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0 Förord

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI, t o m 1993-06-30 Statens väg- och

trañkinstitut) fick 1992-11-04 av Banverket (BV) i uppdrag att genomföra en förstudie

rörande trañkeringskostnader för järnvägstrañk. Förstudien avrapporterades till BV

1993-05-24.

I detta VTI Notat har, förutom vissa redaktionella justeringar, inga ändringar i sak

gjorts jämfört med den rapport som länmats till BV. Däremot har ett avsnitt 2.3 Vissa

generella frågeställningar tillagts, VTI ansvarar ensamt för bedömningama i detta

avsnitt.

VTI Notat J 21 l





1 Sammanfattning

I Banverkets (BV) ansvar för det svenska järnvägsnätet ingår att göra investerings-

bedömningar på samhällsekonomiska grunder. I dessa bedömningar ingår som en

väsentlig del beräkningar av trañkutövarens kostnader. För detta ändamål har

uppgifter om bl a trañkeringskostnader samlats i en särskild Beräkningshandledning. '

Inför en Översyn av denna har Banverket (BV) 1992-11-04 av statens väg- och

trañkinstitut (VTI) beställt en förstudie rörande trañkeringskostnaderna. Förstudien

avses kartlägga vilka företag som är villiga att deltaga i en senare huvudstudie, vilka

uppgifter de skulle kunna lämna och hur uppgifterna bör struktureras. Efter förstudien

kommer BV att ta ställning till om och i så fall när en eventuell huvudstudie skall

genomföras .

Efter diskussion med BV utvaldes sammanlagt 14 företag inom järnvägssektom som

bedömdes intressanta som uppgiftslämnare i en eventuell huvudstudie. Efter en

inledande telefonkontakt besöktes de flesta av företagen för en närmare diskussion av

uppdraget och ett deltagande i en eventuell huvudstudie. I huvudsak utvaldes företag

inom Sverige men vissa internationella kontakter har också tagits.

Samtliga kontaktade företag utom British Rail (BR) har på olika sätt förklarat sig

beredda att medverka i en studie, flera har dock ställt vissa krav på sekretess så att de

uppgifter som lämnats av ett enskilt företag inte går att identifiera. Efter BVs

kompletterande önskemål framförda i mars 1993 begärdes från några europeiska

järnvägsförvaltningar vissa uppgifter för en jämförelse av trañkeringskostnader och

produktivitetsförhållanden. Deutsche Bundesbahn (DB) avböjde att deltaga med

hänvisning till kommesiell sekretess, övriga har inte besvarats VTIs skrivelse.

BV önskade vidare en bedömning av eventuella förändringar av Statens järnvägars

(SJ) kostnader i en ny mera decentraliserad organisation samt förändringar av

samkostnaderna vid volymförändringar. Det har emellertid inte varit möjligt att inom

ramen för förstudien tillräckligt behandla dessa frågor.

Enligt statsmakternas intentioner skall järnvägstrañken vara avreglerad 1995 med

möjlighet för flera operatörer att trafikera det statliga järnvägsnåtet. VTIs kontakter

med dagens olika operatörer har emellertid inte givit några klara indikationer på vilka

av dessa som avser utvidga sin verksamhet, ej heller hur de ekonomiska villkoren i så

fall kan komma att förändras.
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2 Uppdraget

I Banverkets (BV) ansvar för det svenska järnvägsnätet ingår att göra investerings-

bedömningar på samhällsekonomiska grunder. I dessa bedömningar ingår som en

väsentlig del beräkningar av trafikutövarens kostnader. För detta ändamål har

uppgifter om bl a trañkeringskostnader samlats i en särskild Beräkningshandledning

(BVH 106). Inför en översyn av denna har Banverket 1992-11-04 av statens väg- och

traflkinstitut (VTI) beställt en förstudie rörande trañkeringskostnaderna. Förstudien

avsågs kartlägga Vilka företag som är villiga att deltaga i en senare huvudstudie, vilka

uppgifter de skulle kunna lämna och hur uppgifterna bör struktureras. Efter

förstudien, som ursprungligen begärdes avrapporterad till BV 1993-04-01, kommer

BV att ta ställning till om och i så fall när en eventuell huvudstudie skall genomföras.

BV har i en tidigare skrivelse 1991-10-30 till VTI begärt uppgifter om följande;

Inköpskostnad för olika typer av fordon

Livslängd

Bedömning av möjligt kapacitetsutnyttjande (timmar och km)

Utnyttjandegrad/reservbehov

Driftkostnad, el/dieselförbrukning

Underhållskostnader

Diverse kostnader för städning, uppvärmning etc

Kapacitet - sittplatser/vagn resp. ton/vagn

Maxhastighet för olika fordon på det svenska jämvägsnätet

I beställningen 1992-11-04 har BV vidare önskat en bedömning av:

- Huruvida en övergång av Statens järnvägars (SJ) persontrañkdivision (SJ P)

respektive godstransportdivision (SJ G) till mindre enheter påverkar kostnaderna.

- Personalkostnaderna per timme eller tågkilometer, särskilt i ett internationellt

perspektiv.

- Trafikföretagens overheadkostnader.

- Andrahandsmarknaden för jämvägsfordon.

Efter en underhandsrapportering till BV i mars 1993 begärde BV en jämförelse mellan

några olika europeiska jämvägsförvaltningars kostnader för lokdragna resandetåg i

avsikt att om möjligt kunna jämföra dessa uppgifter med SJ3. Av denna anledning

senarelades den slutliga avrapporteringen till BV till 1993-05-15.
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2.1 Metod

Efter diskussion med BV utvaldes sådana företag (förutom SJ) inom järnvägssektorn

som bedömdes intressanta som uppgiftslämnare i en eventuell huvudstudie. (Se vidare

avsnitt 3) Dessa har inledningvis k0ntaktats per telefon varefter BVs uppdrag till VTI

samt ett missiv från VTI översänts till dem. De flesta uppgiftslämnama har därefter

besökts för en närmare diskussion av uppdraget och ett deltagande i en eventuell

huvudstudie. Företagen har i ett senare skede beretts möjligheter att lämna synpunkter

på ett rapportutkast, varvid deras fåtaliga erinringar beaktats.

Företagen har tillfrågats om huruvida de är beredda att medverka i en eventuell
huvudstudie och vilka uppgifter de i så fall kan lämna. Alla kontaktade företag utom

British Rail (BR) har på olika sätt förklarat sig beredda att medverka i en studie, flera

har dock ställt vissa krav på sekretess så att de uppgifter som lämnats av ett enskilt

företag inte går att identifiera. Trots att det till förstudien inte begärdes några närmare

kostnadsuppgifter har vissa sådana lämnats till VTI. Eftersom uppgifter från så få

företag redovisats att en avidentiñering inte varit möjlig har uppgifterna inte vidare

redovisats till BV.

