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Sammanfattning 
 

Trafikverket har utrett ett fortsatt engagemang i tågtrafiken på Stångådalsbanan 

Kalmar-Linköping och Tjustbanan Västervik-Linköping. Nuvarande avtal gäller fram till 

juni 2014. 

 

Trafikverkets engagemang ska baseras på att lösa brister i tillgängligheten. De största 

bristerna i tillgängligheten för kommuner längs båda sträckningarna gäller tillgänglighet 

till internationella resor (kriterium 3) och till storstäder (kriterium 4). Om trafiken på 

Stångådalsbanan och Tjustbanan skulle tas bort försämras tillgängligheten även till 

regionsjukhus (kriterium 5) samt till och från Stockholm (kriterium 1 och 2) 

 

Insatser ska i första hand göras för kommuner som (utan insats) har dålig tillgänglighet i 

minst tre av analysens sju kriterier. För Stångådalsbanan gäller detta för Högsby och 

Hultsfred. Trafiken förbättrar även tillgängligheten för Mönsterås och Oskarshamn från 

dålig till god tillgänglighet i ett kriterium och ger ett flertal förbättringar från acceptabel 

till god tillgänglighet. Alternativa sätt att förbättra tillgängligheten för Högsby och 

Hultsfred ger sämre tillgänglighet än trafiken på Stångådalsbanan men bedöms ändå 

kosta minst lika mycket. 

 

Trafiken på Tjustbanan förbättrar bara tillgängligheten för Västervik. Västervik har med 

den avtalade trafiken god eller acceptabel tillgänglighet i alla kriterier. Utan trafiken får 

Västervik dålig tillgänglighet bara i ett kriterium, men försämring från god till 

acceptabel tillgänglighet i ytterligare fyra kriterier. Trafikverket prioriterar insatser för 

kommuner som har dålig tillgänglighet i minst tre kriterier. Det innebär att en insats för 

trafiken längs Tjustbanan inte är prioriterad för åtgärd.  

 

Skillnaden mellan acceptabel och dålig tillgänglighet kan ibland vara liten. Om 

tillgängligheten ligger nära dålig tillgänglighet kan flera kriterier med acceptabel 

standard eventuellt motivera en insats. En kompletterande analys av vilka bristerna är 

visar dock att de kriterier där tillgängligheten utan trafiken på Tjustbanan är acceptabel 

ligger relativt långt från gränsen till dålig tillgänglighet. Restiden är bara marginellt 

sämre än kraven för god tillgänglighet även utan trafiken på Tjustbanan. Det finns 

dessutom möjlighet att ersätta trafiken längs Tjustbanan med busstrafik utan att 

tillgängligheten försämras mer än marginellt. Busstrafiken skulle i detta fall dessutom 

ge en betydligt lägre kostnad även med högre turtäthet än tågtrafiken. 

 

Trafiken på båda banorna uppfyller övriga krav som ställs för ett engagemang. Det 

interregionala resandet är omfattande, trafiken kan inte bedrivas kommersiellt, 

resandet är i mycket liten omfattning av karaktären frekvent pendling, en tillräcklig 

andel av kostnaden kommer från biljettintäkter och kostnaderna bedöms preliminärt 

rymmas inom Trafikverkets anslag för trafikavtal.  
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Slutsatsen av utredningen är en rekommendation att ingå ett nytt samverkansavtal om 

trafik på Stångådalsbanan, men inte Tjustbanan. Ett basutbud med två dagliga 

dubbelturer på Stångådalsbanan beräknas preliminärt kosta ca 17,9 Mkr i 2011 års 

kostnadsläge. Från denna summa ska dock kostnader för biljettsubventioner räknas 

bort. Den slutliga summan blir alltså lägre än den här angivna. En försiktig beräkning av 

subventionen utifrån ett bedömt kommersiellt biljettpris ger att den preliminära 

summan behöver justeras med ca 1 Mkr, d v s till ca 16,9 Mkr, vilket föreslås vara 

utgångspunkt för kommande avtal.  

 

I samband med utredningen av trafiken på Stångådalsbanan och Tjustbanan har 

Trafikverket ombetts att åter studera möjligheten till en insats för trafiken på den s k 

”Bockabanan”, sträckan Nässjö-Hultsfred-Oskarshamn. Utredningen visar att banan 

inte förbättrar tillgängligheten i någon större utsträckning och att några andra tungt 

vägande skäl för en insats inte heller kunnat hittas. Slutsatsen är att en insats för 

Bockabanan inte är motiverad. 

 

I nuvarande avtal finns möjlighet att utlösa en option för ytterligare maximalt två år, 

t o m juni 2016. Alternativt kan ett nytt avtal upphandlas redan från 2014. Optionen 

kan utlösas i sin helhet eller för en kortare tid. Att utlösa optionen för en kortare tid 

kan ge möjlighet att klara alla förberedelser inför upphandling av ett nytt avtal. Men 

optionen kan även, om så önskas, användas som en övergångsperiod innan de nya 

förutsättningarna för Trafikverkets åtagande enligt denna utredning träder i kraft. En 

sådan övergångsperiod skulle kunna ge RKTM möjlighet att anpassa verksamheten till 

den nya situationen. Liknande övergångsperioder och nedtrappning av ersättningen 

har tidigare tillämpats i trafikavtal där statens åtagande minskat.  
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1 Inledning 
 

1.1 Syfte 

 

En av Trafikverkets uppgifter är att verka för en grundläggande tillgänglighet i den 

interregionala kollektiva persontrafiken (Förordning (2010:185) med instruktion för 

Trafikverket, 1§). Trafikverket har möjlighet att teckna avtal om transportpolitisk 

motiverad interregional kollektivtrafik, förutsatt att trafiken inte upprätthålls i annan 

regi och att den saknar förutsättningar för att bedrivas kommersiellt (12§ a-c ).  

 

Tågtrafiken på Stångådalsbanan (sträckan Linköping-Kalmar) samt Tjustbanan (sträckan 

Linköping- Västervik) är en trafik som ansetts vara transportpolitiskt motiverad. Idag 

bedrivs trafiken av Veolia Transport Sverige AB med ersättning från så väl staten 

(Trafikverket) som regionala kollektivtrafikmyndigheter. Innevarande avtal reglerar den 

trafik som bedrivs på sträckorna till och med den 14 juni 2014. Denna utredning utgör 

underlag för beslut om samt hur ett eventuellt fortsatt statligt engagemang i 

tågtrafiken bör se ut i framtiden.  

 

Bild 1 Karta över trafiken 

 
Stångådalsbanan (röd linje) samt Tjustbanan (blå linje) är trafik som tidigare ansetts vara 
transportpolitiskt motiverad och vars avtal löper ut 2014. 
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1.2 Vad avgör om Trafikverket ska engagera sig i viss 

kollektivtrafik?  

 

En förutsättning för att Trafikverket ska engagera sig i en viss kollektivtrafik är den 

bedöms vara transportpolitisk motiverad. För att så ska ske måste trafiken ge mätbara 

förbättringar i den interregionala tillgängligheten för kommuner som, utan den aktuella 

trafiken, har en bristande tillgänglighet1. Ytterligare villkor för ett statligt engagemang 

är t ex att trafiken inte upprätthålls (eller ska upprätthållas) av annan aktör samt att 

trafiken inte går att bedrivas kommersiellt. (Trafikverket 2012)  

 

En utredning om interregional kollektivtrafik initieras när Trafikverket genom sin 

rutinmässiga kartläggning uppmärksammat tillgänglighetsbrister för en eller flera 

kommuner, eller när ett befintligt trafikavtal är på väg att löpa ut. Det sistnämnda är 

anledningen till denna utrednings tillkomst.  

 

Huruvida en trafik är transportpolitiskt motiverad eller inte, vilken utformning den bör 

ha, om det finns förutsättningar att bedriva trafiken kommersiellt eller i samverkan 

med andra aktörer, vilken eventuell ersättning som är rimlig, mm, utvärderas efter ett 

antal olika kriterier i olika utredningssteg. Utredningsstegen följer Trafikverkets (och 

tidigare Rikstrafikens) rutin för utredningar om transportpolitiskt motiverad 

interregional kollektiv persontrafik (Trafikverket 2012) och listas i Bild 2 nedan.  

 

  

                                                           
1Trafikverket mäter interregional tillgänglighet genom att analysera resmöjligheterna från/till en 
kommunhuvudort utifrån sju olika kriterier, se Bilaga 2. 
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Bild 1 Utredningsprocessen  

 

Utredningsprocessen enligt Trafikverkets rutin för utredningar om transportpolitiskt 
motiverad interregional kollektiv persontrafik (Trafikverket 2012).  

 

  

Utredningsprocessens olika steg i utredningar 

om eventuellt engagemang i interregional 

kollektiv persontrafik 

 

1. Behovsanalys 

 Tillgänglighetsanalys 

 Bristanalys 

2. Bedömning om trafiken kan drivas kommersiellt 

3. Bedömning om samverkansinsats 

4. Bedömning om insatsens prioritet relativt andra insatser 

5. Avstämning mot Trafikverkets villkor för trafikavtal 

 En del av resandet är eller kommer att vara interregionalt 

 Trafiken upprätthålls inte eller ska inte upprätthållas av 

regional kollektivtrafikmyndighet 

 Resandet är inte av karaktären frekvent pendling  

 Resenärerna ska stå för en del av kostnaderna för trafiken 

 Kostnader för trafiken ryms inom Trafikverkets anslag för 

trafikavtal 

6. Avstämning mot transportpolitiska mål 

7. Avstämning mot regionala mål 

8. Utformning av förslag till insats 

9. Remiss 

10. Förslag till insats 
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2 Behovsanalys 
 

En utgångspunkt för utredning av statligt ersatt interregional kollektivtrafik är att 

(geografiska) tillgänglighetsbrister i den interregionala kollektivtrafiken identifieras. 

Trafikverkets avdelning Samhälle, Sektionen för kollektivtrafik och Trafikantgrupper 

genomför i detta syfte varje år en Behovsanalys. Behovsanalysen omfattar egentligen 

dels en tillgänglighetsanalys och dels en bristanalys. Tillgänglighetsanalysen identifierar 

kommuner som har bristande tillgänglighet i kollektivtrafiken för interregionala resor. 

För detta ändamål har ett dataprogram utvecklats som mäter individers möjligheter att 

förflytta sig med ett kollektivt färdmedel2. Detta sker genom att möjligheten att resa 

från en viss kommunhuvudort till en målpunkt (d v s en annan kommunhuvudort eller 

en flygplats) mäts och värderas. Analysen baseras på verkliga resmöjligheter med 

samtliga linjer i det svenska kollektivtrafiknätet, samt kopplingar till grannländerna, 

från Samtrafikens databas (se Bilaga 2, eller Trafikverket 2012, för närmare beskrivning 

av de tillgänglighetskriterier som ingår i analysen). Tillgängligheten mäts genom analys 

av sju kriterier3 samt Trafikverkets bedömning om vad som kan anses vara en god, 

acceptabel eller dålig tillgänglighet till olika resmål. Kriterierna innehåller krav på 

maximala restider, vistelsetider, när på dagen resorna behöver ske, med mera för att 

uppnå en acceptabel eller god tillgänglighet. Uppfylls inte dessa krav är tillgängligheten 

dålig. I modellen illustreras detta på en kartbild där en kommun får grön, gul, eller röd 

färg – vilket symboliserar god, acceptabel eller dålig tillgänglighet – beroende på hur 

väl ett visst kriterium uppfylls.  

 

 

Tillgängligheten i Kalmar- och Östergötlands län 
De kommuner som berörs längs Stångådalsbanan är Kalmar, Mönsterås, Högsby, 

Hultsfred, Vimmerby, Kinda och Linköping. Via en sidolinje som ansluter i Berga 

förbinds även Oskarshamns kommun. För Tjustbanan berörs kommunerna Västervik, 

Åtvidaberg och Linköping.  

 

  

                                                           
2 Flyg, färja, buss eller tåg. 
3 Följande kriterier används:  

 Kriterium 1: Till Stockholm 

 Kriterium 2: Från Stockholm 

 Kriterium 3: Internationella resor 

 Kriterium 4: Storstäder och storstadsalternativ 

 Kriterium 5: Region- eller universitetssjukhus 

 Kriterium 6: Universitets- och högskoleorter 

 Kriterium 7: Alternativa större målpunkter 
Se Bilaga 2 för en mer detaljerad beskrivning av kriterierna. 
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Bild 2 Karta över trafiken 
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2.1 Tillgängligheten för kommuner längs 

Stångådalsbanan 

För närvarande ersätter Trafikverket två av sju dagliga turer i vardera riktningen längs 

sträckan Linköping-Kalmar.4  När Trafikverkets tillgänglighetsanalys genomförs utifrån 

dagens trafik ger det nedanstående resultat (Tabell 1).  

 

Tabell 1 Tillgänglighet för kommuner längs Stångådalsbanan med nuvarande trafik 

Kommun K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Linköping grön grön gul grön grön grön grön 

Kinda grön grön röd gul grön grön gul 

Vimmerby grön grön röd röd grön grön grön 

Hultsfred gul grön röd röd grön grön grön 

Mönsterås grön grön gul gul grön grön grön 

Högsby gul gul röd röd grön gul gul 

Oskarshamn grön grön gul gul grön grön gul 

Kalmar grön gul gul gul grön grön grön 

 

Tillgänglighet med nuvarande trafik, d v s den trafik som avtalats med hjälp av Trafikverket 

och RKTMs sammantagna ersättningar. OBS, K1-K7 står för Kriterium 1-7. Grön, gul och röd 

står för god, acceptabel respektive dålig tillgänglighet. Se även Bilaga 2 för närmare 

beskrivning av de olika kriterierna. 

 

Det är svårt att veta exakt vilka effekter ett statligt tillbakadragande från trafiken skulle 

ge för förändringar på kommunernas tillgänglighet. Med risk för viss överdrift vad 

gäller de negativa effekter analyseras förändringar i tillgängligheten utifrån ett scenario 

att samma trafik som idag bedrivs, respektive att ingen tågtrafik bedrivs på den 

aktuella sträckan.5 Tabell illustrerar vilka tillgänglighetsförändringar som kommunerna 

längs Stångådalsbanan skulle få om (all) trafik längs banan skulle upphöra.  

 

                                                           
4 Trafikverket ger som regel endast ersättning för ett basutbud, vilket innebär två dubbelturer per dygn (Trafikverket 

2012, s.22).   
5Tillgängligheten i denna utredning analyseras utifrån ett scenario där 1) all trafik är kvar, d v s både den statligt och den 

regionalt ersatta och 2) ett scenario där all trafik tas bort, d v s  både den statligt och den regionalt ersatta. Då 

Trafikverkets ersättning i detta fall endast avser en mindre del (30%) av den trafik som bedrivs kan det framstå som 

lämpligare att studera tillgänglighetsförändringar enbart utifrån att den statligt ersatta delen av trafiken bibehålls 

respektive tas bort. I nuvarande avtal specificeras dock inte vilka turer som ersätts av Trafikverket och vilka som ersätts 

av RKTM. Även om detta hade specificerats, hade det varit svårt för Trafikverket att bedöma vilka effekter ett statligt 

tillbakadragande ger på trafiken och tillgängligheten. Det är ofta morgon- och kvällsturer som förbättrar den  inter-

regionala tillgängligheten och som Trafikverket därför skulle ha ersatt (om de statliga turerna hade varit specificerade i 

avtalet). Dessa turer kan även vara nödvändiga för regionala behov. Vid en minskad budget motsvarade den del som 

staten bidrar med, skulle därför dessa turer ändå kunna finnas kvar, varför en tillgänglighetsanalys utifrån av enskilda 

(”statliga”) turer kan bli ganska missvisande, i alla fall i situationer liknande den för trafiken på Stångådals- och 

Tjustbanan där staten endast står för en liten del av den totala trafiken. Det kan dessutom vara svårt att minska trafiken 

exakt så mycket som staten ersätter, eftersom det ekonomiskt rimliga antalet turer bestäms av hur många tåg som är i 

trafik. Den verkliga minskningen av trafiken kan därför bli större eller mindre än det som motsvaras av statens 

ersättning. 
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Tabell 2 Förändring i tillgänglighet för kommuner längs Stångådalsbanan (helt) utan 

trafik 

Kommun K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Linköping Ingen 

förändring 

Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Kinda Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Åtvidaberg Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Vimmerby gul gul Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring gul 

Hultsfred röd gul Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring gul 

Mönsterås Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring röd Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Högsby Ingen 

förändring röd Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring gul Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Oskarshamn Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring röd Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Kalmar Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Tabell 2 visar vilka tillgänglighetsförändringar som skulle uppstå för olika kommuner när 

nuvarande trafik (Tabell 1) jämförs med en tänkt situation där ingen tågtrafik alls bedrivs 

längs Stångådalsbanan, dvs inte heller den trafik som i dagsläget ersätts av RKTM.  

