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FÖRORD

En Ökning av den kollektiva trafiken ses av många som nödvändig för att komma
tillrätta med biltrafikens trängselproblem, luftföroreningar, buller och trafikolyckor.
En viktig fråga i detta sammanhang gäller möjligheterna att verkligen få till stånd en
påtaglig överföring från resor med personbil till kollektiva transportmedel.

1988 års trañkpolitiska beslut innebar att det statliga järnvägsnätet indelades i stom-
och länsjämvägar. För att utveckla den regionala kollektivtrafiken gavs trafikhuvud-
männen (THM) ansvar även för regional persontrafik på järnväg. Avsikten var främst
att främja en samordning mellan lokal och regional buss- och tågtrafik vad gäller
taxor, tidtabeller och information till resenärerna. THM gavs därför möjlighet att
senast 1990-07-01 överta ansvaret för persontrafiken på de 17 länsjämvägar där
trañkansvaret fortfarande åvilade SJ.

VTI har, efter samråd med Svenska Lokaltrañkföreningen (SLTF) och Transport-
forskningsberedningen (TPB), gjort en inledande kartläggning av genomförda och
planerade förändringar av persontrafiken på länsjämvägarna som skett sedan THM tog
över trafikansvaret i maj 1990. Kartläggningen, som framförallt skall ses som en
plattform för vidare analyser, genomfördes som en enkät till berörda THM.

Kartläggningens avgränsning till länsjärnvägarna har gjorts främst med hänsyn till att
denna trafik i de flesta fall är ny i THMs verksamhet.

Enkätsvaren tyder på att resandet med tåg kan ökas, ibland med förhållandevis små
medel som t ex tidtabellsuppläggningen. Enkäten ger emellertid inga entydiga svar på
vilka åtgärder som ger vilka effekter och anledningarna härtill kan vara flera.
Varierande utgångsförutsättningar vad gäller tidigare trañkvolymer, banstandard,
kopplingen bebyggelse-trañksystem spelar enligt VTIs bedömning en stor roll för
utvecklingen av persontrañken på länsjämvägarna.

Ett rikstäckande system för uppföljning av den regionala kollektivtrañkens utveckling
särskilt jämfört med biltrafiken saknas för närvarande. VTI avser att i samråd med
SLTF diskutera möjligheterna att ta fram ett sådant system.
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FÖRKORTNINGAR

ATC System för automatisk hastighetsövervakning och tågstopp
BK-Tåg BK Tåg AB
BV Banverket

tjb tjärrblockering (tjänstyrning)
länsjvg länsjärnväg(ar)

KT kostnadstäckning
LTA länstrañkanläggning
MKr miljoner kronor
SJ Statens järnvägar -
SLTF Svenska lokaltrañktöreningen

stax största tillåtna axeltryck
sth största tillåtna hastighet
T92 ettårig tågplaneperiod, inleds ijuni respektive är
TFB Transportforslmingsberedningen
TI-IM Trañkhuvudman

tpl trafikplats
VTI Statens väg- och trañkinstitut
X9 elektriskt motorvagnstågsätt, byggt 1960-63
X10 elektriskt motorvagnstågsätt, byggt 1983-90
X12 som X10 men vidareutvecklat, byggt 1991-92

X20 elektriskt motorvagnstågsätt, byggt 1956-57
Yl dieselmotorvagn, byggd 1979-81
YFl som Yl men med resgodsutrymme
Y2 dieselmotorvagnstågsätt, byggt 1991-92

Förkortningarna i Diagram 2 Resandeutveckling är de som normalt används i
järnvägssammanhang, se t ex Grafisk tidtabell, SJF 641.
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Utvecklingen av persontrafiken på ärnvägarna

Bertil Hylén

Statens väg- trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAIVINIANFATTNING

Person- och godstrañk på länsjämvägarna är i flera län en viktig del i den regionala
transportförsörjningen och fungerar dessutom som matartrañk visavi stomnätet.
Utvecklingen på länsjärnvägama kan studeras och beskrivas dels i jämförelse med
andra transportslag, dels enbart inom den egna delsektom. Detta Meddelande
fokuseras mot persontrañkens utveckling på länsj ärnvägarna och bygger till stor del
på de enkätsvar som trañkhuvudmännen (THM) lämnat till VTI.

De flesta länsjärnvägarna har sedan våren 1990 fått ett ökat antal resande, i vissa fall
har antalet resande mer än fördubblats. I några fall har även en längre medelreslängd
konstaterats vilket inneburit att antalet personkilometer ökat mer än antalet resande.

Genom THMs samordning av tåg- och busstrafiken har även det totala kollektiv-

resandet i vissa "korridorer" ökat. Uppgifter om det totala resandets fördelning på

bil/buss/tåg i en viss korridor är sällsynta men i något fall har en ökning av
kollektivtrañkens marknadsandel kunnat konstateras.

THMs investeringar i fordon för länsjämvägama uppgår till c:a 400 MKr under
perioden 1989-93. (Av detta belopp avser dock c:a 360 MKr helt nya fordon)
Upprustningama av de fordon som övertogs 1990 har endast i något fall kunnat
fullföljas på samtliga fordon i ett län.

Restiderna med tåg har inte förkortats utan snarare förlängts genom fler trafikplatser.
I detta Meddelande har det inte varit möjligt att kartlägga om resenäremas totala restid

genom sådana åtgärder har förkortats.

Infrastruktursatsningar i storleksordningen 800-880 MKr genomförs och planeras
genomföras under perioden 1989-97. Dessa satsningar är till sin natur är långsiktiga
och har därför endast i något fall kunnat utnyttjas för restidsförkortningar.I några fall
har ytterligare trañkplatser tillkommit utan att restiden förändrats.

THMs driftskostnader exklusive kapitalkostnader per vagnkilometer (avser Yl-

dieselmotorvagnar) varierar mellan 15:- och 26:-. Flera THM, framförallt i mera
glesbygdsbetonade län, anser att den låga beläggningen gör tågtrafiken dyr jämfört

med busstrafik.
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I de fall inte THM-biljetter/mänadskort gällde på länsjämväg redan före 1990 sänktes
då priserna kraftigt då THM tog övertrañken. Sedan dess har i vissa fall kraftiga
höjningar i löpande prisnivågjorts främst beroende på momsen på persontrafik.

Den utveckling av persontrañken på länsjämvägarna som skett och förväntas ske
enligt det föregående måste ses-i ett större sammanhang för att det skall vara möjligt
att avgöra om utvecklingen följ er trañkpolitiska mål. Detta Meddelande skall ses som
ett bidrag till samhällsekonomiska analyser och utvärderingar.
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The development of passenger traffic on the county railways

Bertil Hylén

Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKOPING Sweden

SUMNIARY

In many areas, passenger and _freight traffic on the county railways forms an
important part of the regional transport service, in addition to carrying trafñc to and
from the mainline network. The development of the county railways can be studied
and analysed both in comparison with other transport modes and within its own

subsector. This report focusses on the development of passenger trafñc on the county
railways, it is mainly based on data collected by means of a questionnarie answered
by the Regional Transport Authorities (RTAs).

Since spring 1990, most county railways have experienced an increase in the number
of passengers. In some cases the number has more than doubled. There are also
examples of longer average journey length, indicating that the number of passenger
kilometres has increased more than the number of passengers. Following the
coordination of train and bus traffic by the RTAs, the total use of public transport has
also increased in certain corridors. Information on the modal split between car and
public transport in a particular corridor is scarce, but in some cases public transport
has increased its market share.

Investments by the RTAs in passenger stock for the county railways amount to SEK
400 million during the period 1989-93. (Of this amount, about SEK 360 million is for
new stock). Only in rare cases has refurbishment of the Stock taken over in 1990 been
possible for all the vehicles in a region.

Journey times by train have not been shortened, but rather lengthened because of an
increased number of halts. In this Report, it has not been possible to determine
whether passengers ' total journey time has been reduced by the introduction of such
measures.

Investments of SEK 800-880 million in the infrastructure are either ongoing or
planned for the period 1989-97. The investments are of a long-term nature and it has
therefore been possible only occasionally to utilise them for shortening journey times.
In isolated cases, further halts have beenadded without changing the journey time.
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The Operating costs calculated by the RTAs, excluding capital costs, per railcar/km,
'(for the Yl diesel railcars) ,vary between SEK 15 and SEK 26. Many RTAs,
especially in sparser populated regions, consider that the low leVel of usage makes
rail trafñc expensive compared with buses.

In those cases where RTA tickets and/or RTA passes did not apply on the county

railways before 1990, prices were reduced heavily when the RTAs took over
operations. Since then, heavy increases in prices have succesiver been introduced in
some cases, mainly because of the imposition of VAT on public transport.

