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Abstract 

Reinvesteringar i järnvägsanläggningar påverkas av trafik och utgör därför en komponent i 

marginalkostnaden för nyttjandet av infrastrukturen. Tidigare studier har traditionellt fokuserat på 

reinvesteringskostnader i banöverbyggnad. I denna studie skattas separata marginalkostnader för 

reinvesteringar i Bana (banöverbyggnad, banunderbyggnad, bangårdar), El, Signal, Tele och Övriga 

anläggningar.  Trots att slitage av exempelvis signal- och teleanläggningar inte torde variera med trafik, 

finner vi statistiskt signifikanta samband mellan trafik och reinvesteringar i samtliga anläggningar. En 

förklaring är att trafikökningen innebär en ökad störningskostnad, även i frånvaron av ett 

trafikberoende slitage, och därmed att reinvesteringen tidigareläggs. Analysen visar även att de 

skattade effekterna främst kommer från jämförelser mellan bandelar, vilket innebär en risk att de 

(delvis) är korrelationer och inte kausala samband mellan trafik och reinvesteringar. När 

marginalkostnaderna för anläggningsgrupperna läggs samman hamnar de på 0,0141 kr per 

bruttotonkilometer och 4,4520 kr per tågkilometer. 
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Sammanfattning 

Studier kring marginalkostnader för reinvesteringar i järnväg har traditionellt fokuserat på kostnader 

för banöverbyggnad (spår, slipers, växlar, befästningssystem etcetera). Alla anläggningsgrupper ingick 

däremot i en delstudie inom det regeringsuppdrag som VTI redovisade under hösten 2016 (SAMKOST 

2); marginalkostnadsberäkningen täckte reinvesteringar i Bana (banöverbyggnad, banunderbyggnad, 

bangårdar), El, Signal, Tele och Övriga anläggningar. Då exempelvis signal- och teleanläggningar har ett 

slitage som inte torde variera med trafiken, väcktes frågan om den nya beräkningen ger en korrekt bild 

av sambanden. Fann studien inom SAMKOST 2 en korrelation snarare än ett kausalt samband mellan 

trafik och reinvesteringar i dessa anläggningar? 

Syftet med denna studie är att beräkna marginalkostnader för reinvesteringar i olika 

järnvägsanläggningar och fördjupa analysen av hur trafik påverkar reinvesteringar. Separata 

translogmodeller för respektive anläggningsgrupp skattas för att ta hänsyn till deras underliggande 

produktionsfunktion. Modellskattningarna består av två steg: Det första steget ger svar på om trafiken 

påverkar beslutet att reinvestera och det andra steget om trafiken påverkar storleken på 

reinvesteringskostnaden. När dessa steg vägs samman visar resultaten att trafik har ett statistiskt 

signifikant samband med samtliga anläggningsgrupper, samtidigt som det finns skillnader i huruvida 

trafiken påverkar de olika beslutsstegen. De skattade effekterna kommer främst från jämförelser 

mellan bandelar. Det innebär att det finns en risk att effekterna (delvis) är ett resultat av korrelationer 

mellan trafik och bandelsspecifika egenskaper, och inte (helt) kausala samband mellan trafik och 

reinvesteringar. 

Trafik har en signifikant effekt på beslutet att reinvestera i signal, tele och övriga anläggningar, men 

ingen signifikant effekt på storleken på reinvesteringskostnaden. Resultatet ger stöd för tolkningen att 

behovet av en väl fungerande anläggning ökar med trafiken (mer trafik innebär en högre 

störningskostnad när en anläggning fallerar) och indikerar att kostnaden för reinvesteringar i dessa 

anläggningsgrupper är i genomsnitt densamma för olika trafikmängder, allt annat lika. Vad gäller 

reinvesteringar i banöverbyggnad, banunderbyggnad och elanläggningar har trafiken däremot en 

signifikant effekt på båda beslutsstegen, vilket rimmar väl med att dessa anläggningsgrupper har ett 

slitage som varierar med trafik. 

Modellskattningarna har utförts med både antal bruttoton och antal tåg som trafikvariabel för att 

undersöka om sambanden mellan trafikmåtten och reinvesteringar varierar för olika 

anläggningsgrupper, samt ge en rekommendation om vilket av dessa mått som är lämpligast att 

använda. Det är dock endast för banöverbyggnad och elanläggningar som de aktuella elasticiteterna 

är signifikant skilda från varandra. Men givet att det är (främst) störningskostnaden som motiverar 

reinvesteringar i signal, tele och övriga anläggningar, är antal tåg det lämpligaste måttet för dessa 

anläggningsgrupper: Störningskostnaden torde påverkas mer av linjens kapacitetsutnyttjande snarare 

än tågens kapacitetsutnyttjande. 

När marginalkostnaderna för anläggningsgrupperna läggs samman hamnar de på 0,0141 

kr/bruttotonkilometer och 4,4520 kr/tågkilometer. Jämfört med SAMKOST 2 är dessa kostnader 

betydligt lägre. Den främsta anledningen är att föreliggande studie har använt en retransformation i 

prediktionen av kostnader som tar hänsyn till feltermernas heteroskedasticitet. Det genererar 

predikterade kostnader som hamnar närmare de observerade kostnaderna. Därutöver ingår fler 

kvalitetsvariabler i denna studie, vilket påverkar kostnadselasticiteterna för trafik. 
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1. Bakgrund 

Ett effektivt nyttjande av järnvägsinfrastrukturen kan skapas av en banavgift som motsvarar 

marginalkostnaden för att använda systemet. Reinvesteringar i järnvägsanläggningen är en av dessa 

kostnader och definieras som större utbyten och upprustningar (ej uppgradering). Det finns en rad 

olika ekonometriska analyser av hur trafik påverkar kostnader för underhåll, dvs. kostnader för att 

avhjälpa och förebygga fel och defekter i anläggningen (se Johansson och Nilsson (2004), Andersson 

(2008), Link et al. (2008), Wheat och Smith (2008), Wheat et al. (2009), Odolinski och Nilsson (2017). 

Litteraturen kring marginalkostnader för reinvesteringar har inte kommit lika långt, men Andersson et 

al. (2012) och Andersson et al. (2016) är två signifikanta bidrag där två olika modellansatser används 

(se avsnitt 3). 

Skattningar som har utförts på svenska data har resulterat i marginalkostnader med betydande 

nivåskillnader. I SAMKOST 1 (Nilsson et al. (2014)) beräknades marginalkostnaden för reinvesteringar 

i järnvägsanläggningar uppgå till 0,009 kronor per bruttotonkilometer (kr/brtkm) medan den i 

SAMKOST 2 (Yarmukhamedov et al. (2016)) beräknades uppgå till 0,034 kr/brtkm. Huvudförklaringen 

till det nästan fyra gånger högre värdet är att beräkningen i SAMKOST 1, likt Andersson et al. (2012), 

enbart avsåg kostnaden för reinvesteringar i Bana (dvs. spårbyten etc.), medan beräkningen i 

SAMKOST 2 också inkluderade El-, Signal och Teleanläggningar (BEST) samt gruppen Övriga 

anläggningar. 

Med anledning av den stora kostnadsökningen ställdes frågan om den nya hanteringen gav en korrekt 

bild av sambanden; beror verkligen kostnaden för reinvesteringar inom alla anläggningsdelar på 

trafiken? Det är tämligen uppenbart att trafikens slitage driver reinvesteringskostnaden för Bana, men 

inte när det gäller övriga anläggningsdelar. Slitage av exempelvis signal- och teleanläggningar torde 

inte variera med trafik; kan reinvesteringskostnaden för dessa delar ändå påverkas av trafiken? Av 

detta skäl genomfördes en ny beräkning under vintern 2017 där kostnaderna för de olika 

anläggningsdelarna studerades var och en för sig (Nilsson et al. (2017)). Resultatet från den studien 

visade att Trafikverkets reinvesteringar i olika anläggningar, med något undantag, har ett samband 

med trafikens omfattning: Ju mer trafik, allt annat lika, desto oftare behöver man inte bara byta ut räls 

utan också el-, signal- och teleanläggningar, samt gruppen Övriga anläggningar. Den sammanlagda 

marginalkostnaden beräknades uppgå till 0,028 kr/brtkm, dvs. något lägre än i SAMKOST 2. 

Den ekonometriska analysen kan inte förklara exakt på vilket sätt trafiken påverkar reinvesteringarna, 

men det är rimligt att tro att trafiken inte sliter på exempelvis signalanläggningar på samma sätt som 

mer trafik ökar behovet av löpande underhåll och reinvesteringar i själva banan. Syftet med denna 

studie är att beräkna marginalkostnader för reinvesteringar i olika järnvägsanläggningar och fördjupa 

analysen av hur trafik påverkar reinvesteringar. I Nilsson et al. (2017) var tolkningen att sambanden 

mellan trafik och exempelvis signalanläggning berodde på att behovet av en väl fungerande anläggning 

är större ju fler tåg som trafikerar en bana och att denna mekanism skapar en koppling mellan 

reinvesteringar och trafik. Eftersom denna bedömning kan ha betydelse för hur resultaten ska 

användas, och specifikt för valet mellan att ta betalt per bruttoton- eller per tågkilometer, är detta ett 

exempel på en typ av frågor som kräver fördjupade diskussioner mellan ekonomer och 

järnvägstekniker. 

Inledningsvis beskrivs i avsnitt 2 den information som används och vilka skillnader i underlagsmaterial 

som finns jämfört med de tidigare beräkningarna. I avsnittet beskrivs även hypotesen om den kausala 

strukturen mellan trafik och reinvesteringar. I avsnitt 3 behandlas frågan om vilken typ av 

ekonometrisk modell som bör användas. Tidigare analyser av dessa frågor baseras på två olika 

modeller; en modell baserad på överlevnadsanalys och en så kallad tvåstegsmodell där det första 

steget hanterar beslutet att reinvestera och det andra steget hur stor reinvesteringskostnaden blir. En 
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separat delstudie inom ramen för SAMKOST 3 (Odolinski och Nilsson (2018) har systematiskt jämfört 

dessa olika angreppssätt och avsnittet redovisar motiven för att fortsättningsvis använda 

tvåstegsmodellen. Den precisa specifikationen av tvåstegsmodellen och hur marginalkostnaderna 

beräknas redovisas i avsnitt 4. I avsnitt 5 presenteras resultaten och slutsatserna presenteras i avsnitt 

6. 

 

2. Databeskrivning 

Det statliga järnvägsnätet består av ca 14 100 spårkilometer och är indelat i ca 245 bandelar (antal 

bandelar varierar över åren). Information om reinvesteringskostnader, trafik och infrastrukturens 

egenskaper finns registrerade på dessa bandelar och ger en utgångspunkt för de ekonometriska 

analyserna. Reinvesteringar utgör en stor del av de totala kostnaderna för drift och underhåll. Under 

2016 uppgick totala drifts-, underhålls- och reinvesteringskostnaderna till ca 10 miljarder kronor, varav 

reinvesteringar utgjorde ca 2,4 miljarder. 

Jämfört med analysen i SAMKOST 2 finns tillgång till information för två ytterligare år, vilket innebär 

att vi använder data över perioden 1999–2016. Kostnader för reinvesteringar i järnvägsanläggningarna 

har fyrdubblats under perioden (se Figur 1). Även trafiken har ökat under 1999–2016, men inte i 

samma omfattning.  

 

 

Figur 1. Kostnadsindex (1999=100) för reinvesteringar (källa: Trafikverket) i 2016 års priser, deflaterat 

med konsumentprisindex1, samt index (1999=100) för antal tågkilometer och bruttotonkilometer 

(källa: Trafikanalys)  

 

Trafikökningen i relation till ökningen i kostnader i Figur 1 bör inte tolkas som ett direkt samband. 

Tidigare studier (Andersson et al. (2012), Nilsson et al. (2014), Yarmukhamedov et al. (2016)) finner att 

en 10 procentig trafikökning innebär ca 5 procents ökning av reinvesteringskostnaderna, allt annat lika 

                                                           
1 Anledningen till att konsumentprisindex används är att kostnader behöver uttryckas i relation till övriga 

kostnader i samhället. Om ett prisindex närmare industrin används (såsom investeringsindex för banhållning) 

skulle förändringar i övriga kostnader i samhället sopas undan (ges mindre vikt). 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

Tågkilometer Bruttotonkilometer Reinvesteringar



5 

 

(kostnadselasticiteten med avseende på trafik är alltså ca 0.5). Det betyder att när analysen har 

korrigerat för övriga kostnadsdrivare innebär en trafikökning sjunkande reinvesteringskostnader per 

bruttotonkilometer. Med andra ord finns det stora delar av reinvesteringskostnaderna som inte är 

(direkt) trafikberoende. Därutöver bör det nämnas att modellskattningarna endast använder 

reinvesteringskostnader som finns bokförda på bandelar, medan Figur 1 baseras på alla kostnader 

(kostnader som inte är bokförda på bandelar är troligtvis oberoende av trafikvariationer). 

Deskriptiv statistik över information som ingår i skattningarna presenteras i Tabell 1. En del bandelar 

saknar information om en eller flera av variablerna som ingår i modellskattningarna. Det innebär att 

dessa bandelar faller bort. Kvar blir 223 bandelar som tillsammans utgör 3434 observationer under 

åren 1999–2016.  

 

Tabell 1. Bandelsdata 1999–2016 (N=3434). 

Variabler Median Medelvärde Std. av. Min Max 

Reinvesteringskostnader, miljoner kra      

Totalt 0.34 7.61 27.51 0.00 511.27 

Banöverbyggnad 0.00 3.78 20.93 0.00 471.49 

Banunderbyggnad 0.00 1.27 9.32 0.00 234.15 

Bangårdar 0.00 0.10 2.06 0.00 117.22 

El 0.00 1.24 7.98 0.00 202.72 

Signal 0.00 0.58 3.78 0.00 75.36 

Tele 0.00 0.08 0.55 0.00 13.54 

Övriga 0.00 0.17 1.32 0.00 36.92 

Ingen anläggningstyp 0.00 0.39 3.74 0.00 148.19 

      

Trafik      

Tågkilometer, miljoner 0.4 0.7 0.9 0.0 4.9 

Bruttotonkilometer, miljoner 138 353 512 0 4219 

Antal tåg, tusen 11 18 22 0 194 

Antal bruttoton, tusen 4 541 7 714 8 518 0 65 855 

      

Infrastruktur och organisation     

Banlängd, kilometer 38.1 50.3 41.1 0.8 219.4 

Rälsvikt, medelvärde (kg per meter) 50.0 51.2 5.0 32.0 60.0 

Kvalitetsklass, medelvärde (0–5)b 2.3 2.2 0.2 0.0 5.0 

Skarvar 128.5 160.1 133.9 1.0 1221.0 

Dummy betongsliper 1.0 0.6 0.5 0.0 1.0 

Dummy stationsbandel 0.0 0.1 0.3 0.0 1.0 

Dummy region väst 0.0 0.2 0.4 0.0 1.0 

Dummy region norr 0.0 0.1 0.3 0.0 1.0 

Dummy region mitt 0.0 0.2 0.4 0.0 1.0 

Dummy region syd 0.0 0.3 0.4 0.0 1.0 

Dummy region öst 0.0 0.3 0.4 0.0 1.0 
a 2016 års priser b Kvalitetsklasserna 0 till 5 anger hög till låg tillåten hastighet. Klasserna varierar oftast inom en 

bandel, vilket innebär att ett medelvärde används. 
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I datamaterialet från Trafikverket anges reinvesteringskostnader per anläggningstyp. Med hjälp av 

Trafikverkets styrande dokument BVS 811 (Trafikverket (2018)) har dessa kostnader kategoriserats 

som Banöverbyggnad, Banunderbyggnad, Bangårdar, El, Signal och Tele, samt Övriga anläggningar. För 

vissa av reinvesteringskostnaderna finns ingen anläggningstyp angiven och de bildar därför en egen 

grupp (’Ingen anläggningstyp’). Anläggningstyperna och deras koder i kostnadsdata har förändrats 

under åren 1999–2016. Den indelning av anläggningstyperna som har använts redovisas i Tabell 36 och 

Tabell 37 i bilagan. 

Många bandelar har stora minusposter under vissa år. Detta representerar återbetalningar från 

tidigare års reinvesteringsutbetalningar som gör att den totala reinvesteringskostnaden för en 

anläggningsgrupp är negativ. I dessa fall har minusposterna kvittats mot tidigare års 

reinvesteringskostnad. 

 

2.1 Reinvesteringsprocess och hypotes om kausal struktur 

Att infrastrukturförvaltaren, givet en rad olika restriktioner, försöker minimera kostnaderna för 

underhåll och reinvesteringar samt störningskostnader (förseningskostnader och kostnader för 

inställda tåg) är grundantagandet bakom vår hypotes om reinvesteringsprocessen och kausal struktur 

mellan trafik och reinvesteringar. Mer specifikt utgår vi från att anläggningens livscykel består av 

underhålls- och störningskostnader som ökar över tid (ackumulerad användning) fram till dess att en 

reinvestering är fördelaktig istället för att fortsätta underhålla och låta störningskostnaderna öka, dvs. 

låta anläggningens funktionsnivå försämras (samband mellan underhålls- och reinvesteringskostnader 

analyserades i Odolinski och Wheat (2018), se nästa avsnitt). En viss årlig trafik resulterar i ett visst 

tidsintervall mellan reinvesteringarna (allt annat lika). Ökar trafiken leder det till ökade underhålls- och 

störningskostnader, vilket resulterar i att reinvesteringsintervallet kortas. Figur 2 är en illustration av 

anläggningens livscykel och hur reinvesteringstidpunkten förändras givet en temporär trafikökning. 