Efter BVs kompletterande önskemål framförda i mars 1993 begärdes från några

europeiska jämvägsförvaltningar, Deutsche Bundesbahn (DB) och Österreichische

Bundesbahnen (ÖBB), vissa uppgifter för en jämförelse av trañkeringskostnader och

produktivitetsförhållanden. Deutsche Bundesbahn (DB) avböjde att deltaga med

hänvisning till kommesiell sekretess, övriga har inte besvarats VTIs skrivelse.
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2.2 Frågor som bör närmare diskuteras inför en eventuell huvudstudie

I BVs uppdrag till VTI nämns särskilt betydelsen av en belysning av traflkerings-

kostnaderna med hänsyn till nya operatörers inträde på järnvägsmarknaden. VTIs

kontakter med dagens olika operatörer har inte givit några klara indikationer på vilka

av dessa som avser utvidga sin verksamhet, ej heller hur de ekonomiska villkoren i så '

fall kan komma att förändras. Det är framförallt mycket osäkert vilka nya operatörer

som kan bli aktuella för trafik på rent kommersiella villkor på stomnätet. Vad

beträffar trañkhuvudmännens (THM) regionala trafik på entreprenad önskar enligt

pressuppgifter vissa THM omförhandla sina entreprenadavtal med SJ i syfte att

minska kostnaderna. Utvecklingen är för närvarande svårbedömd.

De av SJ framförda synpunktema om att i kalkylsammanhang beakta ett färre antal

"typtâg" (se avsnitt 3.1) är enligt VTIs bedömning värda att beakta, kanske paradoxalt
nog med hänsyn till eventuella andra operatörer än SJ.

BV önskade vidare en bedömning av eventuella förändringar av SJs kostnader i en ny

mera decentraliserad organisation samt förändringar av samkostnadema vid volym-

förändringar. Det har emellertid inte varit möjligt att inom ramen för förstudien

tillräckligt behandla dessa frågor. '

I SOU 1993:13 "Ökad konkurrens på järnvägen" diskuteras inrättandet av ett särskilt

vagnbolag kopplat till en skyldighet för SJ att erbjuda begagnad materiel till nya

operatörer. Hur detta skall ske och vilka förändringar av trañkeringskostnaderna som

kan bli aktuella har inte varit möjligt att bedöma.

Hur de ovan nämnda frågekomplexen skall hanteras i en eventuell huvudstudie måste

därför övervägas närmare.
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2.3 Vissa generella frågeställningar

Modellen för beräkning av trañkeringskostnaderna på det sätt som BV f 11 tillämpar

och där BV uppdragit åt VTI att ta fram vissa underlag grundas på den

ansvarsfördelning inom järnvägssektom som gäller i Sverige sedan 1988. Det är enligt

denna som BV oberoende av operatör skall göra samhällsekonomiska beräkningar för '

olika investeringssituationer. I princip gäller idag denna modell (med uppdelning

Infrastrukturhållare - operatör) även i EG-länderna medan t ex i USA infrastruktur-

hållare och operatör oftast är densamme. Så länge som 1820-talets princip med

stålhjul på stålräls tillämpas finns det därför anledning att diskutera några generella
frågeställningar.

Som framhållits av bl a ABB Traction (avsnitt 3.5) finns ett samband mellan

banstandard och fordonsslitage som i sin tur påverkar traflkeringskostnaderna.

Omvänt påverkar fordonens egenskaper behovet av banunderhåll och därmed

sammanhängande kostnader. Samtidigt som utbyggnaden av skarvfritt spår torde

minska både fordonsslitage och spårunderhållsbehov ökas både hastigheter och

axellaster vilket kan leda till motsatta effekter. Dessa frågor tas inte hänsyn till fullt ut

i BVs Beräkningshandledning där samma å-pris per fordonskm används oberoende av

banstandard m m.

Ett â-pris per fordonskm ger heller ingen indikation på att trañkeringskostnaderna kan

variera med hänsyn till t ex ovannämnda faktorer. Om i stället kostnadsintervall

användes skulle en även viss känslighetsanalys vara möjlig.

I förutsättningarna för kalkylerna i BVs Beräkningshandledning anges vidare tågens

beläggning till 50% (snabbtåg 70%). 50% kan synas som en låg siffra men vid

översiktliga beräkningar för några andra jämvågsförvaltningar (DB, SBB, BR) har

VTI funnit att deras genomsnittliga beläggning snarare är lägre. VTI vill emellertid

framhålla de stora både tidsmässiga och geografiska variationer som finns och anser

att beläggningen bör studeras närmare. Även här vore kanske intervall att föredra i

kalkylsammanhang .

VTI har i andra sammanhang framhållit betydelsen av tidsvärdena i de samhälls-

ekonomiska kalkylerna. Allmänt sett bör vilka mått som är relevanta diskuteras

närmare; operatörens trañkeringskostnader - ban/fordonsslitage - banavgifter -

tidsvärden. Frågan om kostnadsförändringar (särskilt beträffande samkostnaderna) vid

trafikvolymförändringar som särskilt nämndes i BVs uppdrag till VTI är enligt VTIs

bedömning av särskilt intresse men har inte varit möjlig att belysa inom ramen för

förstudien.
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3 Uppgiftslämnare kontaktade i förstudien, beskrivning av trafik,

uppgifter möjliga att erhålla.

Vissa av de av BV begärda uppgifterna om t ex kapacitet och största tillåtna hastighet

är tämligen enkla att besvara. Uppgifter kan här hämtas ur följande standardverk:

Svenska Personvagnar 1989 (SP)

Svenska Lok och Motorvagnar 1991 (SLM)

SJ Godsvagnar (SJ GV)

Tåg med platsreservering i SNAP

Malung 1990

Malung 1991

SJF 636.1

SJF 651.1

Vissa motorvagnar (t ex XIO) finns i specialutföranden med olika antal sittplatser.

Här kan uppgifter inhämtas från berörda trañkhuvudmän, se vidare avsnitt 3.2 - 3.4.

Samtliga uppgiftslämnare har inledningvis kontaktats per telefon varefter BVs uppdrag
med ett missiv från VTI översänts till dem. De flesta uppgiftslämnarna har därefter

besökts för en närmare diskussion av uppdraget och deras deltagande i en eventuell

huvudstudie. Samtliga organisationer i detta avsnitt har beretts möjligheter att lämna

synpunkter på ett rapportutkast varvid deras fåtaliga erinringar beaktats.

I förstudien har följande organisationer kontaktats:

Statens järnvägar

Trañkhuvudmän med X10-traf1k

Jönköpings Länstrañk

Blekinge Länstrañk

ABB Traction

Nordwaggon

Linjetäg

Förhandlaren för statens köp av persontrafik på järnväg

Schweizerische Bundesbahnen

British Rail

Danske Statsbaner

Institute for Transport Studies, University of Leeds
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3.1 Statens järnvägar (SJ)

SJ Persontrafikdivisions (SJ P) verksamhet bygger på att varje geografisk

produktgrupp /affär så långt möjligt ansvarar för de egna kostnaderna. (Motsvarande

gäller för SJ G, dock är här indelningen mera knuten till transportlösning än till

geografi) Varje affär har så långt som möjligt egna fordon, lokförare, konduktörer, i

växlare etc. Graden av autonomi varierar något över landet beroende på volymer,

fördelningen P/G etc. Fordon och personal som inte tillhör affärerna ligger i en pool

och hyrs enligt en intemprislista i vilken ingår vissa påslag för staber.

Försäljningstjänster vid P (biljettexpeditioner, väntsalar mm) hyrs av Affärsområde

Försäljning som i sin tur hyr lokalerna av SJ Fastighetsdivision.

Marginalkostnader för att köra ytterligare ett tåg eller ytterligare en vagn i ett tåg

varierar kraftigt beroende på hur mycket tåget/vagnen kan utnyttjas. Marginal-

kostnaderna per km för att sätta in en vagn endast en returkörning fredag/söndag är

naturligtvis väsentligt högre än för att sätta in en vagn som rullar hela veckan. Vid

större förändringar av trafikvolymema måste intemprislistan ändras. Vad gäller
personalkostnadema bör observeras att det idag inte finns någon fastställd gräns för

hur många tågmästare som skall finnas i ett resandetåg.

