 
det scenario där det görs flest antal långväga tågresor, 41.8 miljoner resor/år.  
 
I Stambanealternativet är det långväga tågresandet 38.0 miljoner resor/år vilket 
är ca 10 % högre än i JA vilket i sin tur motsvarar ungefär halva utvecklingstak-
ten jämfört med US1 och US2. 
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Figur 11-2. Långväga transportarbete år 2030 (JA, US1, US2, US4, 

Stambanealternativet) 

 
 
Vid analys av det långväga transportarbetet för de olika scenarierna kan noteras 
att relationen mellan dem i princip är desamma som när antalet resor studeras. 
 
Transportarbetet för tåg i JA uppgår till 9.5 miljarder pkm/år. Höghastighetsal-
ternativen genererar årliga transportarbetesmängder på mellan 11.1–11.6 mil-
jarder pkm för tåg. Detta innebär ökningar på 16-21 % jämfört med JA. Stam-
banealternativet ger upphov till ett transportarbete för tåg på 10.3 miljarder 
pkm/år vilket är 8 % högre än i JA.  
 
Jämfört med JA är utvecklingen av transportarbetet och utvecklingen av antalet 
resor näst intill densamma i US1 och US2, vilket innebär att medelreslängden i 
princip är oförändrad jämfört med i JA. I US4 och Stambanealternativet är ut-
vecklingen av transportarbetet några procentenheter lägre än utvecklingen av 
antalet resor vilket innebär att medelreslängden på tåg sjunker något i dessa 
scenarier jämfört med i JA.  

11.2 Samhällsekonomi  
Nedan följer en jämförelse av de scenarier som presenterats i denna rapport. 
Den första tabellen visar en översiktlig jämförelse mellan de olika alternativen. 
Därefter följer en mer detaljerad genomgång av de olika kalkylposterna.  
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Övergripande jämförelse 

Av tabellen nedan framgår att de största nyttorna kommer ifrån US2, följt av 
US4 och US1. I samtliga dessa scenarier är konsumentöverskott den största pos-
ten, medan skillnaden mellan dem huvudsakligen förklaras av olika producent-
överskott.  
 
Alternativet Stambanan har ungefär samma producentöverskott som US1 och 
US4, men lägre konsumentöverskott. För US1 och US4 är de totala nyttorna 
likvärdiga. 
 

Tabell 11-1. Övergripande jämförelse (miljarder kr, diskonterat över kalkylperioden). 

 US1 US2 US4 Stambanan 

Producentöverskott 12,9 30,7 19,5 14,5 

Konsumentöverskott 42,8 43,7 35,7 17,5 

Budgeteffekter -3,9 -1,2 -1,8 0,0 

Externa effekter 4,6 5,4 4,4 2,3 

DoU samt reinvesteringar  0,1 0,2 0,1 0,1 

Restvärde32      

Totalt 56,7 78,8 57,9 34,3 

 
Det skall noteras att då inga investeringskostnader funnits tillgängliga när rap-
porten författades, har det inte varit möjligt att jämföra de totala nyttorna med 
investeringskostnaderna för de olika scenarierna. Det innebär att det inte går att 
säga vilket av ovanstående scenario som är att föredra ur ett samhällsekono-
miskt perspektiv. Likaså har det inte varit möjligt att beräkna något restvärde, 
eftersom detta beräknas baserat på investeringskostnaden.  
 
Det är också viktigt att framhålla är att vissa kalkylposter som tillgänglighet för 
gods, externa effekter på grund av förändrade godsflöden samt drift- och under-
hållskostnad saknas i tabellen ovan. Även om det inte genomförts några beräk-
ningar av dessa effekter går det att få en uppfattning av hur mycket det påverkar 
de olika scenarierna. De scenarier med högst investeringskostnad kommer att få 
högst restvärde, och sannolikt högst drift- och underhållskostnad. I de scenarier 
där nuvarande järnvägsnät avlastas kan den frigjorda kapaciteten användas för 
att utöka trafikeringen av andra tåg, som t.ex. godstrafik33

                                                      
32 Ej tillgängligt då rapporten författades.  

. I dessa scenarier 
borde tillgänglighetsvinsterna för gods- och de externa effekterna från godstra-
fik som flyttas över från väg till järnväg bli högst.  