Om ökningen i trafik är permanent – dvs. den årliga trafiken hamnar på en högre nivå – kommer även 

tidsintervallet för reinvesteringar bli kortare. Figuren illustrerar att en hög kostnadsnivå för underhåll 

och störningar (KH) motsvarar en underhålls- och störningskostnad som gör det fördelaktigt att 

reinvestera istället för att fortsätta underhålla. En låg kostnadsnivå (KL) uppnås direkt efter en 

reinvestering. 

Ökningen i trafik leder till en ökad reinvesteringskostnad p.g.a. en förändring i nuvärdeskostnaden när 

en planerad reinvestering tidigareläggs, men kan även leda till att reinvesteringen blir mer omfattande 

med en ny trafiksituation (sker en uppgradering definieras det dock som en nyinvestering). 
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Figur 2. En temporär trafikökning (tidpunkt �̃�) och påverkan på reinvesteringsintervall 

 

Hypotesen om den kausala strukturen mellan trafik och reinvesteringar illustreras i Figur 3. I denna 

reinvesteringsprocess ingår att nedbrytning och slitage orsakar defekter och fel i anläggningen som 

leder till störningar i trafiken eller till ökad risk för störningar. De innebär dels att det avhjälpande 

underhållet och förseningskostnaderna ökar, dels ett ökat förebyggande underhåll. En ny trafiknivå 

innebär även att fler besiktningar utförs (se exempelvis Trafikverket (2015a), (2015b) och (2016)). Det 

är ett sätt att motverka störningar och kan innebära ökade underhållsinsatser för att åtgärda 

defekter/brister och fel som upptäcks i och med besiktningen. De ökade underhålls- och 

störningskostnaderna, samt antal defekter/brister och fel upptäckta vid besiktningar, motiverar 

reinvesteringen. 

En viktig del i hypotesen om den kausala strukturen är att en ökad trafik även påverkar störningar och 

besiktningar allt annat lika. Trots att nedbrytning och slitage av en viss anläggningstyp inte varierar 

med trafik kommer anläggningstypens aktuella tillförlitlighetsnivå innebära ökade störningar när 

trafiken ökar, dvs. fler tåg/ton blir påverkade av ett fel. En del i detta består av att anläggningen är 

känsligare för störningar när kapacitetsutnyttjandet ökar (se exempelvis Abril et al. (2008), Lindfeldt 

(2015) och Andersson et al. (2017, kap. 8, sid. 22-23). Störningskostnaderna kommer därmed att öka, 

vilket gör att reinvesteringen behöver tidigareläggas (se Figur 2). Som beskrevs ovan kan även fler 

besiktningar leda till att fler defekter och fel upptäcks, vilket kan öka sannolikheten för en reinvestering 

tidigareläggs jämfört med att dessa defekter/brister och fel leder till störningar som sedan motiverar 

en reinvestering. En marginalkostnad för reinvesteringar (och underhåll) är med andra ord inte enbart 

kopplad till nedbrytning och slitage som varierar med trafik. 

 

 

Underhålls- och 

störningskostnad 
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KL 

Tid 
�̃� 
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Figur 3. Hypotes om kausal struktur mellan trafik och reinvesteringar 

 

3. Val av skattningsmodell2 

Som en del av arbetet med SAMKOST 3 har skillnader mellan två ekonometriska metoder och deras 

implikationer för skattade marginalkostnader för reinvesteringar i järnvägsspår studerats. Ansatserna 

beskriver reinvesteringsprocessen på delvis liknande sätt, samtidigt som det finns tydliga 

metodologiska skillnader. 

Modellen för hörnlösningar delar in reinvesteringsprocessen i två delar; först fattas beslut om att 

genomföra en reinvestering, därefter hur stort varje projekt ska vara. Eftersom få delar av 

järnvägsnätet – få bandelar – renoveras under ett år, innehåller en lista över de förnyelseprojekt som 

ska genomföras ett visst år värdet noll för reinvesteringskostnaden på flertalet bandelar. I statistiska 

analyser är värdet noll ofta ett uttryck för att information saknas. I det är fallet är det emellertid ”sanna 

nollor” eftersom infrastrukturförvaltaren tagit ett medvetet beslut om att genomföra en reinvestering 

på vissa bandelar men att inte genomföra upprustningar av andra bandelar (värdet 0).  

Information där vi har observationer som består av nollor (ingen reinvestering) och kontinuerliga 

värden (reinvesteringskostnader) är inte lämpliga att analyseras med standardmodeller såsom 

minstakvadratmetoden då det kan innebär snedvridna resultat. Istället används det som kommit att 

kallas hörnlösningsmodeller som har förmåga att hantera det faktum att utfallet – dvs. att reinvestera 

– kan vara noll. Tvåstegsmodellen är en variant, där sannolikheten för att en reinvestering sker 

estimeras i ett första steg med en probit-modell (på delar av anläggningen som förnyas anges värdet 

1), och i ett andra steg analyseras kostnaderna med hänsyn taget till det första beslutssteget 

(trunkerad regression). Trafik är en variabel som ingår i båda stegen, och parameterskattningarna ger 

därmed information om hur variabeln påverkar reinvesteringskostnaderna. 

Överlevnadsmodellen analyserar i stället risken för (och/eller tiden fram till) att en reinvestering ska 

genomföras. Syftet är att skapa en förståelse av hur anläggningarnas livslängd bland annat beror på 

mängden trafik på banan. Den variabel som ska förklaras är hur länge en anläggning överlever till dess 

att den kräver en ”behandling” i form av en reinvestering.  

I analysen används en Weibull-modell för att identifiera variabler som påverkar livslängden. Modellen 

är flexibel med en form- och skalparameter3 som estimeras. Formparametern bestämmer i detta fall 

hur sannolika reinvesteringar är i förhållande till varandra över tid. Denna parameter anger även om 

                                                           
2 Detta avsnitt baseras på Odolinski et al. (2018). 

3 Skalparametern anger hur utsträckt täthetsfunktionen är (dvs. den relativa sannolikheten för reinvesteringar 

över tid), där en ökning i parametern sträcker ut fördelningen och dess maxpunkt sjunker (innebär mindre 

dramatiska skillnader över tid) och vice versa. 

Trafik 

Nedbrytning och slitage 

Besiktningar 

Störningar 

Reinvesteringar 
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sannolikheten för en reinvestering under ett tidsintervall (dividerat med längden på intervallet och 

givet att individen har överlevt till början av intervallet) ökar, minskar eller om den är konstant över 

tid. På samma sätt som för flertalet tekniska anläggningar ökar risken för att behöva bytas ut över tid. 

De skattningar som görs av formparametern visar hur snabbt denna process går i det material man har 

tillgång till, i det här fallet i form av en beskrivning av bandelarnas ålder. 

Syftet med båda modellerna är att öka förståelsen av vilka aspekter som påverkar kostnader för 

reinvesteringar i järnvägens infrastruktur. Medan övriga analyser i denna promemoria avser kostnader 

för både Bana, El, Signal och Tele avgränsas metodjämförelsen till kostnader för banöverbyggnad 

(exklusive spårväxlar). Avsikten är att på detta sätt fokusera på den principiella metodanalysen på en 

mer begränsad kostnadsmassa, samtidigt som resultatet av analysen är tillämpligt också för övriga 

delar av kostnaderna. 

Resultaten från överlevnadsanalysen visar att marginalkostnaden är SEK 0.0041 per 

bruttotonkilometer, medan modellen för hörnlösningar ger en marginalkostnad på SEK 0.0103. 

Skillnaden i estimaten pekar på vikten av att undersöka vilken metod som är lämpligast i denna typ av 

kostnadsskattning.  

Slutsatsen av genomgången är att modellen för hörnlösningar är att föredra. Huvudmotivet är att 

denna metod fångar trafikens effekt på både sannolikheten för en reinvestering och storleken på 

reinvesteringskostnaden. Överlevnadsmodellen tar inte hänsyn till den senare effekten. I stället 

multipliceras skattningen från överlevnadsanalysen med en genomsnittlig åtgärdskostnad. Detta är ett 

problem när det finns systematiska variationer i kostnader som kan kopplas till trafikmängd och olika 

infrastrukturegenskaper. 

En tredje modellansats används av Odolinski och Wheat (2018) som studerar dynamiken inom och 

mellan reinvesterings- och underhållskostnader i kontraktsområden (består av flera bandelar) med en 

vektor autoregressiv modell. De finner exempelvis att en ökning av underhållskostnader under år t kan 

förklara en ökning av reinvesteringskostnader under år t+2 (effekten skall dock inte tolkas som ett 

kausalt samband; det är en så kallad Granger-kausalitet som i detta fall säger att ökningen i 

underhållskostnader år t ger oss en bättre prediktion av reinvesteringskostnader år t+2). Detta är i linje 

med en kostnadsminimerande infrastrukturförvaltare som underhåller anläggningen fram till dess att 

underhållskostnaderna har nått en nivå som gör det nödvändigt att reinvestera i anläggningen. 

Resultaten i Odolinski och Wheat (2018) visar även att en ökad reinvesteringskostnad under år t kan 

förklara en ökning av reinvesteringskostnaden under år t+1. Det kan förklaras av att reinvesteringar i 

ett område sällan genomförs under endast ett år, vilket kan bero på budgetrestriktioner. Studien 

beräknade endast kostnadselasticiteter med avseende på trafik och ej marginalkostnader för 

reinvesteringar och underhåll. Det var en anledning till att den vektor autoregressiva modellen inte 

ingick i metodjämförelsen i Odolinski et al. (2018). 

 

4. Modellspecifikation och beräkning av marginalkostnader 

Modellen med hörnlösningar används för att skatta trafikens effekter för reinvesteringskostnaderna 

hos 223 bandelar under åren 1999–2016, givet deras tekniska egenskaper. 

Marginalkostnader kan beräknas för både bruttoton- och tågkilometer. Samtidigt som dessa värden 

samvarierar finns det exempel på banor med hög andel person- eller godstrafik där samvariationen är 

lägre. Det finns också skäl att tro att nedbrytning och slitage – mera generellt, en gradvis sämre 

funktion – i vissa fall kan vara mer beroende av antal tågpassager snarare än tågvikten, eller vice versa. 

Exempelvis är det sannolikt att antal tågpassager är betydelsefullt för slitage på kontaktledningar 
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medan antal bruttoton (hur tunga tågen är) kan vara av mindre betydelse. Det omvända kan gälla för 

banöverbyggnaden, dvs. spåren, växlarnas, sliprarnas och befästningssystemens åldrande drivs mer av 

hur tunga tåg som använder en bana än av antalet tåg.  

Det innebär att det är möjligt att ta fram resultat i två dimensioner, dvs. att beräkna effekten på 

kostnad av variationer i trafik mätt som bruttotonkilometer (brtkm) och tågkilometer (tågkm). I avsnitt 

5 redovisas skillnader mellan måttens kostnadselasticiteter. 

Den jämförelse mellan två modellansatser som redovisats i avsnitt 3 har applicerats enbart på 

uppgifter om banöverbyggnad. Som framgår av avsnitt 2 innehåller emellertid den nya analysen alla 

typer av reinvesteringar, dvs. både i Bana och i El-, Signal- och Teleanläggningar, samt Övriga 

anläggningar och en grupp där ingen anläggningstyp eller -grupp har angetts i kostnadsdata.4 Separata 

modellskattningar genomförs för varje anläggningsgrupp och för båda måtten på trafik (antal 

bruttoton och antal tåg). Utgångspunkten för skattningarna är den flexibla translogmodellen som är 

en andra ordningens approximation av en kostnads- eller produktionsfunktion (se Christensen et al. 

(1971) eller Christensen och Greene (1976)). Det innebär att vi testar interaktionseffekter mellan våra 

förklarande variabler, samt om de kontinuerliga variablerna har icke-linjära effekter på reinvesteringar. 

Om dessa effekter inte förekommer hos någon av variablerna, resulterar det i en så kallad Cobb-

Douglas-modell. 

I skattningarna specificeras reinvesteringsbeslutet inom anläggningsgrupp j på bandel i under år t 

som en probit-modell: 

 

𝑧𝑗𝑖𝑡
∗ = 𝛼1𝑗𝑖 + 𝛽1𝑚𝑙𝑛𝑄1𝑚𝑖𝑡 +

1

2
𝛽1𝑚𝑚(𝑙𝑛𝑄1𝑚𝑖𝑡)2 + ∑ 𝛽1𝑙𝑙𝑛𝑋1𝑙𝑖𝑡 +𝐿

𝑙=1

 
1

2
∑ ∑ 𝛽1𝑙𝑙𝑙𝑛𝑋1𝑙𝑖𝑡𝑙𝑛𝑋1𝑙𝑖𝑡 +𝐿

𝑙=1
𝐿
𝑙=1

∑ 𝛽1𝑙𝑚𝑙𝑛𝑋1𝑙𝑖𝑡𝑙𝑛𝑄1𝑚𝑖𝑡 𝐿
𝑙=1 + ∑ ∑ 𝛽1𝑙𝑟𝑙𝑛𝑋1𝑙𝑖𝑡𝑙𝑛𝑋1𝑟𝑖𝑡 +𝐿

𝑟=1
𝐿
𝑙=1 ∑ 𝜗1𝑑𝐷1𝑑𝑖𝑡

𝐷
𝑑=1  + 𝑢1𝑗𝑖𝑡  

𝐼𝑗𝑖𝑡 = 1 om 𝑧𝑗𝑖𝑡
∗ > 0, 

 𝐼𝑗𝑖𝑡 = 0 i andra fall    (1) 

 

𝑧𝑗𝑖𝑡
∗  är en latent variabel som beskriver reinvesteringsbeslutet, 𝐼𝑗𝑖𝑡 antar värdet 1 (eller noll) när en 

reinvestering sker (eller ej), indexet 1 anger att parametrarna och variablerna ingår i det första steget 

(probit-modellen) i tvåstegsmodellen, 𝑄𝑚𝑖𝑡 är en trafikvariabel (𝑚 = antal bruttoton eller antal tåg), 

𝑙𝑛𝑋𝑙𝑖𝑡 är en vektor med L antal förklarande variabler som beskriver bandelarnas tekniska egenskaper, 

𝐷𝑑𝑖𝑡 är en vektor med D antal dummyvariabler som indikerar vilken region bandelen tillhör, om det är 

en stationsbandel, om bandelen har främst betongslipers installerade och dummyvariabler för det år 

som informationen gäller. 𝛼1𝑗𝑖 är bandelsspecifika ej observerade effekter som är konstanta över tid 

och 𝑢1𝑗𝑖𝑡 är feltermen. Då modellen skattas som en pooled probit antas att 𝛼1𝑗𝑖 + 𝑢1𝑗𝑖𝑡~𝑁(0,1). 

Storleken på reinvesteringen specificeras som en trunkerad regression: 

 

                                                           
4 I den nya analysen kan vi även använda fler observationer (N=3434) när vi inte är begränsade till en jämförelse 

med överlevnadsanalysen (resultaten från tvåstegsmodellen i Odolinski et al. (2018) baseras på 2880 

observationer). 
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𝑦𝑗𝑖𝑡|(𝐼𝑗𝑖𝑡 = 1) = 𝛼2𝑗𝑖 + 𝛽2𝑚𝑙𝑛𝑄2𝑚𝑖𝑡 +
1

2
𝛽2𝑚𝑚(𝑙𝑛𝑄2𝑚𝑖𝑡)2

+ ∑ 𝛽2𝑙𝑙𝑛𝑋2𝑙𝑖𝑡 +𝐿
𝑙=1

 
1

2
∑ ∑ 𝛽2𝑙𝑙𝑙𝑛𝑋2𝑙𝑖𝑡𝑙𝑛𝑋2𝑙𝑖𝑡 +𝐿

𝑙=1
𝐿
𝑙=1

∑ 𝛽2𝑙𝑚𝑙𝑛𝑋2𝑙𝑖𝑡𝑙𝑛𝑄2𝑚𝑖𝑡 𝐿
𝑙=1 + ∑ ∑ 𝛽2𝑙𝑟𝑙𝑛𝑋2𝑙𝑖𝑡𝑙𝑛𝑋2𝑟𝑖𝑡 +𝐿

𝑟=1
𝐿
𝑙=1 ∑ 𝜗2𝑑𝐷2𝑑𝑖𝑡

𝐷
𝑑=1  + 𝑢2𝑗𝑖𝑡        (2) 

 

Indexet 2 anger att parametrarna och variablerna ingår i det andra steget i tvåstegsmodellen. Det 

förväntade värdet på feltermen är noll för positiva värden för reinvesteringskostnader. 

De slutliga modellerna i (1) och (2) kan se olika ut. Med andra ord kan funktionen för beslutet att 

reinvestera se annorlunda ut än funktionen för hur stor reinvesteringskostnaden ska vara. 