Utöver SJ Ps "basutbud" av tåg kan THM och kommuner köpa till trafik. Detta sker t

ex genom att x förbindelser (ej vagn- eller platskm) köps för y kronor. THM-trafik på

länsjämvägama och regionaltrafik i THM-regi på stomnätet (t ex Upptåget Uppsala-

Tierp) körs i de flesta fall av SJ på ren entreprenad där SJ endast får betalt för

trafikeringskostnaderna och intäkterna tillfaller THM.

SJs synpunkter kan sammanfattats enligt följande;

I SJ är i princip beredda att medverka i VTIs arbete förutsatt att sekretessen

fungerar enligt VTIs projektplan. (Bilaga 2)

II SJ har tidigare framfört till BV betydelsen i kalkylsammanhang av den mycket

långa livslängden för investeringar i infrastruktur. Med hänsyn därtill anser SJ att i en

generell kalkylmodell bör tågslagen inte specificeras närmare än t ex så här:

Persontrafik

- Snabbtåg

- Interregionaltåg

- Regionaltåg

- Lokaltåg

Godstransporter

- Fjärrgodståg sth 130 (ev. högre)

- Fjärrgodståg, övriga

- Lokal/matargodståg
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Härigenom undviker man en alltför nära knytning till vissa fordonstyper. Vid mera

konkreta beräkningar t ex vid utbyggnad av en särskild bandel bör noggrannare

beräkningar göras med hänsyn till aktuella fordon, omlopp, beläggning etc.

III SJ anser att man bör ta hänsyn till vad som kan hända med fordon under deras

ofta långa livslängd, ofta längre än 25 år. Efter 10-15 år kan fordon förflyttas till en

trafik med lägre "status" vilket minskar deras kalkylvärde (60-talsvagnar m fl). De

kan också kostas på en omfattande renovering/ombyggnad för att flyttas till en trafik

med högre status (X23, R2G).

IV Fordon - här gäller följande;

Personvagnar/motorvagnar "ägs" av P

Godsvagnar "ägs" av G Privatvagnar, se avsnitt 3.6

Vissa linjelok t ex Rcö "ägs" av P

Vissa linjelok t ex Rc4 "ägs" av G

Växellok "ägs" av G

Den fysiska uppdelningen av linjeloken kan leda till olika utnyttjandegrad i kni/år.

Detta utjämnas dock så långt som möjligt genom interna lån. Principen är fördelat

ansvar för resurser med samtidigt utnyttjande av stordriften.

V Växling i allmänhet sker på av SJ, kund eller kommun ägda spår och

terminaler varvid Ps växling torde ingå i beräkningshandledningens angivna

kostnader. Växlingskostnaderna måste ytterligare diskuteras med BV.

VI Personalkostnader. SJs bolagisering (när den nu genomförs) kan komma att

förändra lönekostnadspåslag och semesteruttag vilket påverkar kostnaderna per

effektiv timme. Det bör observeras att lokförare vid lokstationer med huvudsakligen

godstågstjänst tillhör SJ G och "hyrs ut" till SJ P vid behov - även vice versa gäller.

SJ har till förstudien redovisat vissa uppgifter angående personalutnyttjande och

personalkostnader. SJ har vidare redovisat vissa uppgifter angående fordonens

utnyttjandegrad vilka redovisas i avsnitt 6. Uppgifterna avser i princip dagens

trañksituation men med hänsyn tagen till vissa ytterligare rationaliseringar. Hänsyn

har däremot inte tagits till eventuella effekter av bolagisering av SJ.

VTI Notat J 21 11



Tabell 3.1.1 Arbetstidsuttag för tågpersonal

Lokförare Tågmästare

Veckoarbetstid 36,5 37,0 timmar

(genomsnitt)

Personalkostnader 380 000 300 000 kronor/är

I personalkostnaderna i lönenivå 1993 ingår 47% lönekostnadspåslag samt 12% påslag

för personaladministration och utbildning.

Några närmare kontroller eller diskussioner av de av SJ lämnade uppgifterna har av

tidsskäl inte varit möjliga inom ramen för förstudien. Nedan redovisas emellertid en

av VTI för förstudien gjord Översiktlig beräkning av kostnaderna per tidtabellstimme.

Tabell 3.1.2 Kostnader för tågpersonal

Lokförare Tågmästare

I denna beräkning av VTI

antagna timmar/år 800 850 tidtabellstimmar

Kostnad/tidtabellstimme 475 353 kronor

Enligt nuvarande 525 345 kronor inkl.upp-

beräkningshandledning räkning för

skattefaktor

Arbetstid utöver de ovan angivna tidtabellstimmama inkluderar för lokförare bl a

transport till loket, tid på loket före och efter tågtjänst, personalbyte, klargöring, in-

och utväxling, orderläsning, tillsyn och service av lok, tjänstgöringsfria uppehåll vid

vändning, återresor utan tjänst, jourtjänst och eventuell undertid. Motsvarande gäller

för tågmästare bortsett från den tid som har samband med loket.

Som nämnts i avsnitt 2.1 Metod har DB och ÖBB tillskrivits med begäran om

uppgifter för vissa kostnads- och produktivitetsjämförelser. Vid en kontakt i annat

sammanhang med en av dessa järnvägar framkom att personalkostnaden för en

lokförare med antagande om arbetade tidtabellstimmar/år (800) och med i maj 1993

aktuell växelkurs var 657 kr/h. Utlovad sekretess förhindrar emellertid att denna

jämvägs identitet röjs.
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3.2 Trafikhuvudmän med X10-trafik

Storstockholms Lokaltrafik (SL), Länstrafiken Malmöhus (LM), och Göteborgs och

Bohus Läns Trafik (GBL) har samtliga förklara sig beredda att medverka i en

huvudstudie. Dessa tre svarar sedan decennier för huvuddelen av landets trafik med

motorvagnstäg littera XlO (SL även X1). XIO-trafik finns även i C, U och X län,

denna är emellertid av färskare datum och av mindre omfattning. LM bedriver också

en förhållandevis omfattande trafik med Yl på sträckan Malmö-Ystad (-Simrishamn).

GBL bedriver också trafik med äldre X9 vilken dock bortses ifrån i denna

undersökning

De tre THM har uttryckt ett allmänt positivt intresse för frågor rörande tågtrafikens

kostnader men framhållit vikten av att till VTI lämnade uppgifter inte sprids. Vidare

har THM förklarat sig beredda att från entreprenören ta fram sådan uppgifter som inte

direkt kan hämtas från THMs bokföring eller annan egen uppföljning.

