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1 Förord 
Examensarbetet är en uppsats inom ramen för Lantmäteriingenjörsprogrammet vid 
Högskolan Väst. Uppsatsen är på C-nivå innebärande 10 poäng.  

 

Att få skriva ett examensarbete som det avslutande momentet inom ramen för 
lantmäteriprogrammet vid Högskolan Väst är ett privilegium. Privilegiet består i att 
självständigt få lösa ett praktiskt problem med hjälp av ny och ”gammal” kunskap. 
Förslaget på examensarbete har tagits fram av Leif Norell på Lantmäteriverket. Leif har 
också varit handledare och stött mig på ett konstruktivt sätt. Barbro Ovrèn och Annika 
Dahlqvist, Banverket Väst har varit mina praktiska handledare som lotsat mig igenom den 
labyrint av förrättningar som har funnits att tillgå. De har också fungerat som mina 
bollplank. Peter Brynte har varit en engagerande samtalspartner som lyssnat och fått mig 
att reflektera djupare. På så sätt har jag kommit vidare i mina tankar och formuleringar. 

Till alla fyra vill jag framföra mitt varma och uppriktiga tack! 

 

 
 
Svante Dolff
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Abstract 
This Master of Science Thesis with the title, On the participation of The National Board of 
Railway of Sweden in joint road facilities, with examples from properties for National 
Board of Railway, is written by Svante Dolff at the Institute of Technology (HV) in 
Trollhättan, Sweden, Real Estate Planning and Land Law. The purpose of the thesis is to 
postulate calculations algorithms for common facilities where there is a private owned way 
involved. 

Through an inventory of 200 cadastral railway procedures by The National Board of 
Railway have primary information been analysing statistical and by traditional methods and 
calculations algorithms for common facilities have come forward. Two plants real estate 
has been deduced and models have calculated for these real estates. The models have been 
analysing and compare with the statistical approach. A logical consequence by the 
derivation of the models for plant real estate is that the accepted models for permanent real 
estates and for weekend cottages have been analysing. I have also suggested that the 
common models should change by three reasons: 

 

• Passenger transportation mileage and freight transportation mileage have 
increase pronounced during the latest decennium. 

 

• Changes by standards of transportation have take place compare to how the 
transportation have been organized under 1950´s – 1960´s. 

 

• By a theoretical perspective tonne kilometre method demand that the real estate 
which are in calculations algorithms are uniform  

 

The changes by standards of transportation and the changes by passenger transportation 
mileage and freight transportation mileage have conduct too suggestion a widen approach. 

The conception, plant real estate introduce together with a proposal by a general model 
how to calculate models for the conception, plant real estate 

Finally this Master of Science Thesis conclude as a logical consequences by the above in a 
table proposals how existing real estate and how the conception, “anläggningsfastighet” 
(plant real estate) should be calculate and model.  
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A proposal in table form, for new calculate models for real estate such plant real estates,  
weekend cottages and detached house:

Detached house 2100 ton/year  

Weekend cottage, intensive use 1300 – 1600 ton/year 

Weekend cottage, normal use 700 ton/year 

Weekend cottage, low use  400 ton/year 

Plant real estate, intensive use 1000 ton/year 

Plant real estate, normal use 600 ton/year 

Plant real estate, low use 300 ton/year 

Site with no building 100 ton/year 
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Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet har varit att ta fram beräkningsschabloner eller 
beräkningsprinciper för trafik som alstras av Banverkets fastigheter. 

Detta har gjorts genom en inventering av över 200 järnvägsförrättningar hos Banverket 
Väst. Ur detta material har hämtats cirka 100 anläggningsförrättningar där mer än sextio 
förrättningar innehåller uppgifter om tonnage i enlighet med den vedertagna 
tonkilometermetoden. Cirka femtio fastigheter innehåller uppgifter om andelstal. Materialet 
har analyserats statistiskt och en empirisk beräkningsschablon har tagits fram. Två 
anläggningsfastigheter har härletts och schabloner beräknats för dessa fastigheter. 
Beräkningsschablonerna har analyserats och jämförts med det statistiska angrepps sättet. 
Förslag på beräkningsprinciper för Banverkets anläggningsfastigheter har lämnats.  

 

En logisk konsekvens av härledningarna av beräkningsschablonerna för 
anläggningsfastigheterna är att de idag vedertagna schablonerna för permanent respektive 
fritidsfastigheter har analyserats. Förslag på förändringar av dessa schabloner har framförts 
av tre skäl: 

 

• persontransportarbetet och godstransportarbetet har ökat markant under de 
senaste decennierna  

 

• en förändring av transportmönstret har skett jämfört med hur transporterna 
organiserades under 1950 talet och början av 1960 – talet 

 

• tonkilometermetoden kräver ur ett teoretiskt perspektiv att de fastigheter som 
ingår i beräkningarna är relativt enhetliga  
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Förändringarna i transportmönstret och i person- och godstransportarbetet leder till att ett 
vidgat synsätt föreslås. Begreppet anläggningsfastighet introduceras tillsammans med ett 
förslag på en generell modell för schablonisering av begreppet anläggningsfastighet. 
Examensarbetet sammanfattar som en konsekvens av ovanstående i följande tabell, förslag 
till nya schabloner för existerande fastigheter och förslag på schabloner för begreppet 
anläggningsfastighet.  

 

Tabell över olika fastigheter och förslag till nya beräkningsschabloner 

 

Permanentbostad 2100 ton per fastighet och år 

Fritidsbostad, intensivt utnyttjande 1300 – 1600 ton per fastighet och år

Fritidsbostad, normalt utnyttjande  700 ton per fastighet och år 

Fritidsbostad, lågt utnyttjande  400 ton per fastighet och år 

Anläggningsfastighet, besöksfrekvens 2 ggr/vecka 1000 ton per fastighet och år 

Anläggningsfastighet, besöksfrekvens 1 ggr/vecka 600 ton per fastighet och år 

Anläggningsfastighet, besöksfrekvens ½  vecka 300 ton per fastighet och år 

Obebyggd fastighet 100 ton per fastighet och år 

 

 

 

 

 

 

Utgivare:  Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Institutionen för teknik, matematik och 
datavetenskap, Box 957, 461 29 Trollhättan 
Tel: 0520-47 50 00  Fax: 0520-47 50 99 Web: www.hv.se 

Handledare: Leif Norell, Lantmäteriverket 
Nivå: C-nivå Poäng: 10 
Datum: 2007-01-06 
Nyckelord: gemensamhetsanläggning, andelstal, järnväg, statistik, tonkilometermetoden, 

tonnage.  
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 
I samband med att järnvägar byggs inrättas ofta gemensamhetsanläggningar för vägar. 
Banverket använder vägarna för bland annat tillsynsresor, resor till signal- och 
bomanläggningar, för resor till ställverk, till transformatorer och till tunnelbesiktningar 
etcetera. Det finns idag inga schabloner eller beräkningsmetoder för att bestämma den 
trafikmängd som alstras av Banverkets trafik.  

2.2 Mål  
Syftet med examensarbetet är att ta fram beräkningsschabloner eller beräkningsprinciper 
för trafik som alstras av Banverkets fastigheter. Examensarbetet är en logisk utveckling av 
det arbete som inleddes för drygt 10 år sedan med LMV-Rapport 1995:11, Underlag för 
beräkning av andelstal enligt tonkilometermetoden.1

2.3 Avgränsningar 
Examensarbetet avgränsas av förrättningar enligt anläggningslagen där andelstal har 
beräknats eller uppskattas i enligt med tonkilometermetoden. 

2.4 Uppläggning 
Examensarbetet Andelstal för Banverkets nyttjande av vägar innehåller några 
huvudmoment. I kapitel åtta redovisas en sammanställning av anläggningsförrättningar som 
studerats hos Banverket Väst tillsammans med en statistisk analys av materialet. I kapitel 
nio sker teoretiska beräkningar för några typiska Banverksfastigheter. I kapitel tio jämförs 
och analyseras de båda ovan angivna ansatserna. Där återfinns också resultat och 
rekommendationer till fortsatt arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Underlag för beräkning av andelstal enligt tonkilometermetoden, Leif Norell, LMV-rapport 
1995:11, Gävle Lantmäteriverket 
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3 Banverkets behov av vägar  

3.1 Allmänt 
Sveriges vägnät består av 9 800 mil statliga vägar, 3 6 00 mil kommunala gator och vägar 
och cirka 28 400 mil enskilda vägar.2

Figur 3.1. Väglängder i km. 2

 

3.2 Behovet av vägar 
Det kan givetvis uppfattas som paradoxalt att Banverket bygger vägar. Men Banverket 
bygger vägar av flera anledningar. En mycket vanligt anledning och kanske det viktigaste 
skälet till att Banverket bygger vägar, är att Banverket bygger bort plankorsningar av 
säkerhetsmässiga skäl. Varje år omkommer nästan 10 personer i olyckor vid 
plankorsningar.3 I samband med att Banverket medvetet satsar på att bygga bort 
plankorsningar kommer Banverket att bygga ersättnings vägar. Vägarna ersätter gamla 
övergångsservitut och trafiken leds på så sätt parallellt med järnvägen till den nya 
”plankorsningen” som kan vara en bro eller tunnel. Den mest förekommande metoden 
juridiskt för att ersätta övergångsservituten är fastighetsreglering se vidare avsnitt 4.4.  

Banverket bygger också ny järnvägskapacitet företrädesvis i form av dubbelspår. Nyligen 
har exempelvis Västkustbanan byggs ut till dubbelspår i flera olika etapper. En annan 
utbyggnad som pågår för fullt är Göteborg – Trollhättan. Under det senaste decenniet har 
flera stora nybyggen av järnvägar skett. En välkänd och omdiskuterad nybyggnad är Bottnia 
banan. 

Vid nybyggen tillämpas metodiken med järnvägsplan enligt Lag om byggande av järnväg, 
för att erhålla behövlig mark, se mera under avsnitt 4.2 nästa sida. Även 
Expropriationslagen (ExL) aktualiseras, mera om detta i avsnitt 4.5. 

Vid järnvägsbyggen uppstår det alltid behov av både tillfälliga vägar och mera permanenta 
vägar. Banverket använder vägarna för resor i syfte att utöva tillsyn och lättare felavhjälp- 

ning samt underhåll. Anläggningar som besöks är bland annat signal- och bomanläggningar, 
ställverk, transformatorer och tunnlar. 
2 Tillgänlig: <http://www.revriks.se/[2006-11-24] 

3 Tillgänlig: <http://www.revriks.se/OLA/pressinbjudanOLA.pdf/[2006-11-26] 
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4  Relevanta lagrum 

4.1  Allmänt 
I föregående kapitel belystes varför Banverket bygger vägar och också översiktligt vilka 
lagrum som berörs. Detta kapitel syftar till att fördjupa kunskapen om vilka lagrum som är 
relevanta vid Banverkets byggnationer av vägar.  

4.2  Lag om byggande av järnväg  
Lag (1995:1649)4 om byggande av järnväg (LBJ) innehåller bestämmelser om planering av 
järnvägsbyggande samt genomförandet vid byggandet av järnvägar. Det svenska 
järnvägsnätet som omfattar 1000 mil järnväg5 är lokaliserat till särskilda järnvägsfastigheter, 
fortsättningsvis kallade linjefastigheter, till skillnad mot vad som gäller för de svenska 
vägarna. Den som vill bygga en järnväg skall upprätta en järnvägsplan. En speciell 
markåtkomstfråga i samband med järnväg är upphävande av överfartsservitut i syfte att 
stänga plankorsningar mellan väg och järnväg. För upphävande av överfartsservitut kan 
man upprätta en järnvägsplan, men vanligare är att plankorsningsfrågor hanteras direkt vid 
en förrättning enligt fastighetsbildningslagen (FBL) se vidare avsnitt 4.4.  

4.3 Anläggningslagen 

4.3.1 Allmänt  

Det framgår tydligt av avsnitt 2.1 att det enskilda vägnätet i Sverige är mycket stort, det är 
cirka tre gånger så stort som det statliga och kommunala vägnätet. Enskilda vägar har 
existerat länge i vårt land. Dessa enskilda vägar var tidigare i juridisk mening ofta 
allmänningar eller samfälligheter. Idag är huvudregeln att enskilda vägar bildas genom en 
anläggningsförrättning men även servitut kan bildas. I regel sker det en förrättning som 
innehåller dels ett fastighetsreglerande moment, dels, en anläggningsförrättning.  

Den enskilda vägen, anläggningen eller med ett annat ord gemensamhetsanläggningen ägs 
tillsammans med andra fastigheter. Ägandeformen kallas för anläggningssamfällighet. 
Förvaltningen är vanligen organiserad genom samfällighetsförening som är en specialform 
av ekonomisk förening. 

VA-ledningar och andra kompletterande VA-anordningar som är gemensamma för två eller 
flera fastigheter tillsammans med väg utgör den mest frekventa nyttigheten i 
gemensamhetsanläggningar.6

4 Lag (1995:1649) om byggande av järnväg 

5 Eije Sjödin, Peter Ekebäck, Thomas Karlbro och Leif Norell, Markåtkomst och ersättning, För 
bebyggelse och infrastruktur, Upplaga 1:1, Norstedts Juridik AB, Stockholm 

6 Thomas Kalbro, Markexploatering, Juridik, ekonomi, teknik och organisation, Upplaga 2:3 2005, 
Norstedts Juridik AB, Stockholm  
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4.3.2 Gemensamhetsanläggning 

Det grundläggande kravet för att en anläggning skall kunna vara en 
gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen, AL7 är att anläggningen tillgodoser ett 
ändamål av stadigvarande betydelse för fastigheterna. 

 

 1 § 1 st. AL 

 Enligt denna lag kan inrättas anläggning som är gemensam för flera fastigheter och 
 som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem 
 (gemensamhetsanläggning). Fråga om gemensamhetsanläggning prövas vid 
 förrättning. 

 

Gemensamma vägar som beskrivits ovan är ett gott exempel på 
gemensamhetsanläggningar. Andra exempel är parkeringsplatser, bryggor och lekplatser. 

4.3.3 Andelstal 

Att bygga en väg, en gemensamhetsanläggning är alltid förenat med kostnader. 
Kostnaderna skall betalas av de fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen. För att 
fördela kostnaderna på ett skäligt sätt bestäms två fördelningsnycklar i 
anläggningsförrättningen. Fördelningsnycklarna är utförande och drift. Inom varje 
fördelningsnyckel bestäms särskilda andelstal för respektive fastighet. I praktiken handlar 
det om att procentuellt bestämma vilken nytta de ingående fastigheterna har av vägen. 
Denna nytta utrycks som ett andelstal för utförande. Utförandeandelstalet uttrycker även 
varje fastighets ägande andel i anläggningen. 

Bestämmelsen i 15 § 2:a stycket AL lyder:  

”Andelstal fastställes även i fråga om kostnaderna för anläggningens drift. Sådant andelstal 
bestämmes efter vad som är skäligt med hänsyn främst till den omfattning i vilken 
fastigheten beräknas använda anläggningen. Om det är lämpligt, kan föreskrivas att 
kostnaderna i första hand skall fördelas genom att avgifter uttages för anläggningens 
utnyttjande. Grunderna för beräkningen av sådana avgifter fastställs vid förrättningen.” 

Av ovanstående förstås att ett driftsandelstal skall bestämmas i förhållande till fastighetens 
beräknade användning av anläggningen. Detta kan till exempel motivera att en 
fritidsbostadsfastighet skall ha ett lägre driftsandelstal än en permanentbostadsfastighet i en 
gemensamhetsanläggning som består av vägar. 