Båda modellstegen skattas med så kallad pooled regression där ej observerade bandelsspecifika 

effekter (𝛼𝑖) antas ha ett medelvärde som är noll. Om så inte är fallet finns det en risk att våra 

förklarande variabler korrelerar med den bandelsspecifika effekten och vi får då en bias i de skattade 

parametrarna. Ett sätt att hantera detta är att inkludera gruppmedelvärden av de förklarande 

variablerna (𝑙𝑛�̅�𝑚𝑖 = 𝑇−1 ∑ 𝑙𝑛𝑄𝑚𝑖𝑡
𝑇
𝑡=1  och ∑ 𝑙𝑛�̅�𝑙𝑖

𝐿
𝑙=1 = 𝑇−1 ∑ ∑ 𝑙𝑛𝑋𝑙𝑖𝑡

𝐿
𝑙=1

𝑇
𝑡=1 ), dvs. varje bandels 

medelvärde av den förklarande variabeln under den studerade tidsperioden. Dessa medelvärden 

fångar därmed relationen mellan de förklarande variablerna och den ej observerade bandelsspecifika 

effekten (genom att inkludera interaktionstermer och kvadrerade termer av variablernas 

gruppmedelvärden, likt vår translogmodell, tar vi hänsyn till att relationen kan vara icke-konstant, 

exempelvis med avseende på trafik.) Denna ansats föreslogs av Mundlak (1978), som visade att 

parameterskattningarna för de förklarande variablerna därmed fångar effekter likt en modell med fixa 

effekter (fixed effects-estimatorn). Vi använder avvikelser från gruppmedelvärdet som förklarande 

variabler, dvs. 𝑙𝑛�̃�𝑚𝑖𝑡 = 𝑙𝑛𝑄𝑚𝑖𝑡 − 𝑇−1 ∑ 𝑙𝑛𝑄𝑚𝑖𝑡
𝑇
𝑡=1  och ∑ 𝑙𝑛�̃�𝑙𝑖𝑡

𝐿
𝑙=1 = ∑ 𝑙𝑛𝑋𝑙𝑖𝑡

𝐿
𝑙=1 −

𝑇−1 ∑ ∑ 𝑙𝑛𝑋𝑙𝑖𝑡
𝐿
𝑙=1

𝑇
𝑡=1  för att hantera kollineraritet mellan de förklarande variablerna och dess 

gruppmedelvärden, samt för att få mer renodlade effekter av förändringar inom en bandel (se 

exempelvis Bell och Jones (2015)). Sammanfattningsvis kommer parametrarna 𝛽�̅� och 𝛽𝑙 ̅ fånga 

effekter mellan bandelar, och  𝛽�̃� och 𝛽𝑙 effekter inom bandelar. Dock finns det en risk att 𝛽�̅� och 𝛽𝑙 ̅ 

är snedvridna då de kan fånga andra ej observerade bandelsspecifika effekter. Denna risk finns inte 

hos 𝛽�̃� och 𝛽𝑙, som kommer att vara konsistenta, givet att de inte korrelerar med feltermen (𝑢𝑗𝑖𝑡). 

Probit-modellen kan även skattas med så kallade slumpmässiga effekter (random effects-estimator), 

vilket innebär att vi får konsistenta skattningar trots att ej observerade bandelsspecifika effekter (𝛼1𝑖) 

och feltermen (𝑢1𝑗𝑖𝑡) är autokorrelerade. Random effects-modellen kräver att de skattade 

parametrarna multipliceras med (1 + 𝜎𝛼
2)−1 2⁄ , där 𝜎𝛼

2 är den bandelsspecifika standardavvikelsen 

(Wooldrige (2002)). Det visade sig emellertid att en pooled probit (vars skattade parameter inte 

behöver skalas) genererade nästintill identiska resultat. 

Kostnadselasticiteten med avseende på trafik är (givet en Cobb-Douglas-modell och en vanlig pooled 

regression): 

 

𝛾𝑗𝑖𝑚 =
𝜕𝐸[𝑦]

𝜕𝑄𝑚
×

𝑄𝑚

𝐸[𝑦]
= 𝛽2𝑚 + 𝛽1𝑚𝜆(�̂�𝑗𝑖

∗ )        (3) 
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𝛽1𝑚 är koefficienten för trafikvolym i probit-modellen och 𝛽2𝑚 är motsvarande koefficient i den 

trunkerade regressionen. 𝜆(�̂�𝑗𝑖
∗ ) =

𝜙(�̂�𝑗𝑖
∗ ) 

Φ(�̂�𝑗𝑖
∗ ) 

 är ett så kallat ’Inverse Mills Ratio’, där 𝜙(�̂�𝑗𝑖
∗ ) är 

sannolikhetens täthetsfunktion och Φ(�̂�𝑗𝑖
∗ ) är dess fördelningsfunktion.5  

Kostnadselasticiteten används för att beräkna marginalkostnaden per bruttoton eller tågkilometer 

 

𝑀𝐶𝑗𝑖𝑚 = 𝛾𝑗𝑖𝑚𝐴�̂�𝑗𝑖𝑚        (4) 

 

𝐴�̂�𝑗𝑖𝑚 är predikterade kostnader per tåg- eller bruttotonkilometer. Den beräknas enligt 

 

E[y] = Φ(�̂�𝑗𝑖
∗ ) exp(�̂�) exp (

1

2
�̂�2)  (5) 

 

där �̂�2 är feltermernas varians. En viktad (genomsnittlig) marginalkostnad beräknas genom att 

använda varje observations andel av total trafikvolym. Den viktade marginalkostnaden per 

bruttotonkilometer (brtkm) är 

 

𝑀𝐶1𝑗
𝑊 = ∑ 𝑀𝐶𝑗𝑖𝑖 ∙

𝐵𝑅𝑇𝐾𝑀

(∑ 𝐵𝑅𝑇𝐾𝑀𝑖)𝑖
        (6) 

 

Motsvarande kostnad per tågkilometer (tågkm) är  

 

𝑀𝐶2𝑗
𝑊 = ∑ 𝑀𝐶𝑗𝑖𝑖 ∙

𝑇Å𝐺𝐾𝑀𝑖

(∑ 𝑇Å𝐺𝐾𝑀𝑖)𝑖
            (7) 

 

Beräkningen i ekvation (5) hanterar ett principiellt problem som uppstår när en log-transformerad 

beroende variabel används i modellskattningen. Mer specifikt innebär det att vi får resultat i termer 

av geometriska medelvärden ( √𝑥1𝑥2𝑥3 … 𝑥𝑛
𝑛 ), och bör inte behandla det som aritmetiska 

medelvärden (
𝑥1+𝑥2+𝑥3+⋯+𝑥𝑛

𝑛
), där √𝑥1𝑥2𝑥3 … 𝑥𝑛

𝑛 ≤
𝑥1+𝑥2+𝑥3+⋯+𝑥𝑛

𝑛
 (se Casella och Berger (2002, sid. 

191)). Det får till följd att feltermerna har medelvärdet noll i dess logtransformerade form, men ej när 

vi retransformerar feltermerna till dess ”antilog”, vilket beaktas av ekvation (5).6 

Beräkningen i ekvation (5) baseras på antagandet att feltermerna är normalfördelade och 

homoskedastiska (konstant varians). För att hantera ej normalfördelade feltermer föreslog Duan 

                                                           
5 Inverse Mills Ratio anger den momentana sannolikheten att bli vald(reinvesteras). 

6 Skattas modellen 𝑙𝑛𝑦 = 𝛽1𝑋1 + 𝑢 kan predikterade värden erhållas 𝑙𝑛�̂� = �̂�1𝑋1 där 𝑢~𝑁(0, 𝜎2), dvs. 𝐸(𝑙𝑛𝑦) =

�̂�1𝑋1. Men att sedan beräkna �̂� = exp (𝑙𝑛�̂�) ger ett felaktigt resultat eftersom 𝐸(𝑦) = exp(�̂�1𝑋1) E(exp(𝑢)) ≠

exp(�̂�1𝑋1), eftersom 𝐸(exp(𝑢)) ≠ 1. Se exempelvis Beauchamp och Olson (1973), Newman (1993) och Manning 

(1998). 
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(1983) en så kallad ’smearing estimate’, vilket är medelvärdet av de exponentiella feltermerna. Den 

predikterade kostnaden beräknas då enligt 

 

E[y] = Φ(�̂�𝑗𝑖
∗ ) exp(�̂�) 𝑁−1 ∑ exp (�̂�2𝑗𝑖)        (8) 

 

Feltermerna kan vara relaterade till de förklarande variablerna på olika sätt, dvs. vi har problem med 

betingad heteroskedasticitet, vilket gör ovanstående retransformationer ej konsistenta (Mullahy 

(1998)). Feltermernas varians är då 𝑉𝑎𝑟(𝑢|𝑄2𝑚𝑖, 𝑋2𝑙𝑖, 𝐷2𝑑𝑖) = 𝜎2ℎ(𝑄2𝑚𝑖, 𝑋2𝑙𝑖, 𝐷2𝑑𝑖), där ℎ(∙) är den 

funktion som anger hur de förklarande variablerna skapar heteroskedasticitet. En lösning som föreslås 

av Baser (2007) är att använda de skattade feltermerna �̂�2𝑗𝑖 för att få fram ett estimat (𝑓𝑗𝑖) på variansen 

och dess funktion av kovariaterna (𝜎2ℎ(𝑄2𝑚𝑖, 𝑋2𝑙𝑖, 𝐷2𝑑𝑖)), och använda detta estimat i prediktionen 

 

E[y] = Φ(�̂�𝑗𝑖
∗ ) exp(�̂�) exp (

1

2
𝑓)        (9) 

 

Metoden som föreslås av Baser (2007) är att skatta en modell där de kvadrerade feltermerna (�̂�2𝑗𝑖
2 ) är 

beroende variabel och använda de förklarande variablerna från den trunkerade regressionen.7 Vi väljer 

att istället använda predikterat värde (�̂�𝑖) från den trunkerade regressionen som förklarande variabel. 

Det predikterade värdet från denna regression är vårt estimat (𝑓𝑗𝑖) för variansen och dess funktion av 

kovariaterna (𝜎2ℎ(𝑄2𝑚𝑖, 𝑋2𝑙𝑖, 𝐷2𝑑𝑖)). Skillnaden mellan att använda predikterat värde (�̂�𝑗𝑖) och de 

förklarande variablerna är inte särskilt betydande för det genomsnittliga estimatet 𝑓𝑗𝑖, men däremot 

för vare bandels 𝑓𝑗𝑖, där användningen av �̂�𝑗𝑖  ger en bättre prediktion av kostnader. 

 

5. Resultat och diskussion 

5.1 Elasticiteter med avseende på trafik 

De fullständiga resultaten från skattningarna av probitmodeller (steg 1) och från de trunkerade 

regressionerna (steg 2) redovisas i Tabellerna 14 till 31 i bilagan. I Tabell 2–10 nedan redovisas enbart 

koefficienterna för trafik från respektive modellsteg, samt kostnadselasticiteten med avseende på 

trafik enligt ekvation (3) där effekterna från båda modellstegen ingår. Modellerna har skattats med 

antal bruttoton respektive antal tåg som trafikmått. Resultat från test huruvida respektive trafikmåtts 

estimat är signifikant skilda från varandra redovisas också i Tabell 2–10, där nollhypotesen är att 

koefficienterna är lika (𝐻0: 𝛾𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑡𝑜𝑛 = 𝛾𝑡å𝑔). I alla modellskattningar används standardfel som är 

klustrade med avseende på 223 bandelar då deras observationer inte kan ses som helt oberoende 

(frånvaron av klustring kan i sådant fall leda till standardfel som är missvisande låga). 

Av resultattabellerna i bilagan framgår att olika modellspecifikationer använts för de olika 

anläggningsgrupperna. Som beskrivits i avsnitt 4 utgår vi från en translogmodell där alla variabler antas 

ha en icke-linjär effekt på reinvesteringar, samt att variablernas effekter interagerar med varandra. På 

                                                           
7 Det finns även andra metoder än den som föreslås av Baser (2007). Se exempelvis Mullahy (1998) och Manning 

och Mullahy (2001). En av dessa är en icke-parametrisk metod som innebär att ett ’smearing estimate’ beräknas 

för varje individ. Detta innebar dock i vårt fall en större differens mellan predikterad och observerad 

genomsnittskostnad jämfört med de som redovisas i Tabell 11 och Tabell 32. 
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så sätt skiljer sig dessa modellskattningar från de som genomfördes i anslutning till SAMKOST 2, där 

alla anläggningsgrupper antogs följa en Cobb-Douglas kostnadsfunktion (inga icke-linjära effekter eller 

interaktionstermer). Därutöver ingår fler variabler som beskriver infrastrukturens kvalitetsegenskaper 

i föreliggande studie. Odolinski et al. (2018) visade att dessa variabler var viktiga att inkludera då det 

påverkade kostnadselasticiteterna med avseende på trafik, vilket indikerar att en modell som 

exkluderar dessa variabler lider av ett endogenitetsproblem (i detta fall ’omitted variable bias’). 

Som beskrevs i avsnitt 4 skattar vi en pooled regression i båda stegen, men inkluderar även 

gruppmedelvärden och avvikelser från gruppmedelvärden för de förklarande variablerna. På så sätt 

skiljer vi på effekter av förändringar i trafikvolym inom bandelar och effekter av skillnader i trafikvolym 

mellan bandelar. Resultaten som benämns ”Pooled regression” i tabellerna nedan är viktade 

genomsnitt av steg 1- respektive steg 2-effekter inom och mellan bandelar. 

En första observation från resultaten i Tabell 2–10 är att både antal bruttoton och antal tåg har en 

signifikant effekt på reinvesteringar inom de flesta anläggningsgrupperna. 

När tvåstegsmodellen skattas med alla anläggningsgrupper sammanslaget har antal bruttoton och 

antal tåg signifikanta effekter på både sannolikheten för att en reinvestering sker och storleken på 

reinvesteringskostnaden. Den sammanlagda effekten för antal bruttoton är något högre jämfört med 

antal tåg, men skillnaden är inte statistiskt signifikant (Prob>chi2=0.101). Förändringar inom en bandel 

i antal bruttoton eller antal tåg har inte en signifikant effekt på sannolikheten för en reinvestering. 

Däremot har antal tåg en signifikant effekt på storleken på reinvesteringen i detta avseende. När 

jämförelser görs mellan bandelar har trafikmåtten signifikanta effekter på båda stegen i 

beslutsprocessen. 

 

Tabell 2. Elasticiteter med avseende på trafik – alla anläggningsgrupper: Steg 1 och 2 samt totalt 

(ekv. 3). 

Alla anläggningsgrupper Bruttoton  Tåg   

  Koef. Std. Fel Koef. Std. Fel 𝐻0: 𝛾𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑡𝑜𝑛 = 𝛾𝑡å𝑔 

Pooled regression Steg 1 0.1547*** 0.0265 0.0950*** 0.0223 Förkasta 𝐻0 (p>chi2=0.015) 

 Steg 2 0.5109*** 0.0844 0.4286*** 0.1142 Acceptera 𝐻0 (p>chi2=0.300) 

 Totalt 0.6656*** 0.1002 0.5236*** 0.1214 Acceptera 𝐻0 (p>chi2=0.101) 

Effekter inom bandelar Steg 1 0.0824 0.0661 0.0378 0.0313  

 Steg 2 0.2072 0.2553 0.6308** 0.2926  

 Totalt 0.2896 0.2532 0.6685** 0.2879  

Effekter mellan bandelar Steg 1 0.1723*** 0.0312 0.1118*** 0.0291  

 Steg 2 0.6255*** 0.0983 0.5043*** 0.1309  

 Totalt 0.7979*** 0.1190 0.6161*** 0.1438  

*,**,***: Statistisk signifikans på 10-, 5- respektive 1-procents nivå. 

 

Banöverbyggnaden består av bl.a. räl, slipers, befästningssystem och spårväxlar (se Tabell 36 och 37 

för en fullständig lista). Denna del har ingått i tidigare skattningar av marginalkostnader för 

reinvesteringar (Andersson et al. (2012), Andersson et al. (2016)). Likt tidigare studier har trafik en 

effekt på reinvesteringar i banöverbyggnad. Antal tåg påverkar dock enbart sannolikheten för en 

reinvestering inom denna anläggningsgrupp, inte hur stor reinvesteringskostnaden blir. Den totala 

kostnadselasticiteten är nästan dubbelt så stor för bruttoton jämfört med antal tåg, och dessa estimat 

är statistiskt skilda från varandra (chi2(1)=8.50, Prob>chi2=0.0035). Det skulle kunna förklaras med att 
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tågets vikt har ett starkare samband med slitage och nedbrytning av järnvägsspåren jämfört med antal 

tågpassager.  

Effekter inom bandelar visar att fler bruttoton ökar sannolikheten för en reinvestering, men visar även 

det oväntade resultatet att fler bruttoton har en negativ effekt på det andra steget i beslutsprocessen, 

dvs. storleken på reinvesteringen. Med andra ord visar resultaten att infrastrukturförvaltaren tenderar 

att genomföra reinvesteringar som är mindre när trafiken ökar, även om ökningen i trafik inom 

bandelen ökar sannolikheten för beslut om en reinvestering. Större reinvesteringar i banöverbyggnad 

kräver begränsad eller stoppad trafik, vilket skulle kunna förklara den negativa effekten. Det skulle i så 

fall indikera ett endogenitetsproblem (i detta fall ’simultaneity bias’), där reinvesteringen under ett år 

påverkar trafikförändringen under samma år (modellspecifikationen utgår från att trafiken påverkar 

reinvesteringen). En dynamisk modell som hanterar effekter över tid är ett sätt att komma åt det 

problemet (se Odolinski och Wheat (2018)). I jämförelsen mellan bandelar innebär fler brutton 

däremot en positiv och signifikant effekt på både beslutet att reinvestera och på 

reinvesteringsstorleken i banöverbyggnad. 

 

Tabell 3. Elasticiteter med avseende på trafik – banöverbyggnad: Steg 1 och 2 samt totalt (ekv. 3). 