Från Storstockholms Lokaltrafik (SL) kan följande uppgifter erhållas:

Sort Kommentar

Inköpspris kr

Livslängd år

Platsantal st

Utnyttj andegrad km/år

Utnyttjandegrad h/år Timmar i trafik enligt tidtabell

Beläggning %
Fast avgift Mkr/år Oberoende av trafikvolym

Drift- och underhålls

kostnader MKr/år

Rullkostnader Mkr/år

Stationspersonalkostnader MKr/år

Marginalkostnader för

trafik utöver grundavtal Kr/tågkm Oberoende av tågstorlek

Overheadkostnader

inom SL Mkr/år

Uppgifter enligt ovanstående har redan i förstudien lämnats till VTI, men då endast

SL och Länstrafiken Malmöhus har lämnat sådana uppgifter redovisas de inte vidare

till BV.
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Länstrafiken Malmöhus (LM) är beredda att medverka i VTIs studie och uppgifter

enligt nedanstående uppställning under förutsättning att ytterligare trañkutövare deltar

så att uppgifter lämnade av LM inte kan urskiljas. Inom VTI skall uppgifterna spridas

endast inom en mycket begränsad krets av högst fyra personer, vidare skall de av VTI

i skrivelse 1992-11-20 angivna sekretessreglerna iakttas.

Från LM kan under ovanstående förutsättningar följande uppgifter erhållas för trafik

med X10 och Yl:

Sort Kommentar

Inköpspris Mkr Kan sammanslås till kapitalkostnader
Livslängd år -"-

Platsantal st

Utnyttjandegrad km/år

alternativt y) h/år

Beläggning % Svårare att ta fram

Driftkostnader x) kr/km

Förarkostnader y) kr/h Måste ev. inhämtas från entreprenören

Kostnader för

tågkontrollanter y) kr/h

Stnpersonalkostnader y) kr/h

Marginalkostnader för

trafik utöver grundavtal kr/km

Overheadkostnader LMs produktgrupps andel av

inom THM administrationskostnaderna

x) = Här ingår energi, underhåll, städning och reservhållning

y) = Här avses antal timmar i trañk enligt tidtabell.

Vissa av ovanstående uppgifter har redan i förstudien lämnats till VTI men då endast

LM och SL har lämnat sådana uppgifter redovisas de inte vidare till BV.

(Vad gäller Yl-orna har LM inga kapitalkostnader och har heller ej beräknat något

återanskaffningsvärde då dessa fordon avses ersättas med elmotorvagnar.)
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Från Göteborgs och Bohus Läns Trafik (GBL) kan följande uppgifter erhållas för

trafik med XlO:

(Den trañk som utförs med de äldre X9-orna bortses från)

Inköpspris

Livslängd

Platsantal

Utnyttjandegrad

alternativt y)

Beläggning

Driftkostnader x)

Förarkostnader y)

Kostnader för

konduktörer (motsv.) y)

Stnpersonalkostnader y)

Marginalkostnader för

trafik utöver grundavtal

Overheadkostnader

inom THM

Sort Kommentar

kr Kan sammanslås till kapitalkostnader

år -"-

st

km/år

h/år

%

kr/km

kr/h

kr/h

kr/h

kr/km

x) = Här ingår energi, underhåll, städning och reservhållning

y) = Här avses antal timmar i trañk enligt tidtabell.
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3.3 Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik (JLT) bedriver sedan 1990 tillsammans med angränsande läns

THM regional tågtrafik på länsjämvägama Nässjö-Oskarshamn, Nässjö-Halmstad,

Nässjö-Åseda, Torup-Hyltebruk Jönköping-Vaggeryd och Nässjö-Åseda. JLT tog

dock redan 1985 över trafikeringsansvaret för de två sistnämnda sträckoma. JLT i

bedriver även regional tågtrafik på stomnätssträckan Nässjö-Jönköping. Sammantaget

utgör detta det mest omfattande trafiksystemet med Yl. BK Tåg AB är entreprenör.

Någon enkät av samma slag som tillställts övriga THM har inte tillställts JLT.

Emellertid har i en Rapport 1992-10-10 "Utvärdering länsjärnväg" presenterats

uppgifter angående trafikproduktion och kostnader på ett sätt som gör det möjligt att

använda dem i det här aktuella sammanhanget. Tillstånd till detta har inhämtats från

JLTs ansvarige tjänsteman för tågtrafikfrågor. Det bör observeras att den här aktuella

trafiken huvudsakligen bedrivs med singel Yl-or till skillnad från LMs trafik där

multipelkoppling av upp till fyra Yl är vanlig.

En särskild fråga att beakta är de omfattande moderniseringar som görs av vissa Y1-

or. Vidare finns ingen given ersättare för detta fordon om 10-15 år. Det bör här

observeras att i den nu gällande beräkningshandledningen används data för den enligt

JLT-mönster ombyggda s k "NYl "
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3.4 Blekinge Länstrafik

Blekinge Länstrañk (BL) är beredda att medverka i VTIs arbete. BL bedömer det

_ möjligt att ta fram uppgifter enligt uppdelningen nedan. Vissa uppgifter som inte BL

direkt har tillgång till åtar sig BL att inhämta från entreprenören.

Inköpspris

Livslängd

Platsantal

Utnyttjandegrad

alternativt y)

Beläggning

Driftkostnader x)

Förarkostnader y)

Tågmästarkostnader y)

Biljettförsälj kostnad y)

Overheadkostnader

inom BLT

Sort Kommentar

kr

är

St

km/år

h/år

%
kr/Y2-km
kr/11
kr/11
kr/11

Ligger inom det särskilda BKB-bolaget

x) = Här ingår energi, underhåll, städning och reservhållning

y) = Här avses antal timmar i trafik enligt tidtabell.
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3.5 ABB Traction

ABB Traction (ABB) är villigt att deltaga i VTIs arbete. ABB framhåller att flera av

de fordonstyper som ligger till grund för BVs nuvarande kostnadsexempel inte längre

tillverkas. Möjlighet finns emellertid att till huvudstudien ta fram nyanskaffnings-

värden i önskat penningvärde. '

ABB uppmärksammar särskilt betydelsen av omfattande ombyggnader av fordon efter

cza 10-15 år. Sådana ombyggnader kan till en lägre kostnad än ett nyinköp uppdatera

fordonsteknologin och förlänga den ekonomiska livslängden. ABB anser också att de

synpunkter man lämnade till BVs förra utgåva av beräkningshandledningen

fortfarande är giltiga, t ex är det mycket svårt att bedöma nya fordonstypers drift- och

underhållskostnader förrän man fått flera års praktisk erfarenhet. ABB vill vidare

påpeka följande svårigheter som visar sig främst vid jämförelser mellan olika fordon:

1) Underhållskostnadema är mycket beroende av trañkuppgiften, (1 v 3 inte bara hur

många kilometer fordonet går utan också t ex om fordonet används i intensiv

lokaltågstrañk i storstadsområden eller om de används i mer långväga trafik.

2) Olika järnvägsföretag definierar underhåll på mycket olika sätt. Underhålls-

kostnader lämnade av olika järnvägsföretag är inte jämförbara förrän efter en mycket

ingående analys.

3) Spårunderhållet kommer i framtiden att vara starkt kopplat till fordonets prestanda

och underhåll p g a de allt högre hastigheterna och därmed dynamiska belastningama

från spåret på hjul - boggien och fordonet totalt.

(VTIs kommentarer: Eftersom BV önskar en redovisning av de totala kostnaderna per

km är svårigheterna enligt punkt ovan 2 av något mindre betydelse. Frågor om

spårunderhållskostnader, banavgifter etc. omfattas inte av detta uppdrag från BV men

behandlas Översiktligt i avsnitt 2.3)
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3.6 Nordwaggon

En minskning av SJs godsvagnspark till förmån för vagnar ägda av godskunder och

särskilda vagnuthyrningsbolag ingår i SJ Gods strategi. Det finns därför anledning att

uppmärksamma vagnuthyrningsbolagen varav Nordwaggon f 11 är det största i Sverige

med c:a 1 500 vagnar. Nordwaggon, som ägs av SJ och Electrolux, är berett att '

medverka i VTIs arbete. Företaget bedömer det möjligt att ta fram uppgifter enligt

följande uppdelning:

Antal vagnar av olika littera

Lastförmåga

Livslängd

Kapitalkostnader

Drifts- och underhållskostnader

Tägdragningskostnader

Tomdragningskostnader

Uppgifter angående fordonens utnyttjandegrad i km/år eller h/år kan vara svårare att

ta fram men Nordwaggon skall undersöka möjligheterna. Ett villkor för Nordwaggons

deltagande är att lämnade uppgifter avidentiñeras på samma sätt som för THM t ex

genom inhämtning av uppgifter även från andra godstransportoperatörer.

3.7 Linjetåg

Linjetåg AB som ingår i Linjebusskoncemen bedriver f 11 ingen tågtrafik. Om en

sådan trafik senare skulle komma till stånd är emellertid företaget berett att medverka

i VTIs arbete.
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3.8 Förhandlaren för statens köp av persontrafik på järnväg

Förhandlaren för statens köp av persontrafik på järnväg harregeringens uppdrag

(K 1991:02) att upphandla sådan interregional persontrafik på järnväg som är

regionalpolitiskt motiverad men som inte kan bedrivas på företagsekonomiska

grunder. Från och med tågplan 93 har trafiken upphandlats i konkurrens men av '

förhandlingstekniska och trañkmässiga skäl har dock all trafik upphandlats av SJ. I

avtalsbeloppet, 446 MKr, ingår även köp av vissa gemensamma tjänster för den
upphandlade trafiken och länsjämvägstrañken. Statens kostnader för den upphandlade

trafiken, vilken i princip motsvarar föregående års trafik, har reducerats med 100

MKr jämfört med detta år.

Med hänsyn till att upphandlingen numera görs i konkurrens har Förhandlaren inte

kunnat delge VTI några uppgifter ur de faktaunderlag som lämnats av trañkföretagen.

Vissa principiella synpunkter har dock lämnats av Förhandlarens sekreterare.

3.9 Schweizerische Bundesbahnen

Jämvägsförhållandena i Schweiz liknar de svenska i två här intressanta avseenden.

Dels gör staten en specificerad beställning av olönsam trafik (liknande 3.8), dels

skilde Schweiz som första land efter Sverige Schweizerische Bundesbahnens (SBBs)

infrastruktur från trafiken. Tidigare VTI-kontakter gav anledning att förmoda att

relevanta uppgifter stod att hämta.

I samband med en konferens i Schweiz besöktes därför SBB i syfte att utröna vilka

uppgifter som eventuellt skulle kunna erhållas för jämförelser Sverige - utlandet. Ett

antal frågor, i princip samma som till svenska THM, hade översänts i förväg.

SBB förklarade sig villiga att delta i en huvudstudie på villkor att de uppgifter som

lämnas inte återvänder till press och politiker i Schweiz med de risker för

feltolkningar och missförstånd detta skulle kunna innebära. Ur SBBs räkenskaper kan

erhållas uppgifter om kostnader per km för olika önskade "typtåg". Uppgifterna finns

tillgängliga som särkostnader med olika nivåer av påslag för olika gemensamma

funktioner.

Uppgifter angående trañkeringskostnaderna för ett 7 vagnars InterCity-tåg har tagits

fram och stämts av med SBB. Då inga motsvarande uppgifter inkommit från andra

jämvägsförvaltningar redovisas de av sekretesskäl inte vidare till BV.
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3.10 British Rail

Tidigare kontakter och litteraturstudier gav anledning att förmoda att British Rail (BR)

skulle kunna ta fram uppgifter om t ex kostnader per tågkm. I BRs Annual Report

1991/92 finns också redovisat "Total operating expenses per train-mile", något som är

sällsynt i andra järnvägsförvaltningars årsredovisningar.

En brevförfrågan om sådana uppgifter kunde tillhandahållas på en mera uppdelad nivå

gav emellertid negativt resultat - med hänsyn till den föreslagna privatiseringen av BR

bedömde man denna information som affärshemligheter som inte kunde lämnas ut

trots de sekretessvillkor VTI garanterade. Med hänsyn till BRs i förhållande till andra

europeiska järnvägar väl utvecklade affärsmässighet och uppföljningssystem bör en ny

förfrågan inom ramen för huvudstudien trots detta övervägas.

3.11 Danske Statsbaner

Danske Statsbaner (DSB) har lämnat vissa nyckeltal rörande produktivitet vilka

redovisas i avsnitt 6 samt vissa prisuppgifter för begagnade lok. DSB har även

förklarat sig villiga att deltaga i en senare huvudstudie.

3.12 Institute for Transport Studies, University of Leeds

Institute for Transport Studies vid University of Leeds i England (ITS) är ett av de

internationellt framträdande forskningsorganen vad gäller järnvägsfrågor av icke-

teknisk karaktär. ITS besöktes i november 1992 under VTI/BVs studieresa till

England.

ITS har bl a i flera omgångar gjort jämförande produktivitetstudier av de europeiska

järnvägarna, en sådan har presenterats i Railway Gazette International July 1992. ITS

har nyligen redovisat en preliminär rapport av större sådan studie där ett hundratal

frågor rörande ekonomi och produktion ställts till de europeiska järnvägarna. Vissa

preliminära resultat ur denna studie rörande produktivitet redovisas i avsnitt 6.

VTI bedömer det som lämpligt att åter kontakta ITS i en eventuell huvudstudie.

Uppgifter lämnade till dem kan vara intressanta för jämförelser av produktivitet och

kostnader mellan svenska och utländska järnvägsföretag

VTI Notat J 21 21



_.'L.1

  



4 Begagnad materiel

4.1 Hittillsvarande erfarenheter

Under den "tidigare privatbaneepoken" fram till 1930-talet då SJ endast ansvarade för

stambanornas infrastruktur och trafik var försäljning av begagnad materiel från SJ till

privatbanorna förhållandevis vanlig liksom försäljningar privatbanorna emellan. Efter

det stora järnvägsförstatligandet under 1930-40 talen har emellertid sådana

transaktioner inom landet varit sällsynta. Vidare har försäljning av fordon till utlandet

komplicerats av den större svenska (och norska) lastproñlen.

Vissa färska exempel på försäljning av begagnade fordon finns emellertid;

- Lokomotorer och enstaka diesellok T21/T23 har sålts till industrier och lokala

matarbanor.

- Y1 som BL kostnadsfritt fick överta från staten i samband med att Blekinge

Kustbana 1990 blev länsjärnväg har sålts till SJ då BL köpte nya Y2. BL kommer

1993 att köpa tillbaka ett mindre antal av dessa från SJ.

- Yl som ägs av SJ hyrs av JLT för trafik i Jönköpings och angränsande län med BK

Tåg som entreprenör.

- Staten kommer att hyra 15-20 Y1, 5 T44 samt diverse person- och godsvagnar av SJ

som kostnadsfritt kommer att disponeras av *Inlandsbanan AB.

- Ett 40-tal personvagnar av 60-tals modell (AB2, AB3, B3) har sålts till Kroatiska

Statsbanoma. Den svenska lastprofilen tycks där inte vara något problem.