 

Tabell 2 visar att Hultsfreds kommun, som redan med Stångådalstrafiken har dålig 

tillgänglighet i två kriterier (kriterium 3 och 4), utan trafik får dålig tillgänglighet även 

när det gäller resor till Stockholm (kriterium 1).  

 

Även Högsby – som liksom Hultsfred redan i dagsläget har relativt dålig tillgänglighet – 

skulle få en ytterligare försämrad tillgänglighet om trafiken försvann. För Hultsfred 

skulle det innebära en försämrad (dålig) tillgänglighet när det gäller resor från 

Stockholm (kriterium 2). 

 

Kommunerna Mönsterås och Oskarshamn skulle vid trafikens upphörande gå från god 

till dålig tillgänglighet till region- och universitetssjukhus (kriterium 5).  

 

Enligt Trafikverkets rutin för utredningar om transportpolitiskt motiverad interregional 

kollektiv persontrafik, ska insatser i första hand göras för kommuner som (utan insats) 

har dålig tillgänglighet i minst tre av analysens sju kriterier (Trafikverket 2012). Upphör 

trafiken längs Stångådalsbanan får två kommuner i området dålig tillgänglighet i tre 

kriterier vilket motiverar ett fortsatt statligt stöd till trafiken. Dessa kommuner är 

Hultsfred och Högsby. Även två andra kommuner längs banan får en acceptabel till-

gänglighet, i stället för dålig tillgänglighet, på grund av trafiken i ett kriterium vardera 

(Mönsterås och Oskarshamn). Därutöver bidrar trafiken med förbättringar från accep-

tabel till god tillgänglighet ytterligare sex fall (varav två vardera för redan otillgängliga 

Hultsfred och Högsby). Sammantaget talar detta för ett fortsatt statligt engagemang i 

tågtrafiken på Stångådalsbanan, varav den huvudsakliga anledningen till det är för-

bättringarna från tre till två röda kriterier för kommunerna Hultsfred och Högsby. 
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2.2 Alternativa möjligheter att klara tillgängligheten 

för kommuner med bristande tillgänglighet 

Från Hultsfred klaras idag med trafiken på Stångådalsbanan gul standard i Kriterium 1, 

till Stockholm. Standarden ligger nära grön standard, men räcker idag inte riktigt ända 

fram. Till Stockholm klaras restiden på fyra timmar eller ankomst före kl 10.00, men 

båda delarna klaras idag inte med samma avgång. Utan trafiken på Stångådalsbanan 

blir standarden röd.  

 

Med buss skulle resan ta ännu längre tid. Det finns idag bussförbindelse via Västervik 
på ca sex timmar och 45 minuter, men då är det en timmes väntetid i Västervik (därav 
den extra långa restiden). En direktbuss bör klara tidsgränsen för gul standard (fem 
timmar). Med bussar som stannar längs vägen blir restiden längre. Överslagsmässigt 
kan en busstur på sträckan kosta i storleksordningen nio Mkr brutto per år.6 En 
direktbuss Hultsfred-Stockholm bedöms inte få en sådan beläggning att den klarar 
kravet på 20 procents finansiering med biljettintäkter. Det skulle kräva fem 
fullbetalande resenärer per avgång i genomsnitt eller ca 7300 passagerare per år. Det 
är inte rimligt att en sådan efterfrågan skulle kunna uppstå då Hultsfreds kommun har 
ca 13 700 invånare varav ca 5 300 i tätorten. Svenskarna gör i regel fyra av fem resor av 
den här längden med bil, bara åtta procent brukar genomföra dem med buss och 
svenskarna reser i genomsnitt 85 km med buss per invånare och år i de här 
reslängderna (SIKA 2003). De flesta som skulle använda en sådan linje bor i tätorten 
och de flesta som skulle kunna vara fullbetalande (alltså inte ungdom eller pensionär) 
har även tillgång till bil.  

Även om alla i tätorten i snitt skulle gör en resa per år med bussen (vilket alltså är långt 
över genomsnittet, genomsnittsresan per invånare räcker bara till en fjärdedel av resan 
Hultsfred-Stockholm) räcker det inte till för att nå en tillräcklig finansiering.  

 

I Högsby är det tillgängligheten från Stockholm, Kriterium 2, som klaras med trafiken på 

Stångådalsbanan, men inte utan den trafiken. Restiden är idag ca fyra timmar och 30 

minuter, vilket innebär gul standard.  

 

Med de bussförbindelser som finns idag blir restiden till Högsby runt sju timmar via 

Kalmar. Väntetiden kan eventuellt gå att minska något men det finns inga möjligheter 

att komma under sex timmar med befintlig busstrafik. En direktbuss Stockholm-Högsby 

skulle möjligen kunna ge en restid som skulle klara gränsen på fem timmars restid, men 

inte en buss som gör uppehåll längs vägen. Swebus express har idag en restid på fem 

timmar och 15 minuter på sträckan Oskarshamn-Stockholm, vilket innebär en medel-

hastighet på ca 64 km/h. Med den hastigheten även på sträckan till Högsby skulle resan 

ta minst fem timmar och 45 minuter. Överslagsmässigt kan en busstur på sträckan 

kosta i storleksordningen elva Mkr brutto per år7 (två dagliga dubbelturer). En direkt-

buss Högsby-Stockholm bedöms inte få en sådan beläggning att den klarar kravet på 20 

procents finansiering med biljettintäkter. Det skulle även här krävas fem fullbetalande 

                                                           
6 312 km, två dagliga turer i vardera riktningen, 20 kr per km. 
7 368 km, två dagliga turer i vardera riktningen, 20 kr per km. 
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passagerare per tur i genomsnitt eller ca 7 300 passagerare per år. Högsby kommun 

har ca 5 800 invånare varav ca 1 900 i tätorten.  

 

Det går heller inte att på ett rimligt sätt minska kostnaderna genom att göra en enda 

busslinje som löser tillgänglighetsproblemen från både Högsby och Hultsfred till 

Stockholm, eftersom kortaste resväg är olika och en längre resväg ger längre restider 

som inte klarar tillgänglighetsproblemen.  

Sammantaget kan konstateras att det enda alternativet som eventuellt skulle kunna 

lösa tillgänglighetsproblemen för Högsby och Hultsfred är direktbussar till och från 

Stockholm. Restiden blir dock betydligt längre än för tågtrafiken. Bedömningen är att 

direktbussar från Högsby och Hultsfred också kostar minst lika mycket som en fortsatt 

insats i järnvägstrafiken. Risken är dessutom stor att kravet på 20 procents finansiering 

med biljettintäkter inte klaras. Förutom effekterna för de prioriterade kommunerna 

Hultsfred och Högsby ger trafiken på Stångådalsbanan tillgänglighetseffekter även för 

Mönsterås och Oskarshamn. Utan trafiken får de röd standard i Kriterium 5, till region-

sjukhus. Med trafiken på Stångådalsbanan är standarden grön för båda kommunerna. 

Regionsjukhuset ligger i Linköping. Alternativet skulle kunna vara buss till Linköping, 

vilket skulle ge en längre restid och hög kostnad om den inte samordnas med annan 

trafik. Bedömningen är även för Mönsterås att det är svårt att klara gul standard utan 

direktbuss. För Oskarshamn går det att nå Linköping via Norrköping8 på tillräckligt kort 

tid för gul standard, men dagens utbud räcker inte för att kravet på ankomst på 

förmiddagen ska klaras. Det finns vissa möjligheter att komma fram på förmiddagen 

med flera byten, men då blir restiden i stället för lång.  

Trafiken på Stångådalsbanan bedöms därför vara det mest rationella sättet att avhjälpa 

tillgänglighetsbristerna för berörda kommuner eftersom det både ger en god effekt och 

en rimlig kostnad i förhållande till alternativen.  

 

2.3 Basutbud Stångådalsbanan 

Även om trafiken på Stångådalsbanan påverkar tillgängligheten positivt för fler 

kommuner än Hultsfred och Högsby, är det trafik som avhjälper tillgänglighetsbristerna 

just i dessa kommuner som kan motivera ett fortsatt engagemang i trafiken från 

Trafikverkets sida och som kommer att vara föremål för fortsatt diskussion i denna 

utredning. Den nämnda trafiken innebär:  

 En tidig morgontur som ansluter till SJ snabbtåg vid åttatiden i Linköping, för 

ankomst före kl 10.00 i Stockholm. Dagens tåg går 05.40 vilket gärna får flyttas 

fram till ca 06.00 för att ge en rimligare bytestid och kortare total restid.  

 En tur från Linköping och söderut efter 18.00. Återresa från Stockholm bör ske 

efter 16.00. Dagens tur 18.22 ger en rimlig anknytning till SJ:s snabbtåg från 

Stockholm, men kan ligga något tidigare för att ge kortare bytestid.  

                                                           
8 Swebus express till Norrköping, tåg Norrköping-Linköping. 
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 En tur från Linköping och söderut vid åttatiden på morgonen. Turen ger 

möjlighet att resa från Stockholm efter 06.00. Dagens tur 8.23 kan dock ligga 

något tidigare för att minska bytestiden, idag 30 minuter. Framme i Högsby 

10.42.  

 En tur till Linköping med avgång från Högsby tidigast vid 17-tiden. Dagens tur 

17.25 fungerar hyggligt, med anslutning till SJ:s snabbtåg 20.03. Bytestiden kan 

eventuellt minskas något, idag 25 minuter.  

 

2.4 Tillgängligheten för kommuner längs Tjustbanan 

Längs Tjustbanan går det för närvarande åtta dagliga turer i vardera riktningen, varav 

Trafikverket står för två av dessa. Med nuvarande trafik är tillgängligheten för berörda 

kommuner längs sträckan mestadels god. Det är endast i kriterium 3 och 4, tillgänglig-

heten till internationella resor samt till kultur, service och inköp, som tillgängligheten 

är acceptabel (gul standard) och inte god (grön standard). Detta illustreras i Tabell 3. 

 

Tabell 3 Tillgänglighet för kommuner längs Tjustbanan med nuvarande trafik 

Kommun K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Linköping grön grön gul grön grön grön grön 

Åtvidaberg grön grön gul gul grön grön grön 

Västervik grön grön gul gul grön grön grön 
 

Tillgänglighet med nuvarande trafik, d v s den trafik som avtalats med hjälp av Trafikverket 

och RKTMs sammantagna ersättningar. 

 

Utan tågtrafik på den aktuella sträckan försämras tillgängligheten för en av de tre 

kommunerna längs sträckan. På motsvarande sätt som för trafiken på Stångådalsbanan 

är det svårt att beskriva exakt hur stor försämringen skulle bli eftersom Trafikverket 

endast står för en mindre del av den trafik som här bedrivs, se fotnot nr 5. Som fot-

noten beskriver är de förändringar som uppvisas när all trafik tas bort kanske inte det 

troligaste men ett möjligt (det värsta) scenariot. Tabell 4 illustrerar de tillgänglighets-

förändringar som uppstår om trafiken sträckan Linköping-Västervik skulle upphöra.  

 

Tabell 4 Förändring i tillgänglighet för kommuner längs Tjustbanan (helt) utan trafik 

Kommun K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Linköping Ingen 

förändring 

Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Åtvidaberg Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Västervik gul gul Ingen 

förändring röd gul Ingen 

förändring gul 

Skillnader i tillgänglighetsanalysens sju kriterier från nuvarande trafik (Tabell 2) och en tänkt 

situation då ingen tågtrafik alls bedrivs längs Tjustbanan, d v s inte heller den trafik som i 

dagsläget ersätts av RKTM. 

 

Helt utan trafik på sträckan Linköping-Västervik försämras tillgängligheten för 

Västerviks kommun från god till acceptabel tillgänglighet i fyra av de sju kriterierna, och 

från acceptabel till dålig tillgänglighet i ett fall (Kriterium 4 – storstäder och 
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storstadsalternativ). Trafikverket ska prioritera insatser för kommuner med dålig 

tillgänglighet (röd färg) i minst tre kriterier (Trafikverket 2012). Detta innebär att ett 

fortsatt engagemang i trafiken på Tjustbanan inte är prioriterat från Trafikverkets sida. 

Trots att trafiken på Tjustbanan ger tillgänglighetsförbättringar är utgångsläget för, i 

första hand, Västerviks kommun inte tillräckligt dåligt för att en insats ska vara 

motiverad.  

 

2.5 Manuell tillgänglighetsanalys Tjustbanan 

Eftersom tillgänglighetsmodellen utgår från fasta ramar avseende vistelsetider, restider 

och tid på dygnet när en resa ska kunna ske, kan det räcka med en minut för att gå från 

gul till röd standard och vice versa. Att en kommun har två istället för tre röda kriterier 

(och därmed inte är prioriterad för Trafikverkets insatser) kan med andra ord hänga på 

väldigt små marginaler. För att inte detta ska vara helt och hållet utslagsgivande brukar 

Trafikverket komplettera de automatiserade tillgänglighetsanalyserna med manuella 

sådana. I detta avsnitt görs en manuell tillgänglighetsanalys för att säkerställa hur pass 

god tillgängligheten är i de kommuner som uppvisar förbättrad tillgänglighet i form av 

färgförändringar av järnvägstrafiken på Tjustbanan.  

Nedanstående analys har gjorts på så sätt att för varje kommun som får förändringar 

som resulterar i att kommunen har ett rött och minst två gula kriterier (eller två röda 

och minst ett gult kriterium) utan trafiken på Tjustbanan, studera hur långt från röd 

standard kommunen ligger i de gula kriterier som förändras av trafiken.  

Utan den upphandlade trafiken skulle en behovsanalys ge följande resultat:  

Tabell 5 Förändring i tillgänglighet för kommuner längs Tjustbanan (helt) utan trafik 

Kommun K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Linköping Ingen 

förändring 

Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Åtvidaberg Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Ingen 

förändring 
Västervik gul gul Ingen 

förändring röd gul Ingen 

förändring gul 

 

Längs Tjustbanan ligger endast tre kommuner, Linköping, Åtvidaberg och Västervik. 

Tillgängligheten för Linköping får sägas vara mycket god, med grön standard i alla 

kriterier utom kriterium 3, där den är gul. Åtvidaberg och Västervik har båda något 

sämre, men fortfarande generellt god tillgänglighet med befintlig trafik, med gul 

standard endast i kriterium 3 och 4.  

Trafiken på Tjustbanan får tillgänglighetseffekter endast för Västervik, men påverkar 

hela fem kriterier. Det är dock endast i kriterium 4 som tillgängligheten blir röd utan 

trafiken. Hur långt från röd standard ligger då övriga kriterier? 

I kriterium 1, resor till Stockholm har Västervik grön standard med och gul standard 

utan trafiken på Tjustbanan. Med tågtrafiken klaras restidskravet på max fyra timmar, 

utan tågtrafiken ger de bussturer som finns en restid något över fyra timmar. Det är ett 
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större problem att det inte finns bussar som ger ankomst före 10.00, tidigaste ankomst 

är vid 14-tiden. Men kraven för gul standard klaras även om ankomsttiden är sen. 

I kriterium 2, resor från Stockholm har Västervik grön standard med och gul standard 

utan trafiken på Tjustbanan. Även här klaras i flertalet fall inte restidskravet på max 

fyra timmar utan tågtrafiken, snabbaste restid med buss är drygt 4 timmar. Det finns 

en möjlighet att ta sig fram via flyg till Oskarshamn på något under 4 timmar, men det 

kräver 3 byten och ger inte någon större tidsvinst, men möjlighet att komma fram 

något tidigare på förmiddagen.  