Banöverbyggnad Bruttoton  Tåg   

  Koef. Std. Fel Koef. Std. Fel 𝐻0: 𝛾𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑡𝑜𝑛 = 𝛾𝑡å𝑔 

Pooled regression Steg 1 0.3183*** 0.0566 0.2428*** 0.0519 Förkasta 𝐻0 (p>chi2=0.095) 

 Steg 2 0.3862*** 0.1040 0.1308 0.1105 Förkasta 𝐻0 (p>chi2=0.003) 

 Totalt 0.7045*** 0.1344 0.3735*** 0.1438 Förkasta 𝐻0 (p>chi2=0.004) 

Effekter inom bandelar Steg 1 0.2207* 0.1133 0.0453 0.0675  

 Steg 2 -0.5585** 0.2538 -0.0511 0.1517  

 Totalt -0.3378 0.2781 -0.0059 0.1770  

Effekter mellan bandelar Steg 1 0.3976*** 0.0666 0.3115*** 0.0648  

 Steg 2 0.3952*** 0.1334 0.1714 0.1423  

 Totalt 0.7927*** 0.1596 0.4829*** 0.1811  

*,**,***: Statistisk signifikans på 10-, 5- respektive 1-procents nivå. 

 

Elasticiteterna för banunderbyggnad (bro, tunnel, trumma, bank etc.) med avseende på bruttoton och 

tåg är nästintill identiska i båda stegen, där det är främst sannolikheten för en reinvestering som 

påverkas av trafik. Sambandet mellan trafikmängd och storleken på reinvesteringskostnaden är 

statistiskt signifikant för antal bruttoton (p-värde = 0.085), men ej för antal tåg (p-värde = 0.222). När 

vi studerar trafikförändringar inom bandelar visar resultaten en signifikant effekt på beslutet att 

reinvestera. Likt banöverbyggnad har trafik en signifikant effekt inom bandelar på sannolikheten för 

en reinvestering. Den negativa effekten på reinvesteringsstorleken är ej signifikant, medan jämförelsen 

mellan bandelar ger signifikanta (positiva) effekter i båda stegen för antal bruttoton.  
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Tabell 4. Elasticiteter med avseende på trafik – banunderbyggnad: Steg 1 och 2 samt totalt (ekv. 3). 

Banunderbyggnad Bruttoton  Tåg   

  Koef. Std. Fel Koef. Std. Fel 𝐻0: 𝛾𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑡𝑜𝑛 = 𝛾𝑡å𝑔 

Pooled regression Steg 1 0.2478*** 0.0835 0.2778*** 0.0855 Acceptera 𝐻0 (p>chi2=0.527) 

 Steg 2 0.1990* 0.1155 0.1730 0.1416 Acceptera 𝐻0 (p>chi2=0.780) 

 Totalt 0.4468*** 0.1640 0.4508*** 0.1762 Acceptera 𝐻0 (p>chi2=0.972) 

Effekter inom bandelar Steg 1 0.2838*** 0.0949 0.2200*** 0.0840  

 Steg 2 -0.2433 0.3005 -0.4291 0.3878  

 Totalt 0.0405 0.3367 -0.2091 0.4131  

Effekter mellan bandelar Steg 1 0.2476*** 0.0953 0.3016*** 0.1028  

 Steg 2 0.2408** 0.1212 0.1960 0.1590  

 Totalt 0.4883*** 0.1713 0.4976** 0.1950  

*,**,***: Statistisk signifikans på 10-, 5- respektive 1-procents nivå. 

 

För bangårdar är sambandet mellan bruttoton och reinvesteringar inte särskilt robust; 

kostnadselasticiteten är statistisk signifikant på 10-procentsnivån. Sambandet är något robustare för 

antal tåg, men skillnaderna i estimaten mellan trafikmåtten är ej signifikanta. Däremot får vi robustare 

elasticiteter när vi endast studerar effekter mellan bandelar. 

 

Tabell 5. Elasticiteter med avseende på trafik – bangårdar: Steg 1 och 2 samt totalt (ekv. 3). 

Bangårdar Bruttoton  Tåg   

  Koef. Std. Fel Koef. Std. Fel 𝐻0: 𝛾𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑡𝑜𝑛 = 𝛾𝑡å𝑔 

Pooled regression Steg 1 0.1508 0.1206 0.2277 0.1452 Acceptera 𝐻0 (p>chi2=0.448) 

 Steg 2 0.3182 0.2230 0.4175* 0.2256 Acceptera 𝐻0 (p>chi2=0.420) 

 Totalt 0.4690* 0.2684 0.6452** 0.2860 Acceptera 𝐻0 (p>chi2=0.319) 

Effekter inom bandelar Steg 1 0.2655 0.3481 -0.0113 0.3889  

 Steg 2 -0.5381 0.4697 -0.0715 0.4368  

 Totalt -0.2726 0.6179 -0.0828 0.4953  

Effekter mellan bandelar Steg 1 0.1503 0.1398 0.3059* 0.1824  

 Steg 2 0.5765** 0.2872 0.5161* 0.2804  

 Totalt 0.7267** 0.3303 0.8220** 0.3663  

*,**,***: Statistisk signifikans på 10-, 5- respektive 1-procents nivå. 

 

För reinvesteringar i elanläggningar har antal bruttoton men ej antal tåg en signifikant effekt; av Tabell 

6 framgår dock att både tåg och bruttoton har en signifikant effekt på sannolikheten att en 

reinvestering sker i elanläggningar. Resultaten från modellskattningarna för denna anläggningsgrupp 

presenteras i Tabell 22 (probit - steg 1) och Tabell 23 (trunkerad regression - steg 2) i bilagan, och visar 

att något annorlunda translogmodeller har skattats för bruttoton och för tåg.8 Resultaten strider mot 

                                                           
8 I steg 2 var interaktioner mellan antal tåg och infrastrukturegenskaper ej signifikanta. Detsamma gäller de icke-

linjära effekterna (förutom för rälsvikt). Interaktionerna och de icke-linjära effekterna var däremot signifikanta i 

modellen för bruttoton, men det förklarar inte hela skillnaden mellan elasticiteterna (elasticiteten med avseende 

på bruttoton är 0.7177 (p-värde 0.001) när vi exkluderar interaktioner och icke-linjära effekter i steg 2, dvs. 

skattar samma modell som för antal tåg). 
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intuitionen att antal tågpassager har ett starkare samband med reinvesteringar i kontaktledningar 

jämfört med bruttoton. Därutöver kan det antas att de flesta andra komponenter inom denna 

anläggningsgrupp inte slits eller bryts ned av trafiken, vilket innebär att det bör vara behovet av en väl 

fungerande elanläggning som ligger bakom ett samband med trafik och beslutet att reinvestera, 

snarare än att en trafikökning innebär att reinvesteringskostnaden blir större. Resultaten visar dock 

att även reinvesteringskostnaden ökar med antal bruttoton, vilket kan vara en indikation på att mer 

trafik innebär att fler komponenter/anläggningstyper inom elanläggningar reinvesteras när ett 

reinvesteringsbeslut har tagits. Likt banöverbyggnad och banunderbyggnad innebär en jämförelse 

inom bandelar att trafik ökar sannolikheten för en reinvestering, men ej storleken på reinvesteringen. 

 

Tabell 6. Elasticiteter med avseende på trafik – elanläggningar: Steg 1 och 2 samt totalt (ekv. 3). 

Elanläggningar Bruttoton  Tåg   

  Koef. Std. Fel Koef. Std. Fel 𝐻0: 𝛾𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑡𝑜𝑛 = 𝛾𝑡å𝑔 

Pooled regression Steg 1 0.3892*** 0.0933 0.2365** 0.0938 Förkasta 𝐻0 (p>chi2=0.006) 

 Steg 2 0.4199** 0.1893 0.1319 0.1697 Acceptera 𝐻0 (p>chi2=0.107) 

 Totalt 0.8091*** 0.2173 0.3684 0.2262 Förkasta 𝐻0 (p>chi2=0.012) 

Effekter inom bandelar Steg 1 0.2013* 0.1170 0.2162** 0.1015  

 Steg 2 -0.4057 0.5284 -0.3666 0.4219  

 Totalt -0.2043 0.5407 -0.1504 0.4428  

Effekter mellan bandelar Steg 1 0.4435*** 0.1132 0.2233** 0.1100  

 Steg 2 0.4705** 0.2109 0.1623 0.1932  

 Totalt 0.9141*** 0.2500 0.3857 0.2612  

*,**,***: Statistisk signifikans på 10-, 5- respektive 1-procents nivå. 

 

Båda trafikmåtten har ett robust samband med beslutet att genomföra en reinvestering i 

signalanläggningar, men effekten på storleken på reinvesteringskostnaden är inte statistiskt 

signifikant. Det är en indikation på att behovet av en väl fungerande signalanläggning ökar med 

trafiken, men att kostnaden för reinvesteringen är i genomsnitt lika för olika trafikmängder.  

 

Tabell 7. Elasticiteter med avseende på trafik – signalanläggningar: Steg 1 och 2 samt totalt (ekv. 3). 

Signalanläggningar Bruttoton  Tåg   

  Koef. Std. Fel Koef. Std. Fel 𝐻0: 𝛾𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑡𝑜𝑛 = 𝛾𝑡å𝑔 

Pooled regression Steg 1 0.2541*** 0.0780 0.3630*** 0.0849 Acceptera 𝐻0 (p>chi2=0.107) 

 Steg 2 0.1932 0.1453 0.1165 0.1444 Acceptera 𝐻0 (p>chi2=0.398) 

 Totalt 0.4472*** 0.1567 0.4794*** 0.1673 Acceptera 𝐻0 (p>chi2=0.783) 

Effekter inom bandelar Steg 1 -0.3048 0.2076 -0.0641 0.2063  

 Steg 2 0.1520 0.2991 0.1847 0.3316  

 Totalt -0.1528 0.3447 0.1207 0.3894  

Effekter mellan bandelar Steg 1 0.2694*** 0.0915 0.3544*** 0.0957  

 Steg 2 0.2024 0.1683 0.0706 0.1594  

 Totalt 0.4718** 0.1937 0.4250** 0.2021  

*,**,***: Statistisk signifikans på 10-, 5- respektive 1-procents nivå. 
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Resultaten för teleanläggningar visar samma mönster som för signalanläggningar. Elasticiteterna med 

avseende på de olika trafikmåtten är relativt lika för teleanläggningar (teletransmissions- och 

telestationsanläggning, detektorer, kabelanläggning etc.), där trafik har ett signifikant samband med 

beslutet att genomföra en reinvestering, men inte när det gäller kostnaden för reinvesteringen. 

Detsamma gäller övriga anläggningar (banomgivning, hägnad, kanalisation, rälssmörjningsapparat, 

bullerplank etc.) och ingen anläggningstyp (med undantaget att bruttoton har en signifikant effekt på 

reinvesteringskostnaden, vilket antal tåg inte har). Däremot har antal tåg en signifikant och negativ 

effekt inom bandelar för beslutet om reinvesteringsstorleken på tele och övriga anläggningar, likt 

bruttotons effekt på banöverbyggnad. Återigen kan detta vara en indikation på ett 

endogenitetsproblem, där det är reinvesteringsbeslutet som har påverkat trafikvolymen (en större 

reinvestering kräver en begränsad eller ingen trafik under en period). 

 

Tabell 8. Elasticiteter med avseende på trafik – teleanläggningar: Steg 1 och 2 samt totalt (ekv. 3). 

Teleanläggningar Bruttoton  Tåg   

  Koef. Std. Fel Koef. Std. Fel 𝐻0: 𝛾𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑡𝑜𝑛 = 𝛾𝑡å𝑔 

Pooled regression Steg 1 0.4999*** 0.1448 0.5903*** 0.1635 Acceptera 𝐻0 (p>chi2=0.344) 

 Steg 2 0.3368 0.2069 0.2277 0.1857 Acceptera 𝐻0 (p>chi2=0.576) 

 Totalt 0.8367*** 0.2796 0.8180*** 0.2683 Acceptera 𝐻0 (p>chi2=0.935) 

Effekter inom bandelar Steg 1 0.1947 0.3561 0.3343 0.2367  

 Steg 2 0.1086 0.3567 -0.5213* 0.2796  

 Totalt 0.3033 0.5400 -0.1870 0.3316  

Effekter mellan bandelar Steg 1 0.5102*** 0.1683 0.6140*** 0.1761  

 Steg 2 0.4361* 0.2622 0.4583*** 0.1743  

 Totalt 0.9463*** 0.3358 1.0723*** 0.2790  

*,**,***: Statistisk signifikans på 10-, 5- respektive 1-procents nivå. 

 

Tabell 9. Elasticiteter med avseende på trafik – övriga anläggningar: Steg 1 och 2 samt totalt (ekv. 3). 

Övriga anläggningar Bruttoton  Tåg   

  Koef. Std. Fel Koef. Std. Fel 𝐻0: 𝛾𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑡𝑜𝑛 = 𝛾𝑡å𝑔 

Pooled regression Steg 1 0.4449*** 0.0901 0.4299*** 0.1010 Acceptera 𝐻0 (p>chi2=0.840) 

 Steg 2 0.0012 0.1629 0.1238 0.2173 Acceptera 𝐻0 (p>chi2=0.414) 

 Totalt 0.4461** 0.1970 0.5537** 0.2399 Acceptera 𝐻0 (p>chi2=0.533) 

Effekter inom bandelar Steg 1 0.1727 0.1455 0.1681 0.1096  

 Steg 2 -0.4881 0.3079 -0.8088** 0.3628  

 Totalt -0.3154 0.3676 -0.6406* 0.3783  

Effekter mellan bandelar Steg 1 0.6058*** 0.1019 0.5660*** 0.1202  

 Steg 2 0.1318 0.2340 0.2736 0.2773  

 Totalt 0.7376*** 0.2439 0.8396*** 0.2839  
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Tabell 10. Elasticiteter med avseende på trafik – ingen anläggningstyp: Steg 1 och 2 samt totalt (ekv. 

3). 

Ingen anläggningstyp Bruttoton  Tåg   

  Koef. Std. Fel Koef. Std. Fel 𝐻0: 𝛾𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑡𝑜𝑛 = 𝛾𝑡å𝑔 

Pooled regression Steg 1 0.4790*** 0.0800 0.4164*** 0.0912 Acceptera 𝐻0 (p>chi2=0.323) 

 Steg 2 0.2711* 0.1616 0.2338 0.1777 Acceptera 𝐻0 (p>chi2=0.714) 

 Totalt 0.7501*** 0.1980 0.6502*** 0.2229 Acceptera 𝐻0 (p>chi2=0.442) 

Effekter inom bandelar Steg 1 0.5235*** 0.2169 0.5968*** 0.2147  

 Steg 2 -0.0514 0.3411 0.4074 0.2929  

 Totalt 0.4721 0.4094 1.0042*** 0.3898  

Effekter mellan bandelar Steg 1 0.5013*** 0.0892 0.3973*** 0.1017  

 Steg 2 0.3110* 0.1805 0.1616 0.1905  

 Totalt 0.8123*** 0.2247 0.5589** 0.2447  

*,**,***: Statistisk signifikans på 10-, 5- respektive 1-procents nivå. 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att trafik påverkar reinvesteringar i samtliga anläggningsgrupper 

och att sambanden ser olika ut beroende på anläggningsgrupp. Trafik har en signifikant effekt på 

beslutet att reinvestera i signal, tele och övriga anläggningar (steg 1), men ej en effekt på beslutet om 

reinvesteringsstorleken (steg 2). För banöverbyggnad, banunderbyggnad, elanläggningar och ”Ingen 

anläggningstyp” har trafik (bruttoton) däremot en effekt på båda besluten.  

När vi studerar trafikens effekter inom och mellan bandelar är det tydligt att resultaten i en pooled 

regression genereras främst av jämförelsen mellan bandelar. För exempelvis signal- och 

teleanläggningar finns det inget signifikant samband mellan trafik och reinvesteringar inom bandelar, 

men däremot i jämförelsen mellan bandelar. Då trafikvariationen mellan bandelar är större jämfört 

med variationen inom bandelar, indikerar resultaten att sprången i trafik behöver vara relativt stora 

för att det ska påverka en reinvestering i exempelvis signal- och teleanläggningar.9 Dock finns det en 

viss risk att effekterna mellan bandelar korrelerar med andra ej observerade bandelsspecifika effekter. 

En fråga som då bör ställas är om vältrafikerade bandelar har egenskaper som orsakar fler 

reinvesteringar men som inte beror på trafikmängden (och som inte fångas av övriga förklarande 

variabler i modellerna)? I sådant fall skulle effekterna (åtminstone delvis) vara korrelationer som inte 

representerar ett kausalt samband mellan trafik och reinvesteringar. Det går även att vända på frågan: 

hade skillnaderna i reinvesteringar bestått om bandelarna hade haft samma genomsnittliga 

trafikmängd, men i övrigt haft samma bandelsspecifika variationer? Om de skattade effekterna mellan 

bandelar är korrelationer men ej kausala samband är svaret ja. Det är även möjligt att effekterna av 

trafik mellan bandelarna är en representation av ett kausalt samband, men att dessa effekter till viss 

del påverkas av andra ej observerade bandelsspecifika effekter. 

