
Kostnadseffektivitet i regional pendeltågstrafik 
I sitt examensarbete, utfört i samarbete med konsultföretaget Systecon, har Filip Malmberg undersökt hur 
skattemedel och andra avgifter kopplade till finansieringen av kollektivtrafik tas bäst till vara för att skapa så hög 
samhällsnytta/allmännytta som möjligt 
Kostnadseffektivitet 
Kollektivtrafik och sjukvård är två huvudsakliga 
fokusområden för Sveriges olika landsting. Att 
vara kostnadseffektiv i utförandet av dessa 
tjänster är av vikt, inte bara för att sänka 
kostnaderna utan också för att få så hög 
allmännytta som möjligt för skattemedel och 
andra avgifter. I sektorer som dessa, där värdet av 
det som produceras inte enbart kan mätas i 
konsumenternas betalningsvilja visar det sig vara 
extra svårt att uppnå kostnadseffektivitet. Men 
vad är egentligen kostnadseffektivitet och hur nås 
det? Enkelt uttryckt kan kostnadseffektivitet 
beskrivas som balansen mellan ett högt 
presterande system och en låg kostnad för att 
uppnå detta. Det vill säga att uppnå maximal nytta 
för varje investerad krona, eller ekvivalent att 
betala så lite som möjligt för den prestation man 
får ut av systemet. För att undersöka vad som 
driver kostnadseffektivitet i kollektivtrafik måste 
båda sidorna av myntet undersökas, både vad som 
definierar ett högpresterande tågsystem och vad 
som driver kostnaderna i systemet. I studien tar 
Malmberg avstamp i tågsystemets kunder och 
konsumenter, alltså de som ska dra nytta av 
systemets prestationer.  
Kunder och konsumenter 
En betydligt bredare grupp än de faktiska 
användarna av kollektivtrafiken, det vill säga 
konsumenterna, drar nytta av ett välfungerande 
kollektivtrafiksystem. Faktum är att hela 
samhället kan beskrivas som kunder och 
intressenter av kollektivtrafiken som erbjuds av 
den regionala kollektivtrafiksmyndigheten. 
Faktorer för servicekvalitet 
Flertalet faktorer påverkar kunders och 
konsumenters upplevda servicekvalitet. Dessa är 
ibland svåra att specificera då det handlar om en 
upplevd känsla av exempelvis modernitet, 
bekvämlighet eller andra subjektiva upplevelser. 

Men av studien framgår det att den absolut 
viktigaste komponenten för hur samhället 
upplever kvaliteten på kollektivtrafik är 
tillförlitligheten till tjänsten. Förseningar och 
inställda turer skapar negativa upplevelser som 
snabbt sprider en negativ bild av servicen, även till 
folk som själva aldrig använder kollektivtrafiken. 
Fokusområde för kollektivtrafikmyndighet 
Baserat på både kundernas och konsumenternas 
uppfattning av servicekvalitet, den samlade 
kostnadsbilden samt hur en regional 
kollektivtrafikmyndighet har möjlighet att påverka 
dessa finner man i studien ett lämpligt 
fokusområde för ökad kostnadseffektivitet. Den 
regionala myndighet som ansvarar för att förse 
regionen med kollektivtrafik kan öka 
kostnadseffektiviteten främst genom att på olika 
sätt styra underhållsorganisationen och simultant 
optimera fordonsflottans storlek utifrån denna. 
Fordonens tillförlitlighet, underhållbarhet och 
underhållsmässighet ligger utanför 
avgränsningarna i studien. Givetvis måste 
kollektivtrafikmyndigheten i största möjliga mån 
se till så deras fordon fungerar så bra som möjligt 
med avseende på de faktorerna, både vid 
upphandling och genom att göra lämpliga 
modifieringar efter leverans. Men när väl fordonen 
är köpta och leverantörens åtagande är godkända 
har myndigheten liten möjlighet att påverka 
egenskaperna.  
Optimering av flera mål 
Att finna kostnadseffektivitet är ett typiskt 
flermålsoptimeringsproblem. Å ena sidan skall 
högsta möjliga kvalitet på den levererade tjänsten 
uppnås och å andra sidan skall betalningen för att 
få det utfört vara så liten som möjligt. När man 
inom matematik och ekonomi försöker finna 
lösningar till den här typen av matematiska 
problem talas det ofta om pareto-optimala 
lösningar. En pareto-optimal lösning definieras av 