I kriterium 4, klaras även med Tjustbanan, inte restidskravet på tre timmar till 

Stockholm, som även här är den aktuella målpunkten i nu gällande modell. Utan 

Tjustbanan är resmöjligheterna så lagda under dagen att kravet på fyra timmars 

vistelsetid inte uppnås, vilket innebär röd standard.  

I kommande modell är vissa justeringar av kriterierna planerade, vilka för trafiken på 

Tjustbanan berör kriterium 4, där även Linköping blir målpunkt. Med Linköping som 

målpunkt klaras restiden även med busstrafik till Norrköping och byte till tåg. Men 

utbudet av busstrafik klarar inte kravet på en enkeltur förmiddag och eftermiddag, så 

standarden i kriteriet blir röd även med förändringarna. 

I kriterium 5 ligger regionsjukhuset i Linköping. Utan trafiken på Tjustbanan blir 

förbindelserna med buss, med den snabbaste förbindelsen via Norrköping. Tidskravet 

på tre timmar för resan klaras inte för alla förbindelser.  

I kriterium 7 nås med trafiken på Tjustbanan Linköping, Norrköping och Kalmar under 

tre timmar. Utan trafiken på Tjustbanan nås bara Norrköping och Kalmar under tre 

timmar, restiden till Linköping blir ca tre och en halv timme.  

Trafiken på Tjustbanan är den enda trafiken från Västervik till Linköping, som utgör 

målpunkt i flera kriterier. Dessutom är det den snabbaste möjligheten att ta sig till 

Södra stambanan och vidare resmöjligheter bl a till Stockholm. Utan trafiken är 

resmöjligheterna betydligt färre från Västervik. Men är de så bristfälliga att de ligger 

nära röd standard? Nej, bedömningen är att de är relativt typiska för gul standard. 

Någon detalj i kriteriet klaras inte, exempelvis restiden eller vistelsetiden. När det 

gäller restidskravet ligger snarast övriga förbindelser relativt nära grön standard. Med 

endast ett rött kriterium i tillgänglighetsanalysen utan den aktuella trafiken kan 

därmed ett fortsatt engagemang i trafiken på Tjustbanan inte motiveras. Det blir 

relativt få turer att välja på, men Trafikverket ställer endast krav på ett basutbud för 

interregionala resor, normalt 2 dagliga turer i vardera riktningen.  

Slutsatsen blir därmed att med de resurser som idag finns för att förbättra den 

geografiska tillgängligheten och den ambitionsnivå som följer av dessa resurser är det 

inte motiverat med en fortsatt insats i trafiken längs Tjustbanan.  

Det finns dessutom möjligheter att ersätta trafiken längs Tjustbanan med en billigare 

busstrafik utan att tillgängligheten försämras mer än marginellt. Enligt tidigare 

utredning inför nu gällande avtal skulle det öka restiden med ca 10 minuter, från ca 1 
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timme 40 minuter till 1 timme 50 minuter. Kostnaden skulle minska avsevärt samtidigt 

som turtätheten kan bli betydligt större, en fördubbling på vardagar och en viss ökning 

även i helgtrafiken föreslogs då som alternativ till tågtrafiken. Nettokostnaden att 

fördela skulle då ha minskat med över 20 Mkr. Vad skillnaden skulle vara idag är 

osäkert, men det finns inget som tyder på att skillnaden i kostnad minskat. 

2.6 Basutbud Tjustbanan 

Om Trafikverket ändå skulle välja att göra en fortsatt insats på Tjustbanan skulle även 

här ett basutbud på två dubbelturer räcka för att klara en förbättring av 

tillgängligheten, jämfört med en situation utan trafiken på banan.  

2.7 Tillgänglighet för kommuner längs Bockabanan 

Trafiken längs Bockabanan var inte igång när tillgängligheten för landet studerades 

senast, i oktober 2011. Det går därför inte att studera effekterna av att ta bort trafiken. 

I stället studeras om det finns tillgänglighetsproblem för berörda kommuner som kan 

åtgärdas med trafiken.  

Tabell 6 Tillgänglighet för kommuner längs Bockabanan med nuvarande trafik 

Kommun K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Jönköping grön grön gul grön grön grön grön 

Nässjö  grön grön gul grön grön grön grön 

Eksjö grön grön röd gul grön grön grön 

Hultsfred gul grön röd röd grön grön grön 

Högsby gul gul röd röd grön gul gul 

Oskarshamn grön grön gul gul grön grön gul 

 

Linjen Nässjö-Oskarshamn berör direkt fem kommuner. Turerna har även anknytning 

till Jönköping, som därmed tagits med i tabellen ovan. Som framgår av tabellen är tre 

av de berörda kommunerna gemensamma med Stångådalsbanan och sträckan 

Hultsfred-Berga (Högsby kommun) är gemensam för båda linjerna. Tillgängligheten till 

interregionala resmål är mycket god för både Jönköping och Nässjö, med god 

tillgänglighet i sex kriterier och acceptabel tillgänglighet i kriterium 3. Eksjö har också 

relativt god tillgänglighet generellt med dålig tillgänglighet bara i ett kriterium (3), god 

tillgänglighet i fem kriterier och acceptabel i ett.  

Hultsfred och Högsby har dålig tillgänglighet i två kriterier vardera med den befintliga 

trafiken på Stångådalsbanan. Kan trafiken på Bockabanan förbättra tillgängligheten 

ytterligare i de kriterier där tillgängligheten är dålig? För båda kommunerna är det 

kriterium 3 och 4 som har dålig tillgänglighet och även för Eksjö var tillgängligheten 

dålig i kriterium 3.  
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I kriterium 3 är det tillgängligheten till större flygplatser med internationell trafik som 

studeras. Aktuella i detta område kan vara Arlanda eller möjligen Kastrup. I båda fallen 

tar resan både för lång tid och det finns inte möjlighet att komma tillräckligt tidigt på 

förmiddagen för att möta kraven i kriteriet. Kriteriet har testats från Eksjö, övriga 

kommuner har ännu längre restider. Från Eksjö går första tåget 6.12 och restiden till 

Arlanda är över 4 timmar. Mot Kastrup finns inget tåg med rimlig bytestid till detta tåg i 

Nässjö eftersom första tåget passerar 7.51 och kommer till Kastrup 10.25. Men även 

med en rimlig bytestid skulle det inte gå att komma till Kastrup tillräckligt tidigt för att 

möta kraven. 

I kriterium 4 förbättrar trafiken på Bockabanan inte tillgängligheten från Hultsfred och 

Högsby. Det är fortfarande en bättre lösning att resa med Stångådalsbanan via 

Linköping, även om den trafiken inte riktigt uppfyller kraven i kriteriet. Både för 

Hultsfred och Högsby är det nära att kraven klaras för gul standard. Kraven klaras på 

vardagar, det är på helgerna det inte finns tillräckligt bra förbindelser.  

Slutsatsen är att tillgänglighetsanalysen inte ger skäl för en insats på sträckan Nässjö-

Oskarshamn. Kan det finnas andra tillgänglighetsskäl för en insats? En aspekt är att 

linjen ger möjlighet att åka tåg till Gotlandsfärjorna i Oskarshamn. En 

försöksverksamhet med anslutningstrafik fick ersättning från Rikstrafiken under en 

period, men avtalet förnyades inte med motiveringen att trafiklösningen med 

anpassning till tidtabellerna för Gotlandsfärjan inte kunde göras tillräckligt bra.   

Även dagens trafik förefaller i stort sett missa målet i detta fall. Vid sökning på resor 

mellan Jönköping och Visby finns det en mängd mer eller mindre dåliga alternativ med 

långa restider eller många byten, oftast båda delarna. Flertalet möjligheter idag går 

med flyg och de färjeanslutningar som kommer upp är i allmänhet via Nynäshamn. 

Under lågsäsong (april 2012) fungerar endast en tur via Oskarshamn, en sen kvällstur 

till Gotland med ankomst vid midnatt. Ett problem i sammanhanget är att färjetrafiken 

är anpassad till godstrafiken, som är stor via Oskarshamn, snarare än till passagerarnas 

möjligheter att resa vidare kollektivt.  

En annan aspekt som påpekats är att linjen kan ses som en resmöjlighet i samverkan 

med sträckan Nässjö-Halmstad, som får ersättning från Trafikverket idag.  

Motivet för engagemanget i linjen Nässjö-Halmstad är enligt tidigare utredning från 

2007 och den samlade bedömning av Rikstrafikens insatser som gjordes 2009 främst 

att förbättra de bristfälliga förbindelserna mellan Jönköpings län och Hallands län. 

Endast en av kommunerna längs sträckningen, Hylte, har större brister i 

tillgängligheten och trafiken gav inga större tillgänglighetseffekter i den analys som 

gjordes 2009. En bidragande orsak till den begränsade effekten är att trafiken i Hylte 

inte ansluter till kommunhuvudorten, varifrån tillgänglighetsberäkningarna utgår. Men 

även om utgångspunkten tas från Torup eller Kinnared, där tåget stannar i kommunen, 

klaras inte restidskraven i de kriterier där tillgängligheten har stora brister, till och från 

Stockholm (kriterium 1 och 2). Med utgångspunkt från stationsorterna klaras däremot 

tillgängligheten till Malmö i kriterium 4. Dessa kriterier påverkas heller inte av trafiken 

på Bockabanan, byte till annan trafik sker i Nässjö respektive Halmstad.  
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Resmöjligheterna för dessa linjer tillsammans har också studerats närmare. I dagsläget 

är det relativt goda möjligheter att resa från Oskarshamn till Halmstad med de båda 

linjerna, tre av fyra avgångar har en rimlig bytestid i Nässjö, ca 15-25 minuter. Åt andra 

hållet går det sämre. Bara en av avgångarna har en någorlunda rimlig bytestid, för 

övriga är det mycket långa bytestider för dessa turer ihop. Dessutom är det så att det 

finns alternativa resmöjligheter som ger ungefär samma restider. Det är ett lovvärt 

initiativ att försöka knyta ihop linjerna med rimliga bytestider, men i detta fall ger det 

inte någon större tillgänglighetseffekt.  

Sammantaget är bedömningen att de hittills diskuterade övriga skälen inte är motiv 

nog för ett engagemang i Bockabanan. 
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3 Kommersiella förutsättningar 
 

Trafikverket har endast mandat att ingå avtal om transportpolitiskt motiverad 

interregional kollektivtrafik som saknar förutsättningar för kommersiell drift 

(12 a §, Förordning 2010:185 med instruktion för Trafikverket).  

 

I fall som den trafiken som är föremål för denna utredning, där trafiken redan idag 

bedrivs med avtalad ersättning från bland annat Trafikverket, bedöms dess 

kommersiella bärkraft utifrån nuvarande kostnadstäckningsgrad.  

 

Som grund för beräkningarna ligger uppgifter som inrapporterats av ansvariga RKTM 

för år 2011. Beräkningarna baseras på kostnader och intäkter från trafiken exklusive 

kostnader och intäkter från eventuell godshantering samt overheadkostnader.  

Tabell 7 

Sträckning 

Kostnadstäckning 

totalt 

 

Linköping – Kalmar 26 %  

Linköping – Västervik 21 %  

 

Slutsatsen är att trafiken på de båda sträckorna inte kan bedrivas kommersiellt. Endast 

ungefär en fjärdedel respektive en femtedel av kostnaden täcks med biljettintäkter.  
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4 Avstämning mot Trafikverkets 

villkor för trafikavtal 
När tillgänglighetsanalys och bristanalys är genomförd finns förslag på möjliga åtgärder 

för att motverka tillgänglighetsbristerna. Dock finns ett antal villkor uppsatta för 

insatser, vilka är att betrakta som restriktioner i det fortsatta utredningsarbetet.  

 

4.1 En del av resandet är eller kommer att vara 

interregionalt 

Trafikverket ger ersättning för interregional kollektiv persontrafik. Om det inter-

regionala resandet är marginellt anses trafiken vara RKTMs ansvar i sin helhet. Ett 

villkor har satts upp att minst 20 procent av det totala antalet personkilometer på 

linjen måste vara interregionalt. Med en interregional resa menar Trafikverket en resa 

som är minst 100 km och som minst passerar en länsgräns eller två kommungränser. 

 

Tabell 8 

Sträckning 

Andel 

interregionala 

personkilometer 

 

Linköping – Kalmar 66 %  

Linköping – Västervik 53 % 

 

I den aktuella trafiken är en betydande andel av resandet interregionalt. Andelen 

interregionala personkilometrar illustreras i tabellen ovan. Villkoret att 20 procent av 

det totala antalet personkilometer på linjerna är interregionala resor uppfylls därmed 

med råge.  

 

 

4.2 Trafiken upprätthålls inte eller ska inte 

upprätthållas av regional kollektivtrafikmyndighet 

Regional kollektivtrafikmyndighet (RKTM) ska tillhandahålla lokal och regional trafik 

inom respektive län. Trafik där det lokala och regionala resandet (mätt i personkilo-

meter) är minst 50 procent är RKTMs ansvar. Trafikverket får dock komplettera, men 

inte ersätta, trafik som i huvudsak faller under RKTMs ansvar, förutsatt att den även 

möjliggör interregionalt resande.  

 

Trafikverket kan överväga att ha huvudansvar för att teckna trafikavtal på linjer där 

minst 50 procent av personkilometrarna genereras av interregionala resor, medan 

RKTM ska ha huvudansvaret för linjer där den interregionala andelen är mindre än 50 

procent. I praktiken har RKTM hittills ofta valt att ta huvudansvaret för att teckna 

trafikavtal även för linjer där det interregionala resandet överväger. Orsaker till detta 
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kan vara att linjen historiskt ingår i RKTMs biljettsystem och planering. Trafikverket bör 

inte motsätta sig en sådan lösning om det finns goda skäl för detta.  

 

I den aktuella trafiken är andelen interregionalt resande över 50 procent. Trafikverket 

gör ändå bedömningen att det är rimligare att RKTM även fortsättningsvis har 

huvudansvaret för att avtal med trafikoperatör tecknas. En anledning till det är att 

trafikhuvudmännen ställer betydligt större krav på frekvens på trafiken på de aktuella 

sträckorna än vad Trafikverket gör, följaktligen står trafikhuvudmännen för en stor del 

av trafikens kostnadstäckning. En annan anledning är att nuvarande ordning visat sig 

fungera bra. 

 

4.3 Resandet är inte av karaktären frekvent pendling  

Det är RKTMs ansvar att ge förutsättningar för daglig pendling till och från resenärens 

eget arbete eller utbildning. Trafikverket ger inte ersättning för resande som överstiger 

tio tur- och returresor per månad och som är till och från eget arbete samt till och från 

utbildning. Resandets karaktär analyseras efter data från de resandeundersökningar 

som genomförs minst en gång per avtalsperiod i all interregional kollektiv persontrafik 

som har avtal om ersättning från Trafikverket, oavsett om Trafikverket har avtal direkt 

med operatör eller samverkansavtal med RKTM.  

 

Tyvärr har inte Trafikverket statistik att tillgå över resande på Stångådals- och Tjust-

banan där andelen frekventa pendlare till och från eget arbete eller utbildning går att 

bryta ut. Detta eftersom frekvens inte mätts i de resandeundersökningar som hittills 

genomförts. I tabellen nedan kan vi dock uttolka att andelen frekventa pendlare inte är 

särskilt hög. För sträckan Linköping-Kalmar är det totala andelen resor över 100 km 66 

procent. Utesluts resor från eget arbete eller utbildning helt, d v s vare sig de är frek-

venta eller ej, är andelen resor över 100 km endast två procentenheter lägre. För 

sträckan Linköping-Västervik är 53 procent av det totala resandet interregionala resor. 

Utesluts alla resor där ärendet varit resa till eget arbete eller utbildning är andelen 51 

procent, det vill säga även här endast två procentenheter lägre.   

 

Tabell 9 

Sträckning 

Andel pkm 
för resor 
≥100km 

Andel pkm 
för resor 
≥100km 
Exklusive 
studier & 

arb 

Andel pkm 
för resor 
<100km 

Andel pkm 
totalt  

    
  

  

Linköping – Kalmar (årsmedel) 66% 64% 34% 100% 

    
  

  

Linköping – Västervik (årsmedel) 53% 51% 47% 100% 
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Andelen resor som är av karaktären frekvent pendling till eller från eget arbete och 

studier är alltså okänt på grund av otillräcklig statistik. Vi kan dock konstatera att det 

rör sig om en mycket liten andel och det inverkar inte på en eventuell insats från 

Trafikverket. Villkoret att trafiken inte är av karaktären frekvent pendling är alltså 

uppfyllt.  