De skattade effekterna inom bandelar är konsistenta (givet att de inte korrelerar med feltermen) och 

riskerar inte att snedvridas av ej observerade bandelsspecifika egenskaper. Det verkar emellertid 

finnas en korrelation med feltermen, särskilt för de anläggningsgrupper som har en negativ elasticitet 

för beslutet om reinvesteringsstorleken. En förklaring kan vara att en större reinvestering under ett år 

                                                           
9 Standardavvikelsen för bruttoton och antal tåg inom bandelar är 0.53 respektive 0.50, medan motsvarande 

standardavvikelse mellan bandelar är 1.77 respektive 1.61 (variablerna är centrerade kring dess median och 

logtransformerad). 
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kräver trafikbegränsningar under samma år (en dynamisk modell likt den som skattas i Odolinski och 

Wheat (2018) kan vara ett sätt att hantera detta problem). 

 

5.2 Modellernas precision och skattade marginalkostnader 

De skattade kostnadselasticiteterna multipliceras med predikterade genomsnittskostnader för att ta 

fram en marginalkostnad (se ekvation (4) och (6)). Som beskrivits ovan beräknas de predikterade 

genomsnittskostnaderna med olika retransformationer; dels ekvation (5) som antar normalfördelade 

och homoskedastiska feltermer, dels ekvation (8) som antar homoskedastiska men ej normalfördelade 

feltermer, dels ekvation (9) som är lämplig att använda när vi har heteroskedastiska feltermer. De olika 

retransformationerna resulterar i predikterade kostnader som i varierande grad skiljer sig från 

observerade kostnader. 

I Tabell 11 har vi summerat de observerade och predikterade kostnaderna för de olika 

anläggningsgrupperna. Det är tydligt att den predikterade genomsnittskostnaden som tar hänsyn till 

betingad heteroskedasticitet hamnar närmast den observerade genomsnittskostnaden: kvoten mellan 

predikterad och observerad genomsnittskostnad är 1.12, vilket kan jämföras med 1.43 och 0.67 för de 

andra retransformationerna.10 Vi väljer därför att i fortsättningen fokusera på prediktioner som tar 

hänsyn till betingad heteroskedasticitet (ekvation 9). 

 

Tabell 11. Genomsnittskostnader och marginalkostnader summerade för alla anläggningsgrupper, 

jämförelser mellan olika retransformationer. 

Kostnad 
Kostnad per 

ton-km, kr 

𝑃𝑟𝑒𝑑.

 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣.
 

Viktad MC per 

ton-km, kr 

Kostnad per 

tåg-km, kr 

𝑃𝑟𝑒𝑑.

 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣.
 

Viktad MC per 

tåg-km, kr 

Observ. 0.0216 - - 10.7672 - - 

Pred. ekv. 5 0.0308 1.43 0.0186 14.8502 1.38 4.16 

Pred. ekv. 8 0.0144 0.67 0.0088 7.0582 0.66 1.98 

Pred. ekv. 9 0.0242 1.12 0.0147 12.0584 1.12 3.43 

 

Även om den totala predikterade genomsnittskostnaden (
∑ �̂�𝑖𝑖

∑ 𝐵𝑅𝑇𝐾𝑀𝑖𝑖
) är relativt nära dess observerade 

motsvarighet (
∑ 𝐶𝑖𝑖

∑ 𝐵𝑅𝑇𝐾𝑀𝑖𝑖
), kan den vara informativt att också jämföra den predikterade kostnaden för 

varje observation med den observerade kostnaden. I bilagan redovisas det så kallade R2-värdet 

(determinationskoefficient eller förklaringsgrad) för de olika modellerna, vilket anger hur stor del av 

variationen i den observerade kostnaden (beroende variabeln) som kan förklaras av variationer i det 

predikterade kostnaden (förklarande variabeln). Dessa varierar mellan 0.02 och 0.24, vilket kan anses 

vara lågt. De höga standardavvikelserna hos feltermerna (’Root-mean-square error’) är en annan 

indikation på modellernas precision; dessa varierar mellan 0,5 till 26 miljoner kr för de olika 

                                                           
10 I Tabell 27 i bilagan redovisas predikterade genomsnittskostnader för de olika anläggningsgrupperna och för 

respektive retransformation, samt de tillhörande marginalkostnaderna. 
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anläggningsgrupperna.11 Om trafikvolymen har en positiv korrelation med den absoluta avvikelsen 

mellan predikterade och observerade kostnader, kan det vara problematiskt att använda viktade 

genomsnittskostnader i marginalkostnadsberäkningen enligt ekvation (6) och ekvation (7). 

Korrelationskoefficienterna är exempelvis 0.34 och 0.27 mellan den absoluta avvikelsen i 

banöverbyggnadens predikterade kostnader (
∑ |�̂�𝑖−𝐶𝑖|𝑖

𝑁
) och bruttotonkilometer respektive 

tågkilometer. För att undvika att trafikfördelningens ena svans får en högre vikt i 

marginalkostnadsberäkningen kan vi multiplicera den genomsnittliga elasticiteten med den totala 

genomsnittskostnaden. Marginalkostnaden per bruttotonkilometer beräknas då enligt 

 

∑ 𝛾𝑖𝐵𝑅𝑇𝑖

𝑁

∑ �̂�𝑖𝑖

∑ 𝐵𝑅𝑇𝐾𝑀𝑖𝑖
        (10) 

 

och marginalkostnaden per tågkilometer enligt 

 

∑ 𝛾𝑖𝑇𝑖

𝑁

∑ �̂�𝑖𝑖

∑ 𝑇𝐾𝑀𝑖𝑖
        (11) 

 

I Tabell 12 och Tabell 13 presenteras marginalkostnader för de olika anläggningsgrupperna som har 

viktats på sedvanligt vis (ekvation (6) och (7) för bruttoton- respektive tågkilometer), samt 

marginalkostnader enligt ekvation (10) och (11). För de individuella anläggningsgrupperna är 

marginalkostnader som baseras på genomsnittliga kostnadselasticiteter och den totala 

genomsnittskostnaden högre än de viktade marginalkostnaderna. Motsatt förhållande gäller när alla 

anläggningar ingår i kostnadsvariabeln (som visade sig ge en sämre prediktion av kostnader jämfört 

med att skatta modeller för varje anläggningsgrupp).  

Då jämförelsen mellan predikterade och observerade genomsnittskostnader visar att modellerna 

skapar en genomsnittlig bias på 1.12 (Tabell 11), väljer vi att korrigera de skattade 

marginalkostnaderna med denna term (dessa kostnader redovisas inom parentes i Tabell 12 och 13). 

 

  

                                                           
11 I bilagan redovisas även den något mer intuitiva absoluta avvikelsen (

∑ |�̂�𝑖−𝐶𝑖|𝑖

𝑁
), samt den genomsnittliga 

avvikelsen (
∑ �̂�𝑖−𝐶𝑖𝑖

𝑁
), där det senare måttet ger information om i vilken mån modellerna i genomsnitt över- eller 

underskattar kostnaderna. 
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Tabell 12. Viktade och genomsnittliga marginalkostnader per bruttotonkilometer (baserade på 

retransformationen enligt ekvation (9)). 

 Kostnad per brtkm, kr Viktad MC per brtkm, kr Genomsnittlig MC per brtkm, kr 

 
∑ �̂�𝑖𝑖

∑ 𝐵𝑅𝑇𝐾𝑀𝑖𝑖
 ∑ 𝑀𝐶𝑖

𝑖
∙

𝐵𝑅𝑇𝐾𝑀

(∑ 𝐵𝑅𝑇𝐾𝑀𝑖)𝑖
 

∑ 𝛾𝑖𝐵𝑅𝑇𝑖

𝑁

∑ �̂�𝑖𝑖

∑ 𝐵𝑅𝑇𝐾𝑀𝑖𝑖
 

Alla anläggningar 0.0392 0.0298 0.0261 

B1 – Banöverbyggnad 0.0136 0.0096 0.0096 

B2 – Banunderbyggnad 0.0039 0.0012 0.0017 

B3 – Bangårdar 0.0001 0.0000 0.0000 

E – El 0.0030 0.0019 0.0024 

S – Signal 0.0018 0.0006 0.0008 

T – Tele 0.0001 0.0002 0.0001 

Ö – Övrig 0.0003 0.0001 0.0001 

Ingen anläggningstyp 0.0014 0.0010 0.0010 

Summa BESTÖ och  

Ingen anläggningstyp  

(kostnad korrigerad med  

genomsnittlig bias inom 

parentes)  

0.0147 

(0.0131) 

0.0158 

(0.0141) 

 

Tabell 13 – Viktade och genomsnittliga marginalkostnader per tågkilometer (baserade på 

retransformationen enligt ekvation (9)) 

 Kostnad per tågkm, kr Viktad MC per tågkm, kr Genomsnittlig MC per tågkm, kr 

 ∑ �̂�𝑖𝑖

∑ 𝑇Å𝐺𝐾𝑀𝑖𝑖

 ∑ 𝑀𝐶𝑖
𝑖

∙
𝑇Å𝐺𝐾𝑀𝑖

(∑ 𝑇Å𝐺𝐾𝑀𝑖)𝑖

 
∑ 𝛾𝑇𝑖

𝑁

∑ �̂�𝑖𝑖

∑ 𝑇Å𝐺𝐾𝑀𝑖𝑖

 

Alla anläggningar 20.3549 12.3244 10.6579 

B1 – Banöverbyggnad 6.9098 1.8214 2.5811 

B2 – Banunderbyggnad 1.9294 0.5824 0.8698 

B3 – Bangårdar 0.0400 0.0227 0.0258 

E – El 1.4670 0.3821 0.5404 

S – Signal 0.8459 0.2715 0.4056 

T – Tele 0.0735 0.0320 0.0601 

Ö – Övrig 0.1292 0.0525 0.0715 

Ingen anläggningstyp 0.6636 0.2678 0.4315 

Summa BESTÖ och  

Ingen anläggningstyp 

(kostnad korrigerad med 

genomsnittlig bias inom 

parentes)  

 

 

 

3.4324 

(3.0649) 

 

 

 

4.9859 

(4.4520) 
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6. Slutsats 

I beräkningen av trafikens marginalkostnad för reinvesteringar i järnvägsanläggningar har SAMKOST 1, 

samt Andersson et al. (2012) och Andersson et al. (2016) baserat skattningarna på kostnader för 

banöverbyggnad (spår, slipers, växlar, befästningssystem etc.). SAMKOST 2 lät däremot alla 

anläggningsgrupper ingå i marginalkostnadsskattningarna, dvs. Bana (banöverbyggnad, 

banunderbyggnad, bangårdar), El, Signal, Tele och Övriga anläggningar, vilket resulterade i en betydligt 

högre marginalkostnad per bruttotonkilometer. En fråga som uppstår är om alla dessa delar har en 

trafikberoende marginalkostnad? Slitage av exempelvis signal- och teleanläggningar varierar inte med 

trafik, så vad skulle då kunna medföra att trafiken ändå påverkar reinvesteringskostnaderna? För att 

komma närmare svaret på frågan har denna studie skattat separata modeller för respektive 

anläggningsgrupp. På så sätt tas bättre hänsyn till de faktorer som påverkar reinvesteringar i de olika 

anläggningsgrupperna.  

Resultaten visar att trafiken har ett statistiskt signifikant samband med reinvesteringar i samtliga 

anläggningsgrupper när elasticiteter från steg 1 (beslutet att genomföra reinvesteringen) och steg 2 

(beslut om reinvesteringsstorleken) kombineras, med undantag för antal tåg och reinvesteringar i 

elanläggningar. De olika trafikmåtten – bruttoton och antal tåg – påverkar i varierande grad beslutet 

att reinvestera och storleken på reinvesteringskostnaden (elasticiteterna för de separata stegen är 

vissa fall ej signifikanta). 

Ur analysen går det inte att utläsa exakt på vilket sätt trafiken påverkar reinvesteringar. För 

anläggningsgrupper där slitaget varierar med trafiken är det fullt rimligt att vi finner ett kausalt 

samband. Det krävs emellertid en annan förklaring för anläggningar inom exempelvis Signal och Tele, 

vars slitage troligtvis inte varierar med trafik. Vår tolkning är att sambandet då visar att behovet av en 

väl fungerande anläggning är större ju fler tåg som trafikerar en bana, eftersom mer trafik innebär en 

högre störningskostnad när en anläggning fallerar, men även att mer trafik kräver fler besiktningar som 

gör att fler defekter/brister i anläggningen upptäcks innan de orsakar störningar. Det innebär i sin tur 

ökade underhållsinsatser och att en planerad reinvestering tidigareläggs (se avsnitt 2.1). Resultaten 

visar att trafik har en signifikant effekt på beslutet att reinvestera i Signal, Tele och Övriga anläggningar, 

men inte på reinvesteringskostnadens storlek. Detta indikerar att behovet av en väl fungerande 

anläggning ökar med trafiken, men att kostnaden för reinvesteringen i genomsnitt är densamma för 

olika trafikmängder, allt annat lika. 

En pooled regressionsmodell har använts i studien. Den riskerar emellertid att ge snedvridna resultat 

om ej observerade bandelsspecifika effekter korrelerar med våra förklarande variabler. Effekter inom 

bandelar har därför också skattats (tillsammans med effekter mellan bandelar), då dessa inte lider av 

det eventuella korrelationsproblemet. Dock är trafikvariationen lägre inom bandelar jämfört mellan 

bandelar under den studerade perioden. Frånvaron av en statistisk signifikant effekt inom bandelar, 

samtidigt som denna effekt finns mellan bandelar (vilket ofta är fallet för de olika 

anläggningsgrupperna) kan tyda på att det krävs relativt stora trafikförändringar för att trigga ett 

reinvesteringsbeslut. Därutöver finner vi negativa effekter inom vissa bandelar, vilket kan vara en 

indikation på ett endogenitetsproblem; en stor reinvestering under ett år kan påverka trafiken under 

samma år. En dynamisk modell likt den som skattas i Odolinski och Wheat (2018) kan vara en väg 

framåt för att hantera detta.  

Frågan är om vi kan lita på effekterna mellan bandelar. Finns det egenskaper hos vältrafikerade 

bandelar som orsakar fler reinvesteringar men som inte beror på trafikmängden och som dessutom 

inte fångas av övriga förklarande variabler? Om svaret är ja på den frågan är slutsatsen att effekterna 

inom bandelar inte kan sägas vara helt kausala samband mellan trafik och reinvesteringar. Med andra 
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ord skulle effekterna i sådant fall förklaras – åtminstone delvis – av korrelationer mellan trafik och 

bandelsspecifika egenskaper som inte fångas av övriga förklarande variabler i modellen. 

Som trafikvariabel har dels antal bruttoton, dels antal tåg använts. Anledningen är att sambandet 

mellan dessa trafikmått och reinvesteringar kan se olika ut beroende på anläggningsgrupp, något som 

påverkar vilket mått som är lämpligast att använda som grund för en spåravgift. Givet att det är 

(främst) störningskostnaden som motiverar reinvesteringar i Signal, Tele och Övriga anläggningar, är 

antal tåg det lämpligast måttet för dessa anläggningsgrupper: Störningskostnaden påverkas mer av en 

proportionell förändring i antal tåg jämfört med en proportionell förändring i antal bruttoton, dvs. av 

linjens kapacitetsutnyttjande snarare än tågens kapacitetsutnyttjande. Utifrån ett ingenjörsmässigt 

perspektiv har tågens vikt ett starkare samband med slitage på banöverbyggnad och banunderbyggnad 

jämfört med antal tåg. Detta bekräftas av resultaten från modellskattningarna, även om det är endast 

för banöverbyggnad som de aktuella elasticiteterna är signifikant skilda från varandra. 

Resultaten visar även att bruttoton har ett signifikant samband med reinvesteringar i elanläggningar, 

både när det gäller beslutet att genomföra reinvesteringen och beslutet för hur stor kostnaden blir, 

samtidigt som antal tåg endast har ett robust samband med det första steget i modellen. Att 

reinvesteringskostnaden ökar med antal bruttoton bör vara en indikation på att mer trafik innebär att 

fler komponenter/anläggningstyper inom elanläggningar reinvesteras när ett reinvesteringsbeslut har 

tagits. 

Särskild hänsyn har tagits till prediktionen av kostnader då marginalkostnadsberäkningen består av 

skattade kostnadselasticiteter som multipliceras med en predikterad genomsnittskostnad. 

Prediktionen kräver en retransformation av värden eftersom den beroende variabeln har 

logtransformerats i den ekonometriska analysen. Resultaten visar att en retransformation som antar 

normala och homoskedastiska feltermer (konstant varians) hamnar längre från observerad kostnad 

jämfört med en retransformation som tar hänsyn till heteroskedastiska feltermer (ej konstant varians). 

Modellernas predikterade kostnader hamnar i genomsnitt relativt nära observerade kostnader. 

Samtidigt indikerar höga standardavvikelser hos feltermerna att enskilda observationer kan tilldelas 

predikterade kostnader som avviker i hög grad från de observerade kostnaderna. Då det finns en viss 

korrelation mellan trafikvolym och absoluta avvikelser i predikterade kostnader från observerade 

kostnader, kan marginalkostnadsberäkningar som baseras på predikterade genomsnittskostnader för 

varje bandel och viktas med trafikvolym bli något missvisande jämfört med en beräkning som baseras 

på en genomsnittskostnad för alla bandelar, som enligt utvärderingen är nära dess observerade 

motsvarighet. Den viktade (och bias-korrigerade) marginalkostnaden är 0,0131 kr/brtkm och 3,0649 

kr/tågkm, medan de genomsnittliga (och bias-korrigerade) marginalkostnaderna är något högre: 

0,0141 kr/brtkm och 4,4520 kr/tågkm. 

Givet att de skattade kostnadselasticiteterna för de olika anläggningsgrupperna representerar kausala 

samband, är de skattade marginalkostnaderna högre än beräkningarna i SAMKOST 1 (0.009 kr/brtkm), 

men jämfört med SAMKOST 2 är de betydligt lägre (0,034 kr/brtkm i Yarmukhamedov et al. (2016) med 

alla anläggningsgrupper i kostnadsvariabeln och 0,028 kr/brtkm i Nilsson et al. (2017) när skattningar 

för respektive grupp slagits samman). Den främsta anledningen till skillnaden jämfört med SAMKOST 

2 är att föreliggande studie har använt en retransformation som tar hänsyn till feltermernas 

heteroskedasticitet, vilket visade sig generera lägre predikterade kostnader som hamnade närmare de 

observerade kostnaderna. Tidigare studier har även utgått från en Cobb-Douglas-modell som är mer 

restriktiv jämfört med de translogmodeller som vi har skattat för respektive anläggningsgrupp, något 

som påverkar resultaten. Därutöver har fler kvalitetsvariabler ingått i skattningarna, vilket påverkar 

kostnadselasticiteterna för trafik (se Odolinski et al. 2018). 
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Om det (främst) är störningskostnaden som motiverar reinvesteringar i Signal, Tele och Övriga 

anläggningar, är antal tåg det lämpligaste måttet för dessa anläggningsgrupper: Störningskostnaden 

torde påverkas mer av linjens kapacitetsutnyttjande snarare än tågens kapacitetsutnyttjande. I sådant 

fall kan marginalkostnaderna delas upp enligt följande: 0.4797 kr/tågkm för Signal, Tele och Övriga 

anläggningar, och 0.0132 kr/brtkm för Bana, El och ”Ingen anläggningstyp” (bias-korrigerade 

marginalkostnader från Tabell 12 och 13). 
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Bilaga 

Tabell 14. Resultat från Steg 1 - Probit: Alla anläggningsgrupper (3434 obs.). 

Probit - Steg 1 Bruttoton 
 

Tåg 
 

 
Koef. Rob. st.fel Koef. Rob. st.fel 

Konstant 0.2304 0.1544 0.1666 0.1527 

lnBanlängd 0.2512*** 0.0607 0.2466*** 0.0617 

lnBruttoton 0.3857*** 0.0588 - - 

lnTåg - - 0.1706*** 0.0400 

lnRälsvikt -1.1407 1.6810 1.6785** 0.6564 

lnKvalitetsklass -0.4498 0.4206 -0.4787** 0.2137 

lnSkarvar 0.2385** 0.1083 0.3335*** 0.0815 

D.betongslipers -0.3004** 0.1279 -0.2219* 0.1278 

D.stationsbandel 0.6657*** 0.1719 0.7174*** 0.1719 

Region Norr 0.0195 0.1434 0.2338 0.1547 

Region Mitt -0.2856** 0.1191 -0.1392 0.1157 

Region Syd -0.0037 0.1060 -0.0257 0.1101 

Region Öst -0.1225 0.1239 -0.1141 0.1176 

Årsdummies 2000-2016 Ja - Ja - 

lnBruttoton^2 0.0126 0.0187 - - 

lnRälsvikt^2 -67.0701*** 21.9280 -38.2243*** 8.8650 

lnKvalitetsklass^2 -2.0804*** 0.4946 -1.5483*** 0.3907 

lnSkarvar^2 0.1213*** 0.0474 0.1258** 0.0505 

lnBruttotonlnRälsvikt 0.8005** 0.3884 - - 

lnBruttotonlnKvalitetsklass -0.2377** 0.1089 - - 

lnBruttotonlnSkarvar -0.0089 0.0302 - - 

lnBruttotonD.betongslipers -0.2249*** 0.0779 - - 

lnRälsviktlnKvalitetsklass -0.7293 1.3219 -1.2315 1.3573 

lnRälsviktlnSkarvar -0.2892 0.5564 0.1492 0.4622 

lnKvalitetsklasslnSkarvar -0.0845 0.1190 -0.1316 0.1229 

lnRälsviktD.betongslipers 4.7625 3.1003 - - 

lnKvalitetsklassD.betongslipers -0.1710 0.5272 - - 

lnSkarvarD.betongslipers 0.1248 0.1272 - - 

AIC 3388.800  3436.399  
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Tabell 15. Resultat från Steg 2 - Trunkerad regression: Alla anläggningsgrupper (2326 obs.). 

Truncated regression - Steg 2 Bruttoton 
 

Tåg 
 

 
Koef. Rob. st.fel Koef. Rob. st.fel 

Konstant 15.1223*** 0.2566 15.1136*** 0.3034 

lnBanlängd 0.3611*** 0.1246 0.3598*** 0.1278 

lnBruttoton 0.7920*** 0.1327 - - 

lnTåg - - 0.6684*** 0.1698 

lnRälsvikt -7.2244** 3.4005 -2.4377 3.6423 

lnKvalitetsklass 0.6799** 0.2785 0.8939 0.9591 

lnSkarvar 0.7398*** 0.1654 0.8110*** 0.1719 

D.betongslipers -0.4426** 0.1840 -0.5199** 0.2364 

D.stationsbandel 0.0786 0.3234 0.2524 0.3256 

Region Norr -0.3759 0.2609 0.2225 0.2651 

Region Mitt -1.0133*** 0.2354 -0.6502*** 0.2370 

Region Syd -0.3300 0.2094 -0.3519 0.2150 

Region Öst -0.0646 0.2148 -0.0774 0.2334 

Årsdummies 2000-2016 Ja - Ja - 

lnBruttoton^2 0.0952** 0.0429 - - 

lnTåg^2 - - 0.0220 0.0571 

lnRälsvikt^2 -167.7430*** 46.5507 -129.5054*** 44.9573 

lnKvalitetsklass^2 - - -2.3031* 1.3300 

lnSkarvar^2 0.4961*** 0.0859 0.4857*** 0.0864 

lnBruttotonlnRälsvikt 2.3712** 1.1243 - - 

lnBruttotonlnSkarvar 0.0371 0.0702 - - 

lnBruttotonD.betongslipers -0.3939** 0.1741 - - 

lnTåglnRälsvikt - - 2.0728 1.3538 

lnTåglnKvalitetsklass - - -0.5896* 0.3433 

lnTåglnSkarvar - - 0.0678 0.0790 

lnTågD.betongslipers - - -0.5050** 0.2398 

lnRälsviktlnKvalitetsklass - - 4.8790 3.9534 

lnRälsviktlnSkarvar -0.5213 1.2569 -0.1446 1.3022 

lnKvalitetsklasslnSkarvar - - -0.0636 0.3599 

lnRälsviktD.betongslipers 17.3280*** 6.4414 12.6388** 6.6935 

lnKvalitetsklassD.betongslipers - - -1.5622 1.1184 

lnSkarvarD.betongslipers -0.0250 0.1973 -0.1429 0.2249 

AIC 10518.478 
 

10567.4 
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Tabell 16. Resultat från Steg 1 - Probit: Banöverbyggnad (3434 obs.). 

Probit - Steg 1 Bruttoton 
 

Tåg 
 

 
Koef. Rob. st.fel Koef. Rob. st.fel 

Konstant -0.5390*** 0.1565 -0.6264*** 0.1614 

lnBanlängd 0.1522** 0.0652 0.1412** 0.0665 

lnBruttoton 0.4720*** 0.0712 - - 

lnTåg - - 0.2331*** 0.0498 

lnRälsvikt -2.5893 1.8030 -0.6053 1.6823 

lnKvalitetsklass 0.2806** 0.1406 0.2064 0.1504 

lnSkarvar 0.1772* 0.0994 0.2757*** 0.0981 

D.betongslipers -0.2198** 0.1060 -0.1349 0.1121 

D.stationsbandel 0.0013 0.1415 0.0765 0.1426 

Region Norr -0.1385 0.1653 0.2133 0.1643 

Region Mitt -0.2192 0.1408 -0.0035 0.1362 

Region Syd 0.0498 0.1288 0.0111 0.1289 

Region Öst 0.0800 0.1382 0.0932 0.1374 

Årsdummies 2000-2016 Ja - Ja - 

lnBruttoton^2 0.0456*** 0.0175 - - 

lnBruttotonD.betongslipers -0.2553** 0.1020 - - 

lnRälsvikt^2 -75.9590*** 24.8458 -56.7286** 22.5026 

lnSkarvar^2 0.1606*** 0.0493 0.1664*** 0.0517 

lnBruttotonlnRälsvikt 1.2121** 0.5100 - - 

lnBruttotonlnSkarvar -0.0384 0.0347 - - 

lnRälsviktlnSkarvar -0.3832 0.7015 -0.1555 0.6224 

lnRälsviktD.betongslipers 6.7949** 3.4354 4.1585 3.2627 

lnSkarvarD.betongslipers 0.2390** 0.1173 0.1160 0.1125 

AIC 3925.990  3996.416  
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Tabell 17. Resultat från Steg 2 - Trunkerad regression: Banöverbyggnad (1395 obs.). 

Truncated regression - Steg 2 Bruttoton 
 

Tåg 
 

 
Koef. Rob. st.fel Koef. Rob. st.fel 

Konstant 14.4683*** 0.2454 14.3603*** 0.2740 

lnBanlängd 0.3167** 0.1436 0.3082** 0.1306 

lnBruttoton 0.3941*** 0.1240 - - 

lnTåg - - 0.1308 0.1105 

lnRälsvikt 2.2486 1.7496 2.8425* 1.5983 

lnKvalitetsklass 0.4471* 0.2645 0.1574 0.2859 

lnSkarvar 0.5900*** 0.1445 0.6247*** 0.1425 

D.betongslipers -0.9802*** 0.2343 -0.9837*** 0.2638 

D.stationsbandel -0.1772 0.2996 -0.1390 0.2738 

Region Norr -0.2831 0.3139 0.2207 0.3427 

Region Mitt -0.6673*** 0.2330 -0.4017 0.2536 

Region Syd -0.0002 0.2272 0.0086 0.2424 

Region Öst -0.4300* 0.2515 -0.3741 0.2651 

Årsdummies 2000-2016 Nej - Nej - 

lnBruttoton^2 0.0580 0.0691 - - 

lnRälsvikt^2 -60.6081** 24.1867 -43.3481** 19.8865 

lnSkarvar^2 0.2800*** 0.0821 0.3156*** 0.0870 

lnBruttotonlnRälsvikt 1.9708 1.2920 - - 

lnBruttotonlnSkarvar 0.0076 0.1113 - - 

lnRälsviktlnSkarvar -0.3242 1.1756 0.2792 1.0759 

AIC 6426.150  6442.503  
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Tabell 18. Resultat från Steg 1 - Probit: Banunderbyggnad (3434 obs.). 

Probit - Steg 1 Bruttoton 
 

Tåg 
 

 
Koef. Rob. st.fel Koef. Rob. st.fel 

Konstant -0.9802*** 0.1899 -1.0187*** 0.1837 

lnBanlängd 0.2637*** 0.0786 0.2653*** 0.0781 

lnBruttoton 0.1669*** 0.0562 - - 

lnTåg - - 0.1869*** 0.0575 

lnRälsvikt -0.7040 0.7811 -0.3106 0.7656 

lnKvalitetsklass -0.5970** 0.2798 -0.5280* 0.2840 

lnSkarvar 0.3715*** 0.0827 0.3505*** 0.0848 

D.betongslipers -0.3864*** 0.1394 -0.3525*** 0.1335 

D.stationsbandel 0.1645 0.2332 0.1892 0.2287 

Region Norr 0.2275 0.1689 0.4143*** 0.1606 

Region Mitt -0.3970** 0.1653 -0.3048** 0.1525 

Region Syd -0.1160 0.1393 -0.1450 0.1365 

Region Öst 0.5958*** 0.1444 0.5910*** 0.1408 

Årsdummies 2000-2016 Ja - Ja - 

lnKvalitetsklass^2 -1.4879*** 0.4876 -1.3905*** 0.4907 

lnSkarvar^2 0.2115*** 0.0523 0.2031*** 0.0517 

lnKvalitetsklasslnSkarvar 0.1080 0.1084 0.0812 0.1090 

AIC 3086.368  3087.004  
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Tabell 19. Resultat från Steg 2 - Trunkerad regression: Banunderbyggnad (819 obs.). 

Truncated regression - Steg 2 Bruttoton 
 

Tåg 
 

 
Koef. Rob. st.fel Koef. Rob. st.fel 

Konstant 13.1407*** 0.5525 13.1195*** 0.5474 

lnBanlängd -0.0288 0.2326 -0.0347 0.2305 

lnBruttoton 0.1990* 0.1155 - - 

lnTåg - - 0.1730 0.1416 

lnRälsvikt -2.1265 1.8456 -1.5600 1.8232 

lnKvalitetsklass -0.5237 0.6128 -0.5608 0.6360 

lnSkarvar 0.6653** 0.2805 0.6512** 0.2811 

D.betongslipers -0.0525 0.3013 -0.0138 0.2993 

D.stationsbandel 0.4158 0.6705 0.4502 0.6668 

Region Norr 0.4090 0.3613 0.6486* 0.3463 

Region Mitt -0.6002* 0.3295 -0.4789 0.3191 

Region Syd -0.7605*** 0.2779 -0.7898*** 0.2784 

Region Öst 0.2338 0.3210 0.2318 0.3184 

Årsdummies 2000-2016 Ja - Ja - 

lnKvalitetsklass^2 -2.2496* 1.3348 -2.3078* 1.3681 

lnSkarvar^2 0.4043** 0.1770 0.3970** 0.1769 

lnKvalitetsklasslnSkarvar 0.3399 0.2838 0.3088 0.2863 

AIC 3818.279  3819.649  
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Tabell 20. Resultat från Steg 1 - Probit: Bangårdar (3434 obs.). 

Probit - Steg 1 Bruttoton 
 

Tåg 
 

 
Koef. Rob. st.fel Koef. Rob. st.fel 

Konstant -2.1791*** 0.2950 -2.2301*** 0.2950 

lnBanlängd -0.1840** 0.0800 -0.1980** 0.0774 

lnBruttoton 0.1488* 0.0893 - - 

lnTåg - - 0.1957** 0.0966 

lnRälsvikt -0.0739 0.8587 -0.1129 0.8543 

lnKvalitetsklass 0.5056 0.5383 0.7308 0.6084 

lnSkarvar 0.1386 0.1052 0.1560 0.1047 

D.betongslipers 0.0556 0.1512 0.0937 0.1576 

D.stationsbandel 0.2049 0.1884 0.1945 0.1843 

Region Norr -0.3603* 0.2000 -0.3011 0.1881 

Region Mitt -0.2699 0.1704 -0.2443 0.1633 

Region Syd -0.0876 0.1404 -0.0824 0.1402 

Region Öst -0.0229 0.1544 -0.0227 0.1524 

Årsdummies 2000-2016 Ja - Ja - 

lnBruttoton^2 -0.0122 0.0347 - - 

lnTåg^2 - - -0.0250 0.0386 

lnKvalitetsklass^2 -2.0979*** 0.7244 -2.2268*** 0.7146 

lnSkarvar^2 0.1338*** 0.0439 0.1344*** 0.0464 

lnBruttotonlnKvalitetsklass -0.3145* 0.1873 - - 

lnBruttotonlnSkarvar -0.0599 0.0419 - - 

lnBruttotonD.betongslipers -0.2052** 0.0959 - - 

lnTåglnKvalitetsklass - - -0.3859* 0.2151 

lnTåglnSkarvar - - -0.0716 0.0438 

lnTågD.betongslipers - - -0.2537** 0.1265 

lnKvalitetsklasslnSkarvar 0.1859 0.1689 0.1532 0.1678 

lnKvalitetsklassD.betongslipers -1.4538** 0.6635 -1.7174** 0.7286 

lnSkarvarD.betongslipers 0.2820** 0.1283 0.2687** 0.1291 

AIC 1574.385  1571.877  
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Tabell 21. Resultat från Steg 2 - Trunkerad regression: Bangårdar (238 obs.). 

Truncated regression - Steg 2 Bruttoton 
 

Tåg 
 

- Koef. Rob. st.fel Koef. Rob. st.fel 

Konstant 13.7274*** 1.5614 13.7304*** 1.5449 

lnBanlängd -0.0783 0.1648 -0.1291 0.1739 

lnBruttoton 0.3182 0.2230 - - 

lnTåg - - 0.4175* 0.2256 

lnRälsvikt -9.3151** 3.8405 -8.3474** 3.5632 

lnKvalitetsklass 0.4431 0.5543 0.5087 0.5478 

lnSkarvar 0.2887 0.2148 0.2920 0.2093 

D.betongslipers 0.6532 0.5823 0.6716 0.5919 

D.stationsbandel -0.0930 0.5342 -0.1654 0.5255 

Region Norr -1.4270 0.8887 -0.9848 0.8884 

Region Mitt -1.4506*** 0.5210 -1.2310** 0.5256 

Region Syd -0.4347 0.4599 -0.4571 0.4543 

Region Öst -1.1588*** 0.4442 -1.2402*** 0.4340 

Årsdummies 2000-2016 Ja - Ja - 

lnRälsvikt^2 53.4929 46.5480 48.5349 45.5875 

AIC 1132.987 
 

1131.862 
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Tabell 22. Resultat från Steg 1 - Probit: El (3434 obs.). 