 
7 Anläggningslagen, Lag (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen 
(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 
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4.4 Fastighetsbildningslagen 
För att en fastighet skall anses lämplig för sitt ändamål krävs i allmänhet vägar. I 3:1 
fastighetsbildningslagen (FBL)8 finns det allmänna villkoret för fastighetsbildning, det 
framgår nedan:  

 
1 § Fastighetsbildning skall ske så, att varje fastighet som nybildas eller ombildas blir med 
hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål. 
Härvid skall särskilt beaktas att fastigheten får en lämplig utformning och tillgång till 
behövliga vägar utanför sitt område. Om fastigheten skall användas för bebyggelse skall 
den vidare kunna få godtagbara anordningar för vatten och avlopp. 

Fastighetsbildning får inte äga rum, om den fastighet, som skall nybildas eller ombildas för 
nytt ändamål, inte kan antas få varaktig användning för sitt ändamål inom överskådlig tid. 
Fastighetsbildning får inte heller äga rum, om ändamålet med hänsyn till sin art och övriga 
omständigheter bör tillgodoses på något annat sätt än genom fastighetsbildning. 

 
Linjefastigheter skall med andra ord vara varaktigt lämpade för sitt ändamål. 
Förrättningslantmätaren skall i förrättningen väga de olägenheter, främst buller och 
vibrationer som kan uppstå när linjefastigheter bildas mot den nytta som också uppstår. 
Nyttan kan sägas bestå av ett allmänt kommunikationssystem som är miljövänligt och kan 
innebära avsevärda tidsvinster.  

4.5 Expropriationslagen 
Genom expropriation kan en fastighet eller en del av en fastighet tas i anspråk med 
äganderätt, nyttjanderätt eller servitut. Det ändamål för vilken expropriation får ske är 
bland annat tätbebyggelse, samfärdsel och transport, försvarsändamål, vanvårdad fastighet, 
historiska och kulturella ändamål, naturvård och friluftsliv. Det är numera sällsynt att 
fastigheter exproprieras för samfärdsel och transportändamål. Innan (FBL)8 och (LBJ)4 
kom var dock expropriation den gängse metoden för att komma åt marken.  

Expropriationslagens (ExL)9 ersättningsregler är tillämpliga då mark tas i anspråk för 
järnvägar enligt FBL eller LBJ.  

 
8 Fastighetsbildningslag (1970:988) 

9 Expropriationslag (1972:719) 
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5 Tonkilometermetoden, bakgrund, fakta och 
utveckling 

Ett grundläggande syfte med examensarbetet är att belysa tonkilometermetoden10 och dess 
användbarhet för att bestämma andelstal för Banverkets fastigheter. Ett annat syfte är att ta 
fram schablonvärden som grund för tillämpningen i det sammanhanget. 

5.1 Metodens matematik 
Teoretisk kan tonkilometermetoden beskrivas som multiplikativ. Den finns beskriven i PM 
Promemoria 1975-08-18. Tre faktorer multipliceras med varandra för att det relevanta 
transportarbetet som respektive fastighet alstrar skall beräknas. De tre faktorerna är  

1. den sammanlagda årliga vikten i ton som kan knytas till fastigheten antingen genom 
beräkningar eller genom att använda vedertagna schabloner 

2. den längden som vikten åker på, i homogena områden kan den sättas till 1. 

3. utnyttjandegraden = 1 vid en utfartsväg, finns flera alternativ fördelas 
utnyttjandegraden efter denna variation 

Matematiskt ser ovan nämnda samband ut som: 

Vikt [ton] * väglängd [km] * utnyttjande grad => transportarbete [tonkm] 

5.2 Metodens bakgrund 
Transportarbete är en storhet, ett mått som används inom transport- och 
infrastrukturforskning för att beteckna den förflyttning av passagerare eller gods en 
transporttjänst utför. Transportarbetet delas in i person- och godstransportarbete. 
Persontransportarbetet mäts i personkilometer - antal personer som färdas i till exempel ett 
fordon, multiplicerat med antalet resta kilometer för var och en. Godstransportarbetet mäts 
i tonkilometer - varje godsenhets massa i ton multiplicerat med transportsträckan i 
kilometer för var och en enhet.  

Tonkilometermetoden finns beskriven i Promemoria 1975-08-18 Beräkning av andelstal vid 
vägförrättningar enligt anläggningslagen. Metoden nämns i de dåvarande 
Lantmäteristyrelsens promemorior 1963-06-27 och 1965-10-05 angående vissa 
rekommendationer om beräkning av andelstal vid förrättning enligt lagen om enskilda 
vägar avseende skogsvägar respektive vägar för utfart och kombinerad trafik.  

 

Metoden är med andra ord över 40 år gammal. Är metoden korrekt idag?  

Avspeglar metoden och dess schabloner det transportarbete som finns i samhället idag? 
 

10 PM Promemoria 1975-08-18 Beräkning av andelstal vid vägförrättningar enligt anläggningslagen 
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Examensarbetet kommer att försöka att svara på dessa frågor som en logisk konsekvens av 
härledningarna av beräkningsschablonerna för anläggningsfastigheterna. Se bland annat 
avsnitt 6.8. Angående schabloner se avsnitt 6.6. 

 

Låt oss nu vända och vrida lite på själva metoden. Efter det närmast självklara 
konstaterandet att metoden är enkel! Vikt [ton] * väglängd [km] * utnyttjande grad → 
transportarbete [tonkm] 

 

Att metoden är enkel att använda förklarar varför den fått så stor genomslagskraft. 
Promemoria 1975-08-18  utrycker detta på följande sätt: ” I den praktiska hanteringen vid 
förrättningen torde en nyttofördelning i förhållande till fastigheternas beräknade 
användning av vägen vara enklast eftersom en beräkning i detta hänseende ändå måste 
göras för fördelningen av driftskostnader. I det enklaste fallet kan samma andelstal åsättas 
för vägens anläggande och drift. I andra fall kan korrigeringar behövas, till exempel för 
inverkan av de olika fastigheternas trafikerade väglängd.” 

Med andra ord är metoden praktisk. 

 

I, rapporten Förstudie om översyn av tonkilometermetoden, Leif Norell, Anders Axlund 
LMV-Rapport 1994:19, konstateras att trots brister som okritisk användning av schabloner 
(ger felaktiga andelstal) är det få förrättningar som överklagas vad det gäller andelstalen.  

 

Vidare tar Förstudie om översyn av tonkilometermetoden upp behovet av metodstöd för 
olika typer av specialfastigheter. 

 

Sammanfattar vi ovanstående text i punktform speglar detta väl metodens bakgrund 

 

 metoden är enkel och praktisk 

 det är få förrättningar som överklagas 

 det finns ett behov av metodstöd 

 

 
11 Förstudie om översyn av tonkilometermetoden, Leif Norell, Anders Axlund LMV-Rapport 
1994:19, Gävle Lantmäteriverket 
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5.3 Andelstalsmetoden 
När varje fastighets transportarbete  är beräknad enligt tonkilometermetoden eller på annat 
sätt som till exempel genom uppskattning, ställs varje fastighets transportarbete i relation 
till områdets/anläggningens totala transportarbete enligt avsnitt 4.3. Denna metod att ställa 
varje fastighets transportarbete i relation till anläggningens totala transportarbete kallas för 
andelstalsmetoden.  

Metoden med andelstal beräknar antingen genom schabloner för olika fastigheter eller 
genom direkta beräkningar den trafik som respektive fastighet genererar. Alternativt 
förekommer också uppskattningar grundade på den enskilda förrättningslantmätarens 
erfarenhet och den enskilda situationen som i varje förrättning är unik. När detta är 
genomfört beräknas respektive fastighets andel genom att den individuella fastighetens 
värde ställs i relation till summan av de ingående fastigheternas värde.  

5.4 Historisk exposé 
Redan 1963 gav den dåvarande Lantmäteristyrelsen i promemorior 1963-06-27 och 1965-
10-05 vissa rekommendationer om beräkning av andelstal vid förrättning enligt lagen om 
enskilda vägar avseende skogsvägar respektive vägar för utfart och kombinerad trafik. År 
1975 gav Statens Lantmäteriverk, Fastighetsavdelningen, Fastighetsbildningsenheten ut en 
ny promemoria, 1975-08-1810 som bättre speglade den då relativt nya anläggningslagen. 
Promemorian utvecklade beräkningsmetoderna och tog hänsyn till de förändrade 
transportformerna. 

1975 års promemoria slog fast: ”Vidare bör arbetsinsatsen vid beräkning av andelstal 
stå i rimlig proportion till de belopp som skall fördelas.” 

I maj 1994 publicerades en LMV-Rapport med namnet ”Förstudie om översyn av 
tonkilometermetoden” författarna var Leif Norell och Anders Axlund.11 I rapporten 
redovisas schabloner för olika fastigheter, enligt tabell 5.4.1. 

Tabell 5.4.1. Schabloner för olika fastigheter11  

 

Permanentbostad 1500 ton/år 

Fritidsbostad 750 ton/år 

Jordbruk 60-120  ton/år och ha 

Skogsbruk 20 ton/ år och ha 
 

10 PM Promemoria 1975-08-18 Beräkning av andelstal vid vägförrättningar enligt anläggningslagen 
11 Förstudie om översyn av tonkilometermetoden, Leif Norell, Anders Axlund LMV-Rapport 
1994:19, Gävle Lantmäteriverket 
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Förstudien följdes snabbt av en ny LMV - Rapport 1995:111 som kategoriserade fastigheter 
och den trafikmängd som respektive fastighet alstrar. Rapportens fastigheter och trafik 
mängder redovisas i tabell nedan. 

 

Tabell 5.4.2. Schabloner för olika fastigheter.1  

 

Permanentbostad  1800 ton per fastighet och år 

Fritidsbostad, intensivt utnyttjande 1000 – 1400 ton per fastighet och år 

Fritidsbostad, normalt utnyttjande 600 ton per fastighet och år 

Fritidsbostad, lågt utnyttjande 300 ton per fastighet och år 

Jordbrukstransporter ~30 -140 ton / ha  

Skogsfastigheter 15 - 35 ton / ha 
 
LMV-Rapport 1995:11 tog också summariskt upp ett antal specialfastigheter som till 
exempel hästfastigheter och olika fritidsanläggningar. Dessa fastigheter fick också 
trafikmängder knutna till sig på ett överslagmässigt sätt. 

 

År 2004 gav Anna Rieem och Nina Vesterli ut sitt examensarbete, Andelstal för 
specialfastigheter enligt anläggningslagen12 vid KTH. Anna Rieem och Nina Vesterli går i 
sitt arbete igenom en betydande mängd olika fastigheter. Bland annat de specialfastigheter 
som utpekas i LMV - Rapport 1995:11 och kvantifierar med hjälp av tonkilometermetoden, 
tonnage knutna till ett antal specialfastigheter. Till grund för dessa beräkningar finns en 
mindre mängd förrättningar.  

 

Eftersom det inte ingick i Anna Rieem och Nina Vesterli examensarbete att studera 
specialfastigheter som linjefastigheter och andra Banverksfastigheter kommer detta 
examensarbete förhoppningsvis att fylla en kunskapsmässig lucka hos både 
Lantmäteriverket och Banverket.  

 

 

12 Andelstal för specialfastigheter enligt anläggningslagen, Anna Rieem, Nina Vesterli, 
Examensarbete KTH Fastighetsvetenskap  
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5.5 Samhällstrender 
En samhällstrend är att ”persontransportarbetet” har ökat med 50 % över en 35 års period, 
se figur 5.5.1. nedan. ( Figur 5.5.1 är hämtad från, www.sika-institute.se13) 

SIKA är Statens institut för kommunikationsanalys. Denna myndighet verkar under 
Näringsdepartementet med tre huvudsakliga ansvarsområden inom transport och 
kommunikationsområdet. 

 Att ta fram utredningar, analyser och andra beslutsunderlag åt regeringen 

 Att utveckla prognos- och analysmetoderna 

 Att ansvara för den officiella statistiken 

 

Figur 5.5.1. Vägtransportarbetet från 1970 till 2005 

 
 
Att transportarbetet har ökat innebär att en rad frågeställningar aktualiseras. Är 
beräkningsprinciper korrekta, är de nyss redovisade schablonerna korrekta?  

 

Ur figur 5.5.1. kan vissa platånivåer härledas och översiktliga beräkningar göras: 

1977-1985 index 120  

1990 -2000 index 155,  

persontransportarbetet har approximativt ökat med 29 % mellan dessa tidsperioder! 

 
13 Tillgänglig:<http://www.sika-institute.se/Templates/Page.aspx?id=6/[2006-11-20] 
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Den intresserade läsaren kan hitta mycket fakta om hur godstransporterna14 har ökat. Där 
framgår det bland annat att ”godstransporterna, inom landet och utomlands, har ökat med 
femtio procent på tiotalet år och utvecklingen visar inga tecken på att mattas av.” Detta 
framgår också grovt ur figur 5.5.1. men ökningen av godtransportarbetet är inte så kraftig 
som persontransportarbetet. Frågorna kring om de nyss redovisade schablonerna är 
korrekta känns därmed än mer berättigade. 

 

En helt annan samhällstrend är att efterfrågan på beräkningar av andelstal för 
specialfastigheter vid anläggningsförrättningar ökar. En anledning till detta är att enskilt 
huvudmannaskap ökar på bekostnad av kommunalt huvudmannaskap.  

5.6 Tonkilometermetoden utveckling 
I avsnitt 5.2 konstaterades att tonkilometermetoden är  

 enkel och praktisk 

 det är få förrättningar som överklagas 

 det finns ett behov av metodstöd 

 
Detta examensarbete tillsammans med examensarbetet, Andelstal för specialfastigheter 
enligt anläggningslagen är båda försök till att utveckla detta metodstöd som efterlyses i 
LMV-Rapport 1994:19, Förstudie om översyn av tonkilometermetoden. 

 

Mitt examensarbete fokuserar på att empiriskt och genom traditionella 
schablonberäkningar, beräkna schabloner för några Banverksfastigheter. Genom detta 
förfaringssätt är det oundvikligt att komma med förslag och synpunkter på hur metoden 
kan utvecklas vidare. 

 
En spännande tanke, värd att presentera redan nu, är att använda det årliga indexet som 
SIKA arbetar fram på liknande sätt som Statistiska centralbyrån SCB mäter KPI. Med hjälp 
av KPI är det idag vedertaget att justera för penningvärdets förändring. Jag menar att 
principiellt erbjuder SIKAs index samma möjlighet. I detta examensarbete under till 
exempel avsnitt 6.5 och 6.6 genomförs sådana beräkningar. Avsnitt 6.8 innehåller en 
djupare analys av detta förfaringssätt. 

 

 

 
14 Tillgänlig:<http://www.chalmers.se/HyperText/ChalmersMagasin/nr3_2006/hallbar10-
11.pdf/[2006-11-26 
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Att varje år beräkna nya schabloner verkar dock alltför ambitiöst. Men att följa index och 
med en frekvens av, vart femte år pröva om schablonerna skall höjas eller sänkas kan vara 
fullt tillräckligt. Schablonerna skulle då fungera ännu säkrare och användarna skulle inte 
uppleva någon form av ”schabloniseringsosäkerhet”. 
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6 Att beräkna schabloner 

6.1 Inledning 
Examensarbetet, Andelstal för Banverkets nyttjande av vägar, har som mål att ta fram 
beräkningsschabloner och/eller beräkningsprinciper för trafik som alstras av Banverkets 
fastigheter. Eftersom anläggningslagen i § 15 1:a stycket formulerar ”Andelstal fastställes 
även i fråga om kostnaderna för anläggningens drift. Sådant andelstal bestämmes efter vad 
som är skäligt med hänsyn främst till den omfattning i vilken fastigheten beräknas använda 
anläggningen.”  