 

 

4.4 Resenärerna ska stå för en del av kostnaderna för 

trafiken 

Trafikverket ställer krav på en kostnadstäckningsgrad på minst 20 procent för linjen. 

Kostnadstäckningsgraden är biljettintäkterna dividerat med bruttokostnaden för linjen. 

Bruttokostnaden för en linje är kostnaden för trafiken, inklusive förstärkningstrafik, 

exklusive 

 administrativa kostnader för trafikhuvudman (overheadkostnader)  

 kostnader för biljettsubventioner 

 andra kostnader som inte är nödvändiga för trafikens utförande, exempelvis 

marknadsföring. 

 

Trafikverket gör inte insatser för godstrafik. Kostnader och intäkter för eventuell 

godstrafik ska därför inte tas med i beräkningen av kostnadstäckningsgraden. För den 

aktuella trafiken ser kostnadstäckningsgraden ut enligt nedanstående tabell. 

 

Tabell 10 

 

 

Slutsatsen är att trafiken på båda sträckorna klarar kravet på minst 20 procents 

kostnadstäckningsgrad, även om marginalen är relativt liten för sträckan Linköping-

Västervik. 

 

 

4.5 Kostnader för trafiken ryms inom Trafikverkets 

anslag för trafikavtal 

Trafikverket tilldelas varje år en budgetram, som bestämmer omfattningen av 

myndighetens avtalsverksamhet. Det innebär att även om trafik kan anses vara 

motiverad utifrån Behovsanalysen och övriga villkor/kriterier, är de ekonomiska 

resurserna en begränsning. Trafikverket kan därför utifrån ekonomiska argument ge 

Sträckning Kostnadstäckning 

 

Linköping – Kalmar 26 % 

Linköping – Västervik 21 % 
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annan ersättning än vad som framkommer av utredningarna eller helt avstå från att ge 

ersättning för viss trafik.9 

 

Idag ligger Trafikverkets ersättning till tågtrafiken på Stångådals- och Tjustbanan 

sammantaget på 21 miljoner kronor per år. Trafikverket bedömer att en total 

ersättningsnivå i paritet med nuvarande ersättning ryms inom den budgetram som 

Trafikverket i dagsläget har. En beräkning av tänkbar ersättning utifrån nuvarande 

kostnadsnivå redovisas i avsnitt 7.2. 

  

                                                           
9 Idag betalar Trafikverket hela nettokostnaden för ett basutbud för interregionalt resande. Ett basutbud är normalt två 

dubbelturer per dag. Trafikverkets ersättning ska dock aldrig överstiga nettokostnaden för det interregionala resandet 

på de interregionala linjerna. Därför måste nettokostnaden för ett basutbud på linjen och nettokostnaden för det 

interregionala resandet på linjen, beräknas. Beräkningarna av Trafikverkets ersättning per linje baseras vanligtvis på av 

de av RKTM inrapporterade kostnader och intäkter samt uppgifter om andelen personkilometer som genereras av 

interregionala resor. 
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5 Avstämning mot transportpolitiska 

mål 
 

5.1 Samhällsekonomisk bedömning 

Nästa fråga i denna utredning är bedöma hur väl det identifierade behovet av tågtrafik 

på Stångådalsbanan och Tjustbanan förhåller sig till de transportpolitiska målen. Det 

övergripande transportpolitiska målet är ”att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela 

landet” (Prop 2008/09:93 s.14, bet. 2008/09:TU14, rskr. 2008/09:257). En 

samhällsekonomisk bedömning av den aktuella trafiken har därför genomförts. Det ska 

dock nämnas att till skillnad från en regelrätt samhällsekonomisk kalkyl beaktar vi i fall 

som detta, inte den alternativa användningen av resurserna inom andra delar av 

samhället. De bedömda effekterna av politiken kan dock ställas mot vad som kan 

uppnås vid en alternativ användning av resurserna för annan interregional kollektiv 

persontrafik.  

Nedan redovisas kortfattat utgångspunkter för analysen av båda banorna och sedan 

resultat för analysen, först för Stångådalsbanan och sen för Tjustbanan. Utförligare 

information om hur analysen gått till redovisas i bilaga 5. 

 

5.1.1 Utgångspunkter för analyserna 

Analyserna bygger för båda banorna på en jämförelse mellan dagens tågtrafik och 

alternativ till denna. För Stångådalsbanan är det alternativ som analyserats en situation 

helt utan denna tågtrafik. För Tjustbanan, där Trafikverkets insats är ifrågasatt för 

fortsatt ersättning från Trafikverket, har flera alternativ provats för att se hur valet av 

alternativ påverkar resultatet.  

Två olika mått på samhällsekonomiska effekter används i analysen, generaliserad 

reskostnad och externa effekter. Eftersom den avtalade trafiken har en tydlig 

rättighetsinriktning (ersättning till trafik som inte bär sig kommersiellt eller upprätthålls 

i annan regi) redovisas inte summan alla resandes förändring i generaliserad 

reskostnad i denna analys. Om så gjordes skulle insatser som har stort resande, och 

sannolikt nästan bär sig kommersiellt, pekas ut som de mest lönsamma. Istället väljer vi 

att redovisa förändring på kommunnivå. Generaliserad reskostnad beräknas för de 

kommuner som berörs och alla reserelationer längs linjen och består av två delar, 

skillnaden i reskostnad för bil/buss respektive tåg och skillnaden i resuppoffring (som 

värderats i kronor) för resa med bil/buss och tåg. Externa effekter är miljöeffekter, 

trafiksäkerhet och vissa kostnader för trafiken. 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2008%2f09%3aTU14
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3401&dok_id=GW0K257
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5.1.2 Stångådalsbanan 

Generaliserad kostnad 

Resultatet av analysen redovisas i tabellen nedan. Ju fler kronor, desto större ökning i 

genomsnittlig generaliserad reskostnad om tågresan ersätts med bilresa eller ingen 

resa alls. 

Tabell 5.1.1: Genomsnittlig förändring per nuvarande tågresa, genomsnitt kommun 

(kr/resa)  

Kommun Genomsnittlig förändring per tågresa som 

berör aktuell kommun (kr/resa) 

Kalmar 56 

Mönsterås 27 

Högsby 42 

Hultsfred 47 

Vimmerby 49 

Kinda 16 

Linköping 61 

 

Som nämndes i avsnitt 2.1 ska Trafikverket främst göra insatser för kommuner som 

(utan insats) har dålig tillgänglighet i minst tre av tillgänglighetsanalysens kriterier. 

Detta är fallet för Högsby och Hultsfred. I tabellen ovan visas att resenärer som reser 

med tåg i relationer som berör dessa kommuner bedöms får en välfärdsförlust (mätt 

som ökning i generaliserad reskostnad). Högst genomsnittlig välfärdsförlust drabbar 

Linköping och Kalmar. Detta har att göra att resor som berör kommunerna längst ut i 

ändarna av linjen är de som i genomsnitt är längst. 

Externa effekter 

Trafik ger i regel upphov till kostnader och nyttor för samhället utöver de kostnader 

som direkt berör resenären. Exempel på sådana är ökad/minskad miljöpåverkan och 

förändrad olycksrisk. Dessa effekter brukar benämnas marginella externa effekter.  

En ökad biltrafik till följd av minskat utbud av tågtrafik på Stångådalsbanan leder till 

externa effekter. 

I tabellen nedan redovisas storleken på de externa effekterna (i kronor) för tågtrafiken 

respektive den biltrafik som antas uppstå om tågtrafiken upphör. I denna analys görs 

ingen uppdelning på olika kommuner utan det som rapporteras är effekter värderade i 

kronor per år. 
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Tabell 5.1.2: Externa effekter, kr/år   

Extern effekt Biltrafik (kr/år) Tågtrafik (kr/år) Skillnad bil istället  

för tåg (kr/år) 

Koldioxid 3 601 875 5 818 056  - 2 216 181 

Emissioner (exkl 

CO2) 
778 005 4 379 058  - 3 601 053 

Trafiksäkerhet 1 945 013 421 075 1 523 938 

Buller 311 202 2 362 308 840 

Slitage 0 384 983 -384 983 

Drift 207 468 601 536 -394 068 

Totalt 6 843 563 11 607 071   - 4 763 507 

 

Den biltrafik som antas uppstå vid frånvaro av den aktuella tågtrafiken skulle totalt sett 

resultera i lägre externa kostnader för samhället. Skillnaden värderas till 4 763 507 

kr/år, vilket motsvarar ungefär 12 kr/resa. Ökningen i externa kostnader per resa är i 

relation till den genomsnittliga ökningen i generaliserad reskostnad (se tabell 5.1.1) 

relativt liten. Antagandena kring beläggningsgrad i bil och antalet resor som inte blir av 

är också avgörande för förändringen i av de negativa externa effekterna som drabbar 

samhället. Om, till exempel, beläggningsgraden i bil sätts till 1,3 (istället för 1,721 som 

är grundantagandet) och andel tågresor som flyttar över till bil höjs till 0,8 (ifrån 0,66) 

så blir förändringen i de externa effekterna helt försumbara. Sammantaget indikerar 

inte denna analys att storleken på de externa effekterna är en avgörande faktor i 

denna utredning.  

Slutsats 

Analysen visar att den generaliserade reskostnaden skulle öka för genomsnittsresan i 

alla kommuner. Detta har båda att göra med att tidsåtgången ökar och att det är 

dyrare att resa med bil än med tåg. Båda kommunerna som utan trafiken skulle ha 

dålig tillgänglighet i minst tre av tillgänglighetsanalysens kriterier, Högsby och 

Hultsfred, skulle således enligt analysen få försämrade resmöjligheter. 

Analysen visar att storleken på de externa kostnaderna för samhället inte påverkas i 

någon betydande utsträckning. 

De resmöjlighetsvinster som denna analys påvisar ska också vägas mot den 

ersättningskostnad som Trafikverket kommer att binda upp sig till vid tecknande av ett 

framtida avtal. I princip skulle dessa resurser kunna användas till ersättning till annan 

transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik. En sådan analys görs 

inte i denna samhällsekonomiska bedömning eftersom det skulle kräva att effekterna 
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av en helt annan trafik också analyserades. I avsnitt 7.2 diskuteras Trafikverkets troliga 

ersättningskostnad vid fortsatt engagemang.      

 

5.1.3 Tjustbanan 

Tre alternativa analyser har utförts: 

1: Ingen ersättningstrafik  

2: Busstrafik istället för tågtrafik med samma kapacitet 

3: Busstrafik istället för tågtrafik, kapacitet anpassad till minskad efterfrågan 

 

Resultat för alternativ 1, ingen ersättningstrafik 

 

Förändring i generaliserad kostnad 

Tabell 5.1.3 Genomsnittlig förändring per nuvarande tågresa, genomsnitt kommun 

(kr/resa)  

Kommun Genomsnittlig förändring per tågresa som 

berör aktuell kommun (kr/resa) 

Linköping 9 

Åtvidaberg 0,3 

Västervik 13 

 

De berörda kommunerna får en viss välfärdsförlust, men effekterna är små jämfört 

med Stångådalsbanan. Västervik får dock den största effekten. 

 

Förändring av externa effekter 

Tabell 5.1.4 Externa effekter, kr/år   

Extern effekt Biltrafik (kr/år) Tågtrafik (kr/år) Skillnad bil istället  

för tåg (kr/år) 

Koldioxid 1 059 842 897 562 162 280 

Emissioner (exkl 

CO2) 
228 926 577 126 -348 200 
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Trafiksäkerhet 572 315 84 448 487 867 

Buller 91 570 1 047 90 523 

Slitage 0 77 210 -77 210 

Drift 61 047 120 640 -59 593 

Totalt 2 013 700 1 758 032 255 668 

 

Värderingen av externa effekter visar att kostnaderna för samhället ökar något 

(255 668 kr per år) pga det ökade bilresandet.  

Till detta kommer den besparing som Trafikverket gör. De resurser som inte går till 

ersättning för tågtrafiken kan göra nytta någon annanstans. 

 

Resultat för alternativ 2, busstrafik i stället för tågtrafik, alla flyttar över. 
 
Förändring i generaliserad kostnad 

Tabell 5.1.5 Genomsnittlig förändring per nuvarande tågresa, genomsnitt kommun 

(kr/resa)  

 

Kommun Genomsnittlig förändring per tågresa som 

berör aktuell kommun (kr/resa) 

Linköping 10 

Åtvidaberg 4 

Västervik 10 

 

Förändring av externa effekter 

Tabell 5.1.6 Externa effekter, kr/år   

 Tåg Buss (per 

buss) 

Antal bussar Totalt buss Diff buss-

tåg 

CO2 897 562 286 523 2 573 047 -324 515 

Emissioner 

(exkl CO2) 

577 126 57 217 2 114 433 -462 692 
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Drift 120 640 44 013 2 88 026 -32 614 

Slitage 77 210   2 0 -77 210 

Olyckor 84 448 61 618 2 123 236 38 788 

Buller 1 047 187 495 2 374 989 373 942 

Totalt 1 758 032 636 865 2 1 273 730 -484 301 

 

Även här är effekterna små. De berörda kommunerna får även i detta alternativ en viss 

välfärdsförlust, men effekterna är små jämfört med Stångådalsbanan. Däremot minskar 

de externa effekterna, främst för att bussarna ger mindre utsläpp än dieseltågen. 

Observera att beräkningen gäller två bussar per avgång i stället för ett tåg. Om antal 

bussar minskas kommer de externa effekterna att minska ytterligare. Ett annat upplägg 

(tätare turer och inte samma avgångstid) är möjligen mer troligt. Men eftersom vi inte 

vet hur ett sådant upplägg skulle se ut finns det risk att det blir lika fel som det 

antagande som görs. Som det är beräknat överdrivs inte de positiva effekterna av 

bussalternativet. Tätare turer ger större nytta för resenärerna. 

 

Resultat för alternativ 3, busstrafik i stället för tågtrafik, viss överflyttning till bil och 

en del slutar resa. 

 

Förändring i generaliserad kostnad 

Tabell 5.1.7 Genomsnittlig förändring per nuvarande tågresa, genomsnitt kommun 

(kr/resa)  

Kommun Genomsnittlig förändring per tågresa som 

berör aktuell kommun (kr/resa) 

Linköping 9 

Åtvidaberg 3 

Västervik 10 

 

  



32 
 

Förändring av externa effekter  

Tabell 5.1.8 Externa effekter, kr/år   

 

 Tåg Buss 

(per 

buss) 

Antal 

bussar 

Totalt 

buss 

Bil Totalt 

buss + bil 

Diff 

[buss+bil)-

tåg] 

CO2 897 562 286 523 1 286 523 264 960 551 484 -346 078 

Emissioner 

(exkl CO2) 

577 126 57 217 1 57 217 57 231 114 448 -462 678 

Drift 120 640 44 013 1 44 013 15 262 59 275 -61 365 

Slitage 77 210 0 1 0 0 0 -77 210 

Olyckor 84 448 61 618 1 61 618 143 079 204 697 120 249 

Buller 1 047 187 495 1 187 495 22 893 210 387 209 340 

Totalt 1 758 032 636 865 1 636 865 503 425 1 140 290 -617 742 

 
Även för detta alternativ är effekterna små, både för generaliserad kostnad och 

externa effekter. De berörda kommunerna får även i detta alternativ en viss 

välfärdsförlust, men effekterna är små jämfört med Stångådalsbanan. De externa 

effekterna minskar ytterligare, främst för att bussarna ger mindre utsläpp än 

dieseltågen. 

 

Slutsatser 
 

Inget av alternativen för Tjustbanan ger särskilt stora samhällsekonomiska effekter. 

Effekterna för Stångådalsbanan är betydligt större om trafiken skulle upphöra och även 

dessa effekter får anses som måttliga. 