33 Det är dock möjligt att den frigjorda kapaciteten utnyttjas för t.ex. regionaltåg istället. 
Då WSP inte svarat för trafikupplägg och kodning av linjer har det inte bedömts om så 
är fallet för de scenarier som analyserats.  
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Jämförelse av producentöverskott 

Genom att jämföra resandet i Figur 11-1 och Figur 11-2 med producent-
överskottsberäkningarna i tabellen nedan är det tydligt att det är resandeföränd-
ringarna är strakt korrelerade med de olika kalkylposterna.  
 
Resandet och biljettintäkter för tåg är högst i US2, följt av US1 och US4. Det 
skall dock noteras att fordonskostnaderna för tåg är högre i US1 än i US2, vilket 
beror på att fordonskostnader beräknas både utifrån trafikarbetet (produktionen) 
och antalet resenärer.  
 
För flyg förändras både biljettintäkter och fordonskostnader med resandet. Så-
ledes är förändringarna störst för flyg i scenario US2, följt av US1, US4 och 
Stambanan.   
 
Stambanan har högre producentöverskott än US1, vilket huvudsakligen beror på 
att påverkan på flygmarknaden är mindre.  

Tabell 11-2. Jämförelse av producentöverskott (miljarder kr, diskonterat över 

kalkylperioden). 

 US1 US2 US4 Stambanan 

Biljettintäkter tåg 52,3 55,3 42,4 21,2 

Biljettintäkter flyg -12,5 -13,5 -9,6 -4,5 

Biljettintäkter buss -1,2 -1,2 -1,1 -0,6 

Fordonskostnader tåg  -30,2 -15,4 -16,1 -4,0 

Fordonskostnader flyg 6,0 6,5 4,6 2,2 

Fordonskostnader buss 1,5 1,5 1,6 1,2 

Moms på biljettintäkter -2,2 -2,3 -1,8 -0,9 

Banavgifter -0,8 -0,2 -0,3 -0,2 

Totalt 12,9 30,7 19,5 14,5 

Jämförelse av konsumentöverskott 

Tabellen nedan visar att konsumentöverskottet domineras av långväga resande i 
samtliga scenarier. Konsumentöverskottet blir likvärdigt för US1 och US2, och 
lägre i US4. För Stambanan är konsumentöverskottet avsevärt lägre än för övri-
ga alternativ.   
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Tabell 11-3. Jämförelse av konsumentöverskott (miljarder kr, diskonterat över 

kalkylperioden). 

 US1 US2 US4 Stambanan 

Resuppoffring kollektivtrafik      

     långväga resande 37,4 37,2 29,0 14,0 

     regionalt resande 5,0 5,8 6,2 3,0 

Resuppoffring biltrafik     

     Restider 0,8 0,9 0,8 0,5 

     Reskostnader -0,3 -0,3 -0,3 -0,1 

Godstillgänglighetsvinster, väg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totalt 48,8 47,1 39,3 17,5 

Jämförelse av budgeteffekter 

Tabellen nedan visar att skillnad i budgeteffekter huvudsakligen beror på for-
donskostnader, men att de absoluta skillnaderna mellan de olika scenariona är 
små.    

Tabell 11-4. Jämförelse av budgeteffekter (miljarder kr, diskonterat över kalkylperioden). 

 US1 US2 US4 Stambanan 

Drivmedelsskatt för vägtrafik -2,0 -2,1 -1,8 -0,9 

Moms på biljettintäkter 2,2 2,3 1,8 0,9 

Banavgifter 0,8 0,2 0,3 0,2 

Fordonskostnader ggr (Skf 1-1) -4,8 -1,6 -2,1 -0,1 

Totalt -3,9 -1,2 -1,8 0,0 

Jämförelse av externa effekter 

Förändringen av externa effekter beror huvudsakligen på överflyttning från väg 
till järnväg, vilket innebär att utsläpp och trafikolyckor för bil minskar. Den ab-
soluta skillnaden mellan olika scenarion är dock liten.  
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Tabell 11-5. Jämförelse av budgeteffekter (miljarder kr, diskonterat över kalkylperioden). 