Past and future developments in passenger trafñc on the county railways as a result of
above must be seen in a wider context when deciding whether the trend is following
the goals set for transport policy. This Report is intended as a contribution to analysis
and evaluation from the aspect of community economics.
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Utvecklingen av persontrafiken på länsjärnvägarna -
- vilka förändringar av resandet_ sker och varför?

1 BAKGRUND

En ökning av den kollektiva trafiken ses av många som nödvändig för att komma
tillrätta med biltrañkens trängselproblem, luftföroreningar, buller och trafikolyckor.
En viktig fråga i detta sammanhang gäller möjligheterna att verkligen få till stånd en
påtaglig överföring från resor med personbü till kollektiva transportmedel. .-

Inom ramen för delprogrammet regional transportförsörj ning avser statens väg- och
i'trañkinstitut (VTI) undersöka potentialen för_ persontrafik på länsjärnvägar - d v 5 en
delmarknad inom kollektivtrafiken. Vilka åtgärder erfordras för att bibehålla eller
ännu hellre öka resandet med tåg? Hur kostnadseffektiva är dessa åtgärder?

1988 års trañkpolitiska beslut (prop. 1987/88:50, TU19, rslcr. 230) innebar att det

statliga jämvägsnätet indelades i stom- och länsjämvägar. För att utveckla den
regionala kollektivtrafiken gavs trañkhuvudmännen ('I'I-IM) ansvar även för regional
persontrafik på järnväg. Avsikten var främst att främja en samordning mellan lokal
och regional buss- och tågtrañk vad gäller taxor, tidtabeller och information till
resenärerna. THM gavs därför möjlighet att senast 1990-07-01 överta ansvaret för
persontrañken på de 17 länsjärnvägar där trañkansvaret fortfarande åvilade SJ.

I samband med det trañkpolitiska beslutet anslog 1988 statsmakterna även särskilda
medel för utveckling av den regionala tågtrafiken. Arbetet har bedrivits inom "Projekt
regionaltåg" som avrapporterats i TPB-rapport 1990:3.

1.1 Metodik

VTI har, efter samråd med Svenska Lokaltrañld'öreningen (SLTF) och Transport-
forskningsberedningen (TFB), gjort en inledande kartläggning av genomförda och
planerade förändringar av persontrañken på länsjärnvägarna som skett sedan
trañkhuvudmännen (THM) tog över trañkansvaret i maj 1990. Kartläggningen, som
framförallt skall ses som en plattform för vidare analyser, genomfördes som en enkät
till de berörda trafikhuvudmännen. (Se Bilaga)

Kartläggningens avgränsning till länsjärnvägarna har gjorts främst med hänsyn till att
denna trafik i de flesta fall är ny i THMs verksamhet. Det bör i sammanhanget
betonas att THM, framförallt i de tre storstadsområdena, bedriver en regional

persontrafik på stomnätet som volymmässigt vida överstiger trafiken på
länsjärnvägarna. En redovisning av den regionala persontrañken på stomnätet ges i
TPB-meddelande 1991:23 "Resandeutvecklingen i regional tågtrafik".
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Det genom enkätsvaren insamlade materialet har kompletterats med ytterligare
resandestatistik från THM, SJ och ovannämnda TPB-meddelande 1991 :23. Tre THM,

i Västmanlands, Skaraborgs och Bohuslän besöktes i februari_ ,1992 för närmare
diskussioner. - Meddelandet presenterades i en preliminär version för SLTF/SJs
jämvägskonferens 1992-03-18--19 och för SLTFs Länshuvudmannakommittée 1992-
04-08.

1.2 Slutsatser - vidare utvecklingsinsatser

Enkäten tyder på att resandet med tåg kan ökas, ibland med förhållandevis små medel
som t ex tidtabellsuppläggningen. Det bör dock observeras* att ökningarna i vissa fall
beror på en medveten styrning av Skolresor från buSs till tåg, dessa resenärer kan
knappast sägas ha några reella valmöjligheter.

Däremot ger enkäten inga entydiga svar på vilka åtgärder som ger vilka effekter och
anledningarna härtill kan vara flera. Varierande utgångsförutsättningar vad gäller
tidigare trañkvolymer, banstandard, kopplingen bebyggelse-trañksystem spelar enligt
VTIs bedömning en stor roll för utvecklingen av persontrañken på länsjärnvägama.
Enkäten har inriktats på de förändringar som skett under de senaste två åren men som
framgår av Tabell 8 - Resandeutveckling kan utvecklingen beskrivas på olika sätt
beroende på vilken mätperiod man välj er.

Ett rikstäckande system för uppföljning av den regionala kollektivtrafikens utveckling
särskilt jämfört med biltrafiken saknas för närvarande. VTI avser att i samråd med
SLTF diskutera möjligheterna att ta fram ett sådant system.

2 UTVECKLINGEN I STORA BMG DET SENASTE DECENNIET

Enkäten inriktades på utvecklingen sedan THM tog över trañkansvaret men en kort
tillbakablick kan vara på sin plats.

Under l980-talet överfördes persontrañken på ett 15-tal jämvägslinjer till buss och
busstrafiken inordnades i THMs normala regionala trafik. Ett särskilt statsbidrag
utbetalades till THM för denna trafik under en femårig övergångsperiod. I Jönköpings
län valdes emellertid en annan lösning. THM övertog där sommaren 1985
trañkansvaret på sträckorna Jönköping - Vaggeryd och Nässjö - Åseda och avtalade
med SJ att köra tågtrafiken på entreprenad. Något direkt statsbidrag för denna trafik
har inte utbetalats, i stället har linjerna rustats upp med statliga medel för c:a 30 MKr.
En liknande lösning valdes för linjen Simrishamn - Tomelilla - Ystad där THM i
Kristianstads och Malmöhus län tog över ansvaret för persontrañken på järnväg.
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_ THM i berörda län har vid tidtabellsskiftet 1990-05-27 tagit över trañkansvaret för de
17 länsjvg som berördes av det trañkpolitiska beslutet. (För länsjvg Ludvika -
Västerås övertogs dock trañkansvaret redan 1989-01-07) Trañkeringen ser f n (våren
1992) ut på följande sätt:

2 länsjämvägsrelationer trafikeras ' med buss (Arvidsjaur - Jörn och Bastuträsk -
Skellefteå)

1 länsjämvägsrelation trañkeras med taxi (Mellansel - Örnsköldsvik)

12 länsjvg trañkeras med tåg med SJ som entreprenör

2 länsjvg trafikeras med tåg med BK Tåg AB som entreprenör

Följande förändringar ägde rum 1990-05-27;

Länsjvg Torup - Hyltebruk som inte haft persontrañk på flera decennier åter-
öppnades för trañk i THMs regi med BK Tåg AB som entreprenör.

Länsjvg Nässjö - Åseda och Jönköping - Vaggeryd där THM tog över trañk-
ansvaret 1985 ñck BK Tåg AB som entreprenör i stället för SJ.

Trafiken på länsjvg Simrishamn-Ystad samordnades med Malmö-Ystad. SJ är
fortfarande entreprenör.

Vidare har följande förändringar skett:

Blekinge kustbana Kristianstad - Karlskrona har efter särskilt regeringsbeslut fr 0 m
1990-07-01 övergått från stom- till länsjvg. F 11 är SJ entreprenör.

Inlandsbanan (Mora-Gällivare). Trañkansvaret har 1991-07-01 övertagits av de

fyra berörda THM.

Efter särskilt beslut av statsmakterna hösten 1991 har tågtrafik återupptagits på
Inlandsbanan. Staten köper trafiken av SJ t o m sommaren 1992 i avvaktan på
ytterligare utredning. THMs trañkansvar berörs inte av denna särskilda tågtrafik.

Länstrafiken i Norrbotten har aviserat att persontrañken på länj svg Haparanda -
Boden kommer att överföras till buss fr 0 m 1992-08-17

Dalatrañk har aviserat att man byter entreprenör från SJ till BK Tåg AB på länsj vg
Malung - Borlänge fr 0 m 1992-06-09.
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3 ERSÄTTNING TILL THMMM.