Att inventera förrättningar hos Banverket Väst förefaller mot bakgrund av AL § 15 1:a 
stycket som en mycket lämplig åtgärd. Kombineras sedan det registrerade tonnaget som 
förekommit i förrättningarna med ett statistiskt betraktelsesätt kan en empirisk schablon 
för Banverkets fastigheter erhållas. Syftet med examensarbetet är att ta fram 
beräkningsschabloner och eller beräkningsprinciper för trafik som alstras av Banverkets 
fastigheter. Ett alternativt synsätt till ovanstående är att definiera relevanta linjefastigheter 
hos Banverket. Efter att en sådan definition är genomförd kan alstrade trafikmängder 
beräknas. 

I detta examensarbete väljer jag att med hjälp av de båda genomgångna metoderna 
undersöka trafikmängder och beräkna schabloner för fastigheter hos Banverket. Syftet med 
att arbeta med två metoder är självklart att få ett så brett underlag som möjligt för den 
analys som skall göras. 

6.2  Schablonvärden 
Att använda schabloner innebär minst två saker.  
 

• En förenkling 
• Att man gör fel, jämfört med en exakt beräkning 

 
Varför skall man då använda schabloner? 

Det finns flera skäl till det:  

• Finns det schablonvärden för fastigheter som upplevs vederhäftiga av användarna 
innebär detta att utredningstid sparas i förrättningarna vilket i sin tur kan komma 
sakägarna till godo.  

• Enkel och tydlig kommunikation är möjlig mellan både initierade och oinitierade 
parter 
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Dagens schabloner återfinns i tabell 5.4.2. Schablonerna är uppbyggda på följande sätt: 

• Fastighetens trafikalstring inklusive besök från fastigheten 

• Påslag för besök till fastigheten 

• Påslag för trafik till fastighet som är av godskaraktär som till exempel slamsugning 

Schablon för permanentbostäder ligger idag runt 1800 ton per år. Till grund för 
Promemoria 1975-08-18 Beräkning av andelstal vid vägförrättningar enligt 
anläggningslagen, ligger reviderade uppgifter från lantmäteristyrelsens promemoria 1965-
10-05.  

Vidare slår Promemoria 1975-08-18 fast att ”ytterligare trafik förekommer emellertid till en 
helårsbostad. Exempelvis kan nämnas kommunal sophämtning, transport av eldningsolja 
eller ved, postturer och varutransporter. Hänsyn bör emellertid tas till denna trafik. Vid 
beräkningarna har gjorts tillägg härför med 300 ton/år och helårsbostad.” 

I konsekvens med ovanstående måste då följande enkla samband gälla:  

Påslag på schablon bostad enligt Promemoria 1975-08-18 300 ton:  

Påslaget är 300/1200 = 25 % 

Påslaget för besök från fastigheten är satt till 20 % på det totala antalet färder.15  

Förslag till härledning av schablonkalkyl enligt Promemoria 1975-08-18 : 

Arbetsresor:  1,1 vikt i ton * 220 arbetsdagar * 2~ 600 ton 

Besök från bostad:  1,1 ton vikt i ton * 124 helg och besöksdagar ~ 300 ton 

Motivering till 124 dagar:  

52 lördagar och söndagar * 2 + 5 % av totala antalet dagar på året => 124 

Delsumma 1:   900 ton 

Besökspålägg, besök till bostad: 315 ton 35 % se avsnitt 6.4 

Delsumma 2:   1200 

Godspåslag:   300 ton 

Summa:   ~1500 ton  

En djupare analys av de nuvarande schablonernas uppbyggnad sker under avsnitt 6.4 

Syftet med denna djupare analys är att försöka skapa en korrekt teoretisk modell för de 
nödvändiga beräkningarna. I avsnitt 9.5 utvecklar jag min syn på behovet av stringens i de 
teoretiska beräkningarna.  

 
15 Glesbygdens lokala kommunikationer, En trafikekonomisk undersökning Del 1,2 och 3 
Institutionen för kommunikationsteknik, Tekniska högskolan Stockholm, 1964, Gösta Lindhagen 
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6.3 Ett traditionellt betraktelsesätt 
En metod är att med hjälp av nyvunnen kunskap om Banverksfastigheter, beräkna den 
trafik som dessa fastigheter alstrar med hjälp av den traditionella beräkningsmetoden, 
tonkilometermetoden. En kritisk frågeställning är vilka linjefastigheter är relevanta att 
beräkna? I avsnitt 9.4 definierar jag ett antal relevanta fastigheter som sedan beräknas. 

En lika kritisk fråga i linje med målet med examensarbetet som jag inledningsvis ställde var: 
Transportarbetet har ökat radikalt, är beräkningsprinciperna korrekta och är de redovisade 
schablonerna för till exempelvis permanent bostäder korrekta eller behöver de korrigeras?  

I nästa kapitel analyseras befintliga beräkningsprinciper och schabloner med 
utgångspunkten att söka förstå schablonernas uppbyggnad för att på så sätt kunna härleda 
schabloner för Banverkets fastigheter på ett korrekt sätt.  

6.4 Beräkningar och schabloner från 1960 talet 
Till grund för Promemoria 1975-08-18 Beräkning av andelstal vid vägförrättningar enligt 
anläggningslagen, ligger reviderade uppgifter från lantmäteristyrelsens promemoria 1965-
10-05. De reviderade uppgifterna bland annat motoriseringsgrad (tre personer per 
personbil) emanerar från en avhandling som heter Glesbygdens lokala kommunikationer, 
Institutionen för kommunikationsteknik, Tekniska högskolan Stockholm, 1964, Gösta 
Lindhagen. Lindhagen arbetar med en modell där permanent bostaden inrymmer ett 
hushåll, det finns en förvärvsarbetande per bostad, att antalet arbetsdagar är 220 samt att 
vikten för en personbil med förare är 1,1 ton. Samt att 90 % av resandet sker som en 
funktion av arbetet, inköpsresor, skola och till platser för nöje eller rekreation.  
 

Författaren skriver på sidan 37 i Glesbygdens lokala kommunikationer, En trafikekonomisk 
undersökning15, att cirka 70 % av färderna är bostadsrelaterad varför total antalet färder kan 
erhållas genom ett tillägg om cirka 35 %.  Hur författaren har kommit till denna slutsats är 
inte trivialt att förstå. Det föreligger också en diskrepans mellan detta påslag och det påslag 
som Promemoria 1975-08-18 arbetar med. Promemoria 1975-08-18 arbetar med ett påslag 
om 25 %.  

På nästa sida ges ett förslag till härledningar av båda dessa påslag. Procenttalen som 
Lindhagen anger härleds ur omfattande empiriska studier från 1950 talet och början på 
1960 talet, både svenska och amerikanska studier används. Jag väljer att betrakta 
procenttalen som utfallsrum. Ett sådant betraktelsesätt innebär att sannolikheter för olika 
händelser kan beräknas. Exempel på beräkningsbara händelser är komplement-, snitt- och 
unionshändelser. 
 

 
15 Glesbygdens lokala kommunikationer, En trafikekonomisk undersökning Del 1, Del 2 och Del 3 
Institutionen för kommunikationsteknik, Tekniska högskolan Stockholm, 1964, Gösta Lindhagen 
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Cirka 90 % av det totala antalet resor är bostadsknutet → 0,9 
Cirka 19 % av antalet resor är inte bostadsknutet → 0,19 
0,9 * 0,19 = 0,17 är då komplementhändelsen, det vill säga resor som inte är 
bostadsanknutna av det totala antalet resor, därefter tycks Promemoria 1975-08-18  
normerat mot 0,9 istället för 1, min anmärkning → 0,9 – 0,17 → 73 % är då egen generad 
trafik (1-0,73 ~ 0,25 eller 25 % påslag enligt Promemoria 1975-08-18.) Med dessa 
antagande som grund landar Promemoria 1975-08-18 på en schablon för 
permanentbostäder som ligger i intervallet 1100 – 1700 ton per år.  
 
Kan Gösta Lindhagen ha valt att resonera på följande vis, då han kom fram till 
påslaget 35 %? Definiera komplementhändelsen som den mängd resor som är egen 
genererad på det totala antalet resor vilket ger följande algoritm →  
0,9 * 0,73 = 0,66 är egen genererad trafik på totala antalet resor.  
Vad är då inte egen genererad trafik? Normera mot 1!  
1-0,66 = 34 % Ett besökspåslag till bostaden om ~ 35 % kan med denna definition 
motiveras, se gärna schablonkalkyl sidan 14 där jag använder detta påslag.  
 
Om normering sker mot 1 fås ett påslag om 20 %. Ytterligare minst en tolkning är då 
möjlig. De som skrev promemorian 1975-08-18  ansåg kanske att Lindagen hamnat väl 
högt med 35 %. Ett 20 % påslag var lågt men 25 % uppfattades som skäligt. Därför 
fastslog Promemoria 1975-08-18  påslaget 25 %. 
 
Undersökningen Glesbygdens lokala kommunikationer, Institutionen för 
kommunikationsteknik, Tekniska högskolan Stockholm, 1964, Gösta Lindhagen arbetar 
med empiriskt material från 1950 talet och början på 1960 talet. Samhället var vid denna tid 
ett agrart samhälle vilket också belyses av följand uttalande i Promemoria 1975-08-18 sidan 
4:4 ”på senare tid har emellertid antalet jordbrukare och jordbrukarhustrur, som har 
sysselsättning utanför jordbruksföretaget, ökat. Enligt jordbrukets utredningsinstitut 
(Meddelande 3/72) hade 1971 ungefär hälften av brukarna och ca en fjärdedel av 
jordbrukarhustrurna arbete utanför gården.”  
 
Inte desto mindre bygger Lindhagens material på omfattande inhemska och amerikanska 
studier. Värt att notera särskilt är att Lindhagen genom en studie i Värmland redan 1957 
visade att barn i hushåll alstrar trafik. Han skriver15 på sidan 32 ”Antalet färder var i 
barnhushållen ca 1,7 per person och vecka och i övriga hushåll något lägre, 0,6 för åldringar 
och för slumpmässigt urval av övriga hushåll 1,2.” Lindhagen konstaterar vidare att det 
råder ett starkt samband mellan resor per familj samt social och ekonomisk status.  
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6.5 Analys av befintliga beräkningsprinciper och schabloner 
I avsnitt 5.5  konstaterade jag att en samhällstrend är att ”persontransportarbetet” har ökat 
med 50 % över en 35 års period, se figur 5.5.1.  

Mot bakgrund av att transportarbetet har ökat så pass radikalt ställde jag mig frågande till 
om beräkningsprinciperna är korrekta och om de redovisade schablonerna för permanent 
respektive fritidsbostäder är korrekta?  

Ur figur 5.5.1. kunde vissa platånivåer härledas och översiktliga beräkningar göras: 

(1977-1985 index 120, 1990 -2000 index 155) 

Persontransportarbetet har approximativt ökat med 29 % mellan dessa tidsperioder!  

Alltså (a) 1,29 x 1800 = 2300 ton som schablon idag 

Denna överslagsberäkning indikerar att den nuvarande schablonen för permanentbostäder 
1800 ton är låg idag. På samma sätt som jag i avsnitt 6.2 härledde en schablon kalkyl för 
förhållandena under 1960 talet vill jag nu beräkna en schablonkalkyl för 2000 talet i nästa 
avsnitt 6.6. 

6.6 Förslag till schablonkalkyl för 2000 – talet  
Om vi studerar persontransportarbetet mer noggrant (jämfört med att hämta värden ur 
figur 5.5.1) med hjälp av bilaga F kan vi jämföra år och index enligt nedan. 

1975 ger index 113 enligt bilaga F 

2005 ger index 169 enligt bilaga F 

En uppräkningsfaktor → 1,4956  

Nytt besökspåslag 1,4956* 34 % →  0,51 eller 51 % 

 

Om vi studerar godstransportarbetet med hjälp av bilaga F kan vi jämföra år och index på 
samma sätt som ovan. 

1975 ger index 95 enligt bilaga F 

2005 ger index 127 enligt bilaga F 

En uppräkningsfaktor →  1,3368 

Nytt besökspåslag 1,3368* 300 ton ~ 400 ton 

 

 

 

 

 17(71) 



Andelstal för Banverkets nyttjande av vägar 

 

Antagande: Två förvärvsarbetande, kan i realiteten vara 1,8 

 220 arbetsdagar 

 Två bilar per hushåll, en tyngre och en lättare 

 Volvo XC 70: 2,2 ton16 

 KIA Picanto: 1,35 ton17  

 

Schablonkalkyl: 

2,2 x 220 (vardagar) x 2 = 968 ton,  arbetsresa 

1,35 x 220 x 0,8 x 2 =  475,  arbetsresa 

2,1 x 104 (helger) x 2 = 436 ton besök från bostaden 

Summa:   1879 

 

Varannan dag är det en aktivitet med en av hushållets bilar i form av körning med bil som 
till exempel att ett va hushållets barn skall på en träningsaktivitet. 

→  180 * 1 * 2 = 360 ton 360 ton besök från bostaden 

 
Jämför antagandet ovan mot Lindhagens material 1,7 färder per person och vecka =>  

1,7 * 1,4956 = 2,55 →  2,55 * 4 (4 personer i ett hushåll) = 10,2 färder i veckan det vill säga 
varannan dag kan vara i underkant. Istället 1,46 färder varje dag i veckan, ett nytt mönster 
som en logisk följd av den sociala och ekonomiska utvecklingen som Lindhagen beskrev 
redan 1964!   

 

Delsumma 1:   1879 + 360 = 2239 ton 

Besökspålägg, besök till bostad: 700 ton 50 % på 1443 (968+475) 

Delsumma 2:   2939 

Godspåslag:   400 ton 

Summa: (b)   ~3300 ton  

 

 

16 Tillgänlig: <http://www.volvocars.se/[2006-12-20] 

17 Tillgänlig: <http://www.kia.se/[2006-12-20] och samtal med Kia återförsäljare 2007-01-17 
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6.7 Kontroll av ny beräkningsmodell 
Om jag väljer att kontrollera den nya beräkningsmodellen mot ett motsatsvis antagande, 
som jag kallar för den gamla damen. Hon bor ensam i närheten av Banverkets linjefastighet 
och hennes fastighet är med i den gemensamhetsanläggning som finns. Den gamla damen 
har ingen egen bil. 

 

Kalkylen nedan är extrem på så sätt att vårdbehov föreligger 5 gånger per dygn. Detta är 
inte onormalt enligt min källa som är Lerums kommun äldreomsorg18.  

Hemhjälp: (T o R * vikt * dagar och natt * frekvens per dygn) → 

   2 * 1,1* 365 * 5 =  4015 ton 

Färdtjänst:   2*2 * 52 =   208 ton  

Besök till fastigheten: Ej påslag i detta fall, fritidsfastighets frekvens antagen 1200 ton 

Delsumma:      5423 ton 

Besökspåslag är genomförd, ett modernt godspåslag:  450 ton 

Avrundad summa:    5873 ton  

 

Kontrollen faller ut på ett sätt som innebär att en bostadsfastighet som inte har bil kan 
sägas ha en belastning om cirka 5800 ton per år som kan härledas ur ett vårdbehov snarare 
än ett boende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18  Samtal med Lerums kommun äldreomsorg 20070117 
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6.8 Sammanfattning av schablonberäkningarna 
Resultaten av beräkningarna som utförts i kapitel 6.7 och 6.8 visar på en stor spännvidd. 
Spännvidden indikerar inom vilket intervall som en schablon för permanent (och indirekt 
också fritidsfastigheter) fastigheter bör vara. Intervallet kan uttryckas som 5900 till 3300 
ton per år och fastighet. Ett synsätt skulle då kunna vara att bilda ett enkelt medelvärde 

(5900+3300)/2 = 4600 ton per år 

Det enkla medelvärdet är lite för enkelt eftersom det inte finns lika många ”gamla damer” 
med exemplets specifika vårdbehov som det finns barnfamiljer. 

En mer rimlig fördelning är 85 % barnfamiljer och 15 % äldre människor. Fördelning är 
härledd ur SCB19. Av dessa 15 % äldre människor (75 – 110 år) är kanske 1/3 som har 
exemplets vårdbehov. Med dessa antaganden som grund kan följande algoritm ställas upp. 

=> (5900 * 0,05 +3300 * 0,85) = 3100 ton per år 

Detta värde kan jämföras med en ren indexuppräkning som gav värdet 2300  ton. 

På olika sätt har beräkningar visat att den nuvarande schablonen kan vara i underkant. Det 
finns skäl till att inte ligga i maxläge. Förra höjningen var år 1995 med trehundra ton => 
kanske läge nu, 12 år senare att höja igen med 300 ton, alltså till 2100 ton. 

Det viktigaste har inte varit att kvantifiera en exakt siffra utan att förstå schablonernas 
uppbyggnad och studera hur relevant schabloniseringen är idag. Denna kunskap skall nu 
appliceras på Banverkets fastigheter. 

Dagens transportmönster skiljer sig väsentligt från det transportmönster som fanns under 
1950 och 1960 talet. Lindhagens avhandling bygger på uppgifter från slutet av 1950 talet 
och början av 1960 talet.  

Trots detta har jag funnit att LMV:s modell som bygger på Lindhagens avhandling fungerar 
väl idag, oavsett vilken exakt fördelning man väljer för besök och godspåslag. En anledning 
till detta är att vi arbetar med schabloner och ej exakta transporttal. En annan anledning är 
givetvis att vägtransportarbetet som beskrivits med hjälp av figur och statistik från SIKA 
kan extrapoleras till en rät linje, se sidan 21. Med detta menas, att om en teoretisk grund 
som läggs på slutet av 1950 talet och början på 1960 talet är korrekt och förloppet därefter 
är rätlinjigt borde indexeringen av schablonerna som jag genomfört vara problemfri ur det 
teoretiska perspektivet. Det innebär också att beräkningarna av schablonerna med de 
förutsättningar som gäller idag skall korrelera mot indexeringen, detta är precis vad jag har 
funnit i detta kapitel. 

 

 

19 Tillgänlig: <http://scb/ se/templates/tableOrChart____78315.asp [2007-02-05] 
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Figur 6.8.1: Linjär regression av persontransportarbetet, index 
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I och med att jag har funnit ett rätlinjigt förlopp över transportarbetets utveckling och att 
beräkningarna av schablonerna med de förutsättningar som gäller idag korrelerar mot detta 
rätlinjiga förlopp kan jag med detta som grund föreslå en förändring av de idag existerande 
schablonerna. Dessa återfinns i tabell 5.4.2 och är från 1995. 

1995 ger index 151 enligt bilaga F 

2005 ger index 169 enligt bilaga F 

Förhållandet 169/151 ~ 12 %, vilket skulle kunna användas för att räkna upp schablonerna 
från 1995. Jag anser att detta är något i underkant eftersom mina schablonberäkningar 
landar på säg runt 3000 ton för permanentbostäder. Detta värde är då kanske något högt, 
varför 2100 får anses representera ett väl avvägt förslag till ny schablon för 
permanentbostäder. 

Tabell 6.8.1. Förslag till uppdaterade schabloner för permanent respektive fritidsfastigheter. 

 

Permanentbostad   2100 ton per fastighet och år 

Fritidsbostad, intensivt utnyttjande 1300 – 1600 ton per fastighet och år 

Fritidsbostad, normalt utnyttjande  700 ton per fastighet och år 

Fritidsbostad, lågt utnyttjande  400 ton per fastighet och år 
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7 Ett statistiskt angreppssätt 
Registreringar om tonnage som finns i de förrättningar som studerats betraktas som utfall 
eller mätvärden. Ett sådant synsätt är enligt min uppfattning synnerligen fruktbart av flera 
skäl. För det första kan helheten analyseras först, eller uttryckt statistiskt hela 
utfallsrummet. Därefter kan delar av utfallsrummet successivt analyseras och förbättringar 
genomföras. 

 

Den statistiska modellen som står till buds är att använda en stokastisk variabel ζ. En 
stokastisk variabel ζ definieras enligt nedanstående: 

 

En stokastisk variabel är en reellvärd funktion ζ med ett utfallsrum Ώ som 
definitionsmängd.20 

 

Centrala gränsvärdesatsen lär oss vidare att slumpfelen är normalfördelade. Det är till och 
med så att de stokastiska variablerna ζ1, ζ2…inte behöver vara likafördelade och 
oberoende. Det väsentliga är att beroendet mellan dem inte är alltför starkt och att var en 
av termerna ger ett litet bidrag till summan. Stokastiska variabler som observeras i 
tillämpningar kan ofta uppfattas som en summa av stokastiska variabler. Mätvärdena i en 
fysikalisk mätning eller i en tillämpning av det slag som vi har när jag observerar tonnage i 
järnvägsförrättningar kan anses approximativt normalfördelade. Antagandet om 
normalfördelning leder oss vidare till att beräkna väntevärden eller standardavvikelser på 
våra observationer samt att göra en linjär regression.  

 

Ett annat namn på modellen är regressionsanalys. Metoden är vanligt förekommande inom 
de samhällsvetenskapliga disciplinerna. I nationalekonomiska tillämpningar talar man om 
ekonometriska modeller, statistiska modeller över ekonomiska system, som ofta omfattar 
system av multipla regressionsekvationer. 

 

Självklart finns det inom förrättningslantmätarkåren ett visst ”skråtänkande” som kan 
innebära att det finns ett beroende mellan vissa förrättningar. Hur stort beroendet är, eller 
hur litet det är kan jag inte avgöra, vilket är en brist med metoden. Den statistiska ansatsen 
känns mycket spännande, vital och befogad att tillämpa, inte minst ur den synvinkeln att 
om jag får en hög eller låg standardavvikelse fås ett visst mått på metodens tillämpbarhet. 

 

 
20 Sannolikhetslära och statistik för teknisk högskola Del 1, Lennart Råde, Mats Rudemo, 
Biblioteksförlaget 1980 
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I syfte att öka förståelsen för det stokastiska eller statistiska synsättet kommer jag nedan att 
försöka beskriva några vanliga förekommande metoder som utnyttjar ett statistiskt 
betraktelsesätt och dagligen används av lantmätare. Förhoppningsvis känner läsaren sig då 
mera bekväm med mitt sätt att hantera det tonnage som förekommit i de 
järnvägsförrättningar som jag studerat. 

 

Den statistiska bearbetning påminner om GPS-mätning med statisk metod där man plockar 
bort satelliter som bidrar till att försämra medelfelet. Pedagogiskt kan det statistiska 
angreppssättet också jämföras med en fri stationsetablering med en Geodimeter mot tre 
bakåtobjekt, till vilka man mäter avstånd och riktningar. Enligt minsta kvadratmetoden kan 
den punkt med störst fel uteslutas och en förnyad beräkning genomföras som förbättrar 
stationspunktens koordinater. Minsta kvadrat metoden togs fram av Johann Carl Friedrich 
Gauss (1777 – 1855) i början på 1800-talet. Under antagande om normalfördelning är 
minsta kvadratmetoden den mest effektiva metoden för lösning av överbestämda 
ekvationssystem, det vill säga den metod som ger minsta varians för de sökta storheterna. 
En samtidig beräkning av samtliga mätningar enligt denna metod kallas sträng utjämning. I 
en sådan påverkar mätningarna slutresultatet i förhållande till sin vikt, som är omvänt 
proportionell mot kvadraten på mätmedelfelet. Det sker genom minimering av de viktade 
kvadratsummorna av de så kallade förbättringarna, linjär regression.  
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8 Metod 1, Inventering och statistisk bearbetning  

8.1 Inventering  
I avsnitt 6.1 beskrev jag hur jag vill angripa problemet med att ur ett befintligt material som 
sträcker sig från 1985 fram till 2004-2005 försöka beräkna schabloner för det 
transportarbete som kan härledas ur Banverkets linjefastigheter. Jag har inventerat över 200 
järnvägsförrättningar hos Banverket Väst. Ur detta material har jag funnit cirka 100 
anläggningsförrättningar där mer än 60 förrättningar innehåller uppgifter om tonnage i 
enlighet med tonkilometermetoden. 

 

I detta kapitel redovisas vilka parametrar som jag valt att registrera och vilken parameter 
som av naturliga skäl är i fokus för min statistiska bearbetning. En total sammanställning av 
denna inventering återfinns i bilaga 1. 

 

Följande värden är registrerade: 

1. Förrättningens nummer 

2. Beräkningsgrund 

3. Vikt i ton 

4. Banverksfastighetens namn 

5. Gemensamhetsanläggningens namn 

6. Väglängd 

7. Utnyttjandegraden 

8. Driftsandelstal 

8.2 Statistisk bearbetning 
Statistisk bearbetning av parameter 3 (vikt i ton) och parameter 8 (andelstal) kommer att 
ske med hjälp av det beskrivna stokastiska synsättet i enlighet med kapitel 7. 
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8.3 Allmänt 
En fullständig redovisning av de studerade förrättningarna återfinns i Bilaga 1. Nedan 
redovisas en graf som visar tonnaget i de registrerade förrättningarna. 

 

Figur 8.3.1. Tonnaget i de registrerade förrättningarna 
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8.4 Analys av tonnage 
Materialet spretar därför att det bland annat innehåller bostadsfastigheter. Enligt 
förrättning, Mellerud 1561-676 (aktnummret 1561-676 är ett nummer i Banverkets interna 
aktnummerserie) har Banverket hyrt ut Hult 1:7. Förrättningslantmätaren har mycket riktigt 
använd den schablon som finns för bostadsfastigheter. Men i detta sammanhang, när jag 
söker en schablon för linjefastigheter bidrar detta värde på ett felaktigt sätt till helheten, (att 
finna en relevant schablon). Jag plockar därför bort detta värde. På samma sätt och med 
samma grund plockar jag bort Vara 1660-1261 och Värnamo 0683-892 som är bostäder 
som smugit sig in i materialet. Värdena runt 1000 ton (Vänersborg 1487K-65/1998, Lilla 
Edet 1562 – 707, Borås 1465-108 ) plockar jag också bort, se vidare under avsnitt 8.5. Efter 
detta appliceras en linjär regression på det återstående materialet.  
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Figur 8.4.1. Tonnaget i de registrerade förrättningarna, linjär regression  
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Resultatet av den linjära regressionen är 298,8 ton med en standardavvikelse på 250,1 ton. 

eräkningar som genomförts kan sammanfattas i tabell nedan. 

abell 8.4.1: Medelvärde tonnage, ton som funktion av antalet registreringar

Denna standardavvikelse är mycket kraftig och med bakgrund av resonemanget i kapitel 7 
kan medelvärdet 298,8 ton ifrågasättas. Speciellt om medelvärdet får stå helt på egna ben. 
Detta är inte examensarbetets syfte utan tvärtom avser jag att komplettera den statistiska 
analysen med traditionella schablonberäkningar såsom jag har beskrivit mina metoder i 
avsnitt 6.1. Beräkningarna, både de statistiska och de traditionella, skall sedan jämföras med 
varandra innan eventuella slutsatser kan dras.  

 

B

 

T  

Det registrerade resultatet kan som ett grovt medelvärde sägas ligga runt 300 ton.  

Antalet Tonnage
registreringar Ton

61 410,5
57 efter "tvätt" 1 314,8
54 efter "tvätt" 2 277,3  
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8.5 Reflektion kring tonnageanalysen 
Under avsnitt 8.3 beskrev jag att värdena runt 1000 ton (Vänersborg 1487K-65/1998, Lilla 
Edet 1562 – 707, Borås 1465-108 ) plockas bort. Motivet är att som jag läser dessa 
förrättningar har förrättningslantmätaren satt en vikt för att Banverksfastigheten skall få en 
andel i berörd gemensamhetsanläggning. Förrättningslantmätaren har gjort en 
baklängesberäkning eftersom förrättningslantmätaren vet erfarenhetsmässigt att andelstal 
på cirka 2 - 5 andelar av 100 andelar, av en anläggning motsvarar ett relevant tonnage på 
den berörda vägsträckan. Det är, menar jag oundvikligt att bedömningar görs på detta sätt.  

 

Den statistiska analysnivån, tonnageanalysen arbetar med en helhet snarare än detaljer. Jag 
menar att detta är synnerligen fruktbart då vi söker en förenklad bild, ett helhetsperspektiv 
på tonnaget. Att analysera en enskild förrättning och ur en sådan analys dra generella 
slutsatser syns för mig vara en mindre väl lämpad modell för ett examensarbete som skall 
finna schabloner. Schabloner innebär ju per definition att vi studerar förenklingar av 
verkligheten, vilka de är och hur de uppträder och hur de påverkar en helhet som till vissa 
delar har beräknats och till vissa delar har uppskattas. Genom att lägga analysnivån på det 
empiriska materialet på en generell nivå snarare än en detaljeringsnivå, fångas beräkningar, 
uppskattningar och rena felaktigheter in, i denna analys. 

 

Annat är det med det traditionella betraktelsesättet, beräkningsavsnittet kapitel 9. 

Genom att vara så stringent som det överhuvudtaget är möjligt kan en teoretisk modell i 
bästa fall beräknas. I denna teoretiska modell kan vi sedan applicera några praktiska 
beräkningar. Utfallet av den teoretiska modellen kan sedan jämföras med vår holistiska 
analys. I bästa fall kan förklaringar, slutsatser och resultat komma ur en sådan jämförelse. 

Grunden för en våra resultat är då betingad av dels vår teoretiska modell och vårt empiriska 
material. 
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8.6 Analys av andelstal hos Banverkets fastigheter som 
saknar tonnageuppgifter 

Bilaga 1 innehåller mina fullständiga registreringar. Då jag har registrerat andelstalen i de 
förrättningar som har angett andelstal kan analysen utsträckas till att söka finna ett relevant 
tonnage via andelstalen. Att betrakta registreringar om andelstal som en summa av två 
(tonnage och längd) stokastiska variabler är teoretiskt riktigt.20 Problemet är att andelstalet 
inte är exakt lika med transportarbetet. Men eftersom andelstalet är ungefär lika med 
transportarbetet fungerar denna statistiska analys väl menar jag. En fördjupning av den 
approximation som jag gör och vilket fel det innebär återfinns under avsnitt 8.7. 