Probit - Steg 1 Bruttoton 
 

Tåg 
 

 
Koef. Rob. st.fel Koef. Rob. st.fel 

Konstant -0.6337*** 0.1718 -0.6967*** 0.1726 

lnBanlängd 0.0958 0.0839 0.0843 0.0842 

lnBruttoton 0.2677*** 0.0641 - - 

lnTåg - - 0.1642** 0.0651 

lnRälsvikt 0.9446 0.7812 2.1104*** 0.7823 

lnKvalitetsklass -0.5480* 0.2868 -0.6395** 0.2936 

lnSkarvar 0.1985** 0.0923 0.2116** 0.0955 

D.betongslipers -0.0139 0.1454 0.0170 0.1431 

D.stationsbandel 0.3928* 0.2045 0.4242** 0.2024 

Region Norr -0.0819 0.1595 0.1874 0.1659 

Region Mitt -0.3907*** 0.1465 -0.2366 0.1457 

Region Syd -0.0345 0.1218 -0.0576 0.1283 

Region Öst -0.2351* 0.1380 -0.2025 0.1426 

Årsdummies 2000-2016 Ja - Ja - 

lnRälsvikt^2 -23.4248** 11.2443 -30.2595** 11.8635 

lnKvalitetsklass^2 -1.4897*** 0.5805 -1.4098** 0.5909 

lnSkarvar^2 0.1660*** 0.0557 0.1688*** 0.0564 

lnRälsviktlnKvalitetsklass 0.2461 1.8463 0.8871 1.9151 

lnRälsviktlnSkarvar -0.4201 0.4965 -0.4084 0.5227 

lnKvalitetsklasslnSkarvar -0.3075** 0.1279 -0.3056** 0.1356 

AIC 3176.972  3216.365  
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Tabell 23. Resultat från Steg 2 - Trunkerad regression: El (856 obs.). 

Truncated regression - Steg 2 Bruttoton 
 

Tåg 
 

 
Koef. Rob. st.fel Koef. Rob. st.fel 

Konstant 14.0654*** 0.4661 14.4086*** 0.4653 

lnBanlängd 0.5391*** 0.1744 0.5180*** 0.1946 

lnBruttoton 0.8937*** 0.2903 - - 

lnTåg - - 0.1319 0.1697 

lnRälsvikt 2.1307 5.6488 0.9443 2.1817 

lnKvalitetsklass 2.0339 1.5449 -0.5308 0.4183 

lnSkarvar -0.0711 0.1565 -0.0557 0.1686 

D.betongslipers 0.3927 0.3469 -0.1757 0.3582 

D.stationsbandel 0.3295 0.4016 0.3930 0.4358 

Region Norr -0.6453 0.4234 0.0064 0.4133 

Region Mitt -1.3877*** 0.3701 -0.9998** 0.3929 

Region Syd -0.8619*** 0.3051 -0.7229** 0.3258 

Region Öst -0.4359* 0.2651 -0.4550 0.2870 

Årsdummies 2000-2016 Ja - Ja - 

lnBruttoton^2 -0.0732 0.2126 - - 

lnRälsvikt^2 -69.6286 66.8750 -67.8347*** 25.4995 

lnKvalitetsklass^2 1.0911 1.4947 - - 

lnBruttotonlnRälsvikt 5.4524*** 1.9956 - - 

lnBruttotonlnKvalitetsklass -1.1069** 0.4411 - - 

lnRälsviktlnKvalitetsklass 0.6561 3.9476 - - 

lnBruttotonD.betongslipers -1.1929*** 0.3920 - - 

lnRälsviktD.betongslipers -3.9464 9.8610 - - 

lnKvalitetsklassD.betongslipers -1.2069 1.7506 - - 

AIC 3969.253 
 

3991.455  
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Tabell 24. Resultat från Steg 1 - Probit: Signal (3434 obs.). 

Probit - Steg 1 Bruttoton 
 

Tåg 
 

 
Koef. Rob. st.fel Koef. Rob. st.fel 

Konstant -0.9727*** 0.1850 -0.9159*** 0.1830 

lnBanlängd 0.1449** 0.0604 0.2436*** 0.0656 

lnBruttoton 0.2174*** 0.0740 - - 

lnTåg - - 0.3187*** 0.0854 

lnRälsvikt -1.1140 1.8416 -1.3669 1.6080 

lnKvalitetsklass 0.5340 0.4248 0.9001** 0.4404 

lnSkarvar 0.2037** 0.0922 0.1600** 0.0740 

D.betongslipers -0.2445** 0.1117 -0.2422** 0.1112 

D.stationsbandel 0.4957*** 0.1869 0.7018*** 0.1829 

Region Norr 0.1230 0.1462 0.2003 0.1381 

Region Mitt -0.0131 0.1331 0.0320 0.1230 

Region Syd 0.0140 0.1139 -0.0717 0.1124 

Region Öst 0.1070 0.1260 0.0545 0.1292 

Årsdummies 2000-2016 Ja - Ja - 

lnBruttoton^2 0.0041 0.0253 - - 

lnTåg^2 - - 0.0361* 0.0195 

lnRälsvikt^2 -77.8249*** 23.2332 -63.1831*** 22.6916 

lnKvalitetsklass^2 -1.6722** 0.7043 -1.5236** 0.7652 

lnSkarvar^2 0.1331** 0.0524 - - 

lnBruttotonlnRälsvikt 1.9219*** 0.6031 - - 

lnBruttotonlnKvalitetsklass -0.0803 0.1587 - - 

lnBruttotonlnSkarvar -0.0752* 0.0388 - - 

lnBruttotonD.betongslipers -0.1585 0.1023 - - 

lnTåglnRälsvikt - - 1.0391** 0.4858 

lnTåglnKvalitetsklass - - -0.0687 0.1548 

lnTågD.betongslipers - - -0.1199 0.1256 

lnRälsviktlnKvalitetsklass 1.1322 2.0610 1.8166 2.1279 

lnRälsviktlnSkarvar 0.1216 0.8334 - - 

lnKvalitetsklasslnSkarvar 0.0037 0.1758 - - 

lnRälsviktD.betongslipers 5.7815* 3.3768 6.2880** 3.2069 

lnKvalitetsklassD.betongslipers -1.0677** 0.5405 -1.3813** 0.5612 

lnSkarvarD.betongslipers 0.1283 0.1101 - - 

AIC 3112.924  3128.209  
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Tabell 25. Resultat från Steg 2 - Trunkerad regression: Signal (781 obs.). 

Truncated regression - Steg 2 Bruttoton 
 

Tåg 
 

 
Koef. Rob. st.fel Koef. Rob. st.fel 

Konstant 12.2082*** 0.5075 12.1566*** 0.5041 

lnBanlängd 0.1901 0.2462 0.1734 0.2530 

lnBruttoton 0.1932 0.1453 - - 

lnTåg - - 0.1165 0.1444 

lnRälsvikt -0.2059 2.7254 0.4918 2.5770 

lnKvalitetsklass -0.0405 0.5121 -0.1285 0.5093 

lnSkarvar 0.3920** 0.1948 0.4069** 0.2022 

D.betongslipers -0.0291 0.3659 0.0107 0.3664 

D.stationsbandel 1.3868** 0.6242 1.4103** 0.6327 

Region Norr 0.1649 0.4573 0.3822 0.4459 

Region Mitt -0.5425 0.3855 -0.4165 0.3773 

Region Syd -0.0650 0.2981 -0.0902 0.3073 

Region Öst -0.4500 0.3853 -0.4448 0.3890 

Årsdummies 2000-2016 Ja - Ja - 

lnSkarvar^2 0.3278** 0.1297 0.3280** 0.1311 

AIC 3704.807 
 

3706.735 
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Tabell 26. Resultat från Steg 1 - Probit: Tele (3434 obs.). 

Probit - Steg 1 Bruttoton 
 

Tåg 
 

 
Koef. Rob. st.fel Koef. Rob. st.fel 

Konstant -2.6897*** 0.3345 -2.6448*** 0.3272 

lnBanlängd 0.1335* 0.0809 0.1331 0.0845 

lnBruttoton 0.2598*** 0.0811 - - 

lnTåg - - 0.2700*** 0.0748 

lnRälsvikt 1.0762 1.2635 1.8372* 1.0307 

lnKvalitetsklass -0.1066 0.1470 -0.0708 0.1489 

lnSkarvar 0.2348*** 0.0900 0.2348*** 0.0894 

D.betongslipers 0.1516 0.1485 0.1432 0.1446 

D.stationsbandel 0.8249*** 0.2106 0.8367*** 0.2145 

Region Norr -0.0271 0.1970 0.2446 0.2054 

Region Mitt 0.0515 0.1575 0.1586 0.1465 

Region Syd -0.1356 0.1499 -0.1873 0.1441 

Region Öst -0.6620*** 0.1607 -0.6640*** 0.1578 

Årsdummies 2000-2016 Ja - Ja - 

lnBruttoton^2 0.0507*** 0.0179 - - 

lnRälsvikt^2 -29.2478** 15.1266 -30.9694*** 12.0062 

lnSkarvar^2 0.1870*** 0.0641 0.1794*** 0.0653 

lnBruttotonlnRälsvikt -0.0546 0.5266 - - 

lnBruttotonlnSkarvar -0.0704* 0.0422 - - 

lnRälsviktlnSkarvar 2.0667** 0.8149 1.4326** 0.6613 

AIC 1722.498  1717.588  
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Tabell 27. Resultat från Steg 2 - Trunkerad regression: Tele (390). 

Truncated regression - Steg 2 Bruttoton 
 

Tåg 
 

 
Koef. Rob. st.fel Koef. Rob. st.fel 

Konstant 8.1294*** 2.5345 8.7294*** 2.5526 

lnBanlängd 0.1358 0.2247 0.0156 0.1864 

lnBruttoton 0.5693** 0.2411 - - 

lnTåg - - 0.2277 0.1857 

lnRälsvikt -2.4505 2.0204 -0.9613 1.6714 

lnKvalitetsklass -1.0773 1.8752 -0.4240 0.4097 

lnSkarvar 0.7305** 0.2927 0.5059*** 0.1683 

D.betongslipers 0.3245 0.4823 -0.0638 0.3047 

D.stationsbandel 0.4594 0.5709 0.1356 0.4768 

Region Norr 0.1589 0.3835 0.5429 0.4216 

Region Mitt -0.0078 0.3102 0.0260 0.2867 

Region Syd -0.0286 0.3507 -0.0991 0.3645 

Region Öst -0.6947 0.4698 -0.8584* 0.4539 

Årsdummies 2000-2016 Ja - Ja - 

lnBruttoton^2 0.4531** 0.2034 - - 

lnKvalitetsklass^2 1.2887 1.5904 - - 

lnSkarvar^2 0.4409*** 0.1496 0.3609*** 0.1065 

lnBruttotonlnKvalitetsklass -0.8708** 0.3926 - - 

lnBruttotonlnSkarvar -0.1213 0.1747 - - 

lnKvalitetsklasslnSkarvar -0.4222 0.3865 - - 

lnBruttotonD.betongslipers -0.2454 0.2694 - - 

lnKvalitetsklassD.betongslipers 1.9584 1.9583 - - 

lnSkarvarD.betongslipers -0.5263 0.4501 - - 

AIC 1689.651 
 

1695.621 
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Tabell 28. Resultat från Steg 1 - Probit: Övrigt (3434 obs.). 

Probit - Steg 1 Bruttoton 
 

Tåg 
 

 
Koef. Rob. st.fel Koef. Rob. st.fel 

Konstant -1.1160*** 0.1915 -1.1408 0.1875*** 

lnBanlängd 0.0897 0.0750 0.0806 0.0781 

lnBruttoton 0.2515*** 0.0510 - - 

lnTåg - - 0.2431 0.0571*** 

lnRälsvikt 0.6073 0.7538 1.4178 0.7222** 

lnKvalitetsklass 0.1587 0.1333 0.1457 0.1393 

lnSkarvar 0.3052*** 0.0869 0.2909 0.0885*** 

D.betongslipers -0.0800 0.1204 -0.0601 0.1156 

D.stationsbandel -0.1744 0.1969 -0.1553 0.1980 

Årsdummies 2000-2016 Ja - Ja - 

Region Norr 0.3391** 0.1669 0.6266 0.1615*** 

Region Mitt -0.1305 0.1480 -0.0016 0.1428 

Region Syd 0.4532*** 0.1358 0.4083 0.1322*** 

Region Öst 0.2238 0.1453 0.2115 0.1413 

lnRälsvikt^2 -23.9912*** 8.8739 -29.6521 8.8359*** 

lnSkarvar^2 0.1489*** 0.0554 0.1412 0.0549*** 

lnRälsviktlnSkarvar 0.5489 0.5784 0.6474 0.5907 

AIC 2439.703  2448.133  
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Tabell 29. Resultat från Steg 2 - Trunkerad regression: Övrigt (461 obs.). 

Truncated regression - Steg 2 Bruttoton 
 

Tåg 
 

st2other_eq1 Koef. Rob. st.fel Koef. Rob. st.fel 

Konstant 9.6629*** 0.6263 10.1809*** 0.6183 

lnBanlängd 0.3550 0.2714 0.0311 0.2570 

lnBruttoton 0.0012 0.1629 - - 

lnTåg - - 0.1238 0.2173 

lnRälsvikt -0.2855 1.7907 1.0767 4.9230 

lnKvalitetsklass 0.2501 0.4293 -4.6304** 1.9611 

lnSkarvar 0.2739 0.2243 0.2460 0.3226 

D.betongslipers 0.7306** 0.3175 -0.0377 0.3468 

D.stationsbandel 0.4793 0.6559 -0.1298 0.6873 

Årsdummies 2000-2016 Ja - Ja - 

Region Norr 1.4379*** 0.5007 1.7156*** 0.4967 

Region Mitt 0.4802 0.4934 0.3315 0.4803 

Region Syd 0.8286* 0.4393 0.8791** 0.4398 

Region Öst -0.0500 0.3994 -0.3364 0.4539 

lnRälsvikt^2 - - 173.2429*** 63.6649 

lnKvalitetsklass^2 - - -1.3533 2.1332 

lnSkarvar^2 - - 0.3861** 0.1627 

lnRälsviktlnKvalitetsklass - - 4.3754 5.6112 

lnRälsviktlnSkarvar - - -0.4580 2.0890 

lnKvalitetsklasslnSkarvar - - 0.7299* 0.4328 

lnRälsviktD.betongslipers - - -13.0054 8.9365 

lnKvalitetsklassD.betongslipers - - 3.8988* 2.1354 

lnSkarvarD.betongslipers - - 0.5246 0.3599 

AIC 2160.316 
 

2154.857 
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Tabell 30. Resultat från Steg 1 - Probit: Ingen anläggningstyp (3434 obs.). 

Probit - Steg 1 Bruttoton 
 

Tåg 
 

 
Koef. Rob. st.fel Koef. Rob. st.fel 

Konstant -0.0222 0.1553 -0.0602 0.1607 

lnBanlängd 0.3185*** 0.0660 0.3067*** 0.0704 

lnBruttoton 0.3541*** 0.0597 - - 

lnTåg - - 0.3040*** 0.0693 

lnRälsvikt 1.1349 0.8762 2.6728*** 0.8099 

lnKvalitetsklass 0.2578** 0.1287 0.2277 0.1414 

lnSkarvar 0.0979 0.0704 0.0748 0.0719 

D.betongslipers -0.1792 0.1097 -0.1660 0.1137 

D.stationsbandel 0.2957* 0.1653 0.2972* 0.1713 

Region Norr -0.3079** 0.1379 0.0346 0.1419 

Region Mitt -0.2143* 0.1265 -0.0321 0.1269 

Region Syd -0.2263** 0.1118 -0.2615** 0.1187 

Region Öst -0.2979** 0.1200 -0.2911** 0.1252 

Årsdummies 2000-2016 Ja - Ja - 

lnBruttoton^2 0.0431** 0.0170 - - 

lnTåg^2 - - 0.0406** 0.0205 

lnRälsvikt^2 -22.4014* 12.3970 -38.7836*** 10.0615 

lnSkarvar^2 0.0781** 0.0409 0.0743* 0.0445 

lnBruttotonlnRälsvikt -0.9264** 0.3892 - - 

lnBruttotonlnSkarvar 0.0683* 0.0359 - - 

lnTåglnRälsvikt - - -0.5016 0.3646 

lnTåglnSkarvar - - 0.0415 0.0369 

lnRälsviktlnSkarvar -0.3890 0.5271 0.0866 0.4634 

AIC 2703.89  2732.525  
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Tabell 31. Resultat från Steg 2 - Trunkerad regression: Ingen anläggningstyp (713 obs.). 

Truncated regression - Steg 2 Bruttoton 
 

Tåg 
 

 
Koef. Rob. st.fel Koef. Rob. st.fel 

Konstant 12.6987*** 0.4860 12.7470*** 0.4920 

lnBanlängd 0.8235*** 0.1521 0.8087*** 0.1574 

lnBruttoton 0.2711* 0.1616 - - 

lnTåg - - 0.2338 0.1777 

lnRälsvikt 3.9008* 2.3470 5.0530** 2.3359 

lnKvalitetsklass 0.8659* 0.4637 0.8588* 0.4894 

lnSkarvar -0.0701 0.1012 -0.0637 0.1002 

D.betongslipers -0.6477* 0.3361 -0.6659* 0.3410 

D.stationsbandel 1.2664*** 0.3565 1.2379*** 0.3715 

Region Norr -1.3178*** 0.4487 -1.0341** 0.4410 

Region Mitt -1.7255*** 0.4053 -1.6153*** 0.3857 

Region Syd -0.4102 0.3734 -0.4522 0.3814 

Region Öst -0.1047 0.4049 -0.1146 0.4166 

Årsdummies 2000-2016 Ja - Ja - 

lnRälsvikt^2 -52.7190* 27.1107 -60.7333** 28.2378 

AIC 3420.716 
 

3422.242 
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Modellernas precision 

Tabell 32. Genomsnittskostnader och marginalkostnader: jämförelser mellan olika 
retransformationer. 

Beroende variabel Kostnad Kostnad 
per ton-
km, kr 

Pred./ 

Observ. 
Vikt. MC per 
ton-km, kr 

Kostnad per 
tåg-km, kr 

Pred./ 

Observ. 
Vikt. MC per 
tåg-km, kr 

Totala kostnader Observ. 0.0216 - - 10.7672 - - 

 
Pred. ekv. 5 0.0607 2.82 0.0494 30.3286 2.82 19.3645 

 
Pred. ekv. 8 0.0320 1.49 0.0260 16.1004 1.50 10.2799 

 
Pred. ekv. 9 0.0392 1.82 0.0298 20.3549 1.89 12.3244 

Banöverbyggnad Observ. 0.0107 - - 5.3455 - - 

 
Pred. ekv. 5 0.0158 1.48 0.0111 7.5806 1.42 1.9720 

 
Pred. ekv. 8 0.0072 0.67 0.0051 3.4359 0.64 0.8938 

 
Pred. ekv. 9 0.0136 1.27 0.0096 6.9098 1.29 1.8214 

Banunderbyggnad Observ. 0.0036 - - 1.8004 - - 

 
Pred. ekv. 5 0.0056 1.56 0.0017 2.7907 1.55 0.7825 

 
Pred. ekv. 8 0.0026 0.71 0.0008 1.2994 0.72 0.3644 

 
Pred. ekv. 9 0.0039 1.09 0.0012 1.9294 1.07 0.5824 

Bangårdar Observ. 0.0003 - - 0.1384 - - 

 
Pred. ekv. 5 0.0001 0.33 0.0000 0.0462 0.33 0.0265 

 
Pred. ekv. 8 0.0000 0.16 0.0000 0.0217 0.16 0.0124 

 
Pred. ekv. 9 0.0001 0.29 0.0000 0.0400 0.29 0.0227 

El Observ. 0.0035 - - 1.7565 - - 

 
Pred. ekv. 5 0.0042 1.19 0.0030 2.0246 1.15 0.5082a 

 
Pred. ekv. 8 0.0023 0.65 0.0017 1.1628 0.66 0.2919a 

 
Pred. ekv. 9 0.0030 0.84 0.0019 1.4670 0.84 0.3821a 

Signal Observ. 0.0016 - - 0.8214 - - 

 
Pred. ekv. 5 0.0026 1.58 0.0008 1.1581 1.41 0.3701 

 
Pred. ekv. 8 0.0012 0.71 0.0004 0.5305 0.65 0.1695 

 
Pred. ekv. 9 0.0018 1.10 0.0006 0.8459 1.03 0.2715 

Tele Observ. 0.0002 - - 0.1121 - - 

 
Pred. ekv. 5 0.0002 0.79 0.0003 0.0907 0.76 0.0390 

 
Pred. ekv. 8 0.0001 0.51 0.0002 0.0578 0.48 0.0245 

 
Pred. ekv. 9 0.0001 0.59 0.0002 0.0735 0.62 0.0320 

Övrig Observ. 0.0005 - - 0.2421 - - 

 
Pred. ekv. 5 0.0004 0.81 0.0001 0.2099 0.87 0.0833 

 
Pred. ekv. 8 0.0002 0.37 0.0001 0.1154 0.48 0.0458 

 
Pred. ekv. 9 0.0003 0.58 0.0001 0.1292 0.53 0.0525 

Ingen 
anläggningstyp Observ. 0.0011 - - 0.5508 - - 

 
Pred. ekv. 5 0.0019 1.74 0.0014 0.9494 1.72 0.3779 

 
Pred. ekv. 8 0.0008 0.77 0.0006 0.4347 0.79 0.1731 

 
Pred. ekv. 9 0.0014 1.26 0.0010 0.6636 1.20 0.2678 



46 

 

R2-värdet (determinationskoefficient eller förklaringsgrad) anger hur stor del av variationen i den 

observerade kostnaden (beroende variabeln) som kan förklaras av variationer i det predikterade 

kostnaden (förklarande variabeln). De lägsta förklaringsgraderna återfinns från skattningarna för el- 

och signalanläggningar, samt för ”ingen anläggningstyp”, medan skattningar för banunderbyggnad och 

teleanläggningar har de högsta förklaringsgraderna. Modeller med antal tåg som trafikvariabel har 

nästan genomgående lägre förklaringsgrad jämfört med antal bruttoton (Bangårdar och Övriga 

anläggningar undantaget), även om skillnaderna är små (antal förklaringsvariabler varierar till viss del 

mellan modellerna, vilket delvis kan förklara skillnaderna i förklaringsgrad). 

 

Tabell 33. R2-värden. 

 
R2 – Modeller med antal bruttoton R2 – Modeller med antal tåg 

Alla anläggningsgrupper 0.1006 0.0988 

B1 - Banöverbyggnad 0.1008 0.0970 

B2 - Banunderbyggnad 0.2125 0.2059 

B3 - Bangårdar 0.0184 0.0185 

E – El 0.0687 0.0581 

S - Signal 0.0647 0.0617 

T – Tele 0.2404 0.2117 

Ö – Övriga 0.0945 0.0980 

Ingen anläggningstyp 0.0515 0.0404 

 

Förklaringsgraden (R2) säger emellertid inte så mycket om vilka implikationer olika värden har för 

kostnadsprediktionerna, särskilt då anläggningsgrupperna har olika kostnadsnivåer för reinvesteringar. 

I utvärderingen av prediktioner som ska användas i en marginalkostnadsberäkning kan det vara bättre 

med mått som anger hur nära de predikterade kostnaderna är de observerade kostnaderna i absoluta 

tal. Ett vanligt sådant mått är standardavvikelsen hos feltermerna (Root-mean-square 

error=√
∑ (�̂�𝑖−𝐶𝑖)2

𝑖

𝑁
). Måttet är dock känsligt för särskilt avvikande värden (ger större vikt till dessa) och 

är inte speciellt intuitivt (standardavvikelsen varierar mellan 0,5 till 26 miljoner för de olika 

anläggningsgrupperna). Vi väljer därför att redovisa den genomsnittliga absoluta avvikelsen (
∑ |�̂�𝑖−𝐶𝑖|𝑖

𝑁
), 

samt den genomsnittliga avvikelsen (
∑ �̂�𝑖−𝐶𝑖𝑖

𝑁
), där det senare måttet ger information om i vilken mån 

modellerna i genomsnitt över- eller underskattar kostnaderna. Notera att 𝑁 i vårt fall endast är 

observationer med en reinvesteringskostnad (𝐶𝑖 > 0), och varierar därför mellan olika 

anläggningsgrupper. 

I Tabell 34 redovisas genomsnittliga (absoluta) avvikelser i kostnader (miljoner kronor) från 

modellskattningarna med bruttoton som trafikvariabel. De absoluta avvikelserna är betydande, men 

den genomsnittliga avvikelsen visar att över- och underskattningarna till viss del tar ut varandra. I 

exempelvis modellen med alla anläggningsgrupper är den genomsnittliga avvikelsen 9.2 miljoner (en 

överskattning), medan den är -1 miljon i modellen med bangårdar (en underskattning). Kvoten mellan 

genomsnittlig observerad kostnad och genomsnittlig avvikelse (
∑ �̂�𝑖−𝐶𝑖𝑖

𝑁

∑ 𝐶𝑖𝑖

𝑁
⁄ ) visar att modellen där alla 

anläggningsgrupper ingår i kostnadsvariabeln avviker mest, medan modellerna med banunderbyggnad 

och signalanläggningar som kostnadsvariabel avviker minst (om 1 adderas till dessa tal motsvarar de 
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kvoten mellan predikterad och observerad genomsnittskostnad som presenteras i Tabell 32). För 

modellerna med tåg som trafikvariabel finns motsvarande mönster (se Tabell 35).  

Precis som att över- och underskattningarna inom varje anläggningsgrupp till viss del tar ut varandra, 

gör de även det när vi lägger samman alla predikterade kostnader: I Tabell 11 är kvoten mellan 

predikterade och observerade genomsnittskostnader 1.12, dvs. prediktionen avviker med 12 procent. 

 

Tabell 34. Avvikelser från observerade kostnader, modeller med bruttoton som trafikvariabel och en 

retransformation enligt ekvation (9). 

 

Genomsnittlig 

observerad 

kostnada 

Genomsnittlig 

absolut avvikelsea 

Genomsnittlig 

avvikelsea 
 

 

∑ 𝐶𝑖𝑖

𝑁
 

∑ |�̂�𝑖 − 𝐶𝑖|𝑖

𝑁
 

∑ �̂�𝑖 − 𝐶𝑖𝑖

𝑁
 

∑ �̂�𝑖 − 𝐶𝑖𝑖

𝑁

∑ 𝐶𝑖𝑖

𝑁
⁄  

Alla anläggningsgrupper 11.24 19.93 9.19 0.82 

B1 – Banöverbyggnad 9.30 13.76 2.50 0.27 

B2 – Banunderbyggnad 5.34 6.79 0.46 0.09 

B3 – Bangårdar 1.41 1.34 -1.00 -0.71 

E – El 4.98 6.04 -0.80 -0.16 

S – Signal 2.55 3.57 0.27 0.10 

T – Tele 0.70 0.65 -0.29 -0.41 

Ö – Övriga 1.27 1.32 -0.54 -0.42 

Ingen anläggningstyp 1.88 2.92 0.50 0.26 

a Miljoner kr 

 

Tabell 35. Avvikelser från observerade kostnader, modeller med tåg som trafikvariabel och en 

retransformation enligt ekvation (9). 

 Genomsnittlig 

observerad 

kostnada 

Genomsnittlig 

absolut avvikelsea 

Genomsnittlig 

avvikelsea 
 

 ∑ 𝐶𝑖𝑖

𝑁
 

∑ |�̂�𝑖 − 𝐶𝑖|𝑖

𝑁
 

∑ �̂�𝑖 − 𝐶𝑖𝑖

𝑁
 

∑ 𝐶𝑖𝑖

𝑁

∑ �̂�𝑖 − 𝐶𝑖𝑖

𝑁
⁄  

Alla anläggningsgrupper 11.24 20.55 10.01 0.89 

B1 - Banöverbyggnad 9.30 14.04 2.72 0.29 

B2 - Banunderbyggnad 5.34 6.76 0.38 0.07 

B3 - Bangårdar 1.41 1.34 -1.00 -0.71 

E – El 4.98 6.07 -0.82 -0.16 

S - Signal 2.55 3.47 0.08 0.03 

T – Tele 0.70 0.68 -0.27 -0.38 

Ö - Övriga 1.27 1.28 -0.59 -0.47 

Ingen anläggningstyp 1.88 2.86 0.38 0.20 

a Miljoner kr 
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Tabell 36. Gruppering av anläggningstyper åren 1999–2007. 

B, E, S, T, Ö 

och ”Ingen 

anläggningstyp” Anläggningstyp(kod) 

B1 Banöverbyggnad(1); 

Räl(101);Sliper(102);Befästning(103);Skarv(104);Ballast(106);Spårväxel(107);Räl(111);Sliper(112);

Befästning(113);Skarv(114);Rälsvandringshinder(115);Ballast(116);Spår, 

övrigt(119);Spårväxel(129);Spår övrigt(190);Banöverbyggnad, 

övergripande(199);Banvall(201);Övergångsräl(10101);BV/SJ 50(10107);UIC 60(10108);Trä 

furu(10201);Grus(10601);Makadam klass 1(10603);Enkel spårväxel(10701);Övriga 

spårväxlar(10720) 

B2 Banunderbyggnad(2); 

Bro(202);Tunnel(203);Skärning(204);Trumma(205);Bank(210);Skärning(220);Trumma(230);Bro(240

);Tunnel(250);Banunderbyggnad, 

övergripande(299);Underballast(20101);Frostskyddsisolering(20104);Tryckbank(20110);Trumma(20

111);Järnvägsbro(20201);Bergtunnel(20301) 

B3 Bangårdspecifika anläggningar(5); Bangårdsbelysning(301);Plattform & 

lastkaj(303);Plattformsövergång(304);Rangeranläggning(305);Rangerbromssystem(306);Stoppbock

(308);Tåg- & lokvärmeanläggning(309);Vagnvåg(310);Bangårdspecifika anl, 

övergripande(399);Plattform, lastkaj(501);Plattformsskydd(502);Tåg- och 

lokvärmeanläggning(503);Rangerbromsar(504);Bangårdsbelysning(507);Vagnv+äg(508);Övriga 

rangeranläggningar(520);Övriga plattformsskydd(50203);Balkbromsar(50401) 

E Omformarstation(6); 

Matarstation(7);Driftledningscentral(11);Kontaktledning(305);Hjälpkraftledning(306);Kabelanläggnin

g(307);Kontaktledning(401);Hjälpkraftledning(402);Fördelningsstation(403);Kopplingscentral(404);M

atarledning(405);Nätstation(406);Omformarstation(407);Sektioneringsstation(408);Transformatorstat

ion(409);Eldriftledningssystem(410);Elkraftsanläggningar, övergripande(499);Roterande 

omformare(601);Statiska 

omriktare(602);Transformatorstation(701);Kopplingscentral(702);Autotransformatorstation(704);Förd

elningsstation(705);Nätstation(706);Eldriftcentral(1101);ST 9,8/9,8(30510);Trefas 10 

kV(30602);Trefas 20 kV(30603);15 kV - ledning(40501);Q 38 / Q 39(60102);Q 48 / Q 

49(60103);Direkt 15 MVA(60201);PWM 8,2 MVA(60202);PWM 15 MVA(60204) 

S Signalsäkerhetsutrustning(8); 

Tågledningsutrustning(9);Plankorsning(301);Balisgrupp(510);Plankorsning(520);Positioneringssyste

m(530);Signal(540);Signalställverk & 

linjeblockeringssystem(550);Tavla(560);Tågledningssystem(570);Signalanläggningar(599);Datoriser

ade signalställverk(801);Reläbaserade signalställverk(802);Övriga 

signalställverk(803);Linjeblockeringssystem(804);Vägskyddssystem(806);Datorbaserade 

tågledningssystem(901);Reläbaserade 

tågledningssystem(902);Halvbomsanläggningar(30102);Helbomsanläggningar(30103);Bomanläggni

ng(50202);Fjärrstyrning(70102);Modell 85(80102);Cst närställverk(80201);Övriga reläbaserade 

signalställverk(80210);EBICOS 900(90103);Siemens, Skogstorp(90201) 
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B, E, S, T, Ö 

och ”Ingen 

anläggningstyp” Anläggningstyp(kod) 

T Detektor(303); 

Teletransmissionsanläggning(402);Telestationsanläggning(406);Detektor(610);Kabelanläggning(62

0);Signaltelefon(640);Teledriftcentral(650);Telestationsanläggning(660);Teletransmissionsanläggni

ng(670);Trafikantinformationssystem(680);Teleanläggningar(699);Avskrivning - 

Teleanläggningar(992);Teledriftcentral(1102) 

Ö Övriga bananläggningar(3); Banomgivning(4);Hägnad(401);Mark o 

Miljö(407);Byggnad(701);Mark(702);Hägnad(703);Kanalisation(704);Rälssmörjningsapparat(705);S

nögalleri(706);Väg(707);Ersättningsväg(40701);Bullerplank(40702);Viltstängsel(40103);Tvrig mark 

o miljö(40710) 

Ingen 

anläggningstyp 

Ofördelat(98); Ingen anläggningstyp(99);Ofördelat(998);Ingen anläggningstyp(999);Övrig 

utrustning(40610);Fel anlt(X);(tom)(100) 

 

Tabell 37. Gruppering av anläggningstyper åren 2008–2016. 

B, E, S, T, Ö 

och ”Ingen 

anläggningstyp” Anläggningstyp(kod) 

B1 Spår(11); Spår(B11);Spårväxel(12);Spårväxel(B12) 

B2 Bro(24); 

Bro(B24);Järnvägsbro(B24);Järnvägstunnel(B25);Tunnel(25);Tunnel(B25);Banunderbyggnad(29);B

anunderbyggnad(B29) 

B3 Bangårdsanläggningar(39); Bangårdsanläggningar(B39) 

E Kontaktledning(41); Kontaktledning(B41);Hjälpkraftledning(42);Hjälpkraftledning(B42);Övriga 

elkraftanläggningar(49);Övrigt elkraftanläggningar(B49) 

S Positioneringssytem(51); Positioneringssystem(B51);Signalställverk och 

linjeblockeringssystem(52);Signalställverk och 

linjeblockeringssystem(B52);Plankorsning(55);Plankorsning(B55);Tågledningssystem(57);Tågledni

ngssystem(B57);Övriga signalanläggningar(59);Övrigt signalanläggningar(B59) 

T Teleanläggningar(69); Teleanläggningar(B69) 

Ö Mark(72); Mark(B72);Övriga anläggningar(79);Övriga järnvägsanläggningar(B79);Övriga 

väganläggningar(V79) 

Ingen 

anläggningstyp 

Ingen anläggningstyp(0099); Åtgärd som inte hör till järnvägsanläggningen(99);Järnvägsanläggning 

pågående investering(B00);Åtgärd som inte hör till järnvägsanläggningen(B99);Anläggningstyp vid 

invärdering(A99);Byggnader(T94);Övriga väganläggningar(V79);Åtgärd som inte hör till 

väganläggningen(V99) 
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