att det inte går att förbättra ett av målen i 
problemet utan att göra ett annat mål sämre. I 
studiens kostnadseffektivitetsproblem innebär 
således detta att varje pareto-optimal lösning kan 
ses som en punkt som ger både:  
• Maximal service-kvalitet för en given 

kostnad eller budget. 
• Minimal kostnad för ett givet krav på 

servicens kvalitet. 
Naturligtvis finns det många lösningar som 
uppfyller dessa krav, samtliga kan i någon mening 
ses som optimala, vilken av dessa lösningarna är 
då bäst? En fråga att ställa sig blir då vilken av de 
kostnadseffektiva pareto-optimala lösningarna 
som ger mest samhällsnytta. 
Ett vanligt sätt att ta hänsyn till denna problematik 
är att sätta ett minimikrav på ett av målen och 
välja den lösningen där detta mål precis uppnåtts. 
Ett sådant mål kan till exempel vara den 
tillgängliga budgeten i ett investeringsprojekt. 
Problemet med detta är att en sådan budget 
oftast inte är satt med hänsyn till vad som är 
optimalt för samhället. För att göra det behövs ett 
annat tillvägagångsätt. Budgeten bör sedan i sin 
tur sättas utefter den samhällsoptimala lösningen. 
Nyttofunktionsmetoden 
Ett sådant tillvägagångssätt kan t.ex. vara att 
använda den så kallade nyttofunktionsmetoden; 
ett tillvägagångssätt där det används en 
nyttofunktion som översätter respektive mål till 
ett gemensamt nyttovärde. I studien översätts 
kvalitetsbrister i tjänsten, såsom misslyckade 
fordonsutsättningar eller förseningar, till en 
monetär kostnad. Genom att addera kostnaden 
för dessa kvalitetsbrister med kostnaden för att 
tillhandahålla en tågflotta samt underhåll av 
denna ges en nyttofunktion. Minimum av denna 
ger en optimal lösning. Denna lösning är, om 
nyttofunktion valts på ett sätt som fångar 
samhällets förväntningar och behov, 
samhällsoptimal. 

Ett optimeringsproblem för maximal 
kostnadseffektivitet 
Genom att formulera en matematisk modell för av 
hur ett givet tågsystem driver kostnadseffektivitet 
kan, om modellen är tillräckligt lik det verkliga 
problemet, optimala lösningar till båda problem 
härledas genom att optimera modellen.  
Optimeringsproblemet som formuleras i studien 
bygger på att det definieras en sannolikhets-
funktion för antalet fordon som befinner sig i 
depån för att underhållas under rusningstrafik. 
Funktionen kan definieras och skrivas som: 
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Det vill säga, sannolikheten att i tåg befinner sig i 
depån för underhåll vid en given tidpunkt på grund 
av ett underhållsbehov. Denna sannolikhet kan 
sedan räknas om till en sannolikhet att misslyckas 
med att sätta fordonen i trafik. 
En kostnad kopplas sedan till ett sådant fordons-
utsättningsmisslyckande för att den förväntade 
kostnaden för fordonsbrister ska kunna beräknas, 
alltså samhällskostnaden för tjänstens främsta 
mått av kvalitetsbrist. 
Risken för fordonsbrist är såklart direkt beroende 
av storleken på fordonsflottan och effektiviteten i 
underhållsorganisationen. Genom att lägga till 
kostnaden för fordon och underhåll i 
optimeringsproblemet kan formuleringen 
användas för att ta fram en samhällsoptimal 
fordonsflotta och underhållslösning. 
Simuleringsmodell för att ta fram 
sannolikhetsfunktionen 
I studien används en datordriven simulerings-
modell av tågsystemet för att empiriskt ta fram 
sannolikhetsfunktionen för antalet fordon som 
befinner sig i depån under rusningstrafik. Ett 
tågsystem är allt för komplext för att en sådan 
funktion ska gå att ta fram analytiskt och det är för 
dyrt att göra sina test på det riktiga systemet. 
Modellen används för att simulera underhåll och 
trafikutsättningar givet indata-parametrar såsom 
underhållsplaner, tillförlitlighetsdata och 
trafikprofiler samt variabler som till exempel 
storlek på fordonsflotta och arbetsskift i depån. 