Om tågtrafiken upphör utan att ersättas med något annat blir det något ökade externa 

effekter främst på grund av minskad trafiksäkerhet. Om tågtrafiken ersätts med buss 

blir däremot de externa effekterna mindre än idag. Effekterna är dock små i alla tre 

alternativ.  

Slutsatsen är att samhällsekonomin inte är avgörande för beslutet om Trafikverket ska 
engagera sig i trafiken på Tjustbanan, utan att det är andra faktorer, främst 
tillgänglighetseffekterna i förhållande till kostnaden, som är det viktigaste. Resultatet 
att försämringen för resenärerna blir marginell samtidigt som externa effekter knappt 
påverkas (om ingen busstrafik) eller minskar (busstrafik) kan även tolkas som att 
ersättningspengarna sannolikt gör större nytta på annat håll. 
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5.2 Funktionsmål och hänsynsmål 

Utöver det övergripande transportpolitiska målet finns ytterligare två styrande 
transportpolitiska mål; ett funktionsmål (tillgänglighet) och ett hänsynsmål (säkerhet, 
miljö och hälsa). Det ska dock nämnas att redan i identifieringen av möjliga insatser har 
till viss del de transportpolitiska målen beaktats. Detta eftersom kriterierna i tillgänglig-
hetsanalysen baseras på de transportpolitiska målen. Vid denna punkt i utrednings-
processen görs emellertid ändå en särskild uppskattning av hur väl möjliga trafik-
upplägg harmoniserar med dessa mål.  

 

5.2.1 Funktionsmål 

Funktionsmålet är tillgänglighet. Det innebär att transportsystemets ”utformning, 

funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet 

med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. (Prop. 

2008/09:93, s. 16). Transportsystemet ska även likvärdigt svar mot mäns och kvinnors 

transportbehov.10 

 

För Trafikverkets avtal om interregional kollektiv persontrafik är funktionsmålet om 
grundläggande tillgänglighet centralt. Emellertid, för att bidra till hela hänsynsmålet 
ställs även följande krav på trafikuppläggen: 

 resorna ska vara tillförlitliga, trygga och bekväma  

 Europeiska och svenska lagar och förordningar för att funktionshindrade ska 
kunna resa ska följas 

 barn över sex år bör kunna resa själva 

 för att förbättra förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel 
bör trafikupplägget ansluta till större bytespunkter i kommunhuvudorter. 

 

5.2.2 Hänsynsmål 

Hänsynsmålet är säkerhet, miljö och hälsa. Det innebär att transportsystemet till sin 

”utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas 

allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa 

uppnås” (Prop. 2008/9:93, s. 30).  

 

För att bidra till hänsynsmålet säkerhet, miljö och hälsa, ställs följande krav på 
trafikuppläggen: 

 Europeiska och svenska lagar och förordningar för säkerhet ska följas  

 i första hand ska icke fossila bränslen användas i trafikupplägget 

 målet ska vara att minska utsläppen med 20 procent från 1990 års nivå 

                                                           
10 Mäns och kvinnors transportbehov beaktas i tillgänglighetsanalysen genom att den bygger på kriterier som är giltiga 

för såväl män som kvinnor. 
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 miljökraven får inte äventyra konkurrensen om trafikavtalet eller trafiken i sig 

 medtagande av cykel ska uppmuntras. 
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6 Avstämning mot regionala mål 
 

Enligt preciseringen av funktionsmålet med direkt tillämpning på denna verksamhet 
ska tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra 
länder. I Trafikverkets instruktion sägs dessutom att Trafikverket i avtalen om inter-
regional kollektiv persontrafik väga in behovet av funktionella arbetsmarknadsregioner. 
Av ovanstående anledningar, men också för att stämma av andra regionspecifika 
förutsättningar och behov har synpunkter på föreslagen trafik samlats in från aktuella 
RKTM (Kalmar läns länstrafik samt Östgötatrafiken) samt från regionala 
utvecklingsprogram. 

Vid diskussion kring trafiken ger KLT uttryck för en önskan att utöka trafiken, till att 

börja med genom komplettera med pendeltrafik på sträckorna Högsby-Kalmar och 

Vimmerby-Linköping. Det finns också planer att Veolia ska dra vissa tåg vidare till 

Stockholm, helt kommersiellt. Troligen startar en trafik till Stockholm sommaren 2012 

med 2 tågpar per dag. På lite sikt önskas trafik varannan timme och utökad trafik till 

Stockholm, vilket innebär behov av ytterligare tåg. Det finns ambitioner att köpa in tåg 

med alternativa drivmedel för ökad miljöhänsyn. Biogas är ett troligt alternativ som 

dessutom Regionförbundet i Kalmar län aktivt verkar för. 

I det regionala utvecklingsprogrammet för Kalmar län11 redovisas planer på att utöka 
arbetsmarknadsregionerna och knyta länets kommuner mot grannlänen. ”För den 
norra delen av länet innebär regionförstoring primärt att de nuvarande 
arbetsmarknadsregionerna knyts närmare en utvidgad universitets- och 
arbetsmarknadsregion kring Linköping. På sikt bör Västervik och, åtminstone delar av, 
Vimmerby/Hultsfreds arbetsmarknadsregioner kunna integreras i Linköpings 
arbetsmarknadsregion.” (s 30). Det skrivs även om att aktivt engagera angränsande 
regioner för en gemensam förstoring av funktionella regioner (s 32). Infrastruktur och 
trafikering (med bl a minskade restider) ska bidra till regionförstoringen. I det 
sammanhanget har påbörjats arbete kring både Stångådalsbanan och Tjustbanan, 
förutom vägförbindelserna.  

I det regionala utvecklingsprogrammet för Östergötland12 är perspektivet snarare att 
förbättra förbindelserna längs stambanan mot Stockholm och Malmö/Köpenhamn men 
även mot Göteborg och i viss mån Jönköping. Förbindelserna mot Kalmar län nämns 
inte alls.  

Det är Trafikverkets avsikt att de prioriterade trafikuppläggen så långt som möjligt ska 
ligga i linje med de regionala synpunkter och utvecklingsplaner.  

Trafik mot Linköping, som prioriteras i den regionala utvecklingsplanen för Kalmar län 
utifrån arbetspendling och regionförstoring, fungerar även som interregional 
förbindelse mot bl a Stockholm. De regionala planerna sammanfaller därmed väl med 
Trafikverkets skäl för åtagandet, att förbättra den interregionala tillgängligheten. 
Däremot är pendlingstrafik inom länen ingen uppgift Trafikverket. Det är heller inget 

                                                           
11 Rupen IV, Regionalt utvecklingsprogram för Kalmar län.  

12 Regionalt Utvecklingsprogram 2030 för Östergötland.  
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Trafikverket motsätter sig under förutsättning att trafiken inte innebär nackdelar för de 
interregionala förbindelserna.  
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7 Trafikutformning  
 

7.1 Avtalsform  

I syfte att trygga en bastrafik på Stångådalsbanan avser Trafikverket att teckna ett 

samfinansieringsavtal med RKTM, vilken i sin tur upphandlar trafiken. Trafikverket ser 

helst att RKTM erbjuder operatören ett nettoavtal (Trafikverket 2012).  

 

EUs regelverk för statligt upphandlad kollektivtrafik styr bland annat den maximala 

tiden för ett avtal. Givet detta bedömer Trafikverket avtalstidens längd från fall till fall. 

Bedömningen är en avvägning mellan upprätthållande av en rimlig konkurrens 

samtidigt som alltför täta operatörsbyten undviks.  

 

Maximal gräns för avtalstid när det gäller järnvägstrafikavtal är 15 år, enligt EUs 

kollektivtrafikförordning (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1370/2007, 

Artikel 3). Under vissa omständigheter får avtalstiden förlängas med 7,5 år. Detta är 

dock långt utöver vad som använts som praxis i Trafikverkets avtal och avsett för avtal 

där stora åtaganden i rullande materiel eller andra investeringar görs, som behöver 

skrivas av på lång tid. I det här fallet tillhandahålls rullande materiel av RKTM och det 

finns heller inte önskemål från regionen om extremt lång avtalstid. 

 

I diskussioner med berörda RKTM har framkommit att det finns två alternativ för en 

fortsatt trafik. Det går att utlösa option i nuvarande avtal för maximalt två år, t o m juni 

2016. Alternativt kan ett nytt avtal upphandlas redan från 2014. Om ett nytt avtal ska 

upphandlas är det ont om tid. Även om ett nytt avtal ska träda i kraft tidigare än 2016 

kan det därför finnas fördelar med att utlösa optionen för en kortare tid, så att alla 

förberedelser inför upphandlingen hinns med. 

 

KLT föreslår en avtalstid på sex eller sju år i ett nytt avtal. Ett nytt avtal från 2016 skulle 

då vara till 2022 eller 2023. Om option utlöses för en mer begränsad tid enbart för att 

ge tillräcklig tid för upphandling skulle avtalet troligen träda i kraft december 2014 och 

vara till december 2020 eller 2021. För ett så långt avtal behöver motivet för 

Trafikverkets engagemang vara klarlagt med motiv som håller långsiktigt.  

 

Optionen kan även, om så önskas, användas som en övergångsperiod innan de nya 

förutsättningarna för Trafikverkets åtagande enligt denna utredning träder i kraft. En 

sådan övergångsperiod skulle kunna ge RKTM möjlighet att anpassa verksamheten till 

den nya situationen. Liknande övergångsperioder och nedtrappning av ersättningen 

har tidigare tillämpats i trafikavtal där statens åtagande minskat.  
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7.2 Kapacitets- och ersättningsnivåer 

 

Trafikverket står i regel för hela nettokostnaden för ett basutbud för interregionalt 

resande.  

 

Trafikverket ersätter dock inte kostnader som överstiger nettokostnaden för det 

interregionala resandet. Därför beräknas nettokostnaden både för ett basutbud på 

linjen och för det interregionala resandet på linjen. 

 

Nettokostnaden för den kollektiva persontrafiken på en linje, är bruttokostnaden för 

linjen minus intäkterna. Bruttokostnaden för en linje är kostnaden för trafiken, 

inklusive förstärkningstrafik, exklusive 

 administrativa kostnader för trafikhuvudman (overheadkostnader) 

 kostnader för biljettsubventioner 

 Andra kostnader som inte är nödvändiga för trafikens utförande, exempelvis 
marknadsföring. 

 

Nettokostnaden för ett basutbud beräknas genom att basutbudets andel (två 

dubbelturer) av den totala trafiken multipliceras med nettokostnaden för den 

kollektiva persontrafiken. 

 

Nettokostnaden för det interregionala resandet beräknas genom att nettokostnaden 

för den kollektiva persontrafiken multipliceras med det interregionala resandets andel 

av det totala resandet mätt i personkilometer, exklusive frekvent pendling till och från 

eget arbete eller utbildning. Det interregionala resandet mäts genom en 

resvaneundersökning. 

 

Det räcker med två dubbelturer för att klara tillgängligheten för de kommuner som har 

stora brister. Därför bör Trafikverkets insats begränsas till dessa två dubbelturer.  

 

Kostnaderna är beräknade i 2011 års kostnadsläge. Två dagliga dubbelturer Kalmar-

Linköping beräknas preliminärt kosta ca 17,9 Mkr. Två dagliga dubbelturer Västervik-

Linköping beräknas preliminärt kosta ca 8,6 Mkr. Det innebär i stort sett lika stor andel 

för båda sträckorna, 26,8 resp 27,0 procent av den totala nettokostnaden för trafiken. 

För Trafikverkets deltagande finns begränsningsregeln att andelen av nettokostnaden 

inte får överstiga den interregionala andelen av resandet. I båda fallen är det 

interregionala resandet så omfattande att en insats motsvarande det interregionala 

resandet skulle bli betydligt större. Därför baseras en eventuell insats på grundregeln, 

två dagliga dubbelturer. 

 

Som framgår tidigare i rapporten är det dock bara trafiken Kalmar-Linköping som fullt 

ut klarar de krav som ställs för ett fortsatt åtagande.  

 

Trafikverket ska inte betala för biljettsubventioner. När nuvarande avtal tecknades av 

dåvarande Rikstrafiken räknades biljettsubventionerna bort. Då fanns relevanta 
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biljettkostnader att jämföra med. I nuvarande trafik är det osäkert vilken nivå 

biljettkostnaden skulle ha i motsvarande kommersiell trafik. Bedömningen är att de 

preliminära summor som beräknats ovan behöver räknas ner något. En beräkning har 

gjorts med utgångspunkt från dagens biljettpriser och en försiktig bedömning av ett 

kommersiellt biljettpris. Beräkningen visar att summan för Stångådalsbanan skulle 

behöva justeras med ca 1 Mkr och för Tjustbanan med ca 0,2 Mkr, vilket föreslås vara 

utgångspunkt inför kommande beslut. Beräkningen redovisas i bilaga 6. Som jämförelse 

kan nämnas att justeringen inför nuvarande avtal var i storleksordningen 0,9 Mkr. 

 

För framtiden behöver ett bättre underlag skapas för denna typ av beräkningar. 

Trafikverket har därför initierat en mindre forskningsinsats vid KTH, som bygger på en 

befintlig kartläggning av bl a biljettkostnader i olika typer av järnvägstrafik. Studien 

kommer dock inte att hinna vara klar innan beslut krävs om framtiden för nuvarande 

avtal om Stångådalsbanan och Tjustbanan. 

7.3 Kvalitetsaspekter  

7.3.1 NKI 

I de kundundersökningar13 som genomförs varje år framgår att resenärerna på 

Stångådals- och Tjustbanan är relativt nöjda med dagens serviceutbud. År 2011 hade 

84 procent av resande på sträckan Linköping-Kalmar och 90 procent på sträckan 

Linköping Västervik ett positivt helhetsintryck . Index över 80 räknas som 

utomordentligt bra. 

Jämfört med andra tåglinjer där Trafikverket har avtal ligger dessa linjer på ungefär 

samma nivå. Resultaten för 2011 varierar mellan 76 och 94 procent. De enda linjer där 

helhetsintrycket är under 80 är nattågen till övre Norrland, troligen främst p g a stora 

problem med förseningar.  

 

Resenärerna på Stångådals- och Tjustbanan är överlag nöjda med de flesta aspekter 

som efterfrågas, men prisvärdheten och informationen på stationen har märkbart lägre 

andel nöjda. Att dessutom förväntningarna på resan ligger lågt beror sannolikt på de 

problem som tidigare funnits med trafiken. 

 

NKI är främst ett verktyg för avtalsuppföljning och har i det här fallet varit mycket 

användbart, eftersom det gav tydliga signaler om brister som sedan åtgärdats. 

 

Tidigare NKI-mätningar visar att trafikens kvalitet sjönk ganska kraftigt från 2007 till 

2008. Redan 2009 började emellertid resenärernas kvalitetsupplevelse förbättras igen 

och idag är nöjdheten på samma nivå som 2007 eller högre. Kvalitetsbristerna går att 

koppla till problem med eftersatt underhåll av de fordon som använts i trafiken. De 

                                                           
13Resultaten baseras på en enkätundersökning genomförd i mars 2011. Respondenterna har utgjorts av både helt och 

vardagsresenärer i båda riktningarna på de aktuella sträckningarna. Svarsfrekvensen var mycket hög, 92 % (båda 
linjerna).  
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senaste åren har dock detta åtgärdats och det är inte troligt att samma problem 

uppstår i framtiden.  

 

 

8 Kravspecifikation 
Det finns i dagsläget ett antal frågor som kräver beslut innan kravspecifikationen 

slutligt kan slås fast. Normalt kan en kravspecifikation innehålla följande delar: 

 

 Krav på avtalsform och avtalsperiod. 

 En beskrivning av trafikuppläggets sträckning, trafikslag och destinationer. 

 Krav som följer av att lösa tillgänglighetsproblemen: 
o avgångs- och ankomsttider 
o restider 
o vistelsetider 
o dagar som är möjliga att resa 

 Krav på kapacitet angivet i sittplatskilometer. 

 Särskilda krav utifrån funktionsmål- och hänsynsmål. Krav som följer av 
internationell eller svensk lagstiftning specificeras inte. 

 Krav på priser.  

 Krav på servicenivåer, bekvämlighet och tillförlitlighet. 

 Krav på statistik och andra redovisningar 

 Krav i övrigt som följer av Trafikverkets villkor  
 

Om förslaget till insats är ett samverkansavtal ska dessutom redovisas  

 vilken andel av nettokostnaden som är rimlig för Trafikverket att avtala om 
 

Nedan redovisas kraven så långt de är klara i dagsläget: 

 

Avtalsform 
Avtalet föreslås vara ett fortsatt samverkansavtal motsvarande dagens avtal där RKTM 

gör upphandlingen av trafiken. 

 

Avtalsperiod 

Efter utlösande av eventuell option föreslås en avtalstid på minst 5 år. Eventuellt kan 

en avtalstid på sex eller sju år bli aktuell efter RKTM:s önskemål För en längre avtalstid 

behöver det dock finnas långsiktigt hållbara motiv för Trafikverkets åtagande.  

 

Beskrivning av trafikuppläggets sträckning, trafikslag och destinationer 

Trafiken ska bedrivas på motsvarande sätt som idag med tåg på sträckan Linköping-

Kalmar (och eventuellt Linköping-Västervik) 

 

Krav som följer av att lösa tillgänglighetsproblemen 

Trafiken på Stångådalsbanan ska som minst innehålla turer enligt följande: 
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 En tidig morgontur som ansluter till SJ snabbtåg vid åttatiden i Linköping, för 

ankomst före kl 10.00 i Stockholm.  

 En tur från Linköping och söderut efter 18.00 (som anslutning till tåg från 

Stockholm).  

 En tur från Linköping och söderut vid åttatiden på morgonen (med anslutning 

från Stockholm med möjlighet att resa efter 06.00) .  

 En tur till Linköping med avgång från Högsby tidigast vid 17-tiden.  

Generellt gäller att samtliga anslutningar till eller från andra tåg i Linköping bör göras 
så korta som möjligt med bibehållen bytesmöjlighet.  
 
Vid beslut om fortsatt engagemang även för trafiken på Tjustbanan ska motsvarande 
krav ställas även här.  
 
Krav på statistik och andra redovisningar 
I avtalet ska följande krav ställas: 
 

 Produktion 

 Resande 

 Resvaneundersökning 

 Ombordundersökningar 
 
I enlighet med de krav som ställs i Trafikverkets samtliga avtal.  
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Bilaga1  

Nuvarande avtal och trafik 
 

Nuvarande avtal 
Trafikverket har idag ett samverkansavtal med RKTM i Östergötland och Kalmat län 

(Rikstrafiken 2007, Samverkansavtal). RKTM (AB Östgötatrafiken och Kalmar Läns Trafik 

AB) har genom detta åtagit sig att svara för att trafik bedrivs på Stångådals- och 

Tjustbanan i minst den omfattning som avtalet anger. Förutom att se till att trafik 

bedrivs på de aktuella sträckorna ska även RKTM tillhandahålla fordon för trafiken samt 

sprida information till allmänhet om tidtabeller, taxor, verka för att etablera och 

vidmakthålla goda anslutningsförbindelser, samverka med berörda kommuner, med 

mera.  

 

Trafikverket lämnar ekonomisk ersättning till RKTM åtagande genom att myndigheten 

finansierar en del av nettokostnaden för trafiken på linjerna. Ersättningen till RKTM är 

28 procent av anbudspriset, eller högst 21 Mkr per år. Ersättningen är beräknad efter 

ett anbudspris som inkluderar ett fordonsbyte till nyanskaffade motorvagnar (Itino) 

från januari 2010. Efter stora problem med trafiken och förseningar i att sätta in de nya 

fordonen sattes busstrafik tillfälligt in under första halvåret 2010. Den statliga 

ersättningen minskades därför i ett ytterligare tilläggsavtal.  

 

Den trafikeringsperiod som innevarande avtal gäller för är den 15 juni 2008  till den 14 

juni 2014. 

 

Dagens trafik 
Trafiken på sträckan Linköping-Kalmar (Stångådalsbanan) består för närvarande av sju 

dagliga turer i vardera riktningen. På lördagar går det fem turer i vardera riktningen och 

på söndagar sex turer. Dessutom, på sträckan Vimmerby-Linköping, går en tur i vardera 

riktningen på vardagar, en tur från Vimmerby på lördagar samt en tur från Linköping på 

söndagar. På sträckan Vimmerby-Kalmar går en tur i vardera riktningen på vardagar, en 

tur från Vimmerby på lördagar och en tur från Kalmar på söndagar. Hela Stångådals-

banan är 237 km och restiden är drygt tre timmar med variationer från 3.01 till 3.12. 

Medelhastigheten är därmed mellan 74 och 79 km/h. Antalet uppehåll på linjen är för 

flertalet turer sju, det vill säga i genomsnitt med drygt tre mil mellan uppehållen. Vissa 

turer stannar även i Tannefors, strax söder om Linköping.   

 

Trafiken på Tjustbanan, Linköping-Västervik, består för närvarande av åtta dagliga turer 

i vardera riktningen på vardagar. På lördagar är det fem turer från Linköping och sex 

turer från Västervik. På söndagar är det sju turer från Linköping och sex turer från 

Västervik. Banan är 116 km lång och restiden varierar något mellan avgångarna, men är 

i allmänhet cirka 1 timme 40 minuter, vilket ger en medelhastighet på cirka 70 km/h. 

Medelhastigheten är låg jämfört med andra järnvägssträckningar.  Antalet uppehåll på 

sträckan är för flertalet turer fyra, det vill säga i genomsnitt med knappt tre mil mellan 
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uppehållen. Vissa turer stannar även vid Tjustskolan, strax väster om Västervik och 

vissa andra turer stannar i Tannefors och Basthagen, strax söder om Linköping 

respektive strax väster om Åtvidaberg. Maximalt antal uppehåll är därmed sex stycken.  
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Bilaga 2  

Tillgänglighetsanalysens sju kriterier 
 

Som grund för alla Trafikverkets insatser för att avhjälpa geografiska tillgänglighets-

brister i den interregionala kollektiva persontrafiken ligger en Behovsanalys 

(Trafikverket 2012).14 Behovsanalysen består av dels en Tillgänglighetsanalys, dels en 

Bristanalys. Tillgänglighetsanalysen identifierar kommuner med bristande tillgänglighet 

i den interregionala kollektiva persontrafiken. Bristanalysen identifierar vad som gör att 

tillgängligheten blir dålig på vissa ställen i landet (t ex brister i informationssystem, 

tidtabeller, biljettsystem samt synkronisering mellan den lokala och/eller regionala 

kollektiva persontrafiken och den interregionala kollektiva persontrafiken).   

 

Tillgänglighetsanalysen bygger på sju kriterier, skapade utifrån de transportpolitiska 

målen och gjorda för att vara allmängiltiga och därmed kunna gälla för resmål som är 

intressanta för samtliga kommuner i landet. Kriterierna mäter individers möjligheter 

att, med ett kollektivt färdmedel15, förflytta sig från en viss kommunhuvudort till en 

målpunkt (dvs en annan kommunhuvudort eller en flygplats). Analysen baseras på 

verkliga resmöjligheter med samtliga linjer i det svenska kollektivtrafiknätet, samt 

kopplingar till grannländerna, från Samtrafikens databas. 

 

Kriterierna innehåller krav på maximala restider, vistelsetider, när på dagen resorna 

behöver ske, med mera, för att uppnå en acceptabel eller god tillgänglighet. Uppfylls 

inte dessa krav är tillgängligheten dålig. I modellen illustreras detta på en kartbild där 

en kommun får grön, gul, eller röd färg (eller ”standard”) – vilket symboliserar god, 

acceptabel eller dålig tillgänglighet – beroende på hur väl ett visst kriterium uppfylls.  

 

Resultatet från Tillgänglighetsanalysen medför att slutsatser kan dras om var behov av 

insatser ligger, liksom vilka konsekvenser för tillgängligheten som en eventuell 

förändring i möjligheterna att resa innebär. Modellen möjliggör även att linjer kan 

läggas till, eller plockas bort, varefter det är möjligt att utläsa vilka konsekvenser detta 

skulle ge för tillgängligheten. Om en kommun visar sig ha dålig standard i ett kriterium, 

det vill säga att kraven för acceptabel standard inte uppfylls, är det att betrakta som en 

indikator för att insatser från Trafikverket kan vara aktuella att överväga. Det är dock 

kommuner med stora brister i tillgängligheten som prioriteras för åtgärd. 

 

                                                           
14 Behovsanalysen indikerar vilka insatser som kan vara motiverade. Behovsanalysen dock inte 
svar på om insatsen är prioriterad utan detta avgörs på annat sätt, enligt en särskild ordning. se 
Trafikverket 2012 avsnitt 2.5. 
15 Flyg, färja, buss eller tåg. 
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Kriterium 1: Till Stockholm  

Grön standard (god tillgänglighet): Möjlighet att måndag till fredag nå centrala 

Stockholm (ej Arlanda eller Bromma) över dagen med vistelsetid minst sex timmar 

så att man är framme före 10.00 och kan resa hem efter 16.00. Restiden ska inte 

vara längre än fyra timmar. 

Gul standard (acceptabel tillgänglighet): Möjlighet att måndag till fredag nå 

centrala Stockholm (ej Arlanda eller Bromma) över dagen med vistelsetid minst 

sex timmar. Restiden ska inte vara längre än fem timmar. 

Kriterium 2: Från Stockholm 

Grön standard (god tillgänglighet): Möjlighet att på vardagar ta sig från Stockholm 

till kommunen med vistelsetid minst sex timmar och sedan kunna resa hem 

samma dag. Man ska kunna resa ut efter 06.00 och vara tillbaks före 24.00. 

Restiden ska inte vara längre än fyra timmar. 

Gul standard (acceptabel tillgänglighet): Möjlighet att på vardagar ta sig från 

Stockholm till varje kommun med vistelsetid minst fyra timmar och sedan kunna 

resa hem samma dag. Man ska kunna resa ut efter 06.00 och vara tillbaks före 

24.00. Restiden ska inte vara längre än fem timmar. 

Kriterium 3: Internationella resor 

Grön standard (god tillgänglighet): Möjlighet att ta sig vidare internationellt, 

genom att ta sig till någon av flygplatserna Arlanda, Landvetter, Kastrup, eller 

Gardemoen på vardagar med en ankomsttid senast 08.30. Resan ska inte behöva 

starta tidigare än 06.00. 

Gul standard (acceptabel tillgänglighet): Möjlighet att ta sig vidare internationellt, 

genom att ta sig till någon av flygplatserna Arlanda, Landvetter, Kastrup, eller 

Gardemoen på vardagar med en ankomsttid senast 09.00. Resan ska inte behöva 

starta tidigare än 04.00.  

I modellen har kriteriet preciserats till att ankomsten till hemorten för både god 

och acceptabel tillgänglighet ska ske senast 24.00. För god tillgänglighet ska åter-

resan från flygplatsen inte börja tidigare än 17.00 och för acceptabel tillgänglighet 

ska återresan inte börja tidigare än 15.00. 

Kriterium 4: Storstäder och storstadsalternativ 

Tillgänglighet till Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Umeå, Luleå, 

Köpenhamn eller Oslo.  

Grön standard (god tillgänglighet): Det ska vara möjligt att nå dessa orter en 

enkeltur på förmiddagen och en tur tillbaka på eftermiddagen sju dagar per vecka. 

Från varje kommun analyseras resmöjligheten till den storstad eller storstads-

alternativ man har bäst resmöjligheter till. Restiden ska inte vara längre än tre 

timmar. Krav på fyra timmars vistelsetid mellan 10.00 och 18.00. 
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Gul standard (acceptabel tillgänglighet): Det ska vara möjligt att nå dessa orter en 

enkeltur på förmiddagen och en tur tillbaka på eftermiddagen sex dagar per 

vecka. Från varje kommun analyseras resmöjligheten till den storstad eller stor-

stadsalternativ man har bäst resmöjligheter till. Restiden ska inte vara längre än 

fem timmar. Krav på fyra timmars vistelsetid mellan 10.00 och 18.00. 

Flygresor har uteslutits för kriteriet med hänsyn till resans syfte. 

Kriterium 5: Region-/universitetssjukhus 

Följande orter har universitets- eller regionsjukhus: Umeå, Stockholm, Uppsala, 

Örebro, Linköping, Göteborg, Malmö och Lund.  

Grön standard (god tillgänglighet): Möjlighet att från varje kommun nå det region-

sjukhus som man tillhör sju dagar i veckan. På vardagar ska ankomst ske före 

12.00 och avresa efter 16.00. Lördag och söndag ska ankomst ske före 14.00 och 

avresa efter 18.00. Restiden från varje kommuncentrum till tillhörande region-

sjukhus ska inte vara längre än tre timmar. Resan får inte starta före 03.00.  

Gul standard (acceptabel tillgänglighet): Möjlighet att från varje kommun nå det 

regionsjukhus som man tillhör fem dagar i veckan med ankomst före 12.00 samt 

med avresa efter 16.00. Restiden från varje kommuncentrum till tillhörande 

regionsjukhus ska inte vara längre än fyra timmar. Resan får inte starta före 03.00.   

Kriterium 6: Universitets- och högskoleorter 

Grön standard (god tillgänglighet): Goda veckopendlingsmöjligheter till minst tio 

av de 23 orterna. Det skall gå att resa från orten fredag efter 16.00 och till orten 

på söndag efter 12.00. Restiden ska inte vara längre än fem timmar.  

Gul standard (acceptabel tillgänglighet): Goda veckopendlingsmöjligheter till 

minst fem av de 23 orterna. Det skall gå att resa från orten fredag efter 16.00 och 

till orten på söndag efter 12.00. Restiden ska inte vara längre än fem timmar. 

Kriterium 7: Alternativa större målpunkter 

Grön standard (god tillgänglighet): Möjlighet att från varje kommun nå 

huvudorten i minst tre kommuner med 50 000 invånare eller mer med en restid 

till respektive kommun på max tre timmar.  

Gul standard (acceptabel tillgänglighet): Möjlighet att från varje kommun nå 

huvudorten i minst två kommuner med 50 000 invånare eller mer med en restid 

till respektive kommun på max fyra timmar.  

Flygresor har uteslutits för kriteriet med hänsyn till resans syfte. 

I modellen har preciserats att tur- och returresa ska se under samma dag.  

Generell anmärkning 

Generellt gäller för alla kriterier att i det fall kommunen i sig är en målpunkt, 
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räknas kriteriet som uppfyllt eller, i kriterium 6 och 7, uppfyllt för en av de 

målpunkter som krävs för att kriteriet som helhet ska vara uppfyllt.16 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
16 Tillgänglighet handlar om att nå vissa funktioner. Om det som behöver nås finns i hemkommunen behövs ingen resa 
till en annan kommun för att nå det. 
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Bilaga 3  Befolkning 
 

 
 

Befolkningen har ökat i området under femårsperioden. Det är dock de största 

kommunerna, Linköping och Kalmar, som står för hela ökningen. Linköpings kommun 

har ensam ökat mer än den totala ökningen för hela området, 8780 personer, vilket 

innebär en ökning med sex procent. Kalmar har ökat med 1891 personer vilket mot-

svarar tre procent. Övriga kommuner har minskat något. Västervik och Oskarshamn har 

trots minskad kommunbefolkning fått en ökning av befolkningen i tätorten, 446 

respektive 115 personer. Övriga tätorter i de mindre kommunerna har minskat sin 

befolkning. Den största minskningen står Hultsfred och Högsby kommuner för, fem 

procent vardera, 760 respektive 289 personer. Det är också dessa kommuner som har 

största brister i interregional tillgänglighet (se avsnitt 2). 

 

  

Ort Kommun Kommun-

befolkning 

(2005)

Kommun-

befolkning 

(2010)

Tätorts-

befolkning 

(2005)

Tätorts-

befolkning 

(2010)

Linköping Linköping 137 636 146 416 97 428 104 232

Åtvidaberg Åtvidaberg 11 723 11 504 6 947 6 859

Falerum Åtvidaberg 11 723 11 504 304 242

Gamleby Västervik 36 505 36 206 2 805 2 775

Västervik Västervik 36 505 36 206 20 694 21 140

Rimforsa Kinda 9 946 9 762 2 183 2 238

Kisa Kinda 9 946 9 762 3 697 3 687

Vimmerby Vimmerby 15 613 15 473 7 827 7 934

Hultsfred Hultsfred 14 456 13 696 5 305 5 143

Berga Hultsfred 14 456 13 696 785 724

Högsby Högsby 6 066 5 777 1 965 1 881

Blomstermåla Mönsterås 13 103 12 909 1 562 1 527

Kalmar Kalmar 60 924 62 815 35 170 36 392

Oskarshamn Oskarshamn 26 247 26 163 17 143 17 258

Summa 332 219 340 721 203 815 212 032
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Bilaga 4 

Historik kring det statliga engage-

manget i tågtrafiken på Stångådals- 

och Tjustbanan 
 

Trafiken på Stångådals- och Tjustbanan har länge drivits med ersättning från samhället. 

Ansvaret för länsjärnvägarna var tidigare en statlig angelägenhet men år 1990 

lämnades ansvaret över till trafikhuvudmännen. En av anledningarna till detta var att 

möjliggöra för kostnadseffektiviseringar. Särskilt på kortare och äldre sträckor, som 

många av länsjärnvägarna var, är tågtrafik en relativt kostsam verksamhet jämfört med 

alternativet, busstrafik. Trafikhuvudmännen fick också ett ekonomiskt bidrag för detta, 

men bara under en begränsad period.17 Överföringen av ansvar för trafiken på 

länsjärnvägarna från staten till trafikhuvudmännen kom att kallas ”Principöverens-

kommelsen”. År 1999 bildades Rikstrafiken. De bidrag som tidigare gått till trafik-

huvudmännen, enligt Principöverenskommelsen, kom då att ingå i den nya myndig-

hetens budget. Rikstrafiken fick i uppdrag att redovisa vilka länsjärnvägar som ändå 

kunde vara aktuella för ett långsiktigt statligt engagemang för att upprätthålla en 

tillfredsställande interregional transportförsörjning i hela landet.  

 

I juni 2001 fattade Rikstrafikens styrelse beslut om att trafiken på både Stångådals- och 

Tjustbanan var transportpolitiskt motiverad (Rikstrafiken 2001a, Styrelseprotokoll). 

Trafiken på Stångådalsbanan ansåg man hade en ”klar interregional betydelse”. 

Motiven till detta var bland annat att trafiken knöt ihop två län och medförde koppling 

till Stockholm, ibland med direkttåg. För att vara länsjärnväg höll trafiken också en 

relativt hög medelhastighet. Rikstrafiken uppmärksammade även regionens intresse av 

att utveckla trafiken. Myndigheten var också positivt inställd till de angränsande 

banorna, Tjustbanan samt Berga-Oskarshamn. Det är uppenbart att Rikstrafiken såg 

samtliga tre banor som en helhet, i egenskap av olika delar i det sk Kustpilenupplägget. 

Trafiken på Tjustbanan ansågs dock vara ”relativt regionalt” med låg hastighet och 

många uppehåll. Samtidigt var andelen interregionalt resande på denna sträcka relativt 

högt. Därutöver delade Tjustbanans resenärer de goda anknytningsmöjligheterna i 

Linköping till och från Stockholm med Stångådalsbaneresenärerna. För trafiken på den 

korta banan Berga-Oskarshamn hade Rikstrafiken ingen särskild statistik att tillgå då 

denna redovisades tillsammans med den för Stångådalsbanan. Rikstrafiken 

konstaterade dock att medelhastigheten på sträckan Berga-Oskarshamn var hög och 

antal uppehåll noll. Anknytningsmöjligheterna till Stockholm, Göteborg och Malmö var 

bra. Därtill hade trafiken viss betydelse för matning till och från den södra 

Gotlandslinjen, Oskarshamn-Visby. (Rikstrafiken 2001b, ss 32,33) 

 

                                                           
17 Bidraget skulle i normalfallet enligt avtalet upphöra 30 juni 2000. 
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År 2002 tecknade Rikstrafiken i samarbete med trafikhuvudmännen i Östergötlands 

och Kalmar län avtal med BK tåg om trafik på både Stångådalsbanan Linköping-Kalmar 

och Tjustbanan Linköping-Västervik. Avtalsperioden sträckte sig mellan juni 2003 till 

juni 2008. I april 2005 gick emellertid BK Tåg AB i konkurs. Trafikhuvudmännen 

direktupphandlade då själva trafiken av SJ AB fram till juni 2008, med samma innehåll 

som det ursprungliga avtalet mellan BK Tåg och Rikstrafiken. Rikstrafikens ersättning till 

Trafikhuvudmännen reglerades under perioden genom ett samverkansavtal. 

  

Även efterföljande upphandling för perioden juni 2008 till juni 2014, sköttes av 

trafikhuvudmännen. I upphandlingsläget var det osäkert hur trafiken på sträckan 

Linköping-Västervik skulle bedrivas. Tjustbanan var relativt dålig och skulle trafiken i 

stället bedrivas med det betydligt billigare alternativet buss, skulle restiden inte 

påverkas nämnvärt. Avtalet kom därför att innehålla både ett alternativ med tåg och 

ett alternativ med buss. Avtalet innehöll även ett utökat åtagande från Rikstrafiken, 

förutsatt att banan skulle rustas upp under perioden. Landstingen i Östergötlands och 

Kalmar län beslutade emellertid att trafiken även fortsättningsvis skulle ske med tåg, 

även om inga större upprustningar gjorts av banan. Orsaken till detta var en politisk 

strävan att bedriva trafiken med tåg. Rikstrafiken och AB Östgötatrafiken ansåg att 

trafiken bäst bedrevs med buss, medan Kalmar Läns Trafik AB gärna ville ha tåg och 

åtog sig även de extra kostnaderna för att möjliggöra detta.  

 

Bilaga 5 Samhällsekonomisk bedömning 
Här redovisas utförligare grunderna för den samhällsekonomiska bedömning vars 
resultat även återfinns under avsnitt 5.  
 
En samhällsekonomisk bedömning av den aktuella trafiken har genomförts. Till skillnad 

från en regelrätt samhällsekonomisk kalkyl beaktar vi i fall som detta, inte den 

alternativa användningen av resurserna inom andra delar av samhället. De bedömda 

effekterna av politiken kan dock ställas mot vad som kan uppnås vid en alternativ 

användning av resurserna för annan interregional kollektiv persontrafik. 

Stångådalsbanan 

Grundförutsättningar 

Analysen bygger på en jämförelse mellan tågtrafik på Stångådalsbanan enligt upplägget 

som redovisas i bilaga 1 och en situation helt utan denna tågtrafik. Antalet tågresor 

antas vara 400 000 per år och dessa fördelas över olika relationer på samma sätt som 

resanderäkningar under år 2010 indikerar. I situationen utan tågtrafik antas att två 

tredjedelar av resorna istället sker med bil i samma relation och att en tredjedel av 

resorna inte kommer att ske18. Ingen överflyttning antas ske till andra trafikslag. 

                                                           
18 Att cirka en tredjedel av resorna inte blir av bygger på resultat i resvaneundersökningar och NKI-undersökningar som 
under åren gjorts på den avtalade trafiken. Denna andel varierar en del mellan olika linjer, men att en tredjedel av 
resorna försvinner är, baserat på de nämnda undersökningarna, ett rimligt antagande.  
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För bilresor antas en genomsnittlig beläggningsgrad på 1,721. Denna siffra är 

uppskattad utifrån statistik över beläggningsgrad vid olika typer av resor (utifrån resans 

längd och ärende) och ett antagande om att tio procent av resorna är tjänsteresor19.  

Längden på bilresan och restiden har tagits fram med hjälp av slagningar med Resrobot 

(se www.resrobot.se). 

Kostnaden för att resa (generaliserad reskostnad) 

En förändring i så kallad generaliserad reskostnad tas fram för varje reserelation längs 

linjen. Den generaliserade reskostnaden består av skillnaden i pekuniär reskostnad 

(körkostnad med bil – biljettkostnad med tåg) och skillnad i (monetariserad) 

restidsuppoffring mellan att resa med bil och tåg. 

Kostnaden för att resa med bil har beräknats baserat på resans längd och en 

körkostnad på 18,50 kr/mil. Beläggningsgraden 1,721 har använts för att dela ut 

kostnaden per resenär. Kostnaden för den genomsnittliga tågresan har uppskattats till 

87 procent av biljettpriset för en enkelbiljett i kategorin vuxen20. För varje relation har 

skillnaden i kostnad mellan att resa med bil och tåg beräknats. 

Den monetära skillnaden i restidsuppoffring mellan att resa med bil och tåg baseras på 

de tidsvärden som rekommenderas i ASEK 421.  

Eftersom den avtalade trafiken har en tydlig rättighetsinriktning (ersättning till trafik 

som inte bär sig kommersiellt eller upprätthålls i annan regi) redovisas inte summan 

alla resandes förändring i generaliserad reskostnad i denna analys. Om så gjordes skulle 

insatser som har stort resande, och sannolikt nästan bär sig kommersiellt, pekas ut som 

de mest lönsamma. Istället väljer vi att redovisa förändring på kommunnivå. 

Förändringen för en kommun baseras på alla resor med start- eller målpunkt i 

kommunen. Den genomsnittliga förändringen i generaliserad reskostnad per resa och 

kommun beräknas22. Resultatet av analysen redovisas i tabellen nedan. Ju fler kronor, 

desto större ökning i genomsnittlig generaliserad reskostnad om tågresan ersätts med 

bilresa eller ingen resa alls. 

  

                                                           
19 Statistik över beläggningsgrad kommer från Trafikanalys och är baserad på undersökningen RES0506. Antagandet om 
andelen tjänsteresenärer är en uppskattning utifrån fördelningen i NKI-undersökningar på linjen (se avsnitt 6.3).  
20 Om de 400 000 resorna är fördelade enligt resanderäkningar 2010 och alla dessa betalar biljettpris vuxen enkelbiljett 

blir intäkterna drygt 26 mnkr/år. Uppgifter om totala intäkter på linjen pekar dock på att dessa uppgår till 87 procent av 
denna summa. I samtliga relationer antas därför biljettpriset vara 87 procent av fullpris vuxen enkelbiljett.    
21 ASEK, arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom transportområdet, är en 
myndighetsgemensam arbetsgrupp som leds av Trafikverket. ASEK ansvarar bland annat för att rekommendera 
samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom transportområdet. Tidsvärdena är differentierade med avseende 
på resans längd (0-100 km eller mer än 100 km) samt om resan är en privatresa eller tjänsteresa. 
22 För de två tredjedelar som fortsätter att resa tas hela skillnaden i generaliserad reskostnad (GC) med i beräkningen 
(GCbil-GCtåg), medan den tredjedel som slutar resa bidrar med halva den skillnaden enligt den vedertagna principen 
”rule-of-the-half”.  
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Tabell. Genomsnittlig förändring per nuvarande tågresa, genomsnitt kommun (kr/resa)  

Kommun Genomsnittlig förändring per tågresa som 

berör aktuell kommun (kr/resa) 

Kalmar 56 

Mönsterås 27 

Högsby 42 

Hultsfred 47 

Vimmerby 49 

Kinda 16 

Linköping 61 

 

Som nämndes i avsnitt 2.1 ska Trafikverket främst göra insatser för kommuner som 

(utan insats) har dålig tillgänglighet i minst tre av tillgänglighetsanalysens kriterier. 

Detta är fallet för Högsby och Hultsfred. I tabellen ovan visas att resenärer som reser 

med tåg i relationer som berör dessa kommuner bedöms får en välfärdsförlust (mätt 

som ökning i generaliserad reskostnad). Högst genomsnittlig välfärdsförlust drabbar 

Linköping och Kalmar. Detta har att göra att resor som berör kommunerna längst ut i 

ändarna av linjen är de som i genomsnitt är längst. 

Värt att notera är att samtliga kommuners genomsnittliga ökning i generaliserad 

reskostnad, vid bil istället för tåg, blir större om beläggningsgraden per bil antas vara 

lägre än 1,721.   

 

Externa effekter 

Trafik ger i regel upphov till kostnader och nyttor för samhället utöver de kostnader 

som direkt berör resenären. Exempel på sådana är ökad/minskad miljöpåverkan och 

förändrad olycksrisk.  Dessa effekter brukar benämnas marginella externa effekter.  

En ökad biltrafik till följd av minskat utbud av tågtrafik på Stångådalsbanan leder till 

förändringar i de externa effekterna. De förändringar som uppskattas och 

monetariseras i denna analys är: 

 Koldioxid 

 Emissioner (HC, NOx, SO2 och partiklar) 

  Slitage 

 Trafiksäkerhet 

 Buller 

 Drift 
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De minskade externa effekterna i tågtrafiken baseras på uppgifter i Trafikverkets 

modell EBBA. Denna modell används bland annat för att analysera tågtrafikens externa 

effekter.  Till varje post i punktlistan ovan finns en uppgift om effekterna (i kronor) av 

tågtrafik längs Stångådalsbanan. Dessa uppgifter har anpassats till att spegla effekterna 

vid trafik med Y2:or i ett upplägg i linje med det som visas i bilaga 1. Vad gäller 

storleken på tågtrafikens CO2-utsläpp har dock egna beräkningar utförts23.  

Biltrafikens externa effekter baseras på marginalkostnad per fordonskilometer som 

härrör från ASEK-arbetet. Baserat på dessa uppgifter samt uppskattat antal 

fordonskilometer med bil som uppstår utan tågtrafiken beräknas den ökade 

biltrafikens externa kostnader24. 

I tabellen nedan redovisas storleken på de externa effekterna (i kronor) för tågtrafiken 

respektive den biltrafik som antas uppstå om tågtrafiken upphör. I denna analys görs 

ingen uppdelning på olika kommuner utan det som rapporteras är effekter värderad i 

kronor per år. 

Tabell 5.1.2: Externa effekter, kr/år   

Extern effekt Biltrafik (kr/år) Tågtrafik (kr/år) Skillnad bil istället  

för tåg (kr/år) 

Koldioxid 3 601 875 5 818 056  - 2 216 181 

Emissioner (exkl 

CO2) 

778 005 

4 379 058 

 - 3 601 053 

Trafiksäkerhet 1 945 013 421 075 1 523 938 

Buller 311 202 2 362 308 840 

Slitage 0 384 983 -384 983 

Drift 207 468 601 536 -394 068 

Totalt 6 843 563 11 607 071   - 4 763 507 

 

Den biltrafik som antas uppstå vid frånvaro av den aktuella tågtrafiken skulle totalt sett 

resultera i lägre externa kostnader för samhället. Skillnaden värderas monetärt till 4 

763 507 kr/år, vilket motsvarar ungefär 12 kr/resa. Ökningen i externa kostnader per 

resa är i relation till den genomsnittliga ökningen i generaliserad reskostnad (se tabell 

X.1) relativt liten. Antagandena kring beläggningsgrad i bil och antalet resor som inte 

blir av är också avgörande för förändringen i av de negativa externa effekterna som 

drabbar samhället. Om, till exempel, beläggningsgraden i bil sätts till 1,3 och andel 

                                                           
23 Dessa baseras på antal fordonskilometer i upplägg enligt Bilaga 1, förbrukning på 1,3l/km, CO2-utsläpp på 2,48 

kg/liter och en CO2-värdering på 1,50 kr/kg i linje med ASEK4. 
24 Antal fordonskilometer baseras på en beläggningsgrad på 1,721 per bil och att två tredjedelar av tågresandet flyttar 
över till bil. Bilresandet antas som tidigare ske i samma relationer som tågresandet.  
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tågresor som flyttar över till bil höjs till 0,8 (ifrån 0,66) så blir förändringen i de externa 

effekterna helt försumbara. Sammantaget indikerar inte denna analys att storleken på 

de externa effekterna är en avgörande faktor i denna utredning.  

Slutsats 

Analysen visar att den generaliserade reskostnaden skulle öka för genomsnittsresan i 

alla kommuner. Detta har båda att göra med att tidsåtgången ökar och att det är 

dyrare att resa med bil än med tåg. Båda kommunerna som utan trafiken skulle ha 

dålig tillgänglighet i minst tre av tillgänglighetsanalysens kriterier, Högsby och 

Hultsfred, skulle således enligt analysen få försämrade resmöjligheter. 

Analysen visar att storleken på de externa kostnaderna för samhället inte påverkas i 

någon betydande utsträckning. 

De resmöjlighetsvinster som denna analys påvisar ska också vägas mot den 

ersättningskostnad som Trafikverket kommer att binda upp sig till vid tecknande av ett 

framtida avtal. I princip skulle dessa resurser kunna användas till ersättning till annan 

transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik. En sådan analys görs 

inte i denna samhällsekonomiska bedömning eftersom det skulle kräva att effekterna 

av en helt annan trafik också analyserades. I avsnitt 7.2 diskuteras Trafikverkets troliga 

ersättningskostnad vid fortsatt engagemang.      

Tjustbanan 

Analysen har gjorts på samma sätt som för Stångådalsbanan ovan. Samma antaganden 

har använts, där inget annat anges i texten nedan. En skillnad är att tre olika analyser 

gjorts. Anledningen till detta är att trafiken är ifrågasatt för fortsatt ersättning från 

Trafikverket och det inte är säkert vad som händer med trafiken i alternativfallet.  

1. Ingen ersättningstrafik.  

2. Busstrafik istället för tågtrafik, med samma kapacitet 

3. Busstrafik istället för tågtrafik, kapacitet anpassad till minskad efterfrågan 

För bussuppläggen antas i analyserna: 

 Samma upplägg som tågtrafiken (antal turer, m.m.) 

 I alternativ 2 antas två bussar användas för att ge tillräcklig kapacitet, i 

alternativ 3 bara en buss.  

 Sträckan med buss har antagits motsvara sträckan för att köra bil i samma 

relation 

 Biljettpriset detsamma på buss som på tåg. 

 Restid 10 minuter längre på hela sträckan  

 

Nedan följer kortfattad sammanfattning av analyserna. 

Analys 1: Ingen ersättningstrafik 

Två tredjedelar av passagerarna antas flytta över till bil och en tredjedel slutar resa.  
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Analysen ger inte särskilt stora effekter på resenärer (ökning av genomsnittlig 

generaliserad reskostnad på kommunnivå mellan 0,3-13 kr per resa). Värdering av 

externa effekter visar att kostnaderna för samhället ökar något (255 668 kr per år) pga 

det ökade bilresandet. 

Kommun Genomsnittlig förändring per tågresa som 

berör aktuell kommun (kr/resa) 

Linköping 9 

Åtvidaberg 0,3 

Västervik 13 

 

Extern effekt Biltrafik (kr/år) Tågtrafik (kr/år) Skillnad bil istället  

för tåg (kr/år) 

Koldioxid 1 059 842 897 562 162 280 

Emissioner (exkl 

CO2) 

228 926 

577 126 

-348 200 

Trafiksäkerhet 572 315 84 448 487 867 

Buller 91 570 1 047 90 523 

Slitage 0 77 210 -77 210 

Drift 61 047 120 640 -59 593 

Totalt 2 013 700 1 758 032 255 668 

 

Till detta kommer den besparing som Trafikverket gör. De resurser som inte går till 

ersättning för tågtrafiken kan göra nytta någon annanstans. 

Analys 2: Busstrafik istället för tågtrafik 

Några antaganden: 

* Alla resenärer flyttar över till buss 

* Restid ökar med 10 min för hela sträckan, detta är ca 10%. Samma procentuella 

ökning antas på samtliga delsträckor 

* Biljettpriset antas vara detsamma på buss som för tåg. 
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* Körsträcka med buss antas vara densamma som för bilresor 

Kommun Genomsnittlig förändring per tågresa som 

berör aktuell kommun (kr/resa) 

Linköping 10 

Åtvidaberg 4 

Västervik 10 

 

 Tåg Buss (per 

buss) 

Antal 

bussar 

Totalt buss Diff buss-

tåg 

CO2 897 562 286 523 2 573 047 -324 515 

Emissioner 

(exkl CO2) 

577 126 57 217 2 114 433 -462 692 

Drift 120 640 44 013 2 88 026 -32 614 

Slitage 77 210   2 0 -77 210 

Olyckor 84 448 61 618 2 123 236 38 788 

Buller 1 047 187 495 2 374 989 373 942 

Totalt 1 758 032 636 865 2 1 273 730 -484 301 

 

Även detta alternativ ger små effekter på resenärer (ökning av genomsnittlig 

generaliserad reskostnad på kommunnivå mellan 4-10 kr per resa). Storleken på de 

externa effekterna är mindre med busstrafik än vid tågtrafik (484 301 kr/år lägre).  

Antal personkilometer i busstrafik om alla flyttar över och åker i samma relationer som 

idag (avstånd dock det som gäller vid bilresor): 10 027 144 

Antal fordonskilometer i busstrafik (per buss) om antalet turer som i dagens tågtrafik: 

220 064 (40 enkelturer i veckan à 105,8 km 52 veckor per år. 

Detta ger 10 027 144/220 064 = 45,6 personer på bussen vid ett genomsnittligt tillfälle. 

Om alla flyttar över kommer det därmed att behövas två bussar (i genomsnitt). Ett 

annat upplägg (tätare turer och inte samma avgångstid) är möjligen mer troligt. Men 

eftersom vi inte vet hur ett sådant upplägg skulle se ut finns det risk att det blir lika fel 

som det antagande som görs. Som det är beräknat överdrivs inte de positiva effekterna 

av bussalternativet. Tätare turer ger större nytta för resenärerna.  

 



58 
 

Slutsatsen är att det inte blir så mycket sämre för resenärer att resa med buss och 

mindre externa kostnader utan tågtrafiken. 

 

Analys 3: Busstrafik istället för tågtrafik, kapacitet anpassad till minskad efterfrågan 

Några antaganden:  

* Restid ökar med 10 min hela sträckan (buss jämfört med tåg), detta är ca 10%. 

Samma procentuella ökning antas på samtliga delsträckor 

* Andel av tågresenärer som flyttar över till buss 0,666666667 

* Andel av tågresenärer som slutar resa  0,166666667 

* Andel av tågresenärer som reser med bil istället 0,166666667 

* Biljettpriset antas vara detsamma på buss som för tåg. 

* Körsträcka med buss antas vara densamma som för bilresor 

* Externa effekter från busstrafik (marginalkostnader) hämtade från ASEK 

* Externa effekter för biltrafik (marginalkostnader) hämtade från ASEK. 

Beläggningsgrad och ärendefördelning från ASEK/NKI. 

Kommun Genomsnittlig förändring per tågresa som 

berör aktuell kommun (kr/resa) 

Linköping 9 

Åtvidaberg 3 

Västervik 10 

 

 Tåg Buss (per 

buss) 

Antal 

buss-

ar 

Totalt 

buss 

Bil Totalt 

buss + bil 

Diff 

[buss+bil)-

tåg] 

CO2 897 562 286 523 1 286 523 264 960 551 484 -346 078 

Emissioner 

(exkl CO2) 

577 126 57 217 1 57 217 57 231 114 448 -462 678 

Drift 120 640 44 013 1 44 013 15 262 59 275 -61 365 

Slitage 77 210 0 1 0 0 0 -77 210 

Olyckor 84 448 61 618 1 61 618 143 079 204 697 120 249 
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Buller 1 047 187 495 1 187 495 22 893 210 387 209 340 

Totalt 1 758 032 636 865 1 636 865 503 425 1 140 290 -617 742 

 

Fortfarande blir det små effekter på resenärer (ökning av genomsnittlig generaliserad 

reskostnad på kommunnivå mellan 3-10 kr per resa). Storleken på de externa 

effekterna är mindre med busstrafik och biltrafik än vid tågtrafik (617 742 kr/år lägre). 

Här har antagits att en buss används (2/3 av tågresenärerna fortsätter resa det ger 

45,6*2/3 = 30,4 person i snitt på bussen). Om två bussar används istället så är de 

externa effekterna nästan exakt desamma som vid tågtrafik).   
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Bilaga 6 Beräkning av justering av 

ersättningen för biljettsubventioner 
 

I Trafikverkets rutin för trafikutredningar står att eventuella biljettsubventioner ska 

räknas bort från nettokostnaden. En modell finns för detta som använts i ett antal år. 

Det finns dock en osäkerhet i beräkningarna, eftersom kostnadsnivån för biljetter är 

svår att beräkna och ofta saknas relevanta fakta. 

Kostnadsnivån för biljetter ska i idealfallet beräknas utifrån att jämföra 

biljettkostnaden i den aktuella trafiken med vad biljettkostnaden skulle ha varit i en 

helt kommersiell trafik. Men om vi tittar på det aktuella exemplet Stångådalsbanan och 

Tjustbanan finns bara i Kalmar län följande biljettkategorier:  

 Enkelbiljett 

 Resekort med reskassa 

 10 resor 

 20 resor 

 30 dagar 

 Kalmar kommuns specialprodukt (för resor inom kommunen) 

 Mobil biljett 

 Quickomatbiljett 

 Skolkort  

 Resplusbiljett 

 Nattaxa 

 Hundbiljett 

 Gruppbiljett 
 

Det kan finnas fler varianter som inte upptäckts vid studie av KLT:s hemsida. Dessutom 

har Ötraf egna taxor inom länet som skiljer sig från KLT:s taxa och taxan för resa över 

länsgräns är ytterligare en variant.  

Enkelbiljettpriset med kustpilen förefaller ligga ungefär i nivå med vad en kommersiell 

operatör skulle ta ut. En enkelbiljett mellan Kalmar och Linköping kostar exempelvis 

225 kr i andra klass. Sträckan är 237 km, vilket innebär ett kilometerpris på 0,94 kr. 

(Förstaklass 338, 1,43 kr). Rabattpriser är lägre och varierar mycket mellan olika typer 

av biljetter, vilket tyder på en viss subvention. Månadsbiljett kostar på samma sträcka 

2850 kr i andra klass. Teoretiskt kan den som reser varje dag (40 resor per månad) 

komma ner i 30 öre per resa. Det är dock osannolikt att någon reser sträckan varje dag 

eftersom resan tar över tre timmar, enkel väg. En mer rimlig pendlingssträcka, 

Vimmerby-Linköping, (101 km, 1 timme 25 minuter) kostar 113 kr för en enkelresa och 

1400 kr för månadsbiljett, vilket innebär 1.11 resp 35 öre. Även den sträckan är dock 

mindre troligt att särskilt många dagspendlar.  
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Utgångspunkten är ju att jämföra med biljettpriset i en kommersiell trafik. Men även 

en kommersiell operatör använder sig av rabatter av olika slag, som dessutom kan 

skilja sig avsevärt beroende på förutsättningarna för den aktuella trafiken. Även en 

kommersiell operatör kan behöva rabattera pendlingsresandet ordentligt för att fylla 

tågen på ett rimligt sätt. För att få en rättvis jämförelse skulle egentligen alla tänkbara 

biljettyper behöva jämföras för en jämförbar trafik som bedrivs kommersiellt. Finns 

den?  

En beräkning har gjorts, där angivna intäkter per bana slagits ut på utförda 

personkilometer enligt RVU. Intäkten per personkm är för Stångådalsbanan 0,69 kr och 

för Tjustbanan 0,80 kr. Detta är ett genomsnitt inklusive alla slags rabatter. Inte några 

uppseendeväckande siffror alls. Det är troligt att en kommersiell operatör i 

motsvarande trafik skulle ha högre taxor. Problemet är att hitta rimliga jämförelsetal. 

Bo Lennart Nelldal på KTH har studerat utvecklingen av biljettpriser på järnväg från 

1990-2009 på uppdrag av Banverket. Data är några år gamla men kan ändå ge en 

fingervisning. Enligt rapporten ligger genomsnittspriset för ”Rikstrafik” d v s de linjer 

där Rikstrafiken hade ett engagemang, på ca 1.20 kr per km och THM länsbanor på 

nästan samma nivå (utläst ur ett diagram). THM månadskort ligger dock betydligt 

under, ca 0,50. Att observera är att genomsnittspriserna även inkluderar första klass.  

Ett par jämförelser med priser idag: En enkelbiljett kostar på Botniabanan mellan 

Örnsköldsvik och Umeå max 138 kr. Sträckan är ca 11 mil, vilket skulle innebära ett pris 

på ca 1.25 som mest. Ett trettiodagarskort kostar 1648 kr, vilket för den som pendlar 

varje dag kan innebära ett kilometerpris på under 40 öre. Restiden är en knapp timme, 

vilket är fullt möjligt att dagspendla för den som har start och mål i relativ närhet till 

stationerna.  

I Tåg i Bergslagen kan man exempelvis resa sträckan Gävle-Borlänge, 115 km. En 

enkelbiljett för en vuxen kostar 227 kr, vilket innebär ett kilometerpris på 1.97. Men 

även här finns pendlarkort att köpa, 2268 kr. För den som pendlar varje dag ger det ett 

kilometerpris på ca 50 öre. Här börjar dock restiden vara väl lång för daglig pendling, ca 

1 timme 25 minuter. Längre sträckor är billigare. Sträckan Gävle-Mjölby kostar 444 kr 

för 408 km, vilket innebär ett kilometerpris på 1,09 kr.  

Både för Örnsköldsvik -Umeå och Tåg i Bergslagen finns även andra kort och rabatter.  

Baserat på 2008 års siffror (som vi samlade in när vi utredde trafiken senast) hade Tåg i 

Bergslagen en genomsnittsintäkt på ca 66 öre.  

Busstrafik med Swebus kostar på den närliggande sträckan Kalmar-Norrköping mellan 

249 och 419 kr, beroende på avgång och hur långt i förväg resan beställs. Sträckan är ca 

245 km. Det innebär ett kilometerpris på mellan 1.02 och 1.71. Ungdomsbiljett är 

billigare, från 199 kr (0,81). SJ har på sina snabbtåg ett biljettpris från 234 kr på 

sträckan Alvesta-Linköping (207 km), vilket ger ett kilometerpris på 1.13 som billigast.  

Jämförelsen med andra kortare interregionala sträckor är dessutom bara en del av 

subventionseffekten. Den stora subventionen ligger i de sträckor som är lämpliga för 
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arbetspendling.  För 1120 kr kan en vuxen resa hur mycket som helst inom hela Kalmar 

län. Om det används för daglig pendling exempelvis mellan Högsby och Kalmar, vilket 

är 71 km och tar ca 50 minuter, blir kilometerkostnaden under 40 öre.  

Subventionskostnaden varierar ganska mycket beroende på vilken nivå som ses som en 

rimlig nivå för kommersiell trafik. Nedan visas några olika tänkbara nivåer och hur 

ersättningen för Stångådalsbanan och Tjustbanan skulle påverkas.  

Antagen kommersiell nivå Stångådal Tjust 

0.80 -0,37 Mkr 0 

1.00 -1,04 Mkr -0,22 Mkr 

1.20 -1,72 Mkr -0,44 Mkr 

 

Utifrån ovanstående resonemang och exempel är det troligt att intäktsnivåerna i den 

aktuella trafiken är lägre än i jämförbar kommersiell trafik, även om den exakta nivån 

för kommersiell trafik inte har kunnat beräknas. Förslaget är därför att anta en rimlig 

nivå att räkna mot. Det är troligt att motsvarande kommersiell trafik skulle ha en 

genomsnittlig intäktsnivå på minst 1 kr per km. En försiktig beräkning, som föreslås 

användas i kalkylen för Trafikverkets insats, utgår därför från den nivån. För 

Stångådalsbanan innebär det följande: Med 2011 års kostnadsnivå har ersättning för 

två dubbelturer på Stångådalsbanan beräknats till 17 867 000 utan hänsyn taget till 

subventionskostnaden. Om vi antar en kommersiell nivå på 1,00 kr skulle ersättningen 

minska med 1 043 145 kr. Det skulle innebära en ersättning på 16 823 855 kr.  

Om Tjustbanan skulle komma ifråga för fortsatt ersättning är ersättningen beräknad till 

8 347 497 utan hänsyn taget till subventionskostnaden. Med samma antagande om 

kommersiell nivå skulle ersättningen minska till 8 129 364. 

 

 

 



 

 

 

Enheten för Trafikutredningar och avtal 

Trafikverket, Box 186, 871 24 Härnösand 

Besöksadress Nattviksgatan 8, Härnösand 

Telefon 0771-921 921 Texttelefon: 0243-750 90 

www.trafikverket.se 