 

På samma sätt som i avsnitt 8.4 där jag plockade bort vissa värden på tonnaget väljer jag nu 
att arbeta med andelstal och att plocka bort andelstal som jag anser är irrelevanta ur ett 
helhetsperspektiv. Eftersom jag vet att medellängden i mitt material är 0,61 km kan ett 
tonnage beräknas ur den välkända formeln: 

(Vikt [ton/år] * väglängd [km] * utnyttjandegrad → transportarbete [tonkm]  

↔ transportarbete [tonkm] /  väglängd [km] = vikt [ton] 

 

Analysens resultat presenteras i tabell nedan: 

 

Tabell 8.6.1. Medelandelstal och genomsnittligt tonnage, ton år härlett ur medelandelstalen 

 

Antal registreringar Medelandelstal Beräknat tonnage, ton/år
57 266,0 436,0
54 212,49 348,3
51 185,19 303,6  

 

Tabellen visar att ett tonnage runt 300 ton är den matematiska approximationen som, 
implicit är använd i alla förrättningar där Banverkets anläggningsfastigheter saknar tonnage 
men har andelstal. Detta värde korrelerar väl med det värde som arbetats fram i avsnitt 8.4.  

 

 

 

 
20 Sannolikhetslära och statistik för teknisk högskola Del 1, sidan 158, Lennart Råde, Mats Rudemo, 
Biblioteksförlaget 1980 
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8.7 Komplettering av andelstalsanalysen  
För att komplettera den statistiska analysen i den delen som saknar tonnage väljer jag 
slumpmässigt ut en förrättning. Valet föll på Svenljunga 1565-662. Andelstalsberäkningen 
återfinns i bilaga G. Banverket har erhållit ett transportarbete på 25 tonkm, utan något 
tonnage eller väglängd. Andelstalet blir 2,91. Den genomsnittliga längden i denna 
förrättning är 0,42 km.  

Ur den välkända formeln nedan kan då ett fiktivt tonnage beräknas: 

(Vikt [ton] * väglängd [km] * utnyttjandegrad → transportarbete [tonkm] ↔ 
transportarbete [tonkm] /  väglängd [km] = vikt [ton]) 

→  transportarbete [tonkm] /  väglängd [km] = vikt [ton]) →  25/0,42 = 59,52 ton 

 

Ett fiktivt tonnage för Banverket om 59,52 ton är härlett enligt ovan eller ungefär den nivå 
som anges för obebyggd tomt i förrättningen. För hela mitt material är genomsnittslängden 
för transportarbetet 0,61 km för Banverkets fastigheter. Om detta värde används istället för 
0,42 km leder det till ett tonnage om 40,98 ton. Detta värde är också i närheten av 50 ton.  
 
Återigen är det viktigt för mig att påpeka att vi arbetar med schabloner. En utgångspunkt är 
Promemoria 1975-08-18. I denna skrift finner man att schablonen 1500 ton/år och 
bostadsfastighet  är sprungen ur ett intervall om 1100 -1700 ton! I procent är intervallet 
som störst 26,7 %. Detta tal kan tjäna som ett hjälpmedel för vilken tolerans som kan vara 
godtagbar i dessa sammanhang. 

Vårt intervall är nu 41 - 60 ton, eller 50,5 ± 18,8% det vill säga < 26,7 % som var 
spridningen för bostadsschablonen.  

 

Ytterligare ett synsätt är följande: Ur bilaga H, förrättningskartan Svenljunga 1565-662, 
framgår att vägen skär Banverksfastigheten. Genom att studera längderna för den belastade 
vägen i förrättningen, kan man se att Banverkets fastighet inte skall belastas med mer än 
0,55 km (Kila < 0,65 km) Om denna observation utnyttjas kan ett fiktivt tonnage beräknas 
genom att 25 tonkm divideras med denna sträcka => 25/0,55 = 45,6 ton. Med andra ord 
har tre olika synsätt gett stöd för ett fiktivt tonnage om 50 ton i denna förrättning. 

Vårt intervall kan nu uttryckas som 45 - 60 ton, eller 52,5 ± 14,3% det vill säga dubbelt så 
bra mot vad som kan betraktas som en godtagbart tolerans, 26,7 %. 

 

I avsnitt 8.6 analyseras alla andelstalen, som saknar direkta uppgifter om tonnage, utifrån 
detta perspektiv. Den analysen leder till ett statistiskt beräknat tonnage om 300 ton på hela 
materialet. 
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8.8 Sammanfattning och resultat av den statistiska analysen 
Den statistiska analysen har varit fruktbar. Totalt har mer än 100 förrättningar kunnat 
analyseras. Analysen har gjorts på hela materialet och i flera steg. Uppenbara felaktigheter 
har arbetats bort. Det empiriska materialet som helhet pekar entydigt mot en schablon för 
Banverkets fastigheter på 300 ton per år och fastighet. Med en tolerans nivå enligt 
Promemoria 1975-08-18  det vill säga 25 % skulle detta kunna utryckas som 225 ton – 375 
ton. Detta intervall kan sedan avrundas till jämna hundratal och vi erhåller då, ett intervall 
om 200 - 400 ton per år och fastighet. 
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9 Metod 2, tonkilometermetoden  

9.1 Allmänt 
Metoden som sådan finns beskriven i kapitel 5.  

9.2 Banverkets fastigheter 
Banverket förvaltar idag ett antal olika fastigheter. Fastighetsbeståndet kommer 
ursprungligen från SJ-koncernen. Runt 2000-2001 bröts SJ upp i bolag där Jernhusen, före 
detta SJ Fastigheter fick i uppdrag att förvalta fastighetsbeståndet utom linjefastigheterna. 
Senare fördes även fastigheter som inte klassificerades som kommersiella till Banverket. 
Banverkets fastigheter består med andra ord av ett heterogent bestånd men med den 
likheten att de är icke-kommersiella fastigheter.  

9.3 Banverkets anläggningsfastigheter 
De fastigheter som ägs av Banverket och som är intressanta i detta examensarbete kan 
härledas ur Banverkets teknikgrenar. Teknikgrenarna kan delas in i följande segment.  

1. Signalanläggningar 

2. Teleanläggningar 

3. Bananläggningar 

4. Elanläggningar 

Det finns också anläggningar som broar, tunnlar och trummor. Dessa anläggningar besöks 
inte med regelbundna intervaller.19,20 Detta kan tolkas som om dessa anläggningars 
teknikinnehåll inte kräver ett intervallbaserat underhåll. 

9.3.1 Signalanläggningar 
Signalanläggningar innehåller ställverk, växlar, ljussignaler, balliser, skåp och vägskydd. Den 
gemensamma nämnaren för denna typ av anläggning är att den består av delar som kräver 
regelbunden tillsyn och service med en frekvens21,22 av en 1,08 gånger per vecka(14/13= 
1,08). Det är många olika yrkeskategorier inblandade i tillsyn och service av dessa 
anläggningar. Transporter med lastbil med mycket små frekvenser förekommer. 

9.3.2 Teleanläggningar 
Teleanläggningar besöks mera sällan och besöken sker med personbil. Inom detta segment 
finns betydande fiberoptik. 

 

 
21 Samtal med Karl-Åke Karlsson, Banverket, 2006-11-13 
22 Samtal med Yasin Abbes Lundin, Banverket, 2006-12-07  
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9.3.3 Bananläggningar 
Bananläggningar består av bankropp, sliprar, räl, trummor och broar. Dessa komponenter 
besöks. De har karaktären av fastighetstillbehör och förslitningen är ej betydande. Röjning 
av banan sker med hjälp av rälsbuss eller unimogs. Rälsbuss använd även för inspektion 
och service. Här förekommer också transporter med lastbil om än med mycket små 
frekvenser. 

9.3.4 Elanläggningar 
Elanläggningar består av signalställverk, elställverk omformarstationer, sektionering av el, 
försörjning av linjer och bangårdar och växelvärmeskåp. Inom detta segment sker service 
längs linjerna med rälsbuss eller unimogs. Inspektion utförs mycket sällan. Det 
förekommer också transporter med lastbil om än med mycket små frekvenser. 

9.4 Val av anläggningsfastigheter 
Den praktiska slutsatsen av beskrivningen är att det är relevant med två fastigheter enligt 
min uppfattning. Valet styrs av service, inspektion och underhållsfrekvensen. 

• Signalanläggningsfastigheter besöks 1,08 gånger per vecka21,22 

• Övriga fastigheter besöks varannan vecka21,22 
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9.4.1 Specialfordonet Unimog  
I det svenska och internationella järnvägssystemet förekommer det fordon som är 
universella. Dessa kallas för Unimogs23. Moderna Unimogs kan ha växellådor med upp till 
22 växlar framåt och 11 bakåt, automatiska bromssystem med farter från 0,3 km/h till över 
110 km/h. Luftkonditionering, luftfjädring, hydraulik, kranar, lastväxlare, är exempel på 
funktioner som kan installeras och användas på en Unimog. Många kunder beställer högst 
specialiserade fordon för arbete på järnväg och väg. Brandförsvar och mark- och 
skogsindustrin är andra exempel på användare av detta fordon. 

Unimogs erbjuder en speciell utmaning ur transportarbetssynvinkel då de kan färdas en 
gång på väg en annan gång på järnväg. Fordon av detta slag används i segmenten 
bananläggningar och elanläggningar. 

 

Bild 9.4.1 Tysk Unimog transporterar järnvägsvagn LAIS 
 

 
 

23 Tillgänlig: <http://sv.wikipedia.org/wiki/Unimog/[2007-01-05] 
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9.5 Fastighetsanalys 
I kapitel 5 argumenterades för att de nuvarande schablonerna för permanent- och 
fritidsfastigheter skall uppdateras. En synnerligen relevant frågeställning är: Hur uppträder 
anläggningsfastigheter hos Banverket? Frågan kan också formuleras enligt nedan: 

 

• Är Banverkets anläggningsfastigheter inte lika andra fastigheter? 

 

• Är Banverkets anläggningsfastigheter mer jämförbara med jord- och 
skogbruksfastigheter?  

 

• Kan Banverkets anläggningsfastigheter jämföras med permanent- eller 
fritidsbostäder? 

 

I litteraturen och då främst i Promemoria 1975-08-18 finns stöd för att Banverkets 
anläggningsfastigheter skall uppträda som andra fastigheter för att tonkilometermetoden 
skall vara applicerbar.  ”Då de berörda fastigheterna är relativt enhetliga kan 
schablonvärden tillämpas”.  

Detta kan tolkas så att, om vi inte gör besöks eller godspåslag uppfyller inte 
anläggningsfastigheten kravet om att vara jämförbar behandling med en fritids- eller 
permanentfastighet.  

Då kan inte heller tonkilometermetoden appliceras utan vi arbetar kanske då med direkta 
uppskattningar utifrån specifika erfarenheter hos de enskilda förrättningslantmätarna. Detta 
antagande är inte alls obefogat utan tvärtom relevant, men sådana förrättningar ingår i det 
analyserade materialet och ger tillsammans med korrekt tonnage och korrekta 
beräkningsförfaranden den empirisk schablon på 300 ton. Ytterligare litteratur inom 
området till exempel Förstudie om översyn av tonkilometermetoden, Leif Norell, Anders 
Axlund LMV-Rapport 1994:19, Gävle Lantmäteriverket ägnar utrymme åt att studera vilka 
överklaganden som har skett angående tillämpningen av tonkilometermetoden. Det är få 
överklaganden. På sidan 16 i LMV-Rapport 1994:19 framgår att ”merparten av undersökta 
rättsfall rör relationer mellan utfarter för olika slag av bostäder”.  

Detta skärper kravet på att Banverkets fastigheter, ges rätt schablon inte i absoluta tal utan 
främst i relation till de schabloner som redan existerar. Annan litteratur inom området som 
finns att tillgå är ett examensarbete12. Där går Anna Rieem och Nina Vesterli igenom en 
betydande mängd olika fastigheter se avsnitt 8.7 nedan. 
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Att jämföra Banverkets anläggningsfastigheter med jordbruksfastigheter eller 
skogbruksfastigheter är ur vikt och transportmönster inte möjligt inom ramen för detta 
examensarbete. Och frågan är om det är relevant att göra en sådan jämförelse? 
Fordonsvikter över 3,5 ton är definitionsmässigt lastbilstransporter och måste då analyseras 
utifrån perspektivet tyngre transporter. Anläggningsfastigheter alstrar trafikmängder som i 
huvudsak är personknutna även om det förekommer lastbilstransporter på liknande sätt 
som det förekommer lastbilstransporter till permanent- och fritidsfastigheter. 
Trafikmängderna som Banverkets anläggningsfastigheter alstrar anses av Banverket vara i 
paritet med en halv fritidsfastighet24 enligt den gamla schablonen det vill säga cirka 400 ton 
per år. Förutom att Banverket har en uppfattning i absoluta tal, en ”kollektiv kunskap”, är 
det intressant att notera att Banverket relaterar till en fritidsfastighet. En fritidsfastighet 
besöks intervallmässigt på likartat sätt som en anläggningsfastighet. Skillnaden kan sägas 
bestå i intervallens längd och intensitet mera om detta i avsnitt 10.3.  

 

En tanke kan vara att eftersom jordbruksfastigheter indelas dels geografiskt dels 
ändamålsmässigt kan anläggningsfastigheter eventuellt indelas på ett likartat sätt?  

 

Av fastighetsbeskrivningarna ovan finner jag en signifikant skillnad mellan Banverkets 
anläggningsfastigheter och permanentbostadsfastigheter. Denna skillnad är att Banverkets 
anläggningsfastigheter jämfört med permanentbostadsfastigheter har ett betydande inslag 
av transportarbete som sker per räls medan permanentbostäder har ett tillägg för godstrafik 
enligt Promemoria 1975-08-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Samtal med Barbro Ovrén Banverket, 2006-09-27  
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9.5.1 Jämförelse med Andelstal för specialfastigheter enligt anläggnings-
lagen  

I sitt examensarbete12 går Anna Rieem och Nina Vesterli igenom en betydande mängd olika 
fastigheter. Av särskilt intresse för detta examensarbete är de schabloner som fastigheterna 
Pump och tryckstegringsstation samt Telestation och mast får. Dessa specialfastigheter kan 
till sin karaktär sägas överensstämma med Banverkets linjefastigheter. Anna Rieem och 
Nina Vesterli menar att dessa fastigheter kan schabloniseras enligt nedan:  

9.5.2 Pump- och tryckstegringsstation 
”I undersökningsmaterialet finns det sju stycken förrättningar där ett transporttal för en 
pump- eller tryckstegringsstation har åsatts. I vissa förrättningar finns endast en uträkning 
som gäller för flera pumpstationer i samma förrättning. Denna sort av station kan få 
mycket varierande transporttal, från 130 till 1800 ton. Detta beror på att vissa kan ha tillsyn 
två gånger i månaden medan andra kan ha upp till tre gånger per vecka.  

130 ton per år är en orimlig uppskattning eftersom endast tillsynsresorna räknats med. I de 
allra flesta förrättningar finns även annan trafik med, såsom reparationer och snöröjning. 
Det högsta transporttalet som en pumpstation fått är 1800 ton då trafiken uppskattades till 
liknande den för en permanentbostad. De flesta hamnar dock inom intervallet mellan 450 
och 550 ton. Ingen har tagit hänsyn till dubbelräkning i det här fallet av förståeliga skäl. 
Med detta som bakgrund så rekommenderas denna typ av station får 500 ton som 
transporttal. 

9.5.3 Telestation och mast 
I undersökningsmaterialet finns det åtta förrättningar där ett transporttal för en telestation, 
telemast eller en mobilmast har bestämts. Transporttalen varierar mellan 450 och 935 ton 
per år. Två stycken har fått transporttalet 450 ton per år där en har beräknats och den 
andra har uppskattats. Fem stycken har fått transporttalet 600 ton varav en har beräknats 
fram och de andra fyra har uppskattats. Den som fått störst transporttal har en tillhörande 
beräkning. Anledningen till det jämförelsevis höga transporttalet är den höga servicetrafik 
som beräknats komma till telestationen på 800 ton. Även här har ingen hänsyn tagits till 
dubbelräkning. Med detta som bakgrund föreslås ett transporttalet 450 – 600 ton per år för 
telestation och mast.” 