 US1 US2 US4 Stambanan 

Luftföroreningar och klimatgaser     

      kollektivtrafik 1,3 1,5 1,0 0,4 

      biltrafik 1,1 1,2 1,0 0,5 

Trafikolyckor     

      kollektivtrafik -0,2 -0,1 -0,1 0,0 

      Biltrafik 3,0 3,1 2,7 1,5 

Marginellt slitage kollektivtrafik -0,5 -0,2 -0,2 -0,2 

Externa effekter gods på grund av över-
flyttning från väg till järnväg34

 
 

   

Totalt 4,6 5,4 4,4 2,3 

 
 

                                                      
34 Ej tillgängligt då rapporten författades.  
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12 Jämförelse mot SoU 2009:74 
Under 2009 gjordes en statlig utredning om Höghastighetsbanor, SoU 2009:74. 
De analyserna avsåg Europakorridoren med samma upplägg som i US1 i denna 
rapport (benämnd ”denna studie” nedan). I SoU 2009:74 svarade Järnvägsgrup-
pen på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) för resandeprognoserna, och WSP 
för de samhällsekonomiska kalkylerna35

12.1 Skillnad i prognoser 

. Nedan finns en jämförelse mellan be-
räkningarna som genomförts i denna rapport och de som låg till grund för SoU 
2009:74.  Det har även gjorts ett försök till att förklara skillnaderna mellan de 
två analyserna.  

Nedan finns en sammanställning över resandet i de två studierna. I Tabell 12-1 
finns resandet för JA och UA enligt SoU 2009:74, medan det beräknade resan-
det i denna studie finns i Tabell 12-2.  

Tabell 12-1. Förändrat transportarbete i SoU 2009:74 mellan JA och UA år 2020 

(miljoner personkilometer per år).  
 

Jämförelseal-
ternativ 

Utredningsalter-
nativ Förändring 

Tåg 16 800 24 500 +7 700 +45% 

Flyg 6 600 5 000 -1 600 -24% 

Buss 7 200 7 100 -100 -2% 

Bil 101 600 98 500 -3 100 -3% 

Totalt 132 300 135 200 2 900 +2% 

 

                                                      
35 De samhällsekonomiska beräkningarna finns dokumenterade i WSP Rapport 2009:20.  
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Tabell 12-2. Förändrat transportarbete i denna studie mellan JA och UA år 2030 
(miljoner personkilometer per år)36

 

. 

Jämförelsealternativ Utredningsalternativ 

Förändring 
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Tåg/buss 12 100 19 500 31 600 14 000 19 900 33 900 +2 300 +8% 

Flyg 5 800   5 500  5 500 -300 -5% 

Bil 28 200 117 300 145 600 27 600 117 200 144 900 -700 -0% 

Totalt 46 100 136 800 182 900 47 100 137 100 184 200 1 300 +1% 

 
I Tabell 12-2 har tåg och buss slagits samman eftersom det inte sparas separata 
resandematriser för tåg och buss i de regionala prognoskörningarna med Sam-
pers. De nationella modellanalyserna visar att det är små förändringar för buss, 
och eftersom höghastighetståg främst påverkar det långväga resandet kan det 
antas att det är små förändringar för buss även i de regionala prognoserna. Net-
toförändringen beror alltså huvudsakligen på förändrat resande med tåg.  
 
Prognosresultaten som visas i Tabell 12-1 och Tabell 12-2 kommer ifrån två 
olika modellsystem, SamVips respektive Sampers/ny modell. De två modellsy-
stemen är kalibrerade mot olika nulägesresande, och prognoserna görs på helt 
skilda sätt. Detta, tillsammans med att de avser prognosår 2020 respektive 2030, 
gör att utgångsläget (JA) skiljer i de båda analyserna. I denna studie är det totala 
resandet ca 183 miljarder personkm per år, vilket är knappt 40% högre än i 
SoU 2009:74. Skillnaden är störst för tåg/buss (32 jämfört med 24 miljarder 
personkkm per år) och bil (146 jämfört med 102 miljarder personkm per år).  
 
I UA är skillnaden för det totala transportarbetet i de olika studierna ungefär 
detsamma som i JA. I denna studie är det totala transportarbetet ca 184 miljar-
der personkm per år, vilket är 36 % högre än i SoU 2009:74. Däremot är det 
stor skillnad i förändring för olika färdmedel. I denna studie har tågresandet 
ökat med ca 2,4 miljarder personkm per år, flyg minskat med 0,3 miljarder per-
sonkm per år och bil minskat med 0,7 miljarder personkm per år. I SoU är de 
absoluta resandeförändringarna 3-5 gånger så stora. Orsaken till detta är främst 
att de olika modellerna inte har samma utbudsdata i UA, och att korselasticite-
terna är olika för Sampers/ny modell och SamVips. För tåg är utbudsdata lik-

                                                      
36 Regionalt resande baseras på en Sampers-körning som Trafikverket genomfört för 
scenario US1.  
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värdigt37

12.2 Skillnad i samhällsekonomi 

, men i prognosen som låg till grund för SoU 2009:74 antogs kraftiga 
förändringar av flygutbudet. Särskilt stor var förändringen på de sträckor som 
huvudsakligen trafikeras av höghastighetståg. På sträckorna Stockholm-
Göteborg och Stockholm-Malmö minskades flygutbudet med nästan 85 % i UA 
jämfört med JA, medan det i den prognos som ligger till grund för denna analys 
har antagits oförändrat flygutbud. Vidare är prognosverktyget SamVips känt för 
att ha höga korselasticiteter, vilket är ett mått på hur stora överflyttningarna är 
mellan olika färdmedel. De höga korselasticiteterna och det förändrade utbudet 
för flyg medför att nettoökningen för tågresor i SoU 2009:74 blev mångdubbelt 
högre än i denna studie.  

Tabellen nedan visar en jämförande översikt av de samhällsekonomiska kalkyl-
posterna i SoU 2009:74 respektive US1 i denna studie. Vissa skillnader kan för-
klaras av att i SoU 2009:74 beräknades aldrig vissa mindre poster som är rena 
transfereringar i en total samhällsekonomisk kalkyl (t.ex. moms på biljettintäk-
ter och banavgifter) då de inte påverkar den sammantagna samhällsekonomiska 
bedömningen. Andra skillnader beror på att vissa poster som drift- och under-
håll, reinvesteringar och investeringskostnad inte tagits fram i denna studie. 
Detta medför att både en jämförelse av nettonyttan för hela projektet, men även 
de enskilda kalkylposterna, måste göras med försiktighet.  
 
Tabell 12-3. Jämförelse mellan samhällsekonomiska kalkylposter i SoU 2009:74 och 

denna studie.  

 SoU 2009:74 Denna studie 

Producentöverskott 52,7 12,9 

Konsumentöverskott 51,1 42,8 

Budgeteffekter -22,7 -3,9 

Externa effekter 34,4 4,6 

Drift och underhåll samt reinvesteringar  -7,5      38 0,1        39

Restvärde 

 

10,7 40

Summa Nyttor 

 

118,8 56,7 

 
Nedan följer en mer detaljerad jämförelse mellan de olika kalkylposterna.  

                                                      
37 WSP har inte haft någon insikt i den exakta kodningen i de olika studierna, men enligt 
uppgifter från KTH och Trafikverket skall trafikutbudet vara likvärdigt.  
38 Avser hela transportsystemet.  
39 Avser enbart väg.  
40 Då inte några investeringskostnader fanns framtagna då rapporten författades har det 
inte varit möjligt att beräkna restvärde.   



 

72 

 

Generella skillnader 

När det görs en beräkning av den totala samhällsekonomiska nyttan används 
resultat ifrån modellens prognosår och en så kallad diskonteringsfaktor. Diskon-
teringsfaktorn påverkas av de variabler som finns med i tabellen nedan.  
 
Tabell 12-4. Diskonteringsfaktor i SoU 2009:74 och denna studie 

 SoU 2009:74 Denna studie 

Prognosår 2020 2030 

Öppningsår 2023    41 2030  

Diskonteringsår 2010 2017 

Kalkylperiod  40 år 40 år 

Diskonteringsränta 4% 4% 

Årlig trafiktillväxt 1,43% 1,10% 

   

Diskonteringsfaktor, beräknat baserat på ovanstående 

faktorer  

15,8 14,6 

 
Det är huvudsakligen skillnaden i årlig trafiktillväxt som förklarar skillnaden i 
diskonteringsfaktorn i de båda analyserna. I SoU 2009:74 användes samma tra-
fiktillväxt som i en tidigare studie av Götalandsbanan42

Producentöverskott 

. I denna studie gjorde 
Trafikverket en revision av den beräknade trafiktillväxten, och beräknade trafik-
tillväxten till 1,1% per år. Om trafiktillväxten varit 1,43% även i denna studie, 
hade de samhällsekonomiska nyttorna över hela kalkylperioden ökat med ca 
5%. 

Tabellen nedan visar en jämförelse av producentöverskott beräknat i 
SoU 2009:74 och i denna studie. I SoU 2009:74 var producentöverskottet näs-
tan fyra gånger så stort, vilket kan förklaras av den stora ökningen av antalet 
tågresenärer. Ökat antal tågresenärer medför både ökade kostnader och intäkter 
för tågresenärer, men då intäkterna ökar mer än kostnaderna medför det ett hög-
re producentöverskott.  
 
Moms på biljettintäkter och banavgifter beräknades aldrig i SoU 2009:74 efter-
som motsvarande kalkylposter (fast med omvänt tecken) finns med även i bud-
geteffekter. Det samhällsekonomiska nettoresultatet påverkas alltså inte av att 
de exkluderats, men om beräkningarna genomförts på samma sätt i denna studie 
hade producentöverskottet blivit 15,9 miljarder.  
                                                      
41 75% utnyttjande 2023, full trafik 2025.  
42 Tabell 1.2. i Banverkets rapport Götalandsbanan Resultat SampersSamkalk 2009-02-
17 
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Tabell 12-5. Jämförelse av producentöverskott (miljarder kr, diskonterat över kalkylperio-

den)   

 

SoU 2009:74 Denna studie 

Biljettintäkter tåg 132,6 52,3 

Biljettintäkter flyg -58,2 -12,5 

Biljettintäkter buss 0 -1,2 

Fordonskostnader tåg  -59,9 -30,2 

Fordonskostnader flyg 38,1 6,0 

Fordonskostnader buss 0 1,5 

Moms på biljettintäkter 
43

-2,2 
 

Banavgifter -0,8 

Totalt 52,7 12,9 

 

Konsumentöverskott 

Tabellen nedan visar en jämförelse av konsumentöverskott beräknat i SoU 
2009:74 och i denna studie. Den totala konsumentöverskottsnyttan blev högre i 
SoU 2009:74, vilket huvudsakligen förklaras av tillgänglighetsvinster för gods-
trafik inte beräknats i denna studie.  
 
Att konsumentöverskottsnyttan är ungefär lika stor i båda studierna trots stora 
skillnader i tågresandet, kan eventuellt förklaras att resandet med tåg i JA (se 
Tabell 12-1 och Tabell 12-2) är högre i denna studie, men även av att det kraftigt 
förändrade flygutbudet minskade konsumentöverskottet för de kvarvarande 
flygresenärerna i SoU 2009:7444

                                                      
43 Beräknades aldrig i SoU 2009:74. Detta påverkar inte det samhällsekonomiska netto-
resultatet eftersom samma post finns med under budgeteffekter (fast med omvänt teck-
en).  

.  

44 För att ge ett mer definitivt svar på hur mycket de olika faktorerna påverkar skulle det 
vara nödvändigt att göra en detaljerad jämförelse av konsumentöverskottsberäkningarna 
i de båda analyserna.  
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Tabell 12-6. Jämförelse av konsumentöverskott (miljarder kr, diskonterat över kalkylperi-
oden)   

 

SoU 2009:74 Denna studie 

Förändrad resuppoffring kollektivtrafik långväga resande 
44,7 

37,4 

Förändrad resuppoffring kollektivtrafik regionalt resande 5,0 

Förändrad resuppoffring biltrafik, restider  

0         45

 

 

0,8 

Förändrad resuppoffring biltrafik, reskostnader -0,3 

Godstillgänglighetsvinster, väg 0,0 

Godstillgänglighetsvinster, järnväg 6,4 46

Totalt 

 

51,1 42,8 

Budgeteffekter 

Tabellen nedan visar en jämförelse av budgeteffekter beräknade i SoU 2009:74 
och i denna studie. De stora skillnaderna mellan kalkylerna är posten drivme-
delsskatt. Moms på biljettintäkter och banavgifter beräknades aldrig i SoU 
2009:74 eftersom motsvarande kalkylposter (fast med omvänt tecken) finns 
med även i producentöverskott. Det samhällsekonomiska nettoresultatet påver-
kas alltså inte av att de exkluderats, men om beräkningarna genomförts på 
samma sätt i denna studie hade budgeteffekterna blivit -6,9 miljarder. 
   
Tabell 12-7. Jämförelse av externa effekter (miljarder kr, diskonterat över kalkylperioden) 

 SoU 2009:74 Denna 

studie 
Drivmedelsskatt för vägtrafik 

-18.1 -2,0 
Moms på biljettintäkter 47 2,2  
Banavgifter 

0,8 
Fordonskostnader ggr (Skf 1-1) 

-4.6 -4,8 
Totalt 

-22.7 -3,9 

 

Externa effekter 

Tabellen nedan visar en jämförelse av externa effekter beräknade i SoU 2009:74 
och i denna studie. De stora skillnaderna i kalkylerna beror på de stora över-
flyttningarna från flyg och bil i prognoserna som låg till grund för beräkningar-
na till SoU 2009:74 (se Tabell 12-1 och Tabell 12-2), samt att det även beräknades 

                                                      
45 I SoU 2009:74 antogs det att restider på väg inte förändrades. 
46 Ej tillgängligt då rapporten författades.  
47 Beräknades aldrig i SoU 2009:74. Detta påverkar inte det samhällsekonomiska netto-
resultatet eftersom samma post finns med under producentöverskott (fast med omvänt 
tecken).  
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minskade externa effekter på grund av överflyttning av gods från väg till järn-
väg.  
   
Tabell 12-8. Jämförelse av externa effekter (miljarder kr, diskonterat över kalkylperioden) 

 SoU 2009:74 Denna 

studie 

Luftföroreningar och klimatgaser, kollektivtrafik 
13,5 

1,3 

Luftföroreningar och klimatgaser, biltrafik 1,1 

Trafikolyckor, kollektivtrafik 
13,0 

-0,2 

Trafikolyckor, biltrafik 3,0 

Marginellt slitage kollektivtrafik -1,2 -0,5 

Externa effekter gods på grund av överflyttning från väg till järnväg 7,8 48

Totalt 

 

33,1   49 4,6  

 

Drift- och underhåll samt reinvesteringar 

Tabellen nedan visar en jämförelse av drift- och underhåll samt reinvesteringar 
beräknade i SoU 2009:74 och i denna studie. I denna studie har det inte gjorts 
några beräkningar för drift- och underhåll för kollektivtrafik, varför en jämfö-
relse mellan de båda analyserna knappast är meningsfull.   
 
Tabell 12-9. Jämförelse av drift- och underhåll samt reinvesteringar (miljarder kr, diskon-

terat över kalkylperioden) 

 SoU 2009:74 Denna stu-

die 

Vägtrafik 1,3 0,1 

Kollektivtrafik -7,5 50

Totalt 

 

-6,5       51 0,1  

 

Restvärde 

I SoU 2009:74 beräknades det diskonterade restvärdet till 10,4 miljarder kr. I 
denna studie har det inte tagits fram någon investeringskostnad, varför inget 
restvärde kunnat beräknas.   

                                                      
48 Ej tillgängligt då rapporten författades.  
49 I WSP rapport 2009:20 står det 34,4 miljarder kr. I denna rapport har marginellt slita-
ge  för vägtrafik flyttats till drift- och underhåll, därav den lägre siffran.  
50 Ej tillgängligt då rapporten författades.  
51 I WSP rapport 2009:20 står det -7,5 miljarder kr. I denna rapport har marginellt slita-
ge för vägtrafik flyttats från externa effekter, därav den högre siffran.  
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13 Hur påverkas prognoserna av nya 
indata till år 2030 

13.1  Socioekonomiska indata och bilinnehav 
Som konstaterats tidigare har prognosår 2030 använts vid analyserna i det här 
projektet52, vilket innebär en skillnad gentemot de analyser som genomfördes 
inom exempelvis Åtgärdsplaneringen 2010-2021 (ÅP) och SoU 2009:74, där 
prognosår 2020 användes. Skillnaden mellan de olika prognosåren består bl a av 
förändringar av SAMS-data53

 
, flygtaxor samt körkostnad för bil.  

I det här kapitlet redovisas hur resultaten i JA-scenariot påverkas av att nya 
SAMS-data för år 2030 har tagits fram och använts i det här projektet istället för 
de 2020-data som användes i t ex Åtgärdsplaneringen 2010-2021.  
 
I Tabell 13-1 redovisas resultaten från den JA-prognos som använts som jämförel-
sealternativ i det här projektet, d v s med SAMS-data för år 2030. För att renod-
la SAMS-datas påverkan på modellresultaten har icke modellerbara resor, så 
som utrikes tågresor och tågresor till/från Arlanda exkluderats från resultaten i 
tabellen, vilket gör att tågresultaten skiljer sig gentemot motsvarande resultatta-
bell i kapitel 0. 

Tabell 13-1. Resultat JA – SAMS-data 2030 
Antal långväga resor  
JA – SAMS-data 2030, exkl tilläggsresor (miljoner resor/år) 

 Arbete Privat Tjänste TOTALT Fmd-andel 

Tåg 6,8 15,9 5,0 27,7 14,7% 

Flyg 1,8 4,2 4,2 10,2 5,4% 

Buss 0,9 7,3 0,6 8,8 4,7% 

Bil 15,5 108,8 17,5 141,7 75,2% 

Summa 25,0 141,1 29,1 195,2 100,0% 

 
I Tabell 13-2 redovisas resultaten från en JA-prognos där SAMS-data för år 2020 
har använts istället för data för år 2030.  
 
 

                                                      
52 År 2050 har också använts som prognosår, men enbart för beräkning av tillväxttal (se 
kapitel 5).  
53 SAMS-data består av socioekonomiska data såsom befolkning, sysselsättning och 
inkomst samt även uppgifter kring bil- och körkortsinnehav. 
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Tabell 13-2. Resultat JA – SAMS-data 2020 
Antal långväga resor  
JA – SAMS-data 2020, exkl tilläggsresor (miljoner resor/år) 

  Arbete Privat Tjänste TOTALT Fmd-andel 

Tåg 5,1 13,3 4,2 22,5 13,6% 

Flyg 1,2 3,2 2,8 7,2 4,3% 

Buss 0,7 6,7 0,6 7,9 4,8% 

Bil 11,5 100,2 16,6 128,4 77,3% 

Summa 18,5 123,3 24,1 166,0 100,0% 

 
I diagrammet i Figur 13-1 visas totalt antal resor för de båda ovan nämnda JA-
prognoserna, d v s med SAMS-data för år 2020 respektive år 2030. 

Figur 13-1. Antal långväga resor 

 
 
Ovanstående jämförelse visar att resandet påverkas mycket av vilka SAMS-data 
som används. Bilresandet påverkas mest i absoluta termer medan flygresandet 
förändras mest relativt sett. Flygresande ökar med 42 % om SAMS-data för år 
2030 används istället för data för år 2020, och tågresandet ökar med 5,2 
miljoner resor/år mellan 2020 och 2030. Detta motsvarar en resandeökning på 
23 %.  
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