 
Figuren ovan visar ett exempel på sannolikhetsfunktionen 
för antal tåg i depå vid tidpunkten för morgon- respektive 
kvällsrusningstrafik. 

Hög tidsåtgång för simuleringar 
Händelsestyrda datordrivna simuleringar av 
komplexa system medför ofta ganska datorkraft-
sintensiva beräkningar. Varje gång målfunktionen 
utvärderas måste en ny simuleringsmodell 
initieras med de indata-variabler som ingår i 
målfunktionen. Det är således viktigt att minimera 
antalet funktionsutvärderingar som krävs för att 
finna det optimala värdet på målfunktionen. 
I studien formulerades en algoritm som utnyttjar 
inneboende egenskaper i systemet, som t.ex. att 
ett färre antal fordon i flottan alltid bör ge en 
högre risk för misslyckade fordonsutsättningar, för 
att minimera antalet utvärderingar av 
målfunktionen innan det optimala värdet är 
funnet. 
I den praktiska case-studien baserat på ett riktigt 
fall från svensk regional pendeltågstrafik visar sig 
algoritmen fungera väl och endast tre 
funktionsutvärderingar, det vill säga 
simuleringskörningar, behövdes för att hitta den 
optimala storleken på fordonsflottan, givet en viss 
underhållsorganisation.     
Resultat av fallstudien 
Fallstudien visade med tydlighet att det inte är 
kostnadseffektivt att ha allt för många 
reservfordon för att utföra underhåll på parallellt 
med trafikutsättningen.     Istället bör underhåll i 

väldigt stor utsträckning utföras på helger och 
natt, när stora delar av flottan står avställd. Detta 
resultat kan tyckas självklart men många 
underhållsorganisationer har vant sig vid stora 
fordonsreserver och är därför motvilliga till att 
arbeta på tider som anses obekväma.   Eftersom 
den regionala kollektivtrafikmyndigheten inte har 
direkt kontroll över hur underhållsorganisationen 
utför sitt arbete kan en simuleringsmodell, som 
den som togs fram i studien, vara en utmärkt 
gemensam hållpunkt i förhandlingar och 
diskussioner mellan underhållaren och 
kollektivtrafiksmyndigheten kring underhållet av 
fordonsflottan.  

 
Figuren visar totalkostnaden för fordonsbrist fordonsflotta 
för olika antal ”reservfordon” samt två olika 
underhållslösningar givet en viss bristkostnadsfunktion. 

KPI för styrning av kostnads-effektivitet 
Antalet fordon som underhålls i depån under 
rusningstrafik är också en utmärkt ”Key 
performance indicator” för hur väl 
underhållsorganisationen utför sitt arbete. Med 
fördel används detta mått när kontrakt skrivs med 
underhållsleverantören Till exempel kan det 
inkluderas ett bonussystem för att ge 
underhållaren mer betalt om de lyckas hålla fler 
fordon tillgängliga för trafikutsättning i 
rusningstrafik och/eller en straffavgift om de har 
fler fordon inne för underhåll i depån. Återigen är 
simuleringsmodellen och den matematiska 
modellen ett utmärkt hjälpmedel för att styra och 
besluta om detta. 