 
De statistiskt analyserade anläggningsfastigheterna ligger under dessa värden. En förklaring 
på detta skulle kunna vara att anläggningsfastigheter inte använder sig av lastbilstransporter 
på samma sätt som de fastigheter som Anna Rieem och Nina Vesterli analyserat enligt 
ovan. 

 

Skall då Banverkets anläggningsfastigheter få ett påslag likt permanent- eller fritidsbostäder 
för gods och besök? Låt oss inte låsa oss i denna fråga än, utan istället studera våra två fall, 
påslag och inte påslag, för att studera se om det blir en praktisk skillnad eller inte. 
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9.6 Beräkningsalgoritm med påslag 
Att argumentera för påslag är enkelt. Stöd för ett sådant påstående återfinns i litteraturen 
till exempel i  

 

• Promemoria 1975-08-18 Beräkning av andelstal vid vägförrättningar enligt 
anläggningslagen 

 
• Förstudie om översyn av tonkilometermetoden, Leif Norell, Anders Axlund LMV-

Rapport 1994:19  
 

• Andelstal för specialfastigheter enligt anläggningslagen, Anna Rieem, Nina Vesterli, 
Examensarbete KTH Fastighetsvetenskap  

 
• Glesbygdens lokala kommunikationer, En trafikekonomisk undersökning Del 1,2 

och 3 Institutionen för kommunikationsteknik, Tekniska högskolan Stockholm, 
Gösta Lindhagen 

 

I enlighet med kapitel 5 kan ett besökspåslag om 50 % på grundtrafiken tillsammans med 
ett godspåslag om 400 ton vara ett synsätt. Detta synsätt är mindre lämpligt på Banverkets 
anläggningsfastigheter eftersom godstrafiken är minimalistisk och besöken är få, men de 
förekommer. En variant på temat skulle då vara att arbeta med ett påslag om 20 -30 % som 
då täcker en viss grad av besök och godstransporter.  

Beräkningsprincipen, beräkningsalgoritmen skulle då se ut som följer: 

(Vikt [ton] * väglängd [km] * utnyttjande grad) * 1,25 → transportarbete [tonkm] 

9.7 Beräkningsalgoritm beskrivet som ett intervall 
Det finns fog för argumentet att Banverket bedriver en mycket liten lastbilstransport. Att 
Banverkets anläggningsfastigheter inte besöks av några andra besökare än dem som ingår i 
beräkningarna, är mera problematiskt. I syfte att renodla två synsätt påslag och inte påslag, 
redovisas en beräkningsalgoritm nedan som inte har några påslag och i de följande 
avsnitten sker beräkningar i enlighet med den nedan redovisade beräkningsalgoritmen.  

 

Vikt [ton] * väglängd [km] * utnyttjande grad → transportarbete [tonkm] 

 

Om de båda synsätten innebär en praktisk skillnad eller inte diskuteras i avsnitt 9.10. 
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9.8 Signalanläggningar, schablonberäkning 
Dessa fastigheter har fastighetstillbehör som bommar och ljussignaler och liknande enkla 
teknikanläggningar. Fastigheterna besöks med en frekvens om 1,08 gånger per vecka och 
besöken kan kategoriseras som tillsyns, service och inspektionsresor. Detta leder till 
följande algoritm: 

Frekvens * Tonnage * Tur & retur = tonnage per år 

Frekvens, 1,08 gånger per vecka enligt avsnitt 9.3.1 → 56 gånger per år 

Tonnage se tabell nedan som är en sammanställning av information från olika 
hemsidor.25,26,27   

 
Tabell 9.8.1: Ett antal stickprovsmässigt utvalda Pickuper med dess olika vikter 
 

Fabrikat Totalvikt Dragvikt Summa 
Mazda BT-50 2855 750 3605 

Nissan Navara 4WD 2805 750 3555 
Toyota Hilux 2970 750 3720 

 
Tur och retur → 2 

Sätts dessa uppgifter samman erhålls tabell 9.8.2 nedan. 

 

Tabell 9.8.2. Årliga utfall, ton per år, vid varierande fordons tonnage 

 
Fordonsvikt ToR Frekvens Ton per år

2 2 56 224
2,5 2 56 280
2,6 2 56 291,2
2,7 2 56 302,4
2,8 2 56 313,6
2,9 2 56 324,8
3 2 56 336

3,1 2 56 347,2
3,2 2 56 358,4
3,3 2 56 369,6
3,4 2 56 380,8
3,5 2 56 392  

 

 

 

 
25 Tillgänlig: <http://www.mazda.se/[2006-12-23] 
26 Tillgänlig: <http://www.nissan.se/[2006-12-21] 
27 Tillgänlig: <http://www.toyota.se/[2006-12-29] 
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Då flera olika yrkesgrupper är inblandade i dessa transporter och de fordon som är 
inblandade har dragkrok, är ett relevant intervall på den totala fordonsvikten enligt min 
uppfattning 2,5 – 3 ton. Vikter över 3,5 ton är definitionsmässigt lastbilstransporter och 
måste då analyseras utifrån perspektivet tyngre transporter. Bildas ett aritmetiskt 
medelvärde fås 327 ton ± 14 % det vill säga en godtagbar spridning, med beaktande av att 
det förekommer en mycket litet inslag av lastbilstransporter inom detta segment kan 
hänsyn tas till detta genom att lägga sig i medel kvartilen av intervallet, varför inte ta 325 
ton per år.  

9.8.1 Beräkningar med påslag 
I avsnitt 9.6 och i avsnitt 9.7 framfördes synpunkter både för och emot påslag. I detta 
avsnitt arbetar vi med påslag. Inget generellt godspåslag skall göras på grund av att mycket 
få godstransporter med lastbil förekommer. Hur stort besökspåslag skall göras?  

Skall snöröjning beräknas och kvantifieras? 

→ nov, dec, jan, feb, = 16 veckor som ett snitt över hela Sverige 

16 * 3,5 * 1* 2 = 112 ton 

 

I avsnitt 9.6 framfördes tesen ett 25 % påslag allt för ett, pröva detta! 

325 * 1,25 = 406 det vill säga påslaget är 81 ton 

Slutsatsen av detta är att det 25-procentiga påslaget är för litet givet att snöröjning skall 
ingå. Med snöröjning fås ett transportarbete om 437 ton per år som avrundat uppåt är 500 
ton. 

9.8.2 Beräkningar utan påslag, intervall 
I avsnitt 9.6 och avsnitt 9.7 framförs synpunkter kring hur de nuvarande schablonerna kan 
sägas bestå av ett tal, en schablon ± 25 %. En beräkningsmodell som ger transportarbetet 
325 ton/år bör i enlighet med det godtagbara spridningsmåttet ± 25 % utryckas som 244 
ton – 406 ton/år. Avrundat kan intervallet uttryckas som 250 – 450 ton.  
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9.9 Övriga fastigheter, schablonberäkning 
Dessa fastigheter besöks två gånger per månad med samma tonnage som i kapitel 10.2. 
Detta medför följande beräkningsalgoritm:  

Frekvens * Tonnage * Tur & retur = tonnage per år 

Frekvens, 2 gånger per månad det vill säga varannan vecka => 52 / 2 =26 besök per år. 

Tonnage se tabell nedan som är en sammanställning av information från olika 
hemsidor.25,26,27  

 
Tabell 9.9.1: Ett antal stickprovsmässigt utvalda Pickuper, dess olika vikter 
 

Fabrikat Totalvikt Dragvikt Summa 
Mazda BT-50 2855 750 3605 

Nissan Navara 4WD 2805 750 3555 
Toyota Hilux 2970 750 3720 

 
Tur och retur → 2 

Sätts dessa uppgifter samman erhålls tabell 10.2.1 nedan. 

Tabell 9.9.2: Årliga utfall, ton per år, vid varierande fordons tonnage 

 
Fordonsvikt ToR Frekvens Ton per år

2 2 26 104
2,5 2 26 130
2,6 2 26 135,2
2,7 2 26 140,4
2,8 2 26 145,6
2,9 2 26 150,8
3 2 26 156

3,1 2 26 161,2
3,2 2 26 166,4
3,3 2 26 171,6
3,4 2 26 176,8
3,5 2 26 182  

 

Det aritmetiska medelvärdet i detta utfallsrum är 151 ton ± 14 % det vill säga en godtagbar 
spridning, med beaktande av att det förekommer en mycket liten form av 
lastbilstransporter inom detta segment kan hänsyn tas till detta genom att lägga sig i medel 
kvartilen av intervallet, varför inte ta 151 ton per år.  

 
 
 
25 Tillgänlig: <http://www.mazda.se/[2006-12-23] 
26 Tillgänlig: <http://www.nissan.se/[2006-12-21] 
27 Tillgänlig: <http://www.toyota.se/[2006-12-20] 
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9.9.1 Beräkningar med påslag 
I kapitel 8 framfördes synpunkter både för och emot påslag. I detta stycke arbetar vi med 
påslag. Inget generellt godspåslag skall göras på grund av att mycket få godstransporter 
med lastbil förekommer. Hur stort besökspåslag skall göras?  

Skall snöröjning beräknas och kvantifieras? 

→ nov, dec, jan, feb, = 16 veckor som ett snitt över hela Sverige. 

16 * 3,5 * 1* 2 = 112 ton 

I avsnitt 9.6 framfördes tesen ett 25 % påslag allt för ett, pröva detta! 

151 * 1,25 = 189 det vill säga påslaget är 38 ton 

Slutsatsen av detta är att det 25 % påslaget är för försiktigt om snöröjning skall ingå. 

Med snöröjning fås ett transportarbete om 263 ton per år som avrundat uppåt är 300 ton. 

9.9.2 Beräkningar utan påslag, intervall 
En beräkningsmodell som ger transportarbetet 263 ton bör utryckas som 197,5 ton – 
328,75 ton med intervall härledningen enligt avsnitt 8.8. Avrundat kan intervallet uttryckas 
som 200 – 300 ton. Sammantaget ger den teoretiskt härledda analysen ett intervall om 200 - 
500 ton för Banverkets anläggningsfastigheter. Om en uppdelning på de två föreslagna 
fastigheterna är relevant kan en indelning göras på exempelvis 300 respektive 500 ton. 
Eftersom en obebyggd fastighet idag enligt LMV:s riktlinjer betingar värdet 100 ton per år 
bör en anläggningsfastighet skiljas från detta värde. Annorlunda uttryckt är värden runt 100 
ton alldeles för låga schabloner för fastigheter med innehåll se avsnitt 9.5.2. ”130 ton per år 
är en orimlig uppskattning eftersom endast tillsynsresorna räknats med”. Om en 
uppdelning i olika fastighetsslag inte skall göras kan ett intervall vara lämpligt som 
hjälpmedel, intervallet kan då kvantifieras enligt 300 -500 ton/år. 

9.10  Resultat av schablonberäkningarna 
Min uppfattning är att den härledda segmenteringen i teknikfunktioner är användbar ur ett 
praktiskt perspektiv för både Banverket och Lantmäteriverket varför jag vill föreslå 
nedanstående sammanfattning av kapitel 9.  

Tabell 9.4.1. Förslag till schabloner för Banverkets anläggningsfastigheter  

 

Signalanläggningsfastighet 500 ton per år och fastighet ± 25 %   

Övriga anläggningsfastigheter 300 ton per år och fastighet ± 25 %  

 

Även ett alternativt synsätt med intervall är fullt möjligt, nedan exemplifieras ett sådant: 

Anläggningsfastigheter, Banverket: 300 – 500 ton per år 
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10 Resultat och slutsatser 

10.1 Diskussion 
Syftet med examensarbetet är att ta fram beräkningsschabloner och eller 
beräkningsprinciper för trafik som alstras av Banverkets fastigheter. Ett traditionellt 
beräkningsförfarande enligt tonkilometermetoden har genomförts på ett antal definierade 
anläggningsfastigheter. Resultatet av dessa beräkningar är en schablon om 400 ton per år 
för signalfastigheter för andra anläggningsfastigheter förslås schablonen 200 ton per år. 

 

En statistisk analys av ett omfattande empiriskt material i form av över 100 förrättningar 
har analyserats. Oavsett om tonnaget beräknas direkt eller indirekt visar beräkningarna på 
en beräkningsschablon om 300 ton per år.  

 

De historiska förrättningarnas schablon, 300 ton per år, är i underkant jämfört med de 
föreslagna beräknade schablonerna. Men eftersom det empiriska materialet är delvis 
föråldrat finns det självklart en eftersläpning i detta material jämfört mot de nya beräknade 
schablonerna. I mitt examensarbete arbetar jag därför på flera ställen med just olika 
uppräkningar med hjälp av material från SIKA. Jag menar att det är möjligt likt de 
beräkningar som görs med hjälp av KPI. Används till exempel 1985 som basår får värdet 
128, år 2005 har värdet 169. En uppräkningsfaktor om 1,32 fås. 300 * 1,32 = 400 ton 

 

Det aritmetiska medelvärdet av de föreslagna schablonerna är precis 400 ton. 

 

För mig visar detta att det empiriska materialet stöder de teoretiska schablonerna, 
materialet i sin helhet konvergerar. 

 

En logisk konsekvens av examensarbetet har transportarbetet under 35 år analyserat med 
hjälp av underlag från SIKA och härledningar av Promemoria 1975-08-18 Beräkning av 
andelstal vid vägförrättningar enligt anläggningslagen samt Glesbygdens lokala 
kommunikationer, Institutionen för kommunikationsteknik, Tekniska högskolan 
Stockholm, 1964, G. Lindhagen.  

 

Den sammantagna analysen pekar på att en uppdatering av de nu gällande schablonerna för 
permanent och fritidsfastigheter bör göras. Under avsnitt 10.5 föreslår jag därför nya 
schabloner tillsammans med ett förslag om ett vidgat synsätt kring begreppet 
”anläggningsfastigheter”. 
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10.2 Resultat, förslag till schabloner 
I tabell 10.2.1 sammanfattas resultaten av schablonberäkningarna med det empiriska 
materialet. En jämförelse sker genom att schablonvärdet för en obebyggd fastighet läggs in 
i tabellen. 

Tabell 10.2.1 Förslag till nya schabloner för anläggningsfastigheter vid Banverket och en 
jämförelse med det empiriska materialet i detta arbete. 

 

Signalanläggningsfastighet Banverket traditionellt beräknad 500 ton per år och fastighet 

Statistisk analys av empiriskt material, byggd på tonnage 300 ton per år och fastighet 

Statistisk analys av empiriskt material, byggd på andelstal  300 ton per år och fastighet 

Empirisk uppräknad schablon 400 ton per år och fastighet 

Övriga anläggningsfastigheter Banverket, traditionellt 
beräknad 

300 ton per år och fastighet 

Obebyggd fastighet 100 ton per år och fastighet 

 

Även ett alternativt synsätt med intervall är fullt möjligt, nedan exemplifieras ett sådant: 

Anläggningsfastigheter, Banverket: 300 – 500 ton per år 

10.3 Resultat, förslag till beräkningsmodell/princip 
Den praktiska beräkningsalgoritmen28 för Banverkets anläggningsfastigheter skulle kunna se 
ut som följer: 

Besöks eller tillsynsfrekvens, antal gånger på ett år* 3 ton *2 + påslag om 35 %. Se tabell 
nedan: (3 ton är i den övre kvartilen varför ett större procentpåslag än 35 % syns 
överdrivet) 

 

Tabell 10.2.2 Känslighetsanalys över beräkningsmodeller för anläggningsfastigheter vid 
Banverket. 