1 T44 har sålts till LKAB, T44 och X10 har uthyrts till Norges Statsbaner men någon

ytterligare försäljning av större lok t ex T43 eller Rc har ännu inte skett. Enligt

pressuppgifter har emellertid SJ ställt av ett tiotal Rc som blivit överflödiga genom

rationaliseringar. (Se vidare 4.2 och 4.3)

DSB har redovisat försäljningspriset för 30 år gamla Mx diesellok (något större än

SJs T44) som utrangerade men i körbart skick sålts till bl a danska privatbanor.

I denna förstudie redovisas inga prisuppgifter men vissa sådana kan genom VTIs

kontakter tas fram i en huvudstudie. Det bör betonas att försäljning av begagnad

materiel ännu är så sällsynt att det knappast är rimligt att tala om någon egentlig

marknad på området.
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4.2 Ombyggnad av äldre materiel

Som framhållits av bl a SJ, Nordwaggon och ABB är ombyggnad av fordonför att

förlänga den ekonomiska livslängden av största betydelse. SJ anser att man bör ta

hänsyn till vad som kan hända med fordon under deras ofta långa livslängd, 25 år

eller mera. Efter 10-15 år kan fordon förflyttas till en trafik med lägre "status " vilket

minskar deras kalkylvärde (60-talsvagnar m fl). De kan också kostas på en omfattande

renovering/ombyggnad för att flyttas till en trafik med högre status (X23, R2G).

Nordwaggon framhåller att medan den tekniska/mekaniska livslängden för en

godsvagn är 20-30 år hinner kundernas önskemål, godsslag, hanteringsmetoder etc.

förändras fleras gånger under denna tid. ABB betonar att ombyggnader i avsikt att

uppdatera teknologi och förlänga den ekonomiska livslängden i löpande penningvärde

kan kosta mer än vad ursprungligen fordonet kostade i inköp.

Några konkreta förslag till svar på dessa frågor har inte kunnat tas fram inom ramen

för detta uppdrag. Hur dessa frågor skall hanteras i det vidare arbetet bör närmare

diskuteras mellan VTI och BV.

4.3 Framtida utveckling

Tillgången på eller rättare sagt till rullande materiel är en av de frågor som behandlas

ganska ingående i utredningen SOU K 1993:3 "Ökad konkurrens inom järnvägen"

avsnitt 15.2. Utredningen konstaterar att tillgången till godsvagnar knappast är eller

blir något problem, här finns sedan länge vagnar ägda av godskunderna själva och av

privata vagnbolag. Vad gäller lok föreslår utredningen att sådana lok som står

avställda permanent eller på annat sätt inte nödvändigtvis behövs i den dagliga

verksamheten skall göras tillgängliga för andra operatörer på marknadsmässiga

villkor. Även lok avsedda för skrotning skall först erbjudas marknaden. För att

underlätta insyn beträffande priser och tillgänglighet anser utredningen det lämpligt att

kostnaden för rullande materiel inom SJ redovisas separat.

I utredningen berörs också den av staten upphandlade trafiken (se avsnitt 3.8). All

trafik som upphandlas utförs idag av SJ med fordon som också ägs av SJ. Fr o m T94

kommer nya fordon i stället att ägas av staten och ställas till operatörens förfogande

för viss trafik enligt villkor som regleras i avtal. Utredningen anser vidare att det bör

vara rimligt att staten övertar fordon från en operatör som förlorar en anbudsupp-

handling, fordonen kan därefter ställas till en annan operatörs förfogande.

Vidare förordar utredningen att det bildas ett från SJ fristående vagnbolag som ägs av

förslagsvis operatörer, staten och THM. Vagnbolaget skall sedan hyra ut fordon till

framför allt nya operatörer.
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De ovan nämnda förslagen är bland de mera långtgående i utredningen. Om de

genomförs, särskilt vad gäller kraven på en öppen redovisning av SJs kostnader, torde

möjligheterna till kostnadsbedömningar bli betydligt bättre i framtiden. I utredningen

finns även liknande förslag till Öppen kostnadsredovisning för stationer och tillgång

till informations- och bokningsystem i avsikt att SJ skall ställa även dessa funktioner

till nya operatörers förfogande på marknadsmässiga villkor.

5 Samkostnader, marginalkostnader.

I förstudien har tillfrågade THM uppgivit att de kan redovisa sina samkostnader för

aktuell trafik. Samkostnaderna är som regel relativt sett små och man redovisar inte

heller några ökningar av dessa vid en ökad trañk. Ett begränsat antal nya

godstransportföretag, s k short-lines, har startats under de senaste åren. Företagen är

emellertid mycket små och torde knappast lämpa sig för jämförelser med

förhållandena inom SJ Gods. Motsvarande uppgifter har i förstudien inte kunnat

erhållas från SJ.

I vissa fall har de tillfrågade THM uppgivit att de kan redovisa kostnaderna för

tillkommande trañk utöver en viss nivå enligt ett grundavtal. Det fordras dock att

flera THM redovisar jämförbara sådana uppgifter för att de med hänsyn till den

utlovade sekretessen skall kunna presenteras i en huvudstudie.

Det kan i sammanhanget noteras att avtalen THM/SJ visar en tendens till att utvecklas

från stora fasta ersättningsbelopp utan knytningtill volymberoende prestationer till

rena ersättningar per tåg-km, avtalskonstruktionen blir därmed mera lik vad som

förekommer för bussentreprenader.
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6 Vissa produktivitetsjämförelser

BV har i sin skrivelse 1992-11-04 begärt en redovisning av personalkostnaderna och

hur effektivt personalen utnyttjas. För jämförelsen har i huvudsak använts ITS studie

European Railway Comparisons - Interim Report (Leeds, March 1993) kompletterad

med uppgifter från DBs årsberättelse samt brevsvar från DSB och SJ.

I tabellerna nedan har data medtagits för

British Rail BR

Deutsche Bundesbahn DB

Danske Statsbaner DSB

Schweizerische Bundesbahnen SBB

Statens järnvägar/Banverket §1/BV

Österreichische Bundesbahnen OBB

Dessa järnvägars trañkstruktur, krav på affärsmässighet mm är förhållandevis

jämförbara med Sveriges och de har även tidigare kontaktats av BV vid framtagningen

av den nu gällande beräkningshandledningen. Om inget annat anges avser uppgifterna

1990.

Tabell 6.1 Arbetade timmar per anställd och år

Källa ITS

BR 2 472
DB 1 506
DSB 1 569
SBB 1 645
SJ/BV 1 458
ÖBB 1 622

Kommentarer: Tabellen visar verkligt arbetad tid 1990 för all järnvägspersonal, alltså

inte bara de som arbetar i direkt tågtrañktjänst. ITS egen kommentar till den mycket

höga siffran för BR är att BR traditionellt har ett mycket högt övertidsuttag samt att

all tjänstgöring på söndagar betraktas som övertid. Den något lägre siffran för SJ/BV

torde enligt VTIs bedömning bero på längre semestrar och andra ledigheter än i de

andra länderna.
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Tabell 6.2 Tågkilometer per anställd och år

Källa ITS

BR 3 193
DB 2 559
DSB 2 709
SBB 3 033
SJ/BV 3 501
ÖBB 1 750

Kommentar: Även här avser uppgifterna all järnvägspersonal alltså inte bara de som

arbetar i direkt tågtrañktjänst.

Tabell 6.3 Ellok-km per år

1) 2) 3)
Källa ITS DB DSB SJ

(1990) (1991) (1992) (1993)

BR 164 483
DB 165 010 205 495
DSB 189 000 127 736
SBB 79 924
SJ 121 952 150-350 000
ÖBB 105 703

1) DBs uppgifter har hämtats ur verksamhetsberättelsen för 1991.

2) DSBs uppgift har hämtats från brevsvar 1993-03-15. Vid telefonsamtal med DSB

bedömdes den av ITS redovisade siffran (189 000 km/år) som orimlig, särskilt med

hänsyn till tekniska problem med ellokparken.

3) SJ3 uppgift har hämtats ur brevsvar1993-05-14. SJ betonar variationema beroende

på tâgplanen och trañkslag.

VTIs kommentar: Spridningen i uppgifterna visar på betydelsen av att i en eventuell

huvudstudie grundligt belysa denna för kalkylvärdena viktiga fråga.
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-' få BANVERKET 9/4767 7
Planeringsavdelningen Datum var andning

1992-11-04 PS 91-1713/91
Handläggare. tfn Ert datum Er beteckning

Magnus Bengtsson, 0243-454 71 1992-10-23 806/91-21

0* 3 ZPYM Bertil Hylén ._ ' *t* ' :fi- g,

nu , H/281 01 LINKÖPING ;§32 ,_ 5 ?i

Trañkerin skostnader för 'ärnvä strañk. Beställnin av utrednin su dra .

 

I enlighet med Er offert daterad enligt ovan beställes offererad förstudie med
huvudsyfte att undersöka möjligheterna till att genomföra huvudstudien.
Resultatet av förstudien avrapporteras till Banverket senast 1993-03-31. Därefter
tar Banverket ställning till om och i så fall när huvudstudien skall genomföras.

__ Arbetet utförs på löpande räkning till ett maximalt belopp av 100 000 kr inklu-
sive allt. Nedlagda kostnader under resterande del av 1992 kan faktureras
Banverket under december 1992.

Banverkets kontaktman för uppdraget är Magnus Bengtsson.

Till denna beställning bifogas synpunkter på utformningen av uppdraget som
skall beaktas i förstudien.

Med vänlig hälsning

/å/ø/X
Karl-O. Sicking

Bilaga
1. VTI offert 921023
2. Synpunkter på uppdragets utformning
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vi: Väg-och Trafik-
Institutet

Järnvägsavdelningen

Trafikeringskostnader for jämvägstrafik.

' Planeringsavdelningen *

1992- 10-23 806/91-21

BV RefPS9l-l7l3/93

 

Banverket

Magnus Bengtsson m
781 85 Borlänge IX_ '

'4.211213'
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I enlighet med våra diskussioner nyligen i Borlänge översänder jag en reviderad PM.

I denna finns i punkt 3 ett förslag till genomförande av en förstudie samt en

uppdelning av kostnadberäkningen på för- och huvudstudie.

Med vänlig hälsning

;ed/M
Bertil Hylén

tel 013-20 40 43
fax 013-20 40 52

Statens väg- och trafikinstitut
Swedish Road and Traffic Research Institute

gatuadress
office address
Olaus Magnus väg 37

postadress
posta! address
3-581 01 Linköping
Sweden

telefon

telephone

nat 013-20 40 00
int + 4613 204000

telefax

telefax

nat 013-14 14 36
int + 4613141436

telex

telex
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VTI J 921023
Bertil Hylén

tel 013-20 40 43
fax 013-20 40 52

Trafikeringskostnader för järnvägstrafik - förfrågan från BV.

1 Bakgrund

Banverket (BV) har i ett brev 1991-10-30 till VTI framfört Önskemål om besvarande

av vissa frågor rörande trafikeringskostnader. Frågorna har diskuterats vid samman-

träffande mellan VTI och BV. VTI har också tagit fram en PM 1992-07-10 i ämnet.
Avsikten med denna PM är att ge en referensram för att strukturera järnvägstrañkens

olika kostnadsposter varav trañkeringskostnaderna är en delpost. Det är VTIs
förhoppning och åsikt att en sådan referensram med tillhörande strukturering ger
underlag för att utarbeta ett ramprogram för forskning rörande jämvägstrañken
kostnader och fmansieringsformer.

2 Förslag till FoU

BV önskar när det gäller trañkeringskostnaderna svar på totalt 9 frågor. Några av

dessa - rörande kapacitet, sth och kanske livslängd - är tämligen enkla att besvara.

Andra frågor rörande kapital-, drifts- och underhållskostnader är mycket svårare,
främst beroende på jämvägsförvaltningarnas sekretessbenägenhet men även beroende

på ofullständiga underlag hos dessa.

I schemat sist i denna PM beskrivs hur fordonstyper och kostnadsposter kan
struktureras. Genom samråd med BV innan projektet inleds finns möjlighet att lämna
närmare anvisningar, om inga sådana lämnas fastställes redovisningsformema av VTI.

Projektansvarig blir Bertil Hylén med biträde av Jan-Owen Jansson och Ragnar

Hedström.

 

Att besvara BVs frågor kommer att kräva omfattande litteraturstudier (det bör dock
observeras att ekonomiska frågor av detta slag behandlas ytterst sparsamt i den
internationella fackpressen), förfrågningar per brev, personliga kontakter och besök
hos järnvägsföretag.

Inom Sverige bör kontakter tas med SJ, BK-Tåg, Österlentäg, SL Järnvägar, TGOJ,
Kommittéen för upphandling av persontrafik, några THM, ABB, personal-

organisationer och sådana forskare som kan tänkas kunna bidraga med uppgifter.
Utomlands bör enligt min bedömning BR, DB/DR, SEB och DSB ha sådan
ekonomisk uppföljning att kontakter kan vara lönande. M 11 t renodlingen bana/trafik
och avregleringen inom EG kan det kanske även vara intressant att kontakta CER.



Vid kontakter med olika järnvägsföretag mäste VTI kunna uppvisa ett uppdrag från

BV och ett "rekommendationsbrev" från BVs GD. Ett sätt att komma förbi järnvägs-

förvaltningamas sekretess skulle kunna vara ett löfte om avidentiñering, (1 v 3 att VTI

skriftligen förbinder sig att inte använda uppgifterna så att en enskild järnväg kan

identifieras och att underlagen makuleras efter redovisning till BV.

Om tid och resurser medger bör det också vara intressant att belysa;

Hur kostnaderna påverkas av variationer i trafiksituationen t ex geografiskt, olika tider
på året och olika tider på dygnet. Kostnadernas variation med avseende på olika
trañkvolymer, beläggningsgrad, stordrift kontra småskalighet bör också vara av

intresse.

Kostnaderna för andra trañkslag, främst buss, intressant m h t avregleringen av
interregional busstrafik.

Jämförelser över tiden - vilka rationaliseringar har gjorts och görs.

Det bör också vara intressant att se till kvalitetskriterier som t ex komfort och

punktlighet och om möjligt bedöma hur olika kvalitetsnivåer påverkar kostnaderna.

3 Uppdelning av FoU-arbetet

Enligt BVs önskemål genomförs under vintern 92/93 en förstudie. I denna kartläggs:

- Hur skall fordonstyper och kostnadsposter struktureras? (Schemat sist i denna PM)

- Vilka uppgiftslämnare är beredda att lämna uppgifter till VTI/BV?
- Vilka uppgifter är de i så fall beredda att lämna?

Kontakter tas i första hand med trañkutövare etc. inom Sverige men i samband med
resor i andra ärenden kontaktas även några utländska järnvägsförvaltningar. Vidare
genomförs vissa litteraturstudier, vissa kontakter tas även med andra forskare. Någon

egentlig referensgrupp bedöms ej nödvändig för förstudien utan löpande kontakter tas
vid behov med BV/VTI-personal m fl. Det ovan nämnda rekommendationsbrevet
torde vara nödvändigt även i förstudien för att få uppgiftslämnama välvilligt inställda.

Förstudien inleds i princip omgående och avrapporteras till BV senast 1993-03-31.
Huvudstudien enligt projektbeskrivningen ovan genomförs 1993-94 i samband med
BVs treåriga planeringscykel.



Trafikeringskostnader för jämvägstrafik - sammanställning.
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Smpunkter på uppdragets utformning.

För Banverket är det nödvändigt att få fram kostnader på en så aggregerad nivå
som möjligt som därefter kan slås ut på avstånd, tid etc. Den kostnadsstruktur
som redovisats sist i VTI:s offert är i och för sig den som Banverket troligtvis
slutligen kommer att använda, men för att kunna göra vissa kalkyler och
beräkningar behövs kostnaderna för t ex ett år. Detta borde inte innebära att
trañkeringskostnadema går att indentifrera för ett enskilt bolag då kostnaden
avser en speciell fordonskategori, t ex ellok eller godsvagn.

Det är också önskvärt om VTI i förstudien kan bedöma möjligheterna till att
utreda huruvida en övergång av SJ:8 P- och G-division till mindre projektenheter
med eget ansvar för fordon och personal påverkar kostnaderna. I all tid har SJ
hävdat järnvägens stordriftsfördelar som ett hinder för en avreglering. Nu går SJ
själva mot mindre "företag" inom SJ-koncernen.

 

En kostnad som inte har tagits upp i Banverkets ursprungliga skrivelse och som
inte berörts i VTI:s offert är personalkostnaderna. Dessa kostnader är viktiga för
kalkylutfallet, det är därför önskvärt att även dessa kostnader berörs i förstudien.
Det bör vara möjligt att titta internationellt på hur effektivt personalen utnyttjas
ochjämföra med svenska förhållanden. För beräkning av personalkostnaden
används naturligtvis svenska löner och påslag.

Ytterligare en post som är av intresse är om trañkföretagen kan säga något om
vilka overheadkostnader de har för ytterligare en personkm, dvs om de kan säga
hur stor merkostnaden är, utöver rena fordons- och tågpersonalkosmader, för att
transportera ytterligare en passagerare eller ett godston el dyl.

Slutligen är det av intresse för Banverket att VT'I i förstudien undersöker om det
är möjligt att få fram andrahandspriser på fordon.

Det bör observeras att CER är UIC:s kontaktorgan för att bedriva lobby-
verksamhet hos EG-kommissionema och är således inget EG-organ.

De kostnader som eventuth kommer fram av uppdraget måste anges i samma
prisnivå, tex 93-01, samt exklusive moms eller motsvarande.
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Trafikeringskostnader för järnvägstrafik - förfrågan från BV.

1 Bakgrund

Banverket (BV) har i ett brev 1991-10-30 till VTI framfört önskemål om besvarande av

vissa frågor rörande trañkeringskostnader. Frågorna har diskuterats vid samman-
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förhoppning och åsikt att en sådan referensram med tillhörande strukturering ger

underlag för att utarbeta ett ramprogram för forskning rörande järnvägstrafiken
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BV önskar när det gäller trañkeringskostnaderna svar på totalt 9 frågor. Några av dessa

- rörande kapacitet, sth och kanske livslängd - är tämligen enkla att besvara. Andra

frågor rörande kapital-, drifts- och underhållskostnader är mycket svårare, främst

beroende på järnvägsförvaltningarnas selqetessbenägenhet men även beroende på

ofullständiga underlag hos dessa.

I schemat sist i denna PM beskrivs hur fordonstyper och kostnadsposter kan

struktureras. Genom samråd med BV innan projektet inleds finns möjlighet att lämna

närmare anvisningar, om inga sådana lämnas fastställes redovisningsformema av VTI.

Projektansvarig blir Bertil Hylén med biträde av Jan-Owen Jansson och Ragnar

Hedström.

 

Att besvara BVs frågor kommer att kräva omfattande litteraturstudier (det bör dock

observeras att ekonomiska frågor av detta slag behandlas ytterst sparsamt i den

internationella fackpressen), förfrågningar per brev, personliga kontakter och besök hos

järnvägsföretag.

Inom Sverige bör kontakter tas med SJ, BK-Tåg, Österlentåg, SL Järnvägar, TGOJ,

Kommittéen för upphandling av persontrafik, några THM, ABB, personal-

organisationer och sådana forskare som kan tänkas kunna bidraga med uppgifter.

Utomlands bör enligt min bedömning BR, DB/DR, SEB och DSB ha sådan ekonomisk

uppföljning att kontakter kan vara lönande. M h t renodlingen bana/trafik och
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Vid kontakter med olika järnvägsföretag måste VTI kunna uppvisa ett uppdrag från BV

och ett "rekommendationsbrev" från BVs GD. Ett sätt att komma förbi järnvägs-

förvaltningamas sekretess skulle kunna vara ett löfte om avidentiñering, d v 3 att VTI

skriftligen förbinder sig att inte använda uppgifterna så att en enskild järnväg kan

identifieras och att underlagen makuleras efter redovisning till BV.

Om tid och resurser medger bör det också vara intressant att belysa;

Hur kostnaderna påverkas av variationer i trafiksituationen t ex geografiskt, olika tider

på året och olika tider på dygnet. Kostnadernas variation med avseende på olika

trafikvolymer, beläggningsgrad, stordrift kontra småskalighet bör också vara av

intresse.

Kostnaderna för andra trafikslag, främst buss, intressant m 11 t avregleringen av

interregional busstrafik.

Jämförelser över tiden - vilka rationaliseringar har gjorts och görs.

Det bör också vara intressant att se till kvalitetskriterier som t ex komfort och

punktlighet och om möjligt bedöma hur olika kvalitetsnivåer påverkar kostnaderna.

3 Uppdelning av FoU-arbetet

Enligt BVs önskemål genomförs under vintern 92/93 en förstudie. I denna kartläggs:

- Hur skall fordonstyper och kostnadsposter struktureras? (Schemat sisti denna PM)

- Vilka uppgiftslämnare är beredda att lämna uppgifter till VTI/BV?

- Vilka uppgifter är de i så fall beredda att lämna?

Kontakter tas i första hand med trafikutövare etc. inom Sverige men i samband med

resor i andra ärenden kontaktas även några utländska järnvägsförvaltningar. Vidare

genomförs vissa litteraturstudier, vissa kontakter tas även med andra forskare. Någon

egentlig referensgrupp bedöms ej nödvändig för förstudien utan löpande kontakter tas

vid behov med BV/VTI-personal m fl. Det ovan nämnda "rekommendationsbrevet"

torde vara nödvändigt även i förstudien för att få uppgiftslämnarna välvilligt inställda.

Förstudien inleds i princip omgående och avrapporteras till BV senast 1993-03-31.

Huvudstudien enligt projektbeskrivningen ovan genomförs 1993-94 i samband med

BVs treåriga planeringscykel.
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