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Om sektorsrapporten 

Järnvägen ska liksom övriga trafikslag bidra till att uppfylla de transportpolitiska mål som 

riksdagen har fastställt. Sektorsansvaret innebär att Banverket, som statens företrädare  

på central nivå, ansvarar för att utvecklingen av järnvägs-, tunnelbane- och spårvägstrafiken 

ligger i linje med de transportpolitiska målen.

 I december 2009 beslutade riksdagen i enlighet med Trafikverksutredningens 

delbetänkande ”Tydligare uppdrag – i stället för sektorsansvar” att revidera bestämmelsen 

om sektorsansvaret i Banverkets instruktion. Enligt den reviderade bestämmelsen ska 

Banverket verka för att de transportpolitiska målen uppnås och att verket i sitt arbete ska 

ha ett trafikslagsövergripande synsätt. Begreppet sektorsansvar är därmed borttaget.  

Detta påverkar dock inte redovisningen i 2009 års sektorsrapport.

 Den 23 juni 2009 beslutade riksdagen om en ny transportpolitisk målstruktur i enlighet med 

regeringens proposition Mål för framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:93). Genom 

beslutet ersattes de tidigare sex delmålen med ett funktionsmål med fokus på tillgänglighet 

samt ett hänsynsmål med inriktning mot säkerhet, miljö och hälsa. Det övergripande 

transportpolitiska målet behölls oförändrat. I juni beslutade regeringen att trafikverken och 

flera andra myndigheter i huvudsak ska följa den nya transportpolitiska målstrukturen vid 

återrapportering av 2009 års verksamhet. Banverkets sektorsrapport för 2009 följer den  

nya målstrukturen, så långt det är möjligt och relevant utifrån verksamheten 2009. 

Om 2009 åRS SEKTORSRappORT
Eftersom rapporten i huvudsak beskriver järnvägssektorn 
under 2009, har vi valt att behålla Banverket i texten, 
även om Trafikverket har ersatt Banverket när rapporten 
publiceras.

Rapporten inleds med en översikt av resenärernas  
och transportköparnas nöjdhet med järnvägstransport
systemet 2009. På detta följer ett kapitel med korta 
fakta om järnvägssektorn och dess aktörer. Därefter 
redovisas branschgemensamma projekt för sektorns 
utveckling. Sedan följer ett temaavsnitt om framtidens 
järnväg, med historisk utveckling och en genomgång 
av faktorer av betydelse för den framtida tågtrafiken. 
I kapitlet presenterar också några företrädare för olika 

intressen sin vision av järnvägen 2020. Efter dessa in
ledande fakta och temakapitel följer en redovisning av 
utvecklingen inom järnvägssektorn 2009. Banverkets 
bedömning av måluppfyllelsen för de transport
politiska målen redovisas och  kommen teras enligt  
den nya målstrukturen i funktionsmål och hänsyns
mål. Rapporten avslutas med en kalender över viktiga 
händelser under året och ett kapitel som visar utveck
lingen av Sveriges transporter i siffror.

Vissa sifferuppgifter åtföljs av ytterligare en siffer
uppgift inom parentes. Om inget annat anges är det 
föregående års uppgifter som avses.

Om SEKTORS
RappORTERINGEN
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I  Ba N V E R K E T S S E K TO R S R a pp O R T  redo
visar vi det arbete som järnvägssektorns 
aktörer tillsammans utfört för att möta 
medborgarnas och näringslivets behov 
av transporter. Rapporteringen följer 
den nya målstruktur för transportpoli
tiken som riksdagen fattade beslut om 
under 2009. I slutet av år 2009 beslutade 
också regeringen om att utmönstra 
begreppet sektorsansvar ur Banverkets 
instruktion. I den nuvarande instruk
tionen har detta ansvar förtydligats till 
att verka för att de transportpolitiska 
målen uppnås och att Banverket ska ha 
ett trafikslagsövergripande synsätt.

Ett viktigt mått på det samlade arbetet 
i sektorn är det utförda transportarbetet 
och kvaliteten på transporterna. Jag 
gläds åt att järnvägen under det gångna 
året återigen slagit nytt rekord. Person
trafiken nådde 2009 sin historiskt 
högsta nivå någonsin. Godstrafiken 
har på grund av lågkonjunkturen 
minskat med cirka 16 procent, men 

har vid en internationell jämförelse av 
trafikutvecklingen klarat konjunkturen 
förhållandevis bra. Både den lång  
och den kortväga persontrafiken samt 
godstrafiken på järnväg har under 2009 
behållit sina marknadsandelar på den 
totala transportmarknaden i Sverige.

Ett viktigt mått på hur järnvägen 
möter kundkraven på kvalitet i trafiken 
är punktlighet. År 2009 kom totalt  
92,5 procent av persontågen i tid, vilket 
var en förbättring jämfört med 2008, 
men det är naturligtvis inte ett resultat vi 
är nöjda med. Vi måste bli mycket bättre.

Kyla, blåst, snö och is satte i slutet 
av 2009 och början av 2010 järnvägen 
ordentligt på prov. Både anläggning 
och fordon drabbades av störningar, 
vilket är beklagligt då det drabbar både 
resenärer och företag. Trots förseningar 
vid trafikstörningarna tycker jag ändå 
att järnvägen totalt sett har fungerat väl 
under förhållanden som tidvis har varit 
så svåra att trafik inom flera trafikslag 

har totalstoppats både i Sverige och 
internationellt.

De ansträngningar som gjorts under 
senare år för att öka robustheten och 
höja vinterberedskapen har gett resultat, 
trots kapacitetsbrister i nätet och ibland 
slitna anläggningar och fordon. I de 
delar som Banverket svarar för har vi 
bidragit till att minska störningstiderna 
genom bättre förebyggande underhåll 
och  snabbare felavhjälpning. Täta 
kontakter och bra samarbete med järn
vägsföretagen i ansträngda situationer  
är också en viktig faktor. Trots de 
extrema väderförhållandena som rådde 
i slutet av december minskade antalet 
infrastrukturstörningar med cirka 1 000 
timmar under 2009 jämfört med 2008.

Om järnvägen ska vara ett hållbart 
transportmedel måste människor kunna 
lita på att tågen går och kommer fram 
i tid, och industrin måste kunna sätta 
tillit till järnvägen som en länk i sina 
processer. Kunderna visar sektorn ett 
stort förtroende när man väljer att nyttja 
järnvägen som transportmedel. Vi måste 
gemensamt klara detta åtagande genom 
att alltid leverera den produkt kunden 
efterfrågar och betalar för.

Många av de mätningar som redovisas 
här i sektorsrapporten visar att Banverket, 
järnvägen och kollektivtrafiken har en 
växande andel nöjda kunder. Detta är ett 
resultat av järnvägssektorns, Banverkets, 
järnvägsföretagens och andra aktörers 
målmedvetna arbete under många år 
med att utveckla sin verksamhet i enlig
het med kundernas önskemål. Men det 
är helt tydligt att vi måste öka kundfokus 
ytterligare, intensifiera kundarbetet och 
ytterligare förbättra tillgängligheten till 

GENERaLdIREKTöRENS  
föRORd

minoo akhtarzand
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järnvägen. Vi inom Banverket fortsätter 
att arbeta med ambitionen – 100 procent 
nöjda kunder.

Under 2009 har integreringen av 
jämställdhetsarbetet fortsatt med positiva 
resultat. Jämställdhetsfrågorna har också 
lyfts in i arbetet med den nationella 
 planen genom att en strategi för jäm ställd
hetsperspektivet tagits fram. Ban verket har 
också varit en av de 10 myndig heter som 
deltagit i programmet Staten leder jämt, 
vilket har visat att Banverket jobbar bra 
med jämställd hetsarbetet.

Under 2009 har riksdagen beslutat 
om en stegvis marknadsöppning av 
 persontrafiken på järnväg i Sverige. 
Tågplan 2010 är ännu en tågplan där  
allt fler järnvägsföretag får köra mera 
trafik. Och allt talar för en fortsatt 
 ökning eftersom vi inom några år 
 kommer att ha en helt fri konkurrens  
på den svenska järnvägen. Sverige är  
här ett föregångsland och andra länder, 
inte minst inom EU, följer med stort 

intresse utvecklingen i Sverige. Många 
anser att en ökad konkurrens på järn
vägsmarknaden för persontrafik kan 
leda till att tjänsterna får en högre kvali
tet och därmed attraherar fler kunder.