 
Frekevens Tonnage Faktor 35 % Faktor 40 % Faktor 45 % Faktor 50 %

Varannan vecka 156 210,6 294,84 427,5 641,3
1 gång per vecka 336 453,6 635,04 920,8 1381,2
2 ggr per vecka 624 842,4 1179,36 1710,1 2565,1  

 

28 PM 2005-01-31 av förrättningslantmätare Karin Lindstedt och samtal 2006-11-10 
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Ur algoritmen på föregående sida ”antal besök  på ett år* 3 ton *2 + påslag om cirka 35 %” 
kan en mer allmängiltig schablon skapas enligt nedan 

Frekvens  Schablon 

Varannan vecka →  300 ton 

Varje vecka →   600 ton 

Två gånger i veckan →   1000 ton 

 

Banverkets anläggningsfastigheter bör ges värdena: 300, 500 och 800 ton per år 

 

Andra anläggningsfastigheter som inte besöks av spårrelaterade fordon bör ges värdena: 
300, 600 och 1000 ton per år. Den teoretiska skillnaden kan motiveras av att 
underhållsåtgärder sker via spår hos Banverkets anläggningar eller med hjälp av Unimogs, 
se avsnitt 9.4.1. Andra anläggningsfastigheter än Banverkets är sällan spårbundna varför en 
mera allmängiltig schablon inte kan ta hänsyn till de specifika spårbundna besöken som 
sker till Banverkets anläggningsfastigheter.  

 

Det går att visa att besöken till Banverkets anläggningar är Poissonfördelade19. Det vill säga 
felen är inte normalfördelade utan Poissonfördelade. Detta innebär att under givna 
förutsättningar sägs felen eller impulserna bilda en Poissonprocess med intensiteten c. 
Märk väl att besöksfrekvensen inte är felstyrd utan intervallstyrd varför det ur en djupare 
betraktelse, beräkningsmässigt handlar om att kvantifiera två fördelningar av samma sort 
men med olika intensitet.  

Detta examensarbete handlar om att få fram praktiska schabloner snarare än att i detalj 
statistiskt beräkna dessa fördelningar och ur dem härleda relevanta schabloner. 

Men genom att kontakta till exempelvis större eldistributörer, kan statistisk på underhåll 
och fel hos transformatorstationer erhållas, kommunala aktörer som Kommunförbundet 
kan säkert bistå med motsvarande statistik för reningsverk, teleoperatörer på motsvarande 
sätt för ”mastfastigheter” vilket skulle kunna leda till ett ännu bättre underlag och en 
fullgod statistisk analys av den genererade trafiken.  

 

 

 
20 Sannolikhetslära och statistik för teknisk högskola Del 1, sidan 133 ff, Lennart Råde, Mats 
Rudemo, Biblioteksförlaget 1980 
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10.4  Förslag till vidgat synsätt 

10.4.1 Samhällsutveckling 
Vårt samhälle utvecklas hela tiden. Epoker som har lämnats är det agrara och industriella 
samhället. Vi använder idag fler och mera komplicerade processer för vår livsföring.  

De specialfastigheter som Anna Rieem och Nina Vesterli identifierar fanns inte på 1950 
och 1960 talet åtminstone inte i den omfattningen som de existerar idag. Banverkets 
anläggningsfastigheter innehöll inte heller den tekniknivån som de gör idag. Jag menar 
därför att ett vidgat synsätt är nödvändigt. Begreppet anläggningsfastighet bör introduceras 
och förslag till beräkningsprinciper som ur en teoretisk synvinkel korrelerar mot 
andelstalsmetoden har föreslagits under avsnitt 10.3.   

10.4.2 Teoretiskt grund 
Parallellen till jordbruk och skogsbruk är fruktbar, fastigheter med olika innehåll men 
samlade i ett begrepp, kan en liknande generell modell appliceras på begreppet 
anläggningsfastighet se avsnitt 9.5. En definition av anläggningsfastighet skulle kunna vara  

 

Anläggningsfastigheter innehåller produkter och processer som kräver tillsyn, inspektion, reparation och 
service. 

 

Enligt Promemoria 1975-08-18 gäller ”Vidare bör arbetsinsatsen vid beräkning av andelstal 
stå i rimlig proportion till de belopp som skall fördelas.” Samt ”då de berörda fastigheterna 
är relativt enhetliga kan schablonvärden tillämpas”. 

 

I strikt mening betyder nyss nämnda sats ovan att en anläggningsfastighet skall vara 
jämförbar med en permanent eller fritidsbostad för att man skall kunna ta med 
anläggningsfastigheten i en andelstalsberäkning. Om vi skall tillämpa denna sats krävs ett 
påslag, annars råder det ingen samstämmighet mellan de ingående fastigheterna och 
därmed skulle inte heller ur en teoretisk synvinkel, fastigheten kunna ingå i ett 
beräkningsunderlag.  

 

I LMV-Rapport 1994:19 framgår att ”merparten av undersökta rättsfall rör relationer 
mellan utfarter för olika slag av bostäder”. Detta skärper kravet på att Banverkets 
fastigheter, ges rätt schablon inte i absoluta tal utan främst i relation till de schabloner som 
redan existerar. 
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Det är därför nödvändigt att studera de föreslagna schablonerna i sitt sammanhang. Detta 
innebär att de förslagna schablonerna dels måste prövas och rimlighetsbedömas på egna 
grunder detta görs i tabellerna 10.4.1 och 10.4.2.  
Det innebär också att de förslagna schablonerna måste prövas och rimlighetsbedömas 
tillsammans med de befintliga eller nya schablonerna. Den sist nämnda prövningen och 
rimlighetsbedömningen görs i tabell 10.4.1. 

 

Den nyss nämnda parallellen till jordbruksfastigheter är för mig uppenbar. Ett jordbruk 
innehåller ju enligt de nu gällande schablonerna olika aktiviteter som mjölkkörningar, 
skogsbruk och interna jordbrukstransporter. En lika uppenbar parallell är fritidsfastigheter 
som har tre schabloner beroende på utnyttjningsgraden. Ur Promemoria 1975-08-18 kan 
följande information hämtas.  

”Värdena bör med hänsyn till vad som tidigare anförts höjas till 60 %, 30 % respektive 15 
%. I trafikmängder ger detta 900, 450 respektive 225 ton/år om motsvarande mängd för 
helårsbostaden är 1500 ton/år. 

Denna nomenklatur är inarbetad hos LM och dess medarbetare. Låt därför denna struktur 
vara fast även för anläggningsfastigheter. Men istället för att arbeta med procent som 
fritidsfastigheter införs begreppet besöksfrekvens. 

 

Anläggningsfastighet, besöksfrekvens 2 ggr/vecka X ton per fastighet och år 

Anläggningsfastighet, besöksfrekvens 1 ggr/vecka Y ton per fastighet och år 

Anläggningsfastighet, besöksfrekvens ½ ggr vecka Z ton per fastighet och år 

 

Högre besöksfrekvenser bör inte schabloniseras eftersom det är svårt att tänka sig 
anläggningsfastigheter som behöver högre grad av besöksfrekvens. Högre besöksfrekvens 
än två gånger per vecka innebär för mycket fel i anläggningen. Alternativt innebär det en 
mycket hög grad av sofistikerat teknikinnehåll vilket skulle kunna motivera en individuell 
behandling och inte en schablonisering enligt generell metod. 

10.4.3 Teoretiskt grund kontra praktisk hanterbarhet  
Det empiriska materialet i detta examensarbete och i tillämpliga delar i Andelstal för 
specialfastigheter enligt anläggningslagen, kan sägas konvergera mot intervallet 300 -600 
ton per år. Beräkningsprinciperna stöder på ett påtagligt sätt det empiriska materialet. 
Avvikelser kan förklaras av att Banverkets anläggningsfastigheter inte servas och underhålls 
med lastbil på samma sätt som andra anläggningsfastigheter. 
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Teoretiskt skall vi åtminstone sträva efter att uppfylla nedanstående punkter som är 
hämtade ur Promemoria 1975-08-18. 

 (1)  ”Vidare bör arbetsinsatsen vid beräkning av andelstal stå i rimlig proportion till de 
belopp som skall fördelas.”  

(2)  ”då de berörda fastigheterna är relativt enhetliga kan schablonvärden tillämpas”  

 

Om tabellen på förra sidan fylls med värden uppfyller vi både kraven om teoretisk grund 
och praktisk hanterbarhet.  

 

Tabell 10.4.3.1 Förslag till schabloner för anläggningsfastigheter hos Banverket 

 

Anläggningsfastighet, besöksfrekvens 2 ggr/vecka 800 ton per fastighet och år 

Anläggningsfastighet, besöksfrekvens 1 ggr/vecka  500 ton per fastighet och år 

Anläggningsfastighet, besöksfrekvens varannan vecka  300 ton per fastighet och år 

 

Denna tabell är förmodligen enkel att kommunicera internt inom LM och externt mot 
sakägare. Både professionella sakägare till exempel Banverket och kommunala reningsverk 
samt privata personer kan känna igen sig vilket är väsentlig ur kommunikations- och 
trovärdighets synvinkel. 

 

En mycket intressant detalj är det faktum att Banverket själva refererar till fritidsfastighet 
och nivån ”halva gamla fritidsfastighet” det vill säga cirka 375 ton per år, närmare beskrivit 
i avsnitt 9.5. Närmevärdet 375 ton per år kan indexeras enlig min modell med 1,4956 vilket 
ger 561 ton per år. Detta värde återfinns ungefär i tabell 10.4.3.1 anläggningsfastighet, 
besöksfrekvens 1 gånger per vecka. Denna anläggningsfastighet är den mest frekvent 
besökta anläggningsfastigheten hos Banverket. Banverket har alltså själva implicit en god 
uppfattning om vilken trafik deras egna fastigheter alstrar. 

 

Ur praktisk synvinkel förfaller det överambitiöst med schabloner för såväl generella 
anläggningsfastigheter som för Banverkets anläggningsfastigheter. I syfte att analysera detta 
påstående och de i tabell 10.4.3.2 föreslagna generella anläggningsschablonerna skapar vi 
fyra fiktiva förrättningar. Dessa redovisas i tabell 10.4.3.3. 
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Tabell 10.4.3.2 Förslag till generella schabloner för anläggningsfastigheter 

 

Anläggningsfastighet, besöksfrekvens 2 ggr/vecka 1000 ton per fastighet och år 

Anläggningsfastighet, besöksfrekvens 1 ggr/vecka,  600 ton per fastighet och år 

Anläggningsfastighet, besöksfrekvens varannan vecka,  300 ton per fastighet och år 

 
 
 
Tabell 10.4.3.3. Känslighetsanalys av nya schabloner 

 
Fiktiv förrättning BV Ton km tonkm "Andelstal" Andelstal Ton km tonkm "Andelstal" Andelstal

Permanentbostad 2100 0,8 1680 0,52 52,0 2100 0,5 1050 0,40 40,08

Fritidsbostad 1600 0,7 1120 0,35 34,7 1600 0,6 960 0,37 36,64

Anläggningsfastighet 1 300 0,6 180 0,06 5,6 300 0,7 210 0,08 8,02

Anläggningsfastighet 2 500 0,5 250 0,08 7,7 500 0,8 400 0,15 15,27
3230 1,00 100,0 2620 1,00 100,0

0,00
Fiktiv förrättning Norm Ton km tonkm Andelstal Ton km tonkm Andelstal

Permanentbostad 2100 0,8 1680 0,51 51,2 2100 0,5 1050 0,39 38,89

Fritidsbostad 1600 0,7 1120 0,34 34,1 1600 0,6 960 0,36 35,56

Anläggningsfastighet 1 300 0,6 180 0,05 5,5 300 0,7 210 0,08 7,78

Anläggningsfastighet 2 600 0,5 300 0,09 9,1 600 0,8 480 0,18 17,78
3280 1,00 100,0 2700 1,00 100,0

Fiktiv förrättning BV Ton km tonkm Andelstal Ton km tonkm Andelstal

Permanentbostad 1800 0,8 1440 0,53 53,1 1800 0,5 900 0,40 40,36

Fritidsbostad 1200 0,7 840 0,31 31,0 1200 0,6 720 0,32 32,29

Anläggningsfastighet 1 300 0,6 180 0,07 6,6 300 0,7 210 0,09 9,42

Anläggningsfastighet 2 500 0,5 250 0,09 9,2 500 0,8 400 0,18 17,94
2710 1,00 100,0 2230 1,00 100,0

Fiktiv förrättning Norm Ton km tonkm Andelstal Ton km tonkm Andelstal

Permanentbostad 1800 0,8 1440 0,52 52,2 1800 0,5 900 0,39 38,96

Fritidsbostad 1200 0,7 840 0,30 30,4 1200 0,6 720 0,31 31,17

Anläggningsfastighet 1 300 0,6 180 0,07 6,5 300 0,7 210 0,09 9,09

Anläggningsfastighet 2 600 0,5 300 0,11 10,9 600 0,8 480 0,21 20,78
2760 1,00 100,0 2310 1,00 100,00  

 

Känslighetsanalysen av nya schabloner, visar ett antal fiktiva förrättningar med de gamla 
schablonerna och de nya anläggningsschablonerna, men också de nya föreslagna 
schablonerna tillsammans med nya anläggningsschabloner med olika varierande 
transportsträckor. Tabellen visar att den praktiska skillnaden är marginell mellan norm och 
specifika Banverksschabloner. Detta innebär att jag väljer, att fortsättningsvis arbeta 
uteslutande med begreppet anläggningsfastighet.  
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Rent allmänt, är det också bättre att i schabloner förenkla i stället för att införa fler klasser 
och varianter. Om det blir oskäliga resultat får den enskilde lantmätaren istället gå ifrån 
schablonerna. Ett exempel på då det är viktigt att genomföra en specifik beräkning 
återfinns i avsnitt 6.7. 

10.5 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Det stokastiska angreppssättet har varit fruktbart. Ur ett stort antal förrättningar har 
analysen kunnat fokusera på den viktiga parametern tonnage. Angreppssättet kan användas 
för att utöka analysen. Parallellt med den statistiska analysen har teoretiska beräkningar 
gjorts enligt tonkilometermetoden. Beräkningarna enligt de ovan angivna riktlinjerna har 
jämförts med Andelstal för specialfastigheter enligt anläggningslagen, Anna Rieem, Nina 
Vesterli, Examensarbete KTH Fastighetsvetenskap. Det sammantagna materialet kan sägas 
konvergera mot flera schabloner (beroende av tillsynsintervall) om 300 - 900 ton per år och 
anläggningsfastighet. Om en översyn av de gällande schablonerna görs i enligt med avsnitt 
6.8 fås följande tabell: 

 

Tabell 10.5.1 Förslag till nya schablonvärden för befintliga fastigheter och förlag till nya 
fastighetsschabloner.  

 

Permanentbostad 2100 ton per fastighet och år 

Fritidsbostad, intensivt utnyttjande 1300 – 1600 ton per fastighet och år 

Fritidsbostad, normalt utnyttjande  700 ton per fastighet och år 

Fritidsbostad, lågt utnyttjande  400 ton per fastighet och år 

Anläggningsfastighet, besöksfrekvens 2 ggr/vecka 1000 ton per fastighet och år 

Anläggningsfastighet, besöksfrekvens 1 ggr/vecka 600 ton per fastighet och år 

Anläggningsfastighet, besöksfrekvens ½  vecka 300 ton per fastighet och år 

Obebyggd fastighet29 100 ton 

För att styrka eller förkasta den föreslagna hypotesen bör en remissrunda bland ett antal 
förrättningslantmätare göras. En sådan remissrunda skulle också kunna ge svar på hur ofta 
som förrättningslantmätarna anser att schablonerna skall uppdateras och vilken grund som 
skall användas för detta.  