Det bör framhållas att olika former av statligt stöd är viktiga förutsättningar för
tågtrañken på länsjärnvägarna:

3.1 Driftbidrag

På de länsjvg där THM 1990 tog över trañkansvaret hade staten tidigare täckt SJs
driftunderskott. THM har genom avtal med staten under tio år (i något fall längre)
tillförsäkrats ett driftbidrag motsvarande 818 särunderskott 1987/88. I bidraget ingår
inte ersättning för kapitalkoStnader för fordon, se_ nedan) Ett villkor för att bidraget
skall utbetalas är att THM tar på sig ansvaret för persontrañkförsörjningen i en
angiven relation. THM har sedan frihet att välja om trafiken skall utföras med buss
eller tåg, THM har vidare frihet att välja vilken entreprenör som skall anlitas eller om
trafiken skall bedrivas i egen regi.

I Tabell 1 på nästa sida ges en översiktlig bild av trañkering och ersättningsbelopp på
länsjärnvägama samt Inlandsbanan. ' _

3.2 Fordon.

Om THM valt tågtrafik har man också utan kostnad fått överta viss rullande materiel,
i huvudsak äldre motorvagnar från staten. THM har fått överta följande fordon;

Yl/YFl 60 motorvagnar (dieseltraktion)
X9 14 tågsätt (eltraktion)

X20 2 tågsätt (eltraktion)

Länsjvg Långsele - Sundsvall trafikeras dock med loktåg och med X12.

Det står THM fritt att utöver de fordon som övertagits enligt ovan trañkera länsjvg
med nyinköpta, förhyrda eller på annat sätt anskaffade fordon. Så har hittills skett i
fallen Ludvika-Västerås Nässjö-Åseda, Jönköping-Vaggeryd och Kristianstad-
Karlskrona och kommer att ske på länsjvg Strömstad-Göteborg. Förbättringar av de
övertagna fordonen bekostas också av THM, här har dock vissa mindre statsbidrag
utbetalats. (Se vidare avsnitt 4.3 Fordonsförbättringar)

3.3 Banavgifter.

Det bör i sammanhanget också nämnas att de avgifter som betalas till statsverket är
desamma oberoende av om en länsjvg eller en stomjvg trañkeras. De i allmänhet
högre kostnaderna För bl a banunderhåll och trañkledning på länsjvg avspeglas alltså

inte i dagens system för banavgifter.
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Tabell 1 - Ersättningsbelopp mm. i

1 a) Länsjvg där THM Övertog trañkansvaret 1990-05-27

Trañkering Entreprenör Ersättnings-

 

våren 1992 belopp 1991/92
MKr

Haparanda-Boden Tåg V SJ ' 7,0
Storuman-Hällnäs Tåg SJ 6,4

Arvidsjaur-Jörn Buss 4,0
Basmuâsk-Skelleftehamn Buss 7,7

Mellanseleömsköldsvik Buss - 3,6

Långsele-Sundsvall Tåg SJ 16,6
Malung-Borlänge Tåg SJ (BK-Tåg) 4,0
Ludvika-Västerås Tåg SJ 2,2
Torsby-Kil Tåg SJ 3,7

Gårdeö-Håkantorp Tåg SJ 7,4

Borås-Varberg Tåg SJ 7,0
Strömstad-Göteborg Tåg SJ 1 1,4
Nässjö-Halmstad Tåg BK-Tåg 9,0
Nässjö-Oskarshamn Tåg BK-Tåg 8,3

Linköping-Hultsfred Tåg SJ 5,7
Linköping-Västervik Tåg SJ '5,0
Malmö-Ystad ' Tåg SJ 7,2

SUMMA 116,2

1b) Övriga lånsjvg och Inlandsbanan

Torup-Hyltebruk Tåg BK-Tåg
Nässjö-Åseda Tåg BK-Tåg
Jönköping-Vaggeryd Tåg BK-Tåg
Simrishamn-Ystad Tåg SJ
Kristianstad-Karlskrona Tåg Tåg 22,2

Inlandsbanan Buss 36,0

Inlandsbanan Tåg SJ 53,0

Uppgifterna om ersättningsbelopp har erhållits från Kommittén för statens köp av
persontrañk på järnväg, K 1991:02.
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1.0

4 OCH ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR PÅ
LANSJARNVAGARNA.

4.1 Infrastrukturförbättringar förutom trafikplatser.

I enkätsvaren har det i vissa fall varit svårt att urskilja kostnaderna för genomförda,
pågående och planerade åtgärder. Infrastrukturåtgärdernas fleråriga karaktär försvårar
också en meningsqu sådan uppdelning. I Tabell 2, kolumnen "Belopp" har därför
endast ett belopp angivits men i kolumnen "Åtgärder" har om möjligt årtal för
kommande åtgärder redovisats. Sammanlagt redovisas investeringar i storleks-
ordningen 800-880 MKr.

Tabell 2 visar en mycket stor spridning mellan vilka belopp som investeras i olika
länsjvg vilket i viss mån avspeglar länens (länsstyrelser och THM) ambitioner inom
ramen för tillgängiga medel vad gäller länsjvg. Det måste emellertid starkt betonas att

grundförutsättningama (spårstandard, elektriñering, trañkledningssystem etc.) var
synnerligen olika för de olika länsjvg då THM tog över trañkansvaret. Behovet av
upprustning varierar därför mycket starkt.

Investeringarna skall också ses mot bakgrund av godstrañken på länsjvg. Denna
berörs inte närmare i detta Meddelande, för en aktuell bild av läget för godstrañken
kan hänvisas till t ex Rail Forum Dialog nr 3/1991 "Nya järnvägsföretag i Sverige
eller Enarsson/Foberg/Karlsson "Godstransporter på länsjärnvägama i Östra Småland
och Östergötland" . De mest omfattande investeringarna, Ludvika - Västerås och
Kristianstad - Karlskrona syftar dock främst till att förkorta restiderna inom
persontrañken.

4.2 Trañkplatser med persontrafik mm.

Antalet trafikplatser (tpl) längs vissa länsjvg i södra Sverige har ökat genom
nyöppnande av tidigare nedlagda tpl men även genom nybyggnation. De nybyggda tpl
har huvudsakligen placerats i närheten av skolor, flyttning av befintliga tpl har även
förekommit. Dessa åtgärder har syftat till att förstärka länsjng roll som regionalt
trañkmedel med korta gångavstånd till och från tåget.

Investeringar i trafikplatser avser både nybyggnation och mera genomgripande
upprustningar av befintliga tpl. I beloppen i Tabell 3 ingår plattformar, vindskydd,
biljett- och informationsanläggningar - spårarbeten och trañkledningssystem har

däremot förts till Tabell 2. Jämfört med de senare är som framgår av Tabell 3
investeringarna i trafikplatser relativt blygsamma, de uppgår totalt till c:a 17 MKr
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Tabell 2 - Infrastrukturförbättringar 1989-97 förutom trafikplatser.

Haparanda-Boden

Storuman-Hällnäs

Långsele-Sundsvall

Malung-Borlänge

Ludvika-Västerås

Torsby-Kil

Gärdeö-Håkantorp

Borås-Varberg

Strömstad-Göteborg

Nässjö-Halmstad
Nässjö-Oskarshamn
Torup-Hyltebruk

Linköping-Hultsfred

Linköping-Västervik

Malmö-Ystad

11

Åtgärder

(Persontrafik med buss fr 0 m 1992-08-17)

Tänkbar upprustning främst inriktad
på godstrañkens behov

Helsvetsat spår 1995-2000 ?

Höjning till sth 90 önskvärd

Delvis ny sträckning över Kolbäck, delvis
helsvetsat spär, delvis sth 140 etc, ijb

Banunderbyggnad

Delvis höjning till sth 100, plankorsningar

Rälsbyte, ATC, plankorsningar
Fjb 1998-99, makadamisering 2000-2001

Fjb + spärupprustning Uddevalla-Göteborg
sth-sänkning tänkbar Uddevalla-Strömstad

Brobyten, stationsombyggnad
Nya ställverk
Fjb för länsjvg överlag mycket angeläget!

Belopp

>20

155

>100

20

2%

12
> 50

86

2%

Särskild upprustningstudie i samarbete med VTI 70-150

Delvis höjning till sth 110
Nytt tjb-system, Brobyte

12
20

Stationer med sth 70 i sidotägväg, ATC, plattformar 18
tjb, elektriñering 1996-97

Kristianstad - Karlskrona Makadamisering, plankorsningar
Fjb ej planerad

SUMNIA INFRASTRUKTURINVESTERINGAR
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Tabell 3 - Trañkplatser med persontrafik - antal, investeringar 1989-93.

