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Underlagsrapport PM 7: Resande och ekonomi
Arbetet med Målbild Tåg 2035 – utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland – finns
dokumenterad i en huvudrapport. Målbilden skall säkerställa utvecklingen av en stärkt region
med hög tillgänglighet mellan regionhuvudorter och kommuner i enlighet med ”Vision Västra
Götaland”. Målbilden skall ge vägledning åt Västtrafik att planera för tågtrafikens framtida
utbud, underlag för fordonsinvesteringar och underlag för att beskriva behovet av framtida
infrastruktur. Utredningsarbetet har varit omfattande och för att hålla nere huvudrapportens
omfattning finns ett antal underlagsrapporter enligt beskrivning nedan:
PM 1: Vägledning för att utarbeta Målbild Tåg 2035
PM 2: Tågtrafikering
PM 3: Duospårvagn i Sjuhärad
PM 4: Fordonsbehov
PM 5: Reducerad busstrafik
PM 6: Infrastrukturåtgärder
PM 7: Resande och ekonomi
PM 8: Västlänken
Den rapport du för närvarande håller i handen är markerad med fet stil.
Underlagsrapporten är skriven av:
Ingemar Bengtsson, Västtrafik
Jan Efraimsson, Västra Götalandsregionen
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1. Inledning
Enligt beslut i kollektivtrafiknämnden skall målbildens inriktning vara att uppnå minst en
trefaldig resandeökning under åren 2006-2035. För att klara en sådan ökning krävs utökad
tågtrafik och uppgraderad infrastruktur. Denna PM visar nuvarande tågresor i Västra Götaland
samt ökningstal i olika stråk. Det finns olika stor potential i de olika stråken i Västra Götaland.
I PM:en visas också en bedömning av kostnader, intäkter och driftbidrag från samhället för att
nå målbilden.

En trefaldig resandeökning av tågresandet är en stor utmaning. När tågtrafiken byggs ut
kommer parallellgående busstrafik att reduceras. Här får vi en omfördelning av resandet från
buss till tåg. Grovt kan de tillkommande tågresenärerna indelas i följande tre grupper:




Överflyttat bussresande till tåg
Överflyttat bilresande till tåg
Nygenererat resande
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2. Nuvarande och framtida resande
2.1 Tågresenärerna reser femtio varv runt jorden
Under en dag görs i nuläget ungefär 50–55 000 resor med region- och pendeltåg i Västra
Götaland. Hälften av resorna görs med regiontågen och hälften med pendeltågen i
Göteborgsområdet. Medelreslängden för regiontågen är 70 km och för pendeltågen 25 km. Det
innebär att tågresenärernas totala reslängd under en medelvardag motsvarar en sträcka på mer
än femtio varv runt jorden. Tågresandet utgör 7 procent av Västtrafiks totala resande och hela
32 procent av den totala reslängden mätt i personkilometer.

2.2 Resandemål 2010-2035
År 2010 uppgick tågresandet i Västra Götaland till 50-55 000 resor under en medelvardag.
Ungefär hälften av resandet skedde med de två pendeltågslinjerna i Göteborgsområdet och
hälften av resor med regiontågslinjerna. Resandemålet år 2035 är 130 000 tågresor, vilket
faktiskt motsvarar antal tågresor i Skåne idag. I nedanstående diagram visas resandemål för
åren 2020, 2028 och 2035.

Antal resor per vardag 2010‐2035
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Tågresandet totalt per vardag 2010-2035
Resandet har beräknats stråkvis för de olika åren med hänsyn tagen dels till vilken trafikering
som är nödvändig för att en stegvis utveckling mot målet 2035 ska ske, dels vilken trafikering
som är möjlig med hänsyn till begränsningar i infrastrukturen. Särskilt stora resandeökningar
beräknas ske 2028 när Västlänken, tillsammans med andra infrastrukturinvesteringar, tas i drift
samt 2035 när Götalandsbanan förutsätts vara klar. Resandet mellan dessa större steg förväntas
öka mer linjärt i mindre steg.
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2.3 Fördelning av resandet i de olika stråken
Nedan redovisas antal resor i olika stråk en medelvardag 2010 samt mål för 2035. Alla resor i
den upphandlade trafiken ingår och dessutom alla resor i fjärrtåg som sker på Västtrafiks
färdbevis. Resor som i sin helhet sker utanför regionen är inte medräknade, vilket gäller dagens
linjer till Jönköping, Varberg, Örebro, Oslo samt Öresundsregionen.

RESANDE 2010
antal resor
per vardag

RESANDE 2035
antal resor
per vardag

Strömstad–Göteborg

3 800

6 200

Oslo/Karlstad/Tvåstad–Göteborg

4 200

8 000

Örebro/Skövde/Jönköping–Gbg

6 500

12 000

Kalmar/Jönköping/Borås–Göteborg

2 600

12 000

600

1 500

Varberg–Borås

1 000

2 000

Kinnekulletåget

1 400

2 800

Uddevalla–Herrljunga–Borås

2 200

4 000

Töreboda–Falköping–Jönköping

2 200

3 000

Summa regiontåg

24 500

51 500

Kungsbacka–Göteborg

16 000

37 000

Alingsås–Göteborg

13 200

28 000

Älvängen-Göteborg

-

13 500

Summa pendeltåg

29 200

78 500

Totalt

53 700

130 000

Öresundståg: Kungsbacka–Gbg

Antal tågresor per vardag uppdelat per stråk
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3. Ekonomi
3.1 Allmänt
Ett genomförande av Målbild Tåg 2035 innebär en kraftfull utökning av både region- och
pendeltågstrafik. Även tågtrafiken över länsgränsen kommer att utökas. Den spårburna trafiken
kommer att utgöra stommen i ett långsiktigt hållbart kollektivtrafiksystem. En del
parallellgående expressbusstrafik kommer att ersättas med tågtrafik, till exempel mellan Borås
och Göteborg.
De faktorer som påverkar ekonomin vad avser produktionsvolymer och kapitalkostnader för
fordon redovisa separat i underlagsrapporterna PM 2: Tågtrafikering, PM 4: Fordonsbehov och
PM 5: Reducerad busstrafik.

3.2 Förutsättningar för kostnads- och intäktskalkyl
Produktionsberäkning
Produktionsberäkningen har gjorts linjevis för måndag-fredag, lördag och söndag för ett
genomsnittsår. Beräkningar har genomförts för 2020, 2028 samt 2035. Såväl tågkilometer som
vagnkilometer har beräknats, d v s hänsyn har tagits till ökad kapacitet med flera
sammankopplade tåg i samma tur. Beräkning har också gjorts av antalet sittplatskilometer för
de olika linjerna. Produktionsberäkning har gjorts för trafiken inom Västra Götaland samt till
ändpunkterna i de fem grannlänen. Ungefär 10 % av tågtrafikproduktionen ligger utanför
länsgräns och förutsätts i kalkylen finansieras av våra grannlän. Här krävs särskild förhandling
längre fram. I huvudrapporten redovisas därför produktionsberäkning inom Västra Götaland.
Nedan visas antal tågkilometer och sittplatskilometer för de olika åren.

Tågkilometer milj km
Sittplatskilometer, milj km
Antal tågfordon

2010

2020

2028

2035

15,0

24,0

32,4

39,0

2 000

3 500

5 300

6 500

68

126

145

179

Antal tågkilometer, sittplatskilometer och tågfordon

Kapitaltjänstkostnad för fordon
Behovet av tågfordon har beräknats med hjälp av schematiska omloppsplaner linje för linje.
Äldre fordon i X10-familjen (se PM 4: Fordonsbehov) har förutsatts ha 35 års livslängd.
Anskaffningskostnad för tågfordon baseras på dagens kostnadsnivåer. Som exempel kan
nämnas att ett trevagnars Reginatåg kostar idag ca 110 mnkr och ett pendeltåg X61 65-70 mnkr.
Kapitalkostnad per tågfordon har beräknats med rak avskrivning på 25 år samt en räntesats
motsvarande 3 procent. För befintliga fordon har faktiskta avskrivningskostnader använts.

Rörlig kostnad per kilometer
Rörlig kostnad per tågkilometer har antagits till 45 kr och multipelkilometer (tillkopplade
fordon) till 35 kr.
Parallellgående busstrafik
Uppskattningar har genomförts av hur mycket den parallellgående busstrafiken kan reduceras.
Antal busskilometer och kostnadsreduceringar har beräknats för de olika årtalen framåt i tiden.
Totalt bedöms att busstrafiken kan reduceras med 15 milj. busskilometer år 2035. Kostnad per
busskilometer har uppskattats till 15 kr.
Duospårvagn
Duospårvagn mellan Borås och Göteborg på den gamla Boråsbanan bör utredas vidare.
Kostnaden har inte beräknats.
Tågtrafik över länsgräns
Tågtrafik som sker över länsgränsen förutsätts medfinansieras av respektive grannlän. Kalkylen
omfattar drift- och kapitalkostnader för trafik fram till länsgränsen. För trafikarbete som sker på
andra sidan länsgränsen förutsätts finansiering av respektive grannlän. Här krävs att en särskild
fördelningsmodell upprättas.
Biljettintäkter
Biljettintäkterna är beräknade enligt Västtrafiks nuvarande fördelningsmodell bl a för
intäktsfördelning mellan olika trafikslag. Intäkterna ökar årligen proportionellt mot
resandeökningen. Nuvarande prisnivå förutsätts i kalkylen gälla även i framtiden.
Prisnivå
Trafikens ekonomi redovisas i 2012 års prisnivå, samt exklusive moms.
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3.3 Kalkylsammanställning
Kalkylen har genomförts på en övergripande nivå och ger en indikation på målbildens
kostnader, intäkter och underskott. För att genomföra målbilden, det vill säga att realisera
trafiken, krävs ytterligare investeringskalkyler och beslutsunderlag.

EFTERFRÅGAN, RESOR
Antal tågresor/dag
Antal tågresor/år (milj)
UTBUD, FORDONSKILOMETER (milj/år)
Antal tågkilometer
Antal busskilometer, minskning
UTBUD, SITTPLATSKILOMETER (milj/år)
Tåg, antal sittplatskilometer
Buss, minskning av antal sittplstkilometer
Netto, sittplastkilometer tåg och buss
FORDONSBEHOV
Antal tågfordon
EKONOMI, ENDAST TÅGTRAFIK (mnkr/år)
Trafikkostnad
Biljettintäkter
Underskott
Täckningsgrad %
EKONOMI TÅGTRAFIK
OCH MINSKAD BUSSTRAFIK (mnkr/år)
Trafikkostnad
Biljettintäkter
Underskott
Täckningsgrad %

2010

2020

2028

2035

50000
15,0

80000
24,0

108000
32,4

130000
39,0

11,0

16,1
5,0

22,7
10,0

27,9
15,0

2000
2000

3470
300
3170

5300
680
4620

6460
900
5560

68

130

150

180

650
395
255
61%

1300
750
550
58%

1990
1020
970
51%

2330
1220
1110
52%

650
395
255
61%

1200
750
450
63%

1760
1020
740
58%

2030
1220
810
60%

Kalkylsammanställning

Underskottet år 2010 uppgår 255 mnkr. År 2035 bedöms underskottet öka till 810 mnkr.
Ökningen blir därmed ca 550 mnkr, prisnivå 2012.
Den förhållandevis stora ökningen av tågtrafikens kostnad fram till år 2035 beror bland annat
på att en del expressbusstrafik ersätts med bekväm, snabb och dyrare tågtrafik. Dessutom är
huvuddelen av dagens tågfordon delfinansierade med statsbidrag. Bedömningen är att det inte
kommer att utgå statsbidrag till framtida fordonsinvesteringar och statsbidrag har därför inte
lagts in i kalkylen. Idag är en del av de befintliga tågfordonen förhållandevis gamla. Flera är
t ex 28 år gamla. Det innebär i praktiken att fordonsflottan successivt behöver förnyas och att
tågtrafiken kommer att belastas med högre kostnader även vid oförändrad trafikvolym.
Ett förverkligande av målbilden innebär att tågtrafikens andel av Västtrafiks totala verksamhet
kommer att öka. År 2010 utgjorde tågtrafikens kostnad 11 procent av Västtrafiks totala
omsättning. År 2035 bedöms denna andel vara ca 17 procent.
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Bilaga 1: Befolkning i tätorter utmed nuvarande järnvägsstråk
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Bilaga 2: Antal boende inom 1 500 meters radie ifrån tågstation
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Bilaga 3: Antal förvärvsarbetande inom 600 meters radie ifrån
tågstation
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Bilaga 4: Totalt antal personresor mellan SAMS-områden
oberoende trafikslag. Resorna är utfördelade på
kollektivtrafiknätet.
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Bilaga 5: Länkbelastning, antal tågresor med pendeltåg under
en vardag
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Bilaga 6: Länkbelastning, antal tågresor med regiontåg under
en vardag
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Bilaga 7: Hållplatsbelastning, antal påstigande resenärer på
pendeltåg under en vardag
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Bilaga 7: Hållplatsbelastning, antal påstigande resenärer på
regiontåg under en vardag
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