 
29 Begreppet obebyggd fastighet används inom Lantmäteriverket och har ett värde om 50 ton per 
år. I analogi med mitt förslag om nya schabloner för samtliga fastigheter bör även denna fastighet 
uppdateras från 50 ton per år till 100 ton per år, enligt min uppfattning.  
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1. Tabell över inventering av 
 järnvägsförrättningar hos Banverket  Väst 
 

Förrättning Metod Fordon Vikt BV-fastighet GA km η % Andelstal
Herrljunga 1462-192 1 Tonkilometer 120 Mollaryd 11:1 HERRLJUNGA Sjölund GA:1 0,08 100% 1%

2 120 Mollaryd 11:1 HERRLJUNGA Mollaryd GA:7 0,5 100 29%
Vänersborg 1487K-30/1998 3 Huvudnäs 1:1 Öxnered ga:2 1%

Vänersborg 1487K-46/2000 4 Tonkilometer 600 Bjurhem 1:2 Bjurhem ga:1 0,45 100 17

Vänersborg 1487K-65/1998 5 Tonkilometer 1000 Frändefors 1:3 Frändefors ga:2 0,7 100 5,16

Vänersborg 1487K-68/2003 6 Tonkilometer 400 Öxnered 2:1 VÄNERSBORG Botered ga:4 0,3 100 6

Vänersborg 1580K-17/1994 7 Tonkilometer 750 Huvudnäs 1:1 Öxnered ga:2 0,45 100 1%

Vänersborg vs3 92 125 8 Tonkilometer 750 Dykälla 1:19-20 Frändefors-Mossen ga:1 0,25 100 4,77

Bengtsfors 1560-870 9 Tonkilometer 55 Bäcken 1:26 m fl Bäcken Kasen sekt.1 1 100 1,03

10 Tonkilometer 225 Torpane 1:29 Regineberg sektion 1 1 100 1,01

11 Tonkilometer 600 Kårud 1:24 Bäcken-Bäckefors 1 100 0,97

Bollebygd 1535-49 12 Erikstorp 1:11 Bollebygd Erikstorp ga:6 0,5

Borås 1465-108 13 Tubared 1:5 Borås Glafsered ga:2 0,94 ber / beslu

14 Tonkilometer 970 Banverket Borås Glafsered ga:2 1 100 1

15 Tonkilometer 20 Banverket Borås Glafsered ga:2 1 100 1

16 Banverket Borås Ekås ga:1 3,51

 
 

Borås 1490K-2004/120 17 BORÅS Fristad Klockarbol GA:3

Falköping 1686-1040 18 Hällestad 8:1 Väla ga:1 32,6
19,3

Falköping 1686 - 1142 19 Torbjörnstorp 13:1 Balltorp ga:2 0,1
20 Torbjörnstorp 13:1 Balltorp ga:3 0,3
21 Torbjörnstorp 13:1 Balltorp ga:4 0,3

Falköping 1686-1706 22 Slöta 16:1 Smeby ga:3 2,6

Falköping R5 3787 9 23 Floby 1:3 Anl. 1 5,4
24 Västtorp 4:14 Anl. 1 0,1
25 Floby 1:3 Västtorp ga:1 6,3

Gnosjö 0617-408 26 Tonkilometer 30 Hillerstorp 3:82 Hillerstorp ga:1 1 100 5,38
 

Gnosjö 0617-403 27 Tonkilometer 20 Hillerstorp 4:231 Hillerstorp ga:2 0,4 100 0,17

Gnosjö 0617-483 28 600 Gnosjö-Hult 1:8 Hästhult ga:1 1 100

Grums 1764-02/16 29 Tonkilometer 45 Karlberg 2:18 Grums Karlberg GA:2 0,24 100 0,135

Grästorp 1444-104 30 Tonkilometer 75 Nybölet 1:14 GRÄSTORP NYBÖLET GA:1 0,55 100 0,3

Grästorp 098451 31 Astranna 8:12 Astranna GA:2 0,5

Grästorp 1444-135 32 Tonkilometer 120 Flakeberg 1:9 GRÄSTORP Olunda GA:3 0,52 100 1%

Halmstad 1380-97/30 33 Tonkilo- rsonbil no 1,3 Biskopstorp 1:6 Biskopstorp GA:2 0,5 100
OBS FÖRSTA BERÄKNINGEN34 metermetodenastbil not 7 Pålsgård 1:1 0,5 100

Not 1 2PB*1,3 ton*0,5km* 2tor*52v=135
Not 2 1LB*7 ton*0,5km* 2tor*12m=84

Summa: 219
219/5181 5  

 
 
 

 52(71) 



Andelstal för Banverkets nyttjande av vägar 

Halmstad 380-95/39 35 Brännarp 1:10 Brännarp ga:1

Halmstad 1380K-7453 36 Uppgift saknas Uppgift saknas

Härryda 1401-94/54 37 Uppgift saknas Lilla Bugärde ga:3

Härryda 1401-97/32 38 Uppgift saknas LILLHULT ga:1

Härryda 1401-95/1 39 Uppgift saknas Uppgift saknas

Härryda 1401-97/23 40 Uppgift saknas Björketorp ga:4 

Karlstadn1780K-2000/118 41 Tonkilometer 10 Östra Fågelvik 1:1 Alstersbruk ga:1 0,55 100 0,10%
Obebyggd fastighet

Karlstad 1780 - 2001/31 42 metod summa ej 100 Borserud 1:50 GA 2 Borserud ga:9 US US 1
43 Tonkilometer GA 1 Utfartsväg

Skövde 1496K - 3061 44 Skövde 6:1 Vesslan GA:2
Kommunikationsytor

Stenungssund 1415-93176 45 Kyrkeby 2:13 Kykeby ga:3
Ingår ej i GA

Stenungssund 1415-95/25 46 US Ucklums- Berg ga:5

Stenungssund 1415-93/48 47 US Anrås ga:4

Strömstad 1486-85/18 48 Ingen uppgift Holma ga:1

Svenljunga 1465/148 49 Banverket Veka ga:1 3%  
 
 
 

Svenljunga 1565-662 50 Banverket Lockaryd ga:3 2,91

Trollhättan 194/85 51 Bistockshålan 1:3 Kronängsvägens 
samfällighetsförening 2,2

Trollhättan 1581K - 74L/94 52 Tonkilometer 750 Överby 5:5, 5:6, 6:1 Överby ga:2 1,2 100 3,14

Trollhättan 1581K-175L/86 53 Fåstorp ga:1

Trollhättan 1581-79 54 Bistockshålan 1:3 Ingelsängen ga:2 2,2

Lilla Edet 1440-37 55 Tonkilometer 2000 24-26, 2:20-21 Haj 1 Alvhem ga:5 3,96
56 Alvhem 2:20-26 Alvhem ga:3 3
57 US Kroken-Spetalens 6,8

Lilla Edet 1562-277 58 Simontorp 1:7 Simontorp ga:2 1,9

Lilla Edet 1562-636 59 Tonkilometer 750 Prässebo 1:8 Rumpetorp ga:2 0,6 100 2,87

Lilla Edet 1462-15 60 Tonkilometer 50 :8-9, 3:6, Svengård Kattunga ga:4 0,69 100 0,78
61 Obebyggd fastighet Kattunga ga:5

Lilla Edet 1562 - 707 62 Tonkilometer 1000 Kroken 1:12 Kroken ga:2 0,36 100 2,8/6,8

Mellerud 1561-599 63 Tonkilometer 750 Äckerud 1:2 Äckerud ga:1 1,3 100 2,91

Mellerud 1561-662 64 Tonkilometer 100 Skälebo 1:21 Hjärtungen ga:1 0,05 100 0,86

Mellerud 1561-663 65 Tonkilometer 100 Skälebo 1:21 Gatan ga:3 0,8 100 19,3
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Mellerud 1561-663 66 Tonkilometer 100 Skälebo 1:21 Örs-åker ga:1 0,4 100 19.98

Mellerud 1561-664 67 Tonkilometer 100 Skälebo 1:21 Äckerud ga:1 0,3 100 2,75

Mellerud 1561-666 68 Skälebo 1:21 Skalsbyn ga:1 33
69 Skälebo 1:21 Skalsbyn ga:1 33
70 Tonkilometer 200 Skälebo 1:21 Skalsbyn ga:1 1,05 100 5,43

Mellerud 1561-668 71 Tonkilometer 100 Skälebo 1:21 Runeberget ga:1 0,48 100 0,49

Mellerud 1561-669 72 Tonkilometer 100 Skälebo 1:21 Svalungebyn ga.1 0,77 100 2,98

Mellerud 1561-676 73 Tonkilometer 1500 Hult 1:47 Hult ga:1 0,01 100 9,48
Hyresgäst Karl Svensson

Mellerud 1561-677 74 Tonkilometer 100 Skälebo 1:21 Södra Bäckebol ga:1 0,45 100 2,67
75 Tonkilometer 100 Skälebo 1:21 Skälebol ga:1 0,35 100 2,43
76 Tonkilometer 100 Skälebo 1:21 Örs-eriksbyn ga:1 0,01

Mellerud 1561-698 77 Tonkilometer Special 150 Holms-Torp 1:20 Östan ga:5 1,1 100 10,1
78 Tonkilometer Special 300 p 1:20, 1:21, 1:23 Ö Holms-Berg ga:1 1,15 100 10.8
79 Tonkilometer Special 300 p 1:20, 1:21, 1:23 Ö Östan ga:1

Mellerud FSSP 961434 80 Tonkilometer 100 Skälebo 1:21 Västergården ga:1 0,45 100 0,09

Mellerud 1461-284 81 Tonkilometer 100 Ransberg 1:35 MELLERUD Ransberg GA:5 0,15 100 2%

Mellerud 1461-246 82 Tonkilometer 25 Linderud 1:2 MELLERUD Linderud GA:1 0,83 100 0,90%

Töreboda 1663-898 83 Fredsberg 2:1 Fredsbergs - Boda ga:2 1%
Fredsberg 2:1 Fredsbergs - Boda ga:3 1,90%

 
 

Töreboda 1663-898 84 Älgarås 9:1 Björkulla ga:4 10%

Uddevalla 1485K-2003/69 85 Tonkilometer 500 Mjöveröd 1:7 Uddevalla Mjöveröd GA:3 0,05 0,13%
86 Tonkilometer 500 Fultaga 1:2 Uddevalla Fultaga GA:2 0,1 1,10%
87 Tonkilometer 500 Kalsås 1:6 Uddevalla Kalsås GA:1 1,02 0,69%
88 Tonkilometer 500 Kalsås 1:6 Uddevalla Kalsås GA:2 0,47

Vårgårda VS3 84 410 89 Fullestad 7:1 0,8
90 Fullestad 7:1 1,3

Vara 1660-1261 91 Tonkilometer 1800 Vara 20:2 Kantorp GA:A 2 100 3,3

Vänersborg 1487 -30/1948 92 Huvudnäs 1:1 Öxnered ga:2 1

Vänersborg 1487 - 68/2003 93 Tonkilometer 400 Öxnered Vänersborg Botered ga:4 0,3 100 6%

Vänersborg VS 92 1253 94 Tonkilometer 750 Dykälla 1:19-20 US 0,25 100 4,77%

Vänersborg 1580K- 17/1994 95 Tonkilometer 750 Huvudnäs 1:1 Gundlebo ga:5 0,45 100 0,18%

Värnamo 0683-892 96 Tonkilometer 1800 Hilklerstorp 4:231 Maramö ga:2 0,04 100 0,03
Vällersten 1:11, 1:12, 1:13

Åmål 1585 -559 97 Ressbyn 1:13 Östra Korsbyn ga:1 2

Falkenberg N1S 91 32 98 Torebo 1:9 Morups - Ry ga: 1 25%

Falkenberg 1382-93/84 99 Hanarp 1:8 Hanarp ga:1 2,60%

## Askhult ga:1
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100 Askhult ga:1

Kungsbacka 1384-90/154 101 Tonkilometer Ställverk 500 Skårby 1:4 Skårby ga:1 1,4 100 50,36%

Rolfsån-Sätinge 1384-94/79 102 Tonkilometer 200 Gressela 1:5 Gressela ga:3 0,4 100 2,15%

Kungsbacka 1384-99/92 103 Tonkilometer 450 Rågelund 1:68 KUNGSBACKA Rågelund GA: 0,7 100 1,84%

Kungsbacka 1384 - 00/62 104 Tonkilometer 300 Flamsnäs 1:91 By ga:1 0,3 100 4,89%

Kungsbacka 1384 - 01/111 105 Tonkilometer 100 Hammargård 1:2 0,935 100
Tonkilometer 400 Hammargård 12:1 Hammarö ga:2 0,935 100 1,47

Kungsbacka 1384 - 01/190 106 0 rillesås-Stocken 1:4 Sintorp ga:2 0 100 0

Kungsbacka 1384-02/86 107 Tonkilometer 200 Torpa 7:6 Torpa ga:9 0,8 100 0,10%
410,5 0,61

Kungsbacka 1384-03/189 108 Duvhed 3:2 Äskatorp ga:4 2,50%

Kungsbacka 1384-03/72 109 Frillesås -Rya 1:9 Frillesås Rya ga:6
Frillesås -Rya 1:40 Frillesås Rya ga:6

Frillesås - Stocken 1:35Ry Frillesås Rya ga:6
Rågelund 1:68 Frillesås Rya ga:6
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2. En illustration av tonnaget vid 
 järnvägsförrättningar enligt Anläggningslagen 
 där andelstal har beräknats enligt 
 tonkilometermetoden 
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3. Första statistiska bearbetning av inventeringen 
 hos Banverket Väst 

Rensade vikter, ton

0

200

400

600

800

1000

1200

0 10 20 30 40 50 60 70

Antal registreringar

To
n Vikt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 57(71) 



Andelstal för Banverkets nyttjande av vägar 

4. Den andra statistiska bearbetningen av 
 inventeringen hos Banverket Väst 
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5. Tredje statistiska bearbetningen av 
 inventeringen hos Banverket Väst 

Linjär regression av registrerade vikter
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F Persontransportarbete i Sverige, miljarder 
personkilometer 
 

Gods-
transporter

Person-
transporter

1970 100 100
1971 97 102
1972 98 106
1973 104 111
1974 102 108
1975 95 113
1976 96 116
1977 88 118
1978 84 119
1979 95 120
1980 90 119
1981 86 119
1982 85 119
1983 87 123
1984 94 127
1985 95 128
1986 98 132
1987 97 137
1988 100 145
1989 100 152
1990 100 149
1991 96 148
1992 95 150
1993 98 147
1994 102 149
1995 108 151
1996 112 152
1997 115 153
1998 113 154
1999 114 158
2000 118 161
2001 114 163
2002 114 166
2003 118 167
2004 121 168
2005 127 169  

 

 
 
 
 
 

 Uppgifterna i tabellen baseras på olika källor. Dessa finns beskrivna i SIKA PM 2004:7 
Transportarbetets utveckling. I totaluppgiften ingår samtliga trafikslag. Uppgifter om 
transportarbetet finns inte tillgängliga för inrikes luftfart  före år 1957, för spårvägstrafik före 
1996 och för färjetrafiken före år 2000. Det gör att jämförelser bakåt haltar något. 
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G Andelstalsberäkning Svenljunga 1565-662 
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H Karta Svenljunga 1565-662 
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