Länsjvg med tågtrañk våren 1992

Längd
km

1)

Haparanda-Boden 166
Storuman-Hällnäs 167
Långsele-Sundsvall 184
Malung-Borlänge 129
Ludvika-Västerås 2) 122

Torsby-Kil 82
Gårdsjö-Håkantorp 121
Borås-Varberg 84
Strömstad-Göteborg 180

Nässjö-Halmstad 196
Nässjö-Oskarshamn 149
Torup-Hyltebruk 12
(Nässjö-Åseda) 74
(Jönköping-Vaggeryd) 38

Linköping-Hultsfred 123
Linköping-Västervik 1 16
Malmö-Ystad 65
(Simrishamn-Ystad) 46

Kristianstad-Karlskrona 130

Summa trañkplatser

SUMMA INVESTERINGAR

1) Enligt Restider
2) Länsjvg har 1991 lagts om Över Kolbäck i stället för Tillberga
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Antal trañkplatser

inkl. ändstationerna

våren våren diff

90 92

8 8

12 12

15 13 -2

11 11

10 12 + 2

17 17

12 22 +10

8 13 + 5

14 14

21 24 + 3

16 17 + 1

ej trañk 3 + 3

9 9

10 10

16 19 + 3

14 16 + 2

6 6

10 10

8 8

217 244 +27

Investeringar
i trañkplatser

1 000 tal
kronor

4000

150
400

2000

2000

150
50

5 000

3000

 

16 750
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4.3 Fordonsförbättringar (Tabell 4)

På tre länsjvg, Strömstad-Göteborg, Ludvika-Västerås och Kristianstad-Karlskrona
sätts nya tåg i trafik till en sammanlagd investeringskostnad av c:a 360 MKr.
resterande investeringar i fordonsförbättringar uppgår till c:a 40 MKr.

De fordon som THM utan kostnad ñck överta var 1990 drygt 30 (X9) resp 10-12
(Yl) år gamla. Flera THM lackerade redan -våren/sommaren 1990 om fordon för att
visuth markera övertagandet av trañkansvaret. Förbättringar vad gäller inredning, t
ex stolar och varuautomater gjordes också i stor utsträckning.

X9 på länsjvg Borås-Varberg har försetts med nya stolar och byggts om för
enmansbetjäning, det senare är ovanligtvad gäller 3-vagns tågsätt. r

Mera omfattande åtgärder avseende värme/ventilation och motorbyten på Yl har
genomförts i begränsad utsträckning, se vidare Tabell 4.

5 Trafikering (Tabell 5)

Ett enkelt mått på trañkeringen är antalet dubbelturer (dt) måndag-fredag (M-F).
I Tabell 5 har beskrivits trañkeringen på huvuddelen av respektive länsjärnväg. I
några fall har avvikelser noteras efter tabellen.

I THM-regi har det emellertid blivit vanligare med ett mera varierat tmñkutbud med
bl a turer som endast går en del av länsjvgsträckan, exempelvis Överum-Västervik och
Veddige-Varberg. Av denna anledning har det bedömts lämpligt att i vissa fall
beskriva även antalet tågkavecka.

Det bör vidare observeras att tabellen endast upptar tågtmñk. I många fall finns en
omfattande busstrafik som samordnats med tågtrañken, se avsnitt 6 Samordning Tåg -
Buss.
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i_ Tabell 4 - Genomförda och planerade fordonsfdrbättringar 1989-93.

Belopp avseende planerade åtgärder anges med kursivm'l

Storuman-Hällnäs

Långsele-Sundsvall

Malung-Borlänge

Ludvika-Västerås

Torsby-Kil

Gårdsjö-Håkantorp

Borås-Varberg

Strömstad-Göteborg

Nässjö-Halmstad
Nässjö-Oskarshamn
Torup-Hyltebruk
(Nässjö-Åseda)
(Jönköping-Vaggeryd)

Linköping-Hultsfred
Linköping-Västervik

Malmö-Ystad

(Simrishamn-Ystad)

Kristianstad-Karlskrona

SULIMA FORDONSINVESTERINGAR

VTI MEDDELANDE 679

Åtgärder Belopp
1 000 kronor

Nackskydd, gardiner mm _  50
Ev större renovering planeras 3 000

Trañkering med IC-loktäg + X12
Inga särskilda investeringar

1 fordon har fått ny inredning, motorer 2 000
värme, ventilation, lackering

Inga ändringar av övertagna fordon (X20)
Nya X10 med högre standard än normalt 60 000

Inredning, ventilation, hkp-anpass, lackering 6 000
Motorbyte om statsbidrag erhålles 1 600

Inredning, ventilation, lackering 1 800

Inredning, lackering, handikappanpassning 8 000

Uppsnyggning, motoröversyn 14 000
3 st nya X10 sätts in även på länsjvg 70 000

Inredning, lackering, ventilation, motorer 10 000

på ett mindre antal fordon

Uppsnyggning på övriga fordon 500

Lackering, kaffe/varuautomater 400
3 Yl avses få nya motorer, ny ventilation 6 000

Inredning, lackering, ventilation, motorer 5 500

Nya Y2-fordon 225 000

400 000
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Tabell 5 - 'Ihfikering

Antal dubbelturer M-F Tågkm per vecka

SJ-regi 9201 9206 SJ-regi 9201 9206

Haparanda-Boden 2 2 2 4 650 4 650 4 650
Storuman-Hällnäs 2 1% 1
IAngsele-Sundsvall 1) 4 7 6 8 800 8 800
Malung-Borlänge 2) 3 3 3 4 940 4 940 4 940
Ludvika-Västerås 4 8 8 6 642 16 520

Torsby-Kil 4% 4% 4% 4 025 4 025 4 025
GårdsjÖ-Håkantorp 6 7 7 12 100 12 100
Borås-Varberg 6 8 7 7 044 8 974 7 944
Strömstad-Göteborg 7% 8 8 13 480 14 540 14 540

Nässjö-Halmstad 4 4 4
Nässjö-Oskarshamn 5 6 6
Torup-Hyltebruk 0 4 4 35 200 3)
(Nässjö-Åseda) 4 5 5
(Jönköping-Vaggeryd) 7 8 8

Linköping-Hultsfred 4 6 6 6 500 9 200
Linköping-Västervik 4 5 5 6 200 8 200
Malmö-Ystad 9% 10% 10% 8 250
(Simrishamn-Ystad) 4 4 4

Kristianstad-Karlskrona 5 9 11

1) 7 dt Sundsvall-Hämösand, 2 dt Härnösand-långsele 9201 och 9206
2) 3 dt vinter, 2 dt sommar.

3) avser samtliga fem lånsjämvâgar i Småland med omnejd.
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6 Samordning Tåg - Buss

Ett av skälen till att överföra trañkansvaret för länsjvg till THM var att underlätta
samordningen mellan tåg och buss i det regionala resandet. Denna fråga har också
rönt mycket uppmärksamhet i diskussionen om den regionala tågtrañkens utvecklings-
möjligheter. Det bör dock observeras att olika förutsättningar gäller beträffande t ex
vägar och järnvägars geografiska lokalisering, .reshastigheter och hållplatsers
lokalisering i förhållande till bostäder och arbetsplatser.

I detta avsnitt beskrivs de åtgärder som THM redovisat i enkätsvaren.

STORUMAN-HÄLLNÄS - En dubbeltur med buss Storuman-Vännäs ersätter en
dubbeltur med tåg. Fr o m juni 1992 minskas tågtrafiken på länsjvg ytterligare p g a
ändringari fjärrtågtrañken.

LÅNGSELE-SUNDSVALL - En ny busslinje Hämösand-Sollefteå med anslutning till
tågen i Härnösand har inrättats. (De flesta tågen på länsjvg går endast Sundsvall-
Härnösand) 80% ökning av resande med SJ-biljetter på sträckan. Omstigningen
mellan tåg och buss för E4-trañken har flyttats från Sundsvall till Härnösand.

LUDVIKA-VÄSTERÅS - Den nya sträckningen av länsjvg över Hallstahammar och
Surahammar innebar att busstrafiken i området begränsades betydligt. Minskningen
uppgår till 12% av THMs regionala busstrafik. Utglesningen av trafiken på
kvarvarande busslinjer har väckt kraftiga protester. I t ex Virsbo, där stationen ligger
långt från samhället har särskilda matarbussar inrättats med garanterad tåganslutning.

TORSBY-KH. - Ett särskilt skoltåg Sunne-Torsby insätts fr 0 m T 92 vilket medför en
reducering av busstrafiken. Resandet påverkas inte.

GÅRDSJÖ-HÅKANTORP - I enlighet med kommunernas önskemål drogs 25
bussturer/dag i samma tidslägen som tågen in. Vid tre tågturer körs parallell buss-
trafik då kapacitet i en Yl inte räcker till.

BORÅS-VARBERG - En samordning av tåg- och busstrafiken gjordes redan i mitten av
l980-talet, då även THMs periodkort och enkelbiljetter blev giltiga på tåg.
Samordningen fördjupades i samband med THMs övertagande av trañkansvaret 1990
vilket medförde att förstärkningsbussar kunde dras in. Trañkökningen medförde att
vissa tåg måste köras med 813 4-vagnars X9-sätt i stället för THMs 3-vagnars X9-sätt.
(Se även avsnitt 9 Resandeutveckling)
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STRÖMSTAD-GÖTEBORG - En samordning av tåg- och busstrafiken gjordes redan i
mitten av 1980-talet, då även THMs periodkort och enkelbiljetter blev giltiga på tåg.
1990 gjordes vissa förändringar av tidtabellen för att förbättra gymnasieelevernas
resemöjligheter.

Jämvägsstationen i Uddevalla är belägen förhållandevis långt från stadskärnan och
bussterminalen, dessutom med en kraftig nivåskillnad. En särskild TågSkyttel med
anslutning till samtliga tåg har därför inrättats. Informationen till resenärerna förtjänar
att återges: Vid tågförseningar kan det inträffa att TågSkytteln lämnat stationen när
Ditt tåg kommit in. Bli bara stående, den återkommer inom 10 minuter!

LINKÖPING-HULTSFRED/VÄSTERVIK - Med nya tpl vid Överums bruk och
Tjustskolan oCh nya tåg anpassade till skol- och arbetspendling kunde viss busstrafik

dras in. En expressbusstur Åtvidaberg - Saab-Scania ersattes med tåg vilket medförde
en minskning i berört tidsläge från 365 till 336 resande. Detta tåg indrogs sedermera.

MALMÖ-YSTAD - En dubbeltur med buss ersatt med tåg.

KRISTIANSTAD-KARLSKRONA - Busstrañken längs E 66 avses kraftigt minskas för att
så långt möjligt koncentrera det regionala resandet till tåg. Besparingar i busstrafiken

uppskattas till c:a 1 MKr/år.

7 Restider

Restiderna med tåg har inte förkortats utan snarare förlängts genom fler trafikplatser.
I detta Meddelande har det inte varit möjligt att kartlägga' om resenärernas totala restid
genom sådana åtgärder har förkortats. Förutom på länsjvg Ludvika-Västerås och

Linköping-Västervik har infrastrukturförbättringar ej kunnat genomföras så att de
påverkar restidema.

Vad gäller fordon utnyttjar de nya X10 på länsjvg Ludvika-Västerås sin toppfart 140
km/h på delsträckan Ramnäs-Kolbäck som kraftigt upprustats. De likaledes nya Y2
som anskaffats för Kristianstad-Karlskrona kan med dagens infratsruktur inte utnyttja
sin toppfart 180 km/h. Förbättringar i form av nya accelerationsstarkare motorer till
Yl har ej heller hunnit genomföras så att restiderna förändrats på länsjvg med
dieseltraktion.
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8 Biliettpriser och biliettsystem

THMs periodkort och i vissa fall enkelbiljetter blev ' under 1980-talet giltiga på flera
jämvägslinjer genom avtal mellan THM och SJ. (Anmärkningarna 1 och 2 i Tabell 6).
På de länsjvg där detta inte var fallet blev prissänkningarna, särskilt på periodkorten,
kraftiga då THM tog över trañkansvaret. Införandet av 25 % moms på resor höjde
dock emellertid biljettprisema kraftigt - sänkningen av momsen till 18 % motverkade
planerade prishöjningar och medförde i några fall sänkningar av priset på periodkort.
(Svensk Lokaltrañk nr 2/1992)

I Tabell 7 och Diagram 1 visas prisutvecklingen för månadskort 1986 - 1992 i löpande
priser. -.

THMs övertagande av trafikansvaret har i allmänhet lett till att THMs oftast
zonindelade busstaxa nu gäller på länsjvg. Någon differentiering mellan tåg- och buss-
taxa med hänvisning till tågets högre reshastighet/standard som diskuterats i t ex TFB-
rapport 1991:32 "Regionaltåg; Analys av strategier för prissättning" har ännu inte
förverkligats. Diskussioner har emellertid förts inom Bohustrañken att jämställa
regionaltåg med expressbuss och i denna trafik ta ut en något högre taxa.

Förutom periodkort och enkla biljetter ñnns olika former av Tiobiljetter, Värdekort
etc. Dessa skiljer sig så mycket åt i sin konstruktion att det inte har bedömts
meningsfullt att redovisa dem i en tabell.

Periodkort säljs i allmänhet endast på fasta försäljningsställen som järnvägsstationer,
kiosker och postkontor. Försäljningen av enkla biljetter (och i viss utsträckning
tiobiljetter och liknanade) sköts i allmänhet av motorvagnsföraren enligt principen om
att regionaltågstrañk skall vara så lika busstrañk som möjligt. Biljettautomater
återfinns endast på länsjvg Ludvika-Västerås (endast för validering av förköpta
biljetter) och Malmö-Ystad. Kontakten mellan resenär och förare bedöms kan vara av
intresse i samband med anskaffningen av nya regionaltåg.
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*Tabell 6 - Biljett- och kortpriser

I tabellen redovisas utvecklingen i löpande priser i några av THM utvalda relationer.

Priset för enkel biljett i SJ-regi avser 2 kl normalpris.

Priset för mänadsbiljett i SJ-regi avser 2 kl enligt SJs taxa. I många fall har emellertid
TI-IMs periodkort och i vissa fall enkelbiljetter varit giltiga redan under SJ-regi, se
anmärkningar.

(Avrundning har skett till närmaste jämna krontal)

Enkel biljett för Månadsbinett för
delsträckan delsträckan

Delsträcka Km SJ-regi 9006 9201 SJ-regi 9006 9201

Haparanda-Boden 166 1 17 73 117 1 685 790 960
Storuman-Lycksele 1) 103 90 62 850 950
Sundsvall-Kramfors 114 98 58 72 1 440 700 900
Malung-Borlänge 129 109 63 96 1 590 240 340
Fagersta-Västerås 3) 73 38 59 385 550

Torsby-Kil 1) 82 75 62 290 400
Lidköping-Mariestad 1) 54 52 36 50 330 360 495
Borås-Herred 2) 53 40 40 50 400 400 500
Göteborg-Uddevalla 2) 89 55 55 72 575 575 900

Nässjö-Värnamo 2) 81 75 42 60 290 450
Nässjö-Eksjö 2) 22 29 14 20 185 270
Kisa-Hultsfred 1) 63 59 50 64 360 660
Linköping-Åtvidaberg 1) 39 41 40 52 210 350

Malmö-Ystad 1) 65 59 55 590
Kristianstad-Karlskrona 1) 130 109 109 122 300 330

1) THMs periodkort gällde pä länsjvg även under SJ-regi

2) THMs periodkort och enkelbiljetter gällde på länsjvg även under SJ-regi
3) THM tog Över trañkansvaret 1989-01-09.
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Tabell 7 - Prisutvecklingen för månadskort (löpande priser)

Priserna i tabellen avser månadskort för ett helt lån med giltighet på lânsjvg. I flera
län ñnns även kommun- eller regionkort med sådan giltighet. Exempelvis finns ett
särskilt Viskadalskort för resor med tåg/buss Borås-Varberg som 1992 kostar 600 Kr.

I de fall uppgift saknas i tabellen har månadskortet inte varit giltigt för resor på

lånsjvg. i

1986 1988 1990 1992

Län Anmärkningar

E 150 170 210 350 Gäller för 1990+92 ej tåg på stomnätet

F 250 290 325 450

H 215 250 360 660

K 275 210 250 330

M 400 380 460 760 Med tätortsgiltighet

N 375 430 675 950 Gäller med tåg Göteborg-Båstad + länsjvg

O 440 485 575 850 Gäller hela GLAB + Bohustrañken

P 310 365 400 515

R 225 330 360 495

S 230 280 320 400

U 305 355 425 550

W 360 340 Gäller för 1992 ej tåg på stomnåtet

X 250 400 480 720

Y 750 900

Z 240 270 300 400

AC 850 950

BD 790 960

Källa: SLTFs taxehandböcker
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9 Resandeutveckling

I enkäten efterfrågades i första hand resandeutvecklingen med tåg på länsjvg från
våren 1990, d v 5 innan THM tog över trañkansvaret, till vintern 1991/92. Dessa
uppgifter, redovisade som antal resande med tåg per vecka oberoende av resans
längd, återfinns i Tabell 8. Uppgifterna i tabellen redovisas också i Diagram 2 som av
layoutskäl presenteras på två sidor.

Så långt möjligt har också redovisats motsvarande uppgifter för 1980, 1982/83, 1984
och 1986. De äldre uppgifterna har hämtats från enkätsvaren, SJ Persontrañkdivision
PLP, THM samt TPB-meddelande 1991 :23 "Resandeutvecklingen i regional
tågtrafik". Som framgår av Tabell 8 har endast i ett fåtal fall uppgifter för samtliga år
kunnat, erhållas. Det bör observeras att på flera länsjvg har trañkeringen förändrats_
väsentligt under 1980-1992, tex på Kristianstad - Karlskrona.

I enkäten efterfrågades vidare antalet personkm för respektive länsjvg. Dessa
uppgifter har emellertid inte kunnat redovisas av THM i en sådan utsträckning att en
särskild tabell bedömts som meningsfull. De presenteras i stället tillsammans med
THMs övriga kommentarer, i den mån sådana har lämnats, till resandeutvecklingen

här nedan.

Hur totalresandet tåg +buss jämfört med bilresandet har förändrats är naturligtvis den
mest intressanta frågeställningen, den ryms emellertid inte inom ramen för denna
undersökning. I Östergötlands län har dock genomförts en omfattande resvaneunder-
sökning med möjlighet att dela upp resandet i olika relationer på olika färdsätt.
Eftersom denna undersökning gjordes våren 1990, innan THM tog över trañkansVaret
för länsjvg, har tyvärr inte resultaten kunnat användas här.

Flera THM har i enkätsvaren och i andra sammanhang framhållit att resande-
ökningarna på länsjvg till största delen kan förklaras av den samordning av buss- och
tågtrafik som genomförts.

THMs kommentarer:

LÅNGSELE-SUNDSVALL - Resandet har inte motsvarat förväntningama. Denna länsjvg
saknar i stort sett betydelse för regional trañk.

LUDVIKA-VÄSTERÅS - Den nya sträckningen av länsjvg över Hallstahammar och
Surahammar togs i trafik så sent som november 1991 med stora trañkstörningar.
(Problem med nytt trañkledningssystem) THM bedömer ändå att resandet motsvarar

de prognoser som gjordes inför beslutet om omfattande investeringar både i
infrastruktur och fordon. Av resandet är c:a 13% genomgående Ludvika-Västerås,
resandet nära Västerås med omfattande skoltrañk är helt dominerande.
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TORSBY-KH. - Antalet personkm har 'ökat i samma utsträckning som antalet resande.
Beläggningen har ökat från' 30% till 40%.

GÅRDSJÖ-HÅKANTORP - Resandeökningen beror också på indragen busstrafik. THM
har ;Ligga resande att åka länståg.

BORÅS-VARBERG - Antalet resande med tåg har sedan våren 1990 ökat med 286 %
men tack vare en ökad medelreslängd har antalet personkm ökat med 390% . Den
genomsnittliga belåggningen i tågen har också ökat från 13% till 42% . Kollektiv-
resandet totalt i Viskadalen har från nov 1989 till okt 1991 ökat med 24% där tågen
svarar för den största ökningen.

STRÖMSTAD-GÖTEBORG - Det största resandet, både med tåg och buss, är på del-
sträckan Uddevalla-Göteborg där THM med en marknadsandel för tåg +buss på 23 %
nästan uppnått det mål på 25 % som satts upp. Tågtrafikenpå delstråckan Strömstad-
Uddevalla får dock inte ses som mindre viktig. Vissa tåg med skolelever och även
vissa tåg sommartid kräver 2 st 4-vagnars X9-sätt vilket motsvarar 34 boggiebussar.

Antalet personkm har de senaste åren ökat någor mer än antalet resande.

KRISTIANSTAD-KARLSKRONA - Det nya trañkupplägget med Y2-tågsätt startade så
sent som jan 1992 varför THM är försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser
av betydelsen av de nya fordonen. Upprustningen av banan för kortare restider
kommer att ge utslag först om flera år. Jämförelser bakåt försvåras av att trafik-
upplägget varierat karaftigt under en kort period (Y3-Loktåg-Y1-Y2). En särskild
uppföljning i samverkan THM/SJ/TFB avses genomföras.
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Tabell 8 - Resandeutveckling

Resandeuppgifterna i tabellen avser resande med tåg per vecka.

Uppgifterna avseende våren 1990 och vintern 1991/92 har hämtats ur enkätsvaren.
Äldre uppgifter har hämtats från enkätsvaren, SJ Persontrañkdivision PLP, THM
samt TPB-meddelande 1991 :23 "Resandeutvecklingen i regional tågtrafik" . Som
framgår av tabellen har endast i ett fåtal fall uppgifter för samtliga år kunnat erhållas.

I några fall har uppgifterna lämnats i annan form än resande per. vecka och för att
erhålla jämförbarhet har följande omvandlingar gjorts;

Resande per dag x 6 = Resande per vecka
Resande per år : 50 = Resande per vecka

Våren Vintern

1980 1982/83 1984 1986 1990 1991/92

Haparanda-Boden 1 100 940 450 450
Storuman-Hällnäs 1 250 880 120 120
Långsele-Sundsvall 5 200 4 400 1 400 2 500
Malung-Borlänge 1 300 1 390 1 040 920
Ludvika-Västerås 1) 3 170 2 790 2 000 10 000

Torsby-Kil 2 050 2 290 2 400 3 200
Gårdsjö-Håkantorp 2) 1 560 2 190 3 283 5 000
Borås-Varberg 2 450 1 980 3 000 8 580
Strömstad-Göteborg 9 500 10 700 11 200 13 400

Nässjö-Halmstad 3 240 3 950 5 530 4 130 4 093 5 494
Nässjö-Oskarshamn 4 500 3 440 4 220 * 3 300 3 271 3 495
Hyltebruk-Halmstad 833
Nässjö-Åseda 3) 1 840 1 700 1 760 2 400 1 927 2 002
Jönköping-Vämamo 4) 990 1 430 1 460 3 000 3 628 5 176

Linköping-Hultsfred 2 580 1 580 2 530 2 601 5 452
Linköping-Västervik 3 440 1 882 3 310 2 363 3 721
Malmö-Ystad 7 260 10 230 10 000 12 000
Kristianstad-Karlskrona 5) 5 500 5 850 3 700 7 600

1) Uppgifterna to m 1990 avser gamla linjesträckningen Över Tillberga
2) Uppgifterna avser april 88 och aug 91 i stället för våren 1990 och vintern 90/91
3) Uppgifterna to m 1984 avser Nässjö-Nybro
4) Uppgifterna to m 1984 avser Jönköping-Vaggeryd
5) Uppgifterna avser okt-dec 91 och jan 92 i stället för våren 1990 och vintern 90/91
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10 Ekonomi

De uppgifter som redovisats i enkätsvaren är mycket olika till sin karaktär. Någon
tabelluppställning eller annan systematisering är svår att göra, svaren redovisas därför
bandelsvis ur enkätsvaren så fullödigt som möjligt.

Det bör observeras att i kostnader per vagnkm/tågkm för Yl/X9/X20 ingår till skillnd
från motsvarande uppgifter för busstrafiken inga kapitalkostnader (annat än för de
förbättringar som gjorts av THM) då dessa fordon erhållits av staten. I kostnaderna
ingår heller inte de statliga driftbidragen enligt avsnitt 3.1 (Tabell I), dessa har i

stället bokförts som intäkter i trafiken.

Det bör vidare observeras att i enkäten efterfrågades ?HMS ekonomi för länsjäm- i
Vägarnas persontrafik. I sammanhanget bör nämnas att i statens köp av persontrafik på
stomnätet ingår även en post om 60 MKR (budgetåret 92/93) för länsjärnvägamas
samkostnader. Denna post avser SJs kostnader för tågplanearbete, trafikledning,
utbildning etc. och avser både person- och godstrañk på länsjärnvägarna.

SLTFs länshuvudmannakommittée har framhållit att vid betraktande av kostnads-

täckningen (KT) måste beaktas att skolresorna (som utgör en stor del av det kollektiva

resandet) kraftigt bidrar till en låg KT.

KT = kostnadstäckning

HAPARANDA-BODEN Kostnad per vagnkm 26:- l)

KT inom tågtrafiken 38%
KT inom regional busstrañk är c:a 50%

STORUMAN-HÄLLNÄS Sannolikt hälften av motsvarande KT för buss

LÅNGSELE-SUNDSVALL Cirka 3 ggr så hög kostnad per vagnkm för
tågtrafiken. KT svårbedömd för THM då delar av
avtalet är nettoavtal med 81.

MALUNG-BORLÄNGE Beräknad kostnad för tågtrafik (Yl) motsvarar
dubbla busskostnaden för motsvarande busstrafik.

Med hänsyn till resandet bör därför KT ligga på 10-
15 %
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_ LUDVIKA-VÄSTERÅS
(Uppgifterna avser 1990)

TORSBY-KH.

GÅRDSJÖ-HÅKANTORP

BORÅS-VARBERG

STRÖMSTAD-GÖTEBORG

NÄSSJÖ-HALMSTAD
NÄSSJÖ-OSKARSHAMN
TORUP-HYLTEBRUK
(NÄSSJÖ-ÅSEDA)
(JÖNKÖPING-VAGGERYD)

LINKÖPING-HULTSFRED

LINKÖPING-VÄSTERVIK

MALMÖ-YSTAD

KRISTIANSTAD-KARLSKRONA
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Kostnad per vagnkm 17:82 (avser X20 och X10 i all
VL-tågtrañk på både stom- och länsjvg)
KT inom tågtrafiken 26%
Kostnad per busskm 13:56
KT inom busstrafiken 37%
VL förväntar ett förbättrat resultat 1992 då den nya
linjestrâckningen tagits i bruk hösten 1991

Kostnad per vagnkm 18:- (Yl)

KT inom tågtrafiken 40% exkl statligt driftbidrag
KT inom busstrafiken 50%

Kostnad per vagnkm 20:- (Yl)
Biljettintäkterna i länstågstrañken ger 19% KT,
med statsbidraget blir KT 72%
KT inom regional busstrafik 40-50%

P g a anbudsförfarande kan upplysningar inte ges.

Kostnad per tågkm 40:- (4-vagnars X9-sätt
alternativt 2-vagnars X10-sätt)
KT inom tågtrafik 37%
KT inom expressbusstrañk 62%

P g a anbudsförfarande kan upplysningar inte ges.

Kostnad per vagnkm 17:80 (Yl)
Kostnad per vagnkm 17:80 (Yl)

Kostnad per vagnkm 15:- (Yl)

Inga ekonomiska uppgifter har redovisats.
(Det nya trañkupplägget från 1992-01-07 innebär i
huvudsak att THM ställer fordon till förfogande
medan SJ svarar för kostnader och intäkter.)
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_11 Trafikhuvudmännens sammanfattande bedömning.

I enkäten efterfrågades THMs sammanfattande bedömning med tonvikt på regional-
tågtrañkens problem och möjligheter. THMs svar på denna fråga, i den mån svar har
lämnats, återges här in extenso. Kommentarer kan också ha lämnats av THM under
avsnitten 6, 9 och 10.

STORUMAN-HÃLLNÄS - Kopplingen till stomnätet förbättras våren 92. Linjens sth vid

ombyggnad blir för låg föratt kunna konkurrera med buss.

+ med Storuman-Vännäs: Bra koppling för nattågsresenärer p g a bra koppling i
Vännäs. Bra glesbygdstrafik p g a att banan delVis går genom väglöst land. Hyfsad

komfort.

- med Storuman-Vännäs: Dyrare än buss. För låg snitthastighet även efter ombyggnad
för att vara lockande för våra långväga resenärer kust till ljäll och motivera en
förlängning av trafiken till Umeå.

LÅNGSELE-SUNDSVALL - Denna länsjvg saknar i stort sett betydelse för regional
trafik.

MALUNG-BORLÄNGE - Dalatrañks målsättning är att öka det lokala och regionala
resandet medan kommunerna efter banan prioriterar det interregionala resandet *mot
SJs stomnät.

LUDVIKA-VÄSTERÅS - Stor vikt vid koppling till SJ-tåg till/från Stockholm i Västerås.
Stor vikt vid koppling till regional busstrafik. Efter framställan från VL stannar SJ
flertalet Mjölby och Stockholm/Hallsbergtåg i Kolbäck från T92 för att medge
omstigning med kort väntetid från länsjvg. Matarbusstrañk i större tätorter med långa
gångavstånd.

Mycket stora inkömingsproblem fr 0 m 1991-11-11 har skapat stor negativ publicitet
kring tågsatsningen. Till viss del oersättlig skada. Problem med SJ-trañkledning samt
stora problem med signalanordningarna utmed banan liksom ställverk i Surahammar,
vilket betjänar Hallstahammar-Surahammar-Ramnäs.

Verkar som om BV provar ut ny teknologi i drift vilket skapat flera stillestånd och
mängder med förseningar modell större.
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TORSBY-Kn. - Regionaltågstrañkens problem är i förstath kostnaderna jämförtmed
motsvarande busstrañk. Resandet på Fryksdalsbanan är så pass litet och har en så pass
liten utvecklingspotential att det är svårt att företagsekonomiskt motivera fortsatt
tågtrafik. Underhållet av banan är dessutom eftersatt och under 1992-93 krävs cirka
20 MKr av LTA-anslaget för spårupprustning Kil-Sunne för att i första hand öka
bärigheten så att godsvagnamas lastförmåga kan utnyttjas fullt ut så att därmed
tågalternativet blir fullt konkurrenskraftigt.

Nedläggning av persontrafiken kan dock bli negativ för den kvarvarande godstrañken
ifall BV minskar eller upphör med underhållet p g a för litet trañkutbud. På sikt kan
detta innebära att banan blir ett industrispår och senare ofarbar. Politiska beslut om
bibehållande av persontrafik grundar sig oftast på farhågaor om godstrañkens framtid.
Priset härför är en dyr persontrafik. * .

Persontrañken har koppling till den interregionala trafiken i Kil och Karlstad. Bättre
och fler anslutningar skulle kunna göras med utökad godstrañk som kunde utföras till
lägre kostnad än nuvarande tågutbud.

Förenklad tjb måste till för att klara en kombinerad person- och godstrañk specith
om trafiken skall utökas. det är för dyrt att bemanna mötestationerna. Det är angeläget
att sådant ñb-system tas fram snarast.

GÅRDSJÖ-HÅKANTORP - Framtiden för persontrañken på Kinnekullebanan är oviss.
Trañken kommer nu att i en första omgång drivas vidare till juni 1994. Beslut om en
fortsatt trañkering/nedläggning tas av LänsTrañkens bolagsstämma under 1993.

Mmm med persontrañken är dess kostnader i förhållande till intäkterna. Det
måste till ett ökat resande för att säkerställa en ökad trafik, hur tacklas kostnaderna i

en kommunalekonomisk situation där pengar skall sparas. Buss är billigare för dessa
resandevolymer.

Problem med anslutningar för interregional trafik har vi mött inför T92. Under T91
lyckades vi få relativt goda anslutningar i Herrljunga och Laxå. I T92 slås en del av
detta sönder då XZOOO-tågen förändrar hela trañken på stambanan Göteborg-
Stockholm. Frågan ställs då, kan vi ha interregionala anslutningar när SJ byter
tidtabell flera gånger per år. Detta är ett problem. Detta problem blir än större om/när
konkurrensen släpps fri på stambanan och med många olika tidtabellsperioder.

Möjligheter. Det starkaste kortet för Kinnekullebanan är relationen Lidköping-
Herrljunga-Göteborg. Där ger tåget en snabb interregional resa. Den är utvecklings-
bar.
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STRÖMSTAD-GÖTEBORG - Om Bohusbanan skall leva kvar är det helt nödvändigt att
BV tar sitt ansvar för. infrastrukturen. Med nuvarande banstandard kan man inte driva
trañken Strömstad - Uddevalla efter 1995. Tidtabellen är kopplad till tågen
Uddevalla-Herrljunga och tågen i Göteborg. Om 5b införes Uddevalla-Göteborg kan
förtätning till l-timmes trañk ske på denna sträcka om ekonomiska förutsättningar
ñnnes.

NÄSSJÖ-OSKARSHAMN/HALMSTAD - Om trañken skall fortsätta är det mycket
angeläget att genomföra ett system med förenklad tägledning över hela nätet och med
fler mötes-stationer. Länstrafiken följer med stort intresse de projekt som drivs av BV
och VTI.

KRISTIANSTAD-KARLSKRONA - Ett problem är beroendet av tägtrañken på stambanan
vid tidtabellsläggning. Tidtabellen för tågtrafiken styrs i mycket hög grad tågtrafiken

på stambanan vilket dels gör att restidema inte hittills har kunnat minskas i önskvärd
omfattning dels att tidtabellsläggning efter regional resebehov ibland inte kan

tillgodoses. även hänsyn till godstrañk på banan har gjorts att tidtabellen för person-
trañken inte blivit tillräckligt bra.

Dessutom kan nämnas att ijb och bemanning på stationer med mötesspår skulle
underlätta persontrañken och möjliggöra en bättre tidtabell.

Den allmänna bedömningen är dock länsjärnvägen Karlskrona-Kristianstad bör ha
stora utvecklingsmöjligheter. Bl a av de skälen att man satsat på att fordonen givits en
mycket hög standard samt att det finns ett bra befolkningsunderlag längs banan.
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_ Käll- och intervjuförteckning

Tryckta källor:

Enarsson/Foberg/Karlsson 'Godstransporter på länsjvg i Östra Småland och
Östergötland - Växjö 1992 (under utgivning)

Rail Forum Sweden Dialog nr 3/1991 "Nya järnvägsföretag i Sverige'
Stockholm 1991

SLTFs Taxekataloger för 1986, 1988,1990,1992

Svensk Lokaltrañk, diverse nummer.

TPB-meddelande 1991:23 "Resandeutvecklingen i regional tågtrafik" .

TPB-rapport 1990:3 "Nya förutsättningar för nya regionaltåg"

TPB-rapport 1991:32 "Regionaltåg; Analys av strategier för prissättning".

Övrigt:

Resandestatistik från SJ Persontrañkdivison, PLP

Intervjupersoner:

Hans Eriksson Västmanlands Lokaltrañk AB
Lars Nord Skaraborgs Läns Trafik AB
Mikael Stjemberg Göteborgs och Bohus Läns Trañk AB
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Bilaga

Enkäten till trafikhuvudmännen





i Järnvägsavdelningen 1991-11-13 833/91-23
Bertil Hylén r -

Enligt Sändlista

Utvecklingen av persontrafiken på ärnvägarna ,-
- vilka förändringar av resandet sker och varför?

En ökning avden kollektiva trafiken ses av många som nödvändig för att komma

tillrätta med biltrañkens trängselproblem, luftföroreningar, buller och trafikolyckor.
En viktig fråga i detta sammanhang gäller möjligheterna att verkligen få till stånd en
påtaglig överföring från resor med personbil till kollektiva transportmedel.

Inom ramen för delprogrammet Regional Transportförsörjning avser VTI undersöka
potentialen för persontrafik på länsjärnvägar - d v 5 en delmarknad inom kollektiv-
trafiken. Vilka åtgärder erfordras för att bibehålla eller ännu hellre Öka resandet med
tåg? Hur kostnadseffektiva är dessa åtgärder?

VTI vill därför, efter samråd med SLTF och TFB, göra en inledande kartläggning av
genomförda och planerade förändringar av persontrañken på länsjämvägarna som
skett sedan trañkhuvudmännen tog Över trañkansvaret i maj 1990. En redovisning av
materialet avses lämnas vid SLTF/SJs järnvägskonferens 18-19 mars 1992.

Ett svarsformulär med frågor som VTI bedömt som väsentliga bifogas denna
skrivelse. Om utrymmet inte räcker till - skriv gärna på annat papper, ring gärna, faxa
gärna, skicka gärna befintlig statistik, skicka gärna diagram och bilder!

VTI ber er sända in svarsfonnuläret senast 1991-12-16

I ett något senare skede, januari 1992, avser VTI återkomma till någon eller några

länsjärnvägar för en fördjupad diskussion.

Med vänlig hälsning

Bertil Hylén

tel 013 - 20 40 43
fax 013 - 12 61 62
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Sändlista för VTIs enkät "Utvecklingen av persontrafiken på länsjärnvägarna"

Trafikhuvudman:

Länstrañken i Norrbotten

Länstrafiken i Västerbotten

Västernorrlands läns Trafik

Dalatrañk

Västmanlands Lokaltrañk

Värmlands Trafik
Skaraborgs Läns Trafik
Älvsborgstrañken
Göteborg 0 Bohus Läns Trañk

Hallandstrañken

Länstrafiken i Malmöhus län

Kristianstads Läns Trafik

Blekinge Länstrafik
Kalmar Läns Trafik

Jönköpings Länstrañk

Östgötatrañken

För kännedom:

SLTF
TFB
SJ
BK Tåg

Banverket

Berörda länsstyrelser
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För besvarande av

enkät angående

länsjämvägen:

Haparanda-Boden
Storuman-Hällnäs
IAngsele-Sundsvall
Malung-Borlänge
Ludvika-Tillberga

Torsby-Kil
Gårdeö-Hâkantorp
Borås-Varberg
Strömstad-Göteborg

Malmö-Ystad

Kristianstad-Karlskrona

Nässjö-Halmstad
Nässjö-Oskarshamn
Linköping-Hultsfred
Linköping-Västervik

För kännedom

angående

länsjärnvägen:

Ludvika-Tillberga

Borås-Varberg
Nässjö-Halmstad

Kristianstad-Karlskrona _

Linköping-Hultsfred

Linköping-Västervik
Nässjö-Oskarshamn



Utvecklingen av persontrafiken på länsjärnvägarna -
Vilka förändringar av resandet sker och varför?

Svarsformuläret insändes senast 1991-12-16 till

VTI

Järnvägsavdelningen

581 01 Linköping

Avser länsjärnvägen:

Besvarad av:

Organisation

Kontaktperson

Adress

Telefon

Telefax

Några enkla begreppsförklaringar:

Med 'Genomfört 1989-91" avses åtgärder som genomförts med anledning av att
trañkhuvudmannen övertog trañkansvaret.

Med 'Juni 1990" avses förhållandena då trañkhuvudmannen tagit över trañkansvaret.
Om någon annan tidpunkt för övertagandet gäller, var vänlig ange denna.

Redovisa gärna kostnadernaför genomförda och planerade åtgärder.

Ring mig, Bertil Hylén VTI 013 - 20 40 43, om något verkar oklart!
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l) Infrastruktur
Redovisa gärna kostnadernaför genomförda och planerade åtgärder.

1.1) Förändring av banans

största tillåtna hastighet.

Genomfört 1989-91

Planerade åtgärder

1.2) Andra förbättringar av banan som ej

påverkar den största tillåtna hastigheten.

Genomfört 1989-91

Planerade åtgärder

1.3) Förändring av trafikledning,
teknik, bemanning etc.

Genomfört 1989-91

Planerade åtgärder

1.4) Förändring av hållplatser
- antal, lägen, utformning etc.

Genomfört 1989-91

Planerade åtgärder
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2) Fordon Redovisa garna kostnaderna för genomförda och planerade åtgärder.

2.1) Förändring av inredning, design mm.

Genomfört 1989-91

Planerade åtgärder

2.2) Förändring av motorer etc.

Genomfört 1989-91

Planerade åtgärder

2.3) Övriga fordonsförändringar

Genomfört 1989-91

Planerade åtgärder

3) TrafikeringRedovisa garna kostnadernaför genomförda och planerade åtgärder.

SJ-regi jan 1992 planerat (ange när)

3.1) Dubbelturer M-F

3.2) Restider

3.3) Tågkm/vecka

3.4) Fordonskm/vecka

3.5) Platskm/vecka

3.6) Förändringar av busstrafiken som kan sägas bero på ändringar i tågtrafiken.
Kort beskrivning av förändringarna och deras effekter på bussresandet.

Juni 1990

Jan 1992

planerat
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4) Bilietter

4.1) Gällde THM-taxa i någon utsträckning även då trañken bedrevs i SJ-regi?
Om Ja - beskriv kort på vilket sätt:

Juni 1990 _ Jan 1992
4.2) Pris för enkla biljetter
på några exempliñerade
delsträckor

4.3) Pris Rabattbiljetter
för sträckor enligt 4.2

4.4) Pris Periodkort

för sträckor enligt 4.2

4.5) Försäljningssätt
-automater, förare etc.

Redovisa gärna kostnadernaför förändringar av biljettpris och biliettsystem etc.
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Våren 1990 Idag

5) Resande

5.1) Genomsnittligt antal
resande per dag M-F
eller per vecka

5 .2) Personkm/år för bandelen

5.3) Genomsnittlig beläggning
(Personkm/platskm)

5.4) Har några särskilda marknadsförings- och reklaminsatser med särskild inriktning
på tägtrañken genomförts? Kort beskrivning:

6) Ekonomi

Kostnad per vagnkm/platskm eller annan bedömning av kostnaderna för länsjämvägs-
trañken. Försök speciñeera så noggrannt som möjligt. Försök om möjligt bedöma
kostnadstäckningen inom tägtrañken jämfört med den regional busstrafiken.

7) THMs sammanfattande bedömning

Regionaltägstrañkens problem och möjligheter.

Frågor som kan vara intressanta i sammanhanget är t ex kopplingen till regional trafik
på stomnätet och kopplingen till den interregionala trafiken.
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