Höghastighetsbanor i Sverige har 
under året debatterats både inom 
politiken och i media, sedan frågan 
utretts. Av den debatt som följt, tycker 
jag det står klart att frågan i första hand 
handlar om vilken roll järnvägen ska ha 
i ett framtida samhälle och i ett framtida 
transportsystem. Banverket och senare 
Trafikverket har ett intressant jobb fram
för sig med att fortsätta att vara aktiva 
och utreda frågan vidare.

För tjugotvå år sedan bildades Ban 
verket som en ny myndighet för järn
vägens infrastruktur, som ett instrument 
för att förverkliga de politiska ambitio
nerna att reformera och omstrukturera 
järnvägssektorn i Sverige. Banverket har 
varit en viktig aktör i att modernisera 
den svenska järnvägen och att utveckla 

järnvägsmarknaden, vilket syns i den 
mycket positiva trafikutveckling järn
vägen haft under de gångna 20 åren.

Banverket har nu fullgjort sina 
 uppgifter och läggs ned. Banverkets 
uppgifter tas över av Trafikverket från 
och med den 1 april 2010. Ett trafik 
verk som bildas för att inleda en ny  
era i svensk transportpolitik och möjlig
göra ett samordnat och trafikslags
övergripande synsätt på trafik och 
infrastruktur. Jag är övertygad om att 
det finns stora fördelar med ett samlat 
trafikverk och med en snabbare och 
integrerad planeringsprocess. Det trafik
slagsövergripande synsättet bidrar till 
större nytta för kunderna där järnvägen 
har en nyckelroll för framtidens hållbara 
transporter. Trafikverket kommer säker
ligen att bli en förebild för många länder 
och sätta Sverige på kartan inom infra
struktur och transportområdet.  

Borlänge i mars 2010.
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VåRa RESENÄRER  
OCh TRaNS pORT KöpaRE
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KOLLEKTIVTRafIK SOm GöR LIVET ENKLaRE
Resenärernas betyg på kollektivtrafiken
Läns och lokaltrafikens branschorganisation Svensk  Kollektiv  
trafik mäter löpande medborgarnas inställning till kollektiv
trafiken genom Kollektivtrafikbarometern. Under 2009 inter
vjuades cirka 44 000 personer, såväl resenärer (personer som 
reser kollektivt minst en gång per månad) som allmänheten.

Mätningarna för 2009 visar en allmän nöjdhet på  
67 procent för resenärerna. Det innebär en ökning med en 
procentenhet jämfört med 2008. Sett över en tioårsperiod är 
trenden svagt stigande. Endast 6 procent av resenärerna var 
direkt missnöjda med kollektivtrafiken. Allmänhetens nöjdhet 
uppgick 2009 till 55 procent, vilket är en minskning med en 
procentenhet jämfört med 2008. Diagram 1. 

Intressant är att nöjdheten med den senaste resan skiljer  
sig från den allmänna nöjdheten. På frågan om nöjdheten  
med den senaste resan svarar 81 procent av resenärerna att  
de var nöjda eller mycket nöjda.

Resultaten av Kollektivtrafikbarometern 2009 indikerar 
att kollektivtrafiksektorns arbete med att öka tillgängligheten 
och kvaliteten på kollektivtrafiken går åt rätt håll. 60 procent 
av resenärerna upplever att det går snabbt att resa kollektivt. 
Motsvarande uppgift för 2008 var 56 procent. När det gäller 
kollektivtrafikens pålitlighet anser 61 (60) procent av rese
närerna att de kan lita på att komma fram i tid.

I stor utsträckning anser resenärerna att det är enkelt och 
tryggt att resa kollektivt. Hela 77 procent av resenärerna tycker 
att kollektivtrafiken är ett tryggt sätt att resa. Det är en ökning 
med tre procentenheter jämfört med 2008. En något mindre 
andel, 74 (72) procent, instämmer helt eller delvis i påståendet 
att det är enkelt att resa kollektivt.

SLtrafiken som helhet får goda betyg av resenärerna.  
Hösten 2009 var 76 procent av SL:s resenärer nöjda eller 
mycket nöjda med trafiken. Det är det högsta säsongsvärdet 
som  uppmätts sedan 2000 då mätningarna startade. Endast  
9 procent var direkt missnöjda. Diagram 2.

I SLområdet samsas flera kollektiva färdsätt. Mätningar 
från hösten 2009 visar att 78 (76) procent var nöjda med 
tunnelbanan jämfört med hösten 2008. Andelen nöjda 
 pendeltågsresenärer var 69 procent, vilket är en ökning  
med hela 8 procentenheter jämfört med 2008. Nöjdheten  
med lokalbanorna – Nockebybanan, Roslagsbanan, Saltsjö
banan, Lidingöbanan och Tvärbanan – var 83 (82) procent  
i genomsnitt 2009.

Läs mer om resenärernas betyg på kollektivtrafikens 
 kvalitet och attraktivitet i kapitlen ”Kvalitet för resenärer  
och transportköpare” och ”Kollektivtrafik och cykel”.

Förväntningarna på en kollektivtrafik som gör 

vardagen enklare ökar ständigt. Det samma gäller 

effektiva transporter för näringslivet. En förutsättning 

för att kunna tillgodose förväntningarna är ökad 

kunskap. I det här kapitlet ges en översiktlig bild 

av vad kunderna tyckte om kollektivtrafiken och 

järnvägen 2009.

DIAGRAM �

Andelen nöjda med kollektivtrafiken 2000–2009 
Kunder/resenärer och allmänhet, procent
  

Källa: Svensk Kollektivtrafik
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EffEKTIVa TRaNSpORTER föR NÄRINGSLIVET
En grundförutsättning för handelns och industrins tillväxt är 
välutvecklade och kostnadseffektiva logistik och godstrans
portsystem. Detta är viktigt ur både regionalt, nationellt och 
internationellt perspektiv.

Transportköparna är en heterogen kundgrupp som omfat
tar allt från detaljhandelsföretag till stålindustrier. Med olika 
varuslag följer olika behov och krav på transportens utförande. 
När det gäller att välja transportsätt finns dock några kriterier 
som är viktiga för alla transportköpare, oavsett bransch, varu
slag och varornas förädlingsgrad.

En undersökning från samarbetsorganisationen Transport
gruppen visar att pris, leveransprecision och säker leverans 
är de kriterier som transportföretagen anser vara enskilt 
viktigast när deras kunder köper godstransporter. Prisfrågan 
väger tyngst när det gäller val av transportsätt. Andra viktiga 
kriterier är transporttid och service vid kontakter. Samtidigt är 
det en fördel om transportlösningen är miljövänlig, men den 
får då inte kosta mer eller ta längre tid. Diagram 3.

Järnvägsföretagens behov och krav
För att kunna uppfylla sina åtaganden gentemot transport
köparna är järnvägsföretagen beroende av en fungerande 
infrastruktur. Ur järnvägsföretagens synvinkel har framför 
allt underhåll, framförhållning i planering av banarbete samt 
effektiv och snabb felavhjälpning högsta prioritet.

I ett kortare perspektiv efterfrågar järnvägsföretagen kapa
citetshöjande åtgärder som höjd hastighet och fler tågmötes
platser. I ett längre perspektiv behövs betydligt högre kapacitet 
på banan för att ta hand om de ökande godsmängderna. 
Järnvägsföretagen har nämligen redan i dag ett större behov  
av tåglägen än vad som finns tillgängligt.

I december 2009 och fram till slutet av februari 2010 
 drabbades hela landet av stora snöfall och det var kallare  

än normalt. Det hårda vintervädret har medfört stora problem 
för järnvägstrafiken, med stängda terminaler och begränsad 
framkomlighet på spåret. Detta har medfört problem för 
järnvägsföretagen, och i förlängningen också för transport
köparna. Det står klart att järnvägssystemet inte har klarat 
av vinterns påfrestningar. Åtgärder har påbörjats för att 
Ban verket och sektorn ska vara bättre förberedda vid framtida 
problem. Bland annat har Banverket, järnvägsföretagen och 
den transportköpande industrin bildat en gemensam grupp för 
problemlösning och information.

Transportköparnas nöjdhet
Green Cargo genomför regelbundet mätningar som syftar 
till att förbättra företagets service och utbud. Eftersom Green 
Cargo står för den största delen av godstransporterna på 
järnväg kan företagets mätresultat utgöra en indikator på 
transportköparnas generella nöjdhet med järnvägen. I den 
senaste mätningen 2008 fick leveransprecisionen ett relativt 
bra betyg. Detsamma gäller servicevilja, bemötande och 
företagets förmåga att hjälpa transportköparna att uppfylla 
sina kundkrav.  När det gäller prisvärdhet var betyget 2008 
något bättre än vid 2006 års mätning, men kunderna är inte 
helt nöjda. Sammanvägt har transportköparnas betyg under 
2003–2008 varit relativt stabilt kring 70 av 100, med en lägre 
notering för 2008.

Under hösten 2009 genomförde Banverket en NKImätning 
riktad mot samarbetspartner i offentlig sektor och mot 
järnvägsföretag, trafikhuvudmän och godstransportköpare. 
Frågorna handlade bland annat om Banverkets affärsmässighet, 
ansvarstagande och initiativtagande. Resultaten visar att trans
portköparnas sammantagna nöjdhet med Banverket har ökat 
jämfört med den senaste mätningen 2005. Även järnvägsföretagens 
attityder till Banverket har förbättrats mellan mätningarna.  
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För att resenärer och godstransportköpare ska ha tillgång 

till ett ändamålsenligt utbud av spårburen trafik med hög 

kvalitet krävs samspel mellan en stor mängd aktörer. I detta 

kapitel ges en bild av järnvägssektorn och dess aktörer 

2009. Kapitlet innehåller också en bild över det aktuella 

läget i ett antal stora investeringar i framtidens järnväg och 

en beskrivning av utredningar och beslut som påverkar den 

spelplan som järnvägssektorns aktörer spelar på.

faKTa Om  
JÄRNVÄGS
SEKTORN 2009
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Den spårburna trafiken 
är ett komplext system 
med många olika aktörer 
som alla måste samverka 
för att medborgare och 
 näringsliv ska ha ända
målsenliga transport
möjligheter med hög 
kvalitet.
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JÄRNVÄGSTRaNSpORTER  
I SVERIGE 2009
Personresandet ökade svagt och upp 
gick 2009 preliminärt till 11,1 miljarder 
personkilometer. Det är den högsta 
nivån någonsin och en ökning med  
0,1 miljarder personkilometer jämfört 
med 2008.

De långväga resorna (över 10 mil) 
med järnväg uppgick preliminärt till 
6,3 miljarder personkilometer, vilket är 
en svag minskning jämfört med 2008. 
Resorna ökade dock i de tunga snabb
tågsrelationerna Stockholm–Göteborg, 
Stockholm–Malmö/Köpenhamn och 
Göteborg–Malmö/Köpenhamn. 

De kortväga resorna med järnväg 
uppgick preliminärt till 4,8 miljarder 
personkilometer, vilket är en svag 
ökning jämfört med 2008. Ökningen 
kan förklaras av en fortsatt expansion 

av regionaltrafiken, särskilt i Öresunds
regionen. Diagram 4.

Godstransportarbetet uppgick 2009 
preliminärt till 19,4 miljarder tonkilo
meter. Det är en minskning med cirka  
16 procent eller 3,7 miljarder tonkilo
meter jämfört med 2008. Nedgången 
ska ses i perspektivet av den under 2008 
 pågående övergången från högkonjunk
tur till djup lågkonjunktur. Diagram 5.

Läs mer om utvecklingen under året 
i kapitlen ”Medborgarnas resor” och 
”Näringslivets transporter”.

INfRaSTRUKTUR
Sveriges järnvägsnät omfattar cirka  
11 000 kilometer trafikerad banlängd. 
Staten äger den största delen av infra
strukturen med Banverket som förvaltare. 
Andra infrastrukturförvaltare är In lands
banan AB, Öresundsbrokonsortiet, 

ATrain AB och AB Storstockholms 
Lokaltrafik. Tabell 1.

Banor för spårvägstrafik finns i Norr   
köping, Stockholm och Göteborg.  Sveriges 
enda tunnelbana finns i Stockholm.

Förutom trafikerade banor omfattar 
järnvägsnätet även så kallad kapillär 
 infrastruktur, exempelvis uppställnings 
och anslutningsspår. Denna infrastruktur 
är av avgörande betydelse för matning 
av gods från industrier och hamnar ut 
till godsstråken.

Vid årsskiftet 2009/10 fanns 425 infra  
strukturförvaltare i Sverige. 71 aktörer 
var både infrastruktur förvaltare och 
järnvägsföretag.

Trafik och kapacitetsutveckling
Den totala trafikerade banlängden 
har minskat med cirka fem procent 
mellan 1988 och 2009. Samtidigt har 

DIAGRAM �

Persontransportarbete på järnväg 2007–2009,
miljarder personkilometer
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Lågkonjunkturen 2009 påverkade efterfrågan på godstransporter negativt för alla trafikslag och sektorer.
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både person och godstrafiken ökat 
kraftigt, med undantag för godstrafiken 
2009. År 2008 var kvoten trafikarbete/
banlängd den högsta någonsin. Mer 
trafik och mindre kapacitet innebär att 
tågen måste packas tätare på spåret och 
att bannätet används mer intensivt. Det 
innebär också att järnvägen blir mer 
sårbar för störningar. Diagram 6 visar 
förhållandet mellan trafikerad banlängd 
och transportarbete. 

Satsningarna på infrastrukturen ökar
Under 2009 sattes ett nytt rekord när 
det gäller satsningar i järnvägssystemet  
i form av drift och underhåll, reinvester
ingar och nyinvesteringar. Den totala 
volymen uppgick till nära 19,5 miljarder. 
Nyinvesteringsvolymen har mer än för  
dubblats mellan 2004 och 2009. Underhåll 
och reinvesteringar prioriteras utifrån 

trafikvolym och trafikupplägg för att 
bättre svara mot kundernas behov. 
Särskilda satsningar görs i storstads
områdena. Utökade anslag har bidragit 
till att göra detta möjligt. Även om stora 
satsningar görs för att rusta befintlig 
bana och bygga ny infrastruktur är 
behovet av kontinuerliga satsningar  
i framtiden stort. Diagram 7 och 8.

aKTöRER på SpåRET
Under 2009 bedrev sammanlagt  
25 (26) järnvägsföretag kommersiell 
trafik på svenska banor. Det motsvarar 
en ökning med cirka 70 procent under 
de senaste 10 åren. Tre operatörer 
bedrev spårvägstrafik och en operatör 
tunnelbanetrafik. Inlandståget AB och 
Tågåkeriet i Bergslagen AB bedrev  
både person och godstrafik på järn 
väg. Det finns dessutom ett stort antal 

järnvägsföretag verksamma bland annat 
inom terminaler och hamnar. Vid års
skiftet 2009/10 fanns totalt 100 tillstånd 
för järnvägsföretag. 

Företag eller organisationer som vill 
organisera järnvägstransporter, men inte 
själva utföra dessa, kan hos Transport
styrelsen ansöka om auktorisation. Vid 
årsskiftet 2009/10 hade 16 aktörer aukto
risation. Det är främst trafikhuvud män 
och större transportköpare som kan få 
auktorisation.

Sverige har i jämförelse med många 
andra länder i Europa en stor andel järn  
vägsföretag som helt eller delvis kontrol
leras av utländska aktörer. 14 av de 25 
järnvägsföretag som under året bedrev 
person och/eller godstrafik i Sverige var 
i någon form under utländsk kontroll.

Nordic Haulage AB gick i konkurs 
i april 2009, men bedrev ingen trafik 

TaBEll 1

förvaltare av trafikerade banor 2009:  
Järnväg, spårväg och tunnelbana 

Järnväg Trafikerad banlängd, kilometer

Banverket 9 946

Inlandsbanan aB 1 091

a-Train aB 18

Övriga (inklusive Öresundsbrokonsortiet, 
roslagsbanan och Saltsjöbanan) 90

Summa 11 144

Spårväg 

aB Storstockholms Lokaltrafik 30

Göteborgs stad 82

Norrköpings kommun 15

Summa 127

Tunnelbana

aB Storstockholms Lokaltrafik 109

Källa: Banverket
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Kostnader för drift och underhåll samt 
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Källa: Banverket
0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

DIAGRAM �

Nyinvesteringar 2004–2009, miljoner kronor

  

Källa: Banverket
0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009



 
Fakta om järnvägssektorn 2009 14

under 2009. Bantåg Nordic AB bytte 
under året namn till RailCare Tåg AB 
och Railion Scandinavia A/S bytte namn 
till DB Schenker Rail Scandinavia A/S. 
DSBFirst Sverige AB började bedriva 
Öresundsbrotrafiken under året. Tabell 2.

STaTIONER OCh TERmINaLER
Terminal är ett sammanfattande 
begrepp för platser där gods lastas och 
lossas mellan trafikslag. En terminal 
kan därför vara  alltifrån en hamn till 
en järnvägsanslutning med hårdgjorda 
ytor. På kombiterminalerna flyttas främst 
enhetsberett gods mellan järnväg och väg. 
Vid hamnarna flyttas enhetsberett gods 
och torrbulk mellan landtransporter och 
sjöfarten. 

Det finns cirka 600 industrispår på 225 
orter. Godsterminaler finns på cirka 100 
platser. Det finns cirka 35 kombiterminaler 
och flera regionala initiativ har startats 
upp. Ett tiotal av dessa ligger i hamnar.  
I underlaget till nationell plan för trans  
portsystemets utveckling har ett så kallat 
strategiskt nät med 13 centrala kombi
terminaler pekats ut. Det finns cirka 50 
hamnar, varav tio betraktas som centrala 
ur ett strategiskt perspektiv. Nio av de 
centrala hamnarna har järnvägsanslutning. 

Under 2009 byggdes en kombi
terminal i Västerås. Den invigdes den 
3 februari 2010 och är öppen för alla 
aktörer på lika villkor. Detsamma gäller 
terminalerna i Göteborg, Jönköping och 
Stockholm Årsta från och med februari 

2010. En större intermodal anläggning 
är under uppförande i Umeå och även 
den är upphandlad i konkurrens. 
 Anläggningen kommer att vara i full 
drift hösten 2010.

Stationer och hållplatser är resenär
ernas ingång till den spårburna trafiken. 
Under 2009 fanns 615 stationer eller håll 
 platser med resandeutbyte i Sveriges 
järnvägsnät. Det är samma antal som för 
2008. Under 2009 har den nya stationen 
i Kimstad börjat trafikeras. Dessutom 
byggs en ny pendeltågsstation i Skänninge. 

I SLområdet finns 50 pendeltågs
stationer, 100 tunnelbanestationer  
och 98 lokaltågsstationer. Spårvägen  
i Göteborg trafikerar 131 hållplatser.  
I Norrköpings spårvägssystem finns 
42 hållplatser. Under 2010 respektive 
2011 kommer spårvägen i Norrköping 
att få sex respektive tre nya hållplatser 
i och med utbyggnaden söderut genom 
staden.

Stockholms central är Sveriges 
största resecentrum, det vill säga en 
plats där flera trafikslag, såsom buss,  
tåg och annan spårburen trafik, möts. 
Varje dag har Stockholms central  
cirka 200 000 resenärer och besökare. 
Göteborgs och Malmö resecentrum  
har vardera cirka 40 000 resenärer  
och besökare dagligen.

påGåENdE STöRRE pROJEKT
Den trafikslagsövergripande statliga 
planen för perioden 2010–2021 uppgår 
till 482 miljarder kronor, inklusive 
medfinansiering och brukarfinansiering. 
Ramen omfattar drift och underhåll  
av väg och järnväg samt medel för 
åt gärder för utveckling av transport
systemet. En stor del av de medel som  
är avsatta för utveckling av transport
systemet ska säkerställa finansieringen 
av pågående, påbörjade eller av reger
ingen särskilt utpekade investerings
projekt. För järnvägen gäller detta 
bland annat Citybanan (Stockholm), 
Citytunneln (Malmö), Hallandsås och 
Haparandabanan.

Citybanan
Projektet Citybanan i Stockholm är 
 Sveriges just nu största infrastruk
turprojekt. Citybanan är en tvåspårig 
järnväg med två nya stationer, City och 

Godstrafik  
på järnväg

persontrafik  
på järnväg

Spårväg Tunnel
bana

Utländska 
intressen

Operatör Inland Utland Inland Utland

aB Stockholms spårvägar

aTrain aB

arriva Tåg aB

Cargo Net aB

Cargo Net aS

dB Schenker Rail Scandinavia a/S

dSBfirst Sverige aB

Green Cargo aB

Göteborgs spårvägar aB

hector Rail aB

Inlandståget aB

malmtrafik i Kiruna aB

merresor aB

midCargo aB

mTR Stockholm aB

peterson Rail aB

RailCare Tåg aB

Roslagståg aB

Stena Recycling aB

SJ aB

SJ Norrlandståg aB

Stockholmståg KB

Svenska Tågkompaniet aB

TGOJ Trafik aB

TX Logistik aB

Tågfrakt produktion i Sverige aB

Tågåkeriet i Bergslagen aB

Veolia Transport Sverige aB

TaBEll 2

Järnvägsföretag verksamma med kommersiell trafik på svenska banor 
 under 2009 samt företag verksamma med spårvägs och tunnelbanetrafik

Källa: Banverket
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Odenplan, i en sex kilometer lång tunnel 
mellan pendeltågsstationen Stockholms 
södra och Tomteboda. Genom Citybanan 
fördubblas spårkapaciteten genom 
Stockholm. Den 24 januari gick City
banan i Stockholm från förberedande 
arbeten till officiell byggstart. Beräknad 
trafikstart: 2017.

Citytunneln
Citytunneln omfattar 17 kilometer 
järnväg, varav sex kilometer i två paral
lella tunnlar under Malmö. Citytunneln 
kommer vid trafikstarten i december 
2010 att knyta ihop det skånska 
järnvägsnätet och öka kapaciteten för 
den spårburna trafiken i framtiden. 
Under 2009 har arbete pågått med 
installationer i Malmö central och i de 
nya stationerna Triangeln och Hyllie. 
Citytunneln kommer att invigas den  
4 december 2010.

hallandsås
Hallandsåsprojektet är en del i utbygg
naden av Västkustbanan mellan Göte
borg och Lund. Med en tunnel genom 
åsen ökar kapaciteten för såväl person 
som godstrafiken från 4 till 24 tåg per 
timme. Projektet omfattar 12,8 kilometer 
dubbelspår, varav 8,6 kilometer i två 
parallella enkelspårstunnlar. Under 2009 
har mycket arbete med förbehandling av 
berg pågått på grund av den besvärliga 
geologin. Trafikstart: 2015.

BanaVäg i Väst
BanaVäg i Väst omfattar cirka 7,5 mil 
dubbelspårig järnväg mellan Göteborg 
och Trollhättan. Projektet sker i sam 
verkan med Vägverket som bygger 
fyrfältsväg på samma sträcka. Genom 
utbyggnaden fördubblas kapaciteten 
för person och godstrafiken på Norge/
Vänerbanan. Projektet är uppdelat  
i 16 etapper. Byggstart har skett under 
2009 för etappen Hede–Älvängen. 
Utbyggnaderna väntas i sin helhet  
vara klara 2012.

Botniabanan
Botniabanan består av 19 mil järnväg 
mellan Nyland och Umeå, med sju nya 
resecentrum. Syftet är att möjliggöra 
snabba och effektiva godstransporter 
och en snabb persontrafik för hela 
kusten. Godstrafiken mellan Husum och 
Örnsköldsvik har redan startat. Under 
2009 överlämnades etapp 2, sträckan 
Västeraspby–Örnsköldsvik, till Banver
ket. Trafikstart för hela banan kommer 
att ske under hösten 2010.

Kirunaprojektet
Gruvbrytningen i Kiruna har gett 
upphov till deformationer i marken, 
vilka inom en nära framtid kommer 
att påverka järnvägsinfrastrukturen. 
Därför arbetar Kirunaprojektet med 
ny järnvägssträckning och en ny 
omformarstation. Projektet drivs i nära 

samarbete med Kiruna kommun, LKAB, 
Vattenfall och Vägverket. Under hösten 
2009 gick starten för byggandet av den 
nya järnvägen. Avverkning har skett och 
nya uppläggningsytor har iordningställts 
inom LKAB:s industriområde. Hela 
projektet väntas vara klart 2012.

ådalsbanan
Ådalsbanan är en 18 mil lång järnväg 
mellan Sundsvall och Långsele via 
Timrå, Härnösand och Kramfors. 
Tillsammans med Ostkustbanan bildar 
Ådalsbanan och Botniabanan en sam
manhängande järnväg för person och 
godstrafik. Projektet består dels av 
upprustning av dagens järnväg, dels av 
byggandet av ny järnväg. Under 2009 
har den befintliga järnvägen rustats upp 
mellan Sundsvall och Härnösand och 
mellan Veda och Bollstabruk. Byggna
tion av resecentrum i Timrå, Kramfors 
och Härnösand pågår. Planerad 
trafikstart: augusti 2011.

haparandabanan
Projektet Haparandabanan består 
av upprustning av befintlig järnväg 
Boden–Kalix/Karlsborg, ny järnväg 
Kalix–Haparanda samt signal/tele och 
kraftförsörjning. Syftet är att möjliggöra 
effektivare och miljövänligare tågtrafik  
på den enda järnvägslänk som binder 
samman Sverige med Finland och Ryss
land. Trafikstarten är beräknad till 2012.

Kollektivtrafiken ska vara till för alla, stora som små.
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Nya föRUTSÄTTNINGaR föR 
JÄRNVÄGSSEKTORN
Stora förändringar pågår inom hela 
transportsektorn. Politiska mål om 
klimat och tillväxt, effektivitet och 
samordning i infrastrukturplanering 
samt konkurrensen inom persontrafiken 
är aktuella frågor som påverkar lagstift
ningen inom transportsektorn. 

Den 16 juni 2009 beslutade riks dagen 
om att stegvis öppna marknaden för 
persontrafik på järnväg för konkur rens. 
Beslutet innebär att SJ AB:s ensamrätt 
till kommersiell persontrafik på statens 
järnvägsnät avskaffas. Inledningsvis 
öppnades veckosluts och helgtrafiken 
för andra aktörer den 1 juli 2009. 
Därefter öppnades marknaden för inter
nationell persontrafik på det svenska järn 
vägsnätet den 1 oktober. Den 1 oktober 
2010 utvidgas trafikeringsrätten till att 
gälla all inrikes persontrafik. 

Den 20 maj beslutade riksdagen om 
en ny transportpolitisk målstruktur. Den 
övergripande målformuleringen i det 
tidigare gällande målet kvarstår, men 
delmålen ersätts av två huvudmål: dels 
ett funktionsmål med fokus på tillgäng
lighet, dels ett hänsynsmål som omfattar 
säkerhet, miljö och hälsa. Regeringen 
har sedan uppdragit åt trafikverken och 
flera andra berörda myndigheter att 
tillsammans utveckla förslag på kon
kretisering av mål och mått. En första 
redovisning till Näringsdepartementet 
skedde i slutet av december 2009. 
Den 14 september presenterades 
betänkandet ”Höghastighetsbanor –  

ett samhällsbygge för stärkt utveckling 
och konkurrenskraft”. Utredaren före  
slår att separata höghastighetsbanor 
byggs på sträckorna Stockholm–
Göteborg och Stockholm–Malmö,  
med gemensam sträckning Stockholm–
Jönköping. Förslaget kommer att 
behandlas av Näringsdepartementet 
under 2010.

Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket 
och Transportstyrelsen fick under  
2009 uppdraget att lämna förslag till  
ett nytt planeringssystem för transport
infrastrukturen. Syftet är att skapa ett 
mer flexibelt system där tiden mellan 
utredning och beslut om infrastruktur
åtgärder förkortas. I detta ligger att det 
politiska inflytandet och styrningen av 
transportsystemets utveckling och funk
tionalitet ska tydliggöras och förstärkas. 
Trafikverken överlämnade ett förslag 
till Näringsdepartementet i februari 
2010 där man bland annat föreslår en 
rullande och sammanhållen process 
med en huvudprocess som genomförs 
varje mandatperiod samt ett samlat 
planerings och genomförandeprogram 
för statligt finansierade åtgärder, som 
uppdateras en gång om året.

För att skapa ett trafikslagsöver
gripande synsätt, effektivisera proces 
 serna och skapa regional delaktighet 
inom transportområdet, vidtar  regeringen 
ett antal åtgärder. Ett viktigt led i arbetet 
är bildandet av de två nya myndigheterna:  
Trafikverket och Trafikanalys. Båda 
myndigheterna ska vara på plats den  
1 april 2010. 

Trafikverket ska bland annat ansvara för
en samlad trafikslagsövergripande  ▪
långsiktig infrastrukturplanering för 
väg, järnväg, sjöfart och luftfart
planering, byggande, drift och  ▪
underhåll av de statliga vägarna och 
järnvägarna. 

Bildandet av Trafikverket innebär att 
Vägverkets och Banverkets verksamhet, 
förutom verksamheten vid enheten 
Banverket Produktion, överförs till den 
nya myndigheten.

Långsiktig infrastrukturplanering och 
riksintressen vid Sjöfartsverket överförs 
också till Trafikverket. Detsamma gäller 
långsiktig infrastrukturplanering, drift
bidrag och investeringsbidrag till icke 
statliga flygplatser samt riksintressen för 
luftfarten vid Transportstyrelsen. Verk
samheter som gäller modellutveckling/
analysverktyg vid SIKA kommer även 
de att överföras till Trafikverket.

Den nya myndigheten Trafikanalys blir 
regeringens stöd för utvärderingar och 
analyser inom transportområdet och hit 
överförs statistikverksamheten vid SIKA.

Regeringen beslutade i februari 2010 
om en lagrådsremiss för en ny kollektiv
trafiklag. Enligt förslaget ersätts dagens 
trafikhuvudmän med regionala kollek
tivtrafikmyndigheter. Strategiska beslut 
om kollektivtrafik, som i dag ofta fattats 
av länstrafikbolag, ska enligt förslaget 
fattas på politisk nivå. Vidare föreslås att 
de regionala kollektivtrafikmyndigheter
na ska drivas i förvaltningsform för ökad 
insyn och bättre samordning med annan 
samhällsplanering. Mer operativa upp
gifter som att upphandla kollektivtrafik 
ska kunna utföras av aktiebolag och av 
enskilda kommuner.  Dessutom föreslås 
en skyldighet för kollektivtrafikföretagen 
att lämna information om sitt trafikutbud 
till ett gemensamt system för trafikantin
formation. Kollektivtrafiklagen föreslås 
träda i kraft den 1 januari 2012. 

Höghastighetsbanor ger 
stora effekter på tillgäng
ligheten för medborgarna 
samtidigt som kapacitet 
frigörs för godstrafiken.

» Den 20 maj beslutade riksdagen om en  
ny transportpolitisk målstruktur. «
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SamVERKaN föR  
JÄRNVÄGSSEKTORNS  
UTVECKLING
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KOmpETENSföRSöRJNING  
I JÄRNVÄGSSEKTORN
I dag sker stora satsningar på 
järnvägen som ett led i att uppnå ett 
långsiktigt hållbart transportsystem. 
Denna för järnvägen och samhället 
positiva utveckling förutsätter en god 
kompetensförsörjning. Om tillgången 
till kompetens är mindre än behovet 
kan det leda till ökade kostnader för 
järnvägens direkt och slutkunder, 
bristande kvalitet, mindre järnväg för 
pengarna, förseningar i projekt och ett 
sämre trafikutbud. Ett underskott på 
kompetens i järnvägssektorn innebär 
således ett hot mot utvecklingen av ett 
långsiktigt hållbart transportsystem.

Inom järnvägssektorn beräknas 
rekryteringsbehovet uppgå till cirka 
1 500 nya medarbetare per år under 
de närmaste åren. Behovet finns inom 
järnvägssektorns alla delmarknader.

åtgärder för att säkra  
kompetens försörjningen
För att arbeta långsiktigt har represen
tanter för järnvägsbranschen  gemensamt 
skapat ett sektorsprogram för kompetens  
försörjning inom järnvägssektorn. Avsikts 
förklaringar har tagits fram mellan 

Banverket, järnvägsföretag, konsultföretag, 
fordonstillverkare, fordonsunderhålls
företag, järnvägsentreprenörer samt 
system och komponentleverantörer. 
Sektorsprogrammet bygger på en gemen
sam bild kring information, kommuni
kation och relation med två prioriterade 
områden: dels att göra branschen mer 
attraktiv, dels att främja utbildnings
utbudet inom järnvägssektorn.

Som en del i sektorsprogrammet 
har de deltagande parterna under 
2009 arbetat med nylansering och 
marknadsföring av webbplatsen järn
vägsjobb.se. Syftet med webbplatsen är 
att öka intresset för järnvägsbranschen 
bland ungdomar. Under hösten har 
en kampanj för webbplatsen pågått på 
Internet, bland annat i sociala medier 
och på radio. Under kampanjperioden 
hade järnvägsjobb.se nästan 200 000 
besökare. Webbplatsen innehåller infor
mation om utbildningar och vilka jobb 
som järnvägsbranschen erbjuder.

Sektorsprogrammets insatser har 
gett effekt. Attityden till att jobba inom 
järnvägsbranschen har stärkts enligt 
de mätningar som gjorts under året 
bland ungdomar, studenter och unga 
yrkesverksamma. I Karriärbarometern, 

en årlig undersökning där yrkesverk
samma personer under 35 år får ranka 
arbetsgivare inom ekonomi, teknik, data 
och it, rankades Banverket 2009 på plats 
25. Det är en förbättring med sex platser 
jämfört med 2008 och ger  Ban verket  
en plats som den mest attraktiva arbets
givaren bland alla myndigheter. Enligt 
Företagsbarometern, som vänder sig 
till studenter, har Banverket stigit tio 
placeringar i rankningen. Liknande   
goda resultat märks även för andra 
parter som ingår i sektorsprogrammet.

Utbildningar för arbete inom  
järnvägssektorn
Sedan tidigare har det inom högskola 
och universitet funnits utbildningar inom 
järnvägsteknik, logistik och kommuni
kationer. Exempel är utbildningen till 
järnvägsingenjör på Lunds tekniska 
högskola och utbildningen Allmän järn
vägsteknik på Luleå tekniska universitet. 

I sektorsprogrammets arbete för att 
attrahera ungdomar till järnvägsbranschen 
har satsningar på att ta fram gymnasie
utbild ningar med fokus på järnvägen gjorts 
under de senaste åren. Syftet är att ge en 
möjlighet att välja en teknisk utbildning som 
 leder till anställning direkt efter utbildningen.

Den spårburna trafiken är en självklar del i det dagliga 

resandet och en förutsättning för hållbar tillväxt 

i hela samhället. För att utveckla järnvägssektorn 

och den spårburna trafikens plats i samhället krävs 

samverkan. I detta kapitel presenteras det aktuella 

läget i ett antal samverkansprojekt.
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Under 2009 har arbetet med att utveckla 
och initiera ett utbildningssystem tagit 
ett par avgörande steg framåt. På grund 
skole nivå, årskurs 6–9, har utbildnings
paketet ”Banbrytande teknik” tagits 
fram. Många skolor har anmält intresse 
och cirka 200 lärare har fått utbildning  
i materialet.

På gymnasienivå har utvecklingen 
under året gjort att det nu finns sju 
skolor som utbildar el och signaltek
niker på elprogrammet samt fem skolor 
som erbjuder banteknik på bygg och 
anläggningsprogrammet. Skolorna finns 
från Vännäs i norr till Malmö i söder. 
När det gäller kursplaner kommer 
järnvägsteknik att finnas som en så kal
lad inriktning i den nya gymnasieskolan 
som införs 2011. 

Inom högskolan pågår ett arbete med 
att skapa ett virtuellt järnvägsuniversitet 
mellan Lunds tekniska högskola, Luleå 

tekniska universitet, Chalmers och KTH. 
Tanken är att respektive utbildnings
anordnare kommer att specialisera 
sig, medan studenten har möjlighet att 
kombinera kurser till en examen.

På EUnivå, inom sjunde ram
programmet, håller projektet Skillrail 
på att startas. Syftet med projektet är att 
bygga ett virtuellt järnvägsuniversitet  
i Europa. Sverige deltar i projektet.

dEN GOda STadEN
En attraktiv livsmiljö och goda kom
munikationer i städer är viktigt för 
ekonomisk utveckling. Därför startade 
Vägverket, Banverket och Boverket, till
sammans med kommunerna Jönköping, 
Norrköping och Uppsala samt Sveriges 
Kommuner och Landsting ”Den goda 
staden – ett stadsutvecklingsprojekt” 
2005. I projektet arbetar deltagarna 
med aktuella planeringsfrågor utifrån 
ett antal delprojekt i de tre deltagande 
kommunerna. Ambitionen är att genom 
samarbete utveckla och sprida goda 
 exempel och kunskap om hur stads
miljöer kan utvecklas. Projektet avslutas 
under 2010.

Jönköping – en järnvägsstad?
I Jönköping pågår ett arbete med 
”stadspassage Jönköping” inom ramen 
för arbetet kring höghastighetsbanan 
Götalandsbanan mellan Linköping 
och Borås. För Jönköpings del innebär 
Götalandsbanan stora möjligheter 
men samtidigt stora utmaningar för 
stadsutvecklingen.

Sträckningar för Götalandsbanan och 
därmed också stationslägen i Jönköping 
är en central fråga. Flera stationslägen 
har utretts under de senaste åren. Det 
gäller bland annat det nuvarande sta
tionsläget vid Vättern samt en placering 
söder om stadskärnan vid Munksjön. 
Stationsläget vid Munksjön är intressant 
ur stadsutvecklingssynpunkt eftersom 
det ligger i ett omvandlingsområde med 
stor utvecklingspotential. 

Under 2009 har förstudien om Göta
landsbanan Linköping–Borås varit ute 
på remiss. Parallellt har kommunen gjort 
en fördjupad studie för stationsläget 
söder om Munksjön. I och med möjlig
heterna och utmaningarna som följer av 
Götalandsbanan har kommunen startat 

ett antal utredningsuppdrag kring den 
allmänna stadsutvecklingen i staden. 
Projektet Den goda staden har under 
året medverkat och följt arbetet i olika 
projekt och referensgrupper.

Satsningar på spårväg i Norrköping
I Norrköping pågår ett antal 
stadsutvecklingsprojekt inom ramen 
för Den goda staden. Det gäller bland 
annat projekten Stadsutveckling Ljura/
Hageby/Navestad och Stadsutveckling 
Butängen/Resecentrum.

Under 2009 har arbetet med att 
knyta stadsdelarna Ljura, Hageby och 
Navestad närmare stadskärnan med 
spårvägstrafik inletts. Under 2010 kom
mer den nya spårvägen från Södersta
den till Hageby att stå klar för trafikstart. 
Dessutom utökas cykel och gångvägar. 
Samtidigt satsar det lokala näringslivet 
och fastighetsförvaltare på upprustning 
av lokaler och bostäder.

Området kring Norrköpings rese
centrum och stadsdelen södra Butängen 
är under omvandling. En anledning är 
att den planerade järnvägen Ostlänken 
mellan Linköping och Järna, förutsätter 
en ny station i staden. En fördjupad 
översiktsplan för resecentrum och södra 
Butängen har tagits fram under 2009 och 
planen väntas bli antagen under andra 
kvartalet 2010. Syftet med projektet är att 
skapa en ny innerstadsdel med bostäder, 
kontor och kommersiell service.

Utökat stadsliv i Uppsala
Projektet Vision Dragarbrunnsgatan  
är ett av Uppsalas delprojekt inom  
Den goda staden och ett exempel på 
hur  befintlig markyta i en stad kan 
omvandlas i syfte att skapa hållbara  
och attraktiva stadsmiljöer. Projektet 
syftar till att utveckla en före detta   
buss och distributionsgata till en 
attraktiv handelsgata som ger liv åt 
Uppsalas stadskärna och hjälper till 
att vidga stadslivet österut. Projektet 
bygger på ett nära samarbete mellan 
kommunen och fastighetsägarna där 
 öppenhet är en hörnsten. Under 2009 
har utvecklingsdialogen skett bland 
annat i form av workshoppar.

Förutom Vision Dragarbrunns
gatan pågår ett antal projekt i Upp
sala som syftar till att göra staden och 

FaKTa

Utbildningsanordnare  
för jobb inom järnvägssektorn 

Gymnasieskolor 

Bergagymnasium, Eslöv

Brinellgymnasiet, Nässjö

Göteborgs praktiska gymnasium

Hushagsgymnasiet, Borlänge 

Kista gymnasium*

Kristinehamns praktiska gymnasium

Liljaskolan, Vännäs*

Malmö Universitetsholmens gymnasium

Mölledalsgymnasiet, Malmö

S:t Eriks gymnasium, Stockholm

Södertälje praktiska gymnasium

högskola och universitet 

Järnvägsskolan/Lunds tekniska universitet

Chalmers tekniska högskola

KTH

Linköpings tekniska högskola

Luleå tekniska universitet (CENTEK)

Uppsala universitet

yrkeshögskola

Hässlögymnasiet, Västerås

Järnvägsskolan

Nackademien, Stockholm

Transport Competence Center  
(Hallsberg, Mjölby, Vännäs)

Vansbro lärcentrum

Stockholms tekniska institut*

Campus Varberg*

*Planerad kursstart HT 2010
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kollektivtrafiken mer attraktiv och håll
bar. Bland annat pågår en stor om och 
tillbygg nation av Uppsala resecentrum.

EN NaTIONELL pLaN föR 
TRaNSpORTSySTEmET
I slutet av december 2008 fick Ban
verket, Vägverket, Transportstyrelsen 
och Sjöfartsverket i uppdrag att upp
rätta ett förslag till nationell trafikslags
övergripande plan för utvecklingen 
av transportsystemet för perioden 
20102021. Regeringen gav samtidigt  
i uppdrag åt länen att upprätta förslag 
till länsplaner för regional infrastruktur. 
Den preliminära statliga ekonomiska 

ramen uppgick till 417 miljarder kronor.
Denna planeringsomgång är den första 
där trafikverken gemensamt har arbetat 
med att ta fram en nationell trafikslags
övergripande plan, samtidigt som län 
och andra intressenter har involverats 
tidigt i planeringsprocessen. Planeringen 
har präglats av en helhetssyn där fokus 
har legat på att identifiera åtgärder som 
ger hållbar tillväxt i hela landet, oavsett 
trafikslag. Därför har trafikverken 
 föreslagit samlade paket där väg, 
järnväg, sjöfart och luftfart samverkar.

I uppdraget till trafikverken ingick att 
pröva möjligheten till medfinansiering 
från olika intressenter som är villiga 

att bidra med medel för att genomföra 
åtgärder av gemensamt intresse. Ett antal 
investeringsobjekt har varit föremål 
för utredning, och i många fall har det 
varit möjligt att teckna avtal mellan 
trafikverken och kommuner, landsting 
eller regioner. Det har handlat om att 
skjuta till medel till en investering, men 
också om beslut om brukaravgifter 
som ska betalas av dem som använder 
infrastrukturen. 

Trafikverken redovisade sitt gemen
samma förslag till nationell plan till När
ingsdepartementet den 31 augusti 2009. 
Regeringen fattade sedan beslut om den 
nationella planen den 30 mars 2010.

Beslutet innebär att det totalt satsas 
482 miljarder kronor på infrastrukturen 
mellan 2010 och 2021. Av dessa är  
417 miljarder kronor statlig finansiering. 
65 miljarder kronor tillkommer via 
medfinansiering och brukarfinansiering. 
För de objekt som omfattas av beslutet 
fanns i mars 2010 cirka 50 undertecknade 
avtal om medfinansiering. Framtida 
banavgiftsintäkter kan därtill möjliggöra 
infrastrukturåtgärder på cirka 15 miljarder 
kronor. 

Av den totala statliga ramen går  
217 miljarder kronor till investeringar, 
varav 33 miljarder kronor till länen och 
184 miljarder kronor går till investeringar 
i den nationella planen. 200 miljarder 
kronor går till drift och underhålls
åtgärder, varav 136 miljarder kronor går 
till väg och 64 miljarder kronor går till 
järnväg.

Uppsala Dragarbrunnsgatans utveckling till 
lågfartsgata

Cykelparkeringar vid resecentrum

Varuförsörjning i stadskärnan Kollektivtrafiksystemets framtid,  
Tänk spår – vision 2014

Stadsläkning kring trafikleder  
– workshop rv55 Enköpingsvägen

Kollektivtrafiksystem – marknadsföring 
och information

Norrköping Stadsutveckling Ljura/Hageby/Navestad Norrköpingspaketet (Norrköpings konkur-
renskraft som logistiknod i Norden)

Hållbart resande Gemensam översiktsplan för Linköping 
och Norrköping

Hållbar, attraktiv, jämlik kollektivtrafik Stadsutveckling Butängen/resecentrum

Jönköping Hållbart resande Stadsbyggnadsvision 2.0

Götalandsbanans stationsläge Kommunikationsstrategi för Kärnan

E4:ans roll och kapacitet kopplade till 
stadens expansion

FaKTa

alla kommunala delprojekt inom ramen för den goda staden

Totalt satsas 482 miljarder fram till 2021 för att göra transportsystemet mer tillgängligt och tillförlitligt för medborgare och näringsliv.
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SamaRBETE föR KOLLEKTIV
TRafIKENS LåNGSIKTIGa 
UTVECKLING
En attraktiv kollektivtrafik är en 
förutsättning för ett ökat resande med 
kollektivtrafik. Detta skapar i sin tur 
förutsättningar för en bättre miljö och 
en positiv regional utveckling. För att 
kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv 
måste resenärens behov sättas i cen
trum. Kollektivtrafikbranschen arbetar 
nu tillsammans för att skapa en bättre 
kollektivtrafik.  

fördubblingsprojektet
År 2008 startade en partnersamverkan 
mellan Svensk Kollektivtrafik, Svenska 
Bussbranschens Riksförbund, Svenska 
Taxiförbundet, Branschföreningen Tågo
peratörerna samt Sveriges Kommuner 
och Landsting. Målet är att fördubbla 
kollektivtrafikresandet till år 2020, jäm
fört med 2006. En fördubbling av kol
lektivtrafiken förväntas bidra till tillväxt 
och regional utveckling, en minskning av 
koldioxidutsläppen från persontrafiken 
med cirka 20 procent, ökad trafiksäkerhet, 
mindre trängsel samt ett mer jämställt 
transportsystem. Projektets vision lyder 
”Kollektivtrafiken är en självklar del av 
resandet i ett hållbart samhälle”. 

Fördubblingsarbetet bedrivs inom totalt 
13 områden. I området En gemensam 
affärsmodell har under 2009 en idéskiss 
till en ny gemensam affärsmodell för 
kollektivtrafikbranschen tagits fram. 
Idéskissen kan ses som en framtidsbild 
på 5–7 års sikt och syftet är att skapa 
diskussion i branschen.

Inom ramen för fördubblingsprojek
tet har under november 2009 en skräd
darsydd ledarskapsutbildning med kol
lektivtrafikfokus startats. Utbildningen 
är ett första steg i de utbildningsinsatser 
som kommer att genomföras under de 
kommande åren, för att förändra synsät
tet i kollektivtrafikbranschen – från en 
produktionskultur till en servicekultur.

I september 2009 genomfördes en 
nationell tankesmedja i Stockholm 
där deltagarna diskuterade hur man i 
regionen kan arbeta på nya sätt för att 
bidra till fördubblingsmålet på bästa sätt. 
Under 2010 anordnas ytterligare sex 
regionala tankesmedjor om kollektivtra
fikens framtid.

Det är inte bara i Sverige som man 
arbetar med mål för kollektivtrafikens 
utveckling. Vid ett policymöte i juli 
2009 beslutade den internationella 
kollektivtrafikorganisationen UITP, med 
3 100 medlemsföretag från 90 olika 

länder, att i likhet med Sverige sätta upp 
målet att fördubbla kollektivtrafikens 
marknadsandel, detta under parollen 
”PTx2 – Public Transport times two”.

attraktiva stationer
Projektet Attraktiva stationer är en 
del i Fördubblingsprojektet och är en 
gemensam satsning med 16 aktörer, 
däribland Jernhusen, Banverket, 
Vägverket, Svensk Kollektivtrafik och 
åtta kommuner i södra och västra 
Sverige. Den gemensamma utgångs
punkten är att utvecklingen av stationer 
måste grundas på resenärsfokus och 
samarbete mellan de parter som har 
intresse i eller ansvar för delar av 
stationen. Projektets syfte är att finna 
effektiva samarbetsformer lokalt på 
stationerna och att identifiera och 
genomföra små åtgärder som förbättrar 
för resenärerna.

Åtta stationer på Södra stambanan 
och Västkustbanan har varit pilotsta
tioner. Dessa är Mölndal, Falkenberg, 
Halmstad, Ängelholm, Landskrona, 
Lund, Hässleholm och Nässjö. Under 
2008 gjordes en resenärsundersökning 
på stationerna med syfte att ta reda på 
vad resenärerna var nöjda respektive 
missnöjda med på stationen.

Med undersökningen som bakgrund 
har ett antal mindre åtgärder genomförts 
på respektive station under 2009. Där
efter har projektet gjort en uppföljande 
undersökning under november 2009. 
På hälften av stationerna kan en ökad 
nöjdhet noteras, i övrigt ingen nämnvärd 
förändring. Det bör dock noteras att det 
finns osäkerheter i uppföljningen efter
som det har pågått flera förbättringsar
beten parallellt på flera pilotstationer. 

Under våren 2010 avslutas projektet. 
Erfarenheter från projektet samlas och 
sammanställs i ett underlag som ska 
fungera som stöd i andra utvecklings
arbeten kring stationsområden och ge 
rekommendationer kring strategiska 
inriktningar inför framtiden. 

» För att kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv måste  
resenärernas behov sättas i centrum. «
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För att resenärer och godstransportköpare ska ha tillgång 

till ett ändamålsenligt utbud av spårburen trafik med hög 

kvalitet krävs samspel mellan en stor mängd aktörer. I detta 

kapitel ges en bild av järnvägssektorn och dess aktörer 

2009. Kapitlet innehåller också en bild över det aktuella 

läget i ett antal stora investeringar i framtidens järnväg och 

en beskrivning av utredningar och beslut som påverkar den 

spelplan som järnvägssektorns aktörer spelar på.

JÄRNVÄGEN  
I daG OCh  
I mORGON
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En attraktiv kollektiv
trafik är en förutsättning 
för ett hållbart transport
system i framtiden.
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JÄRNVÄGEN ÄR EN VIKTIG 
KOmpONENT I EN håLLBaR 
UTVECKLING
Förväntningarna på järnvägen är stora 
och de ökar, inte minst i takt med 
temperaturen på klimatdebatten.  
I klimathänseende har järnvägen många 
fördelar jämfört med vägen och flyget. 
Kort restid och god komfort är andra 
faktorer som gör tåget attraktivt för 
personresor. Hög kapacitet och låg kost
nad är viktiga faktorer när näringslivet 
väljer tåget. En drastiskt ökad andel av 
gods och persontrafik på järnväg skulle 
minska antalet långtradare och per
sonbilar på vägarna men också minska 
andelen flygresor. Järnvägen är en viktig 
komponent i en hållbar utveckling.

Järnvägens transportsystem går dock 
sällan från dörr till dörr, och systemet 
omfattar så mycket mer än bara räls 
och tåg. Effektiva godstransporter 
förutsätter terminaler och anslutande 
transporter. Resenärerna behöver sys
tem för effektiva byten inom och mellan 
trafikslagen och en bagagehantering 
som även täcker anslutningsresan. 
Dessutom betyder det pris kunden får 
betala, i både tid och pengar, mycket. 
Järnvägssektorn är därför inte starkare 
än de länkar som binder samman sek
torn med det övriga samhället.

Under 2009 överlämnade de fyra 
trafikverken – Banverket, Vägverket, 
Sjöfartsverket och Transportstyrelsen – 
ett gemensamt förslag till Nationell plan 
för transportsystemet 2010–2021. Planen 
beslutades sedan den 30 mars 2010. 
I sådana sammanhang är det lätt att 
åtgärder i utpekade transportstråk och 
fördelningen av investeringsmedel över 

landet och i tiden hamnar i förgrunden. 
För kunderna är det dock själva resan 
eller transporten som är i fokus, snarare 
än de fysiska åtgärderna. Hur många 
som väljer järnvägen beror på hur väl 
kundernas krav på restid, frekvens, pris, 
tillförlitlighet och komfort kan tillgodo
ses. Järnvägens roll i transportsystemet 
och dess omdaning mot hållbarhet kan 
således inte bli större än vad tåget kan 
erbjuda och vad kundernas val medger.

TRaNSpORTUTVECKLINGEN 
fRam TILL IdaG
persontrafikens historiska utveckling
Den faktor som har haft störst 
inverkan på tillväxten av det totala 
persontransportarbetet är den privata 
konsumtionen, dels genom att man  
får mer pengar att resa för, dels för  
att den driver på bilinnehavet som  
i sin tur ökar resandet. Den del av den 
privata konsumtionen som avser resor 
kan redovisas som resekonsumtion, 

vilken i sin tur kan delas upp i kollektiv 
resekonsumtion och bilkonsumtion. 
Fluktuationerna för dessa variabler 
är dock ganska stora, framför allt för 
bilkonsumtionen. Som exempel kan 
nämnas att bilkonsumtionen minskade 
med 17 procent 2009 jämfört med  
2008, trots att bilkonsumtionen 2008 
hade en tillbakagång på 23 procent vid 
en jämförelse med 2007. För att få ett 
samband på en mer övergripande och 
stabil nivå redovisas därför i diagram 9 
den procentuella tillväxten per år 
för den privata konsumtionen och 
persontransportarbetet. För att jämna 
ut tillfälliga variationer och tydligare 
kunna se trender redovisas glidande 
10års medelvärden. Diagram 9.

Som framgår av diagram 9 ökade, 
med undantag för vissa år, transport
arbetet mer än den privata konsum
tionen fram till slutet av 1990talet då 
ett trendbrott inträffade. Den snabba 
tillväxten i början av perioden beror 

Att kunna använda 
 restiden för vila, fritid  
eller arbete är en  
viktig konkurrensfördel 
för tåget.
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framför allt på expansionen för privat
bilen. Tillväxten avtog dock efter hand 
samtidigt som variationerna över tiden 
ökade och sambandet blev svagare, det vill 
säga att den så kallade elasticiteten sjönk. 

Tillväxten för kortväga resor, 
långväga resor och utrikes resor har haft 
en varierande utvecklingstakt. Utrikes 
flygresor är de som ökat snabbast och 
därnäst kommer långväga inrikesresor. 
Tillväxten har även här avtagit successivt, 
samtidigt som de långväga resorna blivit 
mer beroende av konjunkturvariationer 
än de kortväga resorna. Detta visar 
också på ett annat faktum, nämligen att 
nästan alla människor gör lokala resor 
nästan varje dag och har gjort så under 
lång tid. Det kan gälla allt ifrån att gå 
ut till ladan och mjölka korna till att 
ta tunnel banan till arbetet. Tåget, och 
 därefter bilen, vidgade människans revir 
så att man även började göra regionala 
och interregionala resor. Sedan kom 
flyget som möjliggjorde internationella 
resor på ett helt annat sätt än tidigare.  
Ju snabbare färdmedel, desto längre  
och dyrare blir resorna. 

Godstransporternas historiska  
utveckling
Det finns ett starkt samband mellan 
tillväxten av bruttonationalprodukten 
(BNP) och godstransportarbetet. För 
att få ett fullständigt samband mellan 
transporter och ekonomisk utveckling 
krävs dock att samtliga variabler  
i försörjningsbalansen belyses. Under 
2000talet har det till exempel skett 
förändringar i exporten och importen 
som genererat nya transportflöden. 

I ett mycket långt perspektiv ökar 
dock transportarbetet lika snabbt som 
BNP. Man kan dock notera att trans
portarbetet under perioden 1970–1990 
varierade trots en jämn utveckling av 
BNP. Förklaringen till variationerna är 
att vissa transportintensiva branschers 
konjunkturcykler inte följde den all
männa konjunkturutvecklingen. Under 

slutet av 1990talet hade dock detta 
fenomen till stor del försvunnit,  
varefter konjunkturcykeln för de 
flesta branscher låg i fas med den all
männa konjunkturutvecklingen. Under 
2000talet blev sambandet mellan BNP 
och transportarbetet fram till och med 
2008 mycket starkt, vilket går att hän
föra till en mer traditionell utveckling, 
där den svenska basnäringen stod  
i centrum. Den djupa lågkonjunkturen 
2009 medförde dock att transportarbe
tet minskade med ungefär 10 procent
enheter mer än BNP. 

Av diagram 10 framgår tillväxten 
av BNP och transportarbetet. För att 
jämna ut tillfälliga variationer och 
tydligare kunna se trender redovisas, 
liksom för persontrafiken, glidande 
10års medelvärden. Som framgår av 
diagrammet har tillväxten för transport
arbetet under långa perioder legat under 
tillväxten för BNP. Detta var också fallet 
under den senaste 10årsperioden. 
Det bör i sammanhanget noteras att 
godstransporterna är mycket mer kon
junkturberoende än persontrafiken. Av 
diagrammet framgår också den mycket 
snabba ökningstakten under 1950 och 
1960talet fram till energikrisen 1974. 
Därefter följde en period med minskan
de transportarbete med en minimipunkt 
omkring 1980. Sedan följde en uppgång 
och en hög ökningstakt fram till 2008. 
Den stora nedgången 2009 framgår inte 
av diagrammet på grund av de glidande 
medelvärdena. Diagram 10.

För godstransporterna har utöver  
de ekonomiska variablerna en rad 
andra viktiga faktorer på ett annat sätt 
än för persontrafiken styrt transporternas 
omfattning. Man kan peka på ökad stor
drift med nedläggningar och samman
slagningar av företag i kombination 
med en ökad specialisering, vilket 
genererat ett ökat transportarbete. 
Transporterna har blivit längre, men 
de merkostnader som då uppkommit 
har varit av mindre betydelse jämfört 

med de vinster som kunnat uppnås 
genom mer rationell drift och längre 
tillverkningsserier. En stor betydelse 
har kunnat tillmätas det faktum att 
många produkter vidareförädlats  
i större omfattning än tidigare.

Genom förbättrade konstruktions
metoder och materialegenskaper har vi 
fått lättare produkter. Detta tillsammans 
med en ändrad produktmix har medfört 
att varuvärdena ökat, vilket har föränd
rat transportförutsättningarna.

En negativ effekt av den ökade 
vidareförädlingen och specialiseringen 
har varit ett ökat antal lager. Lagerstor
lekarna har dock reducerats med hjälp 
av ”justintime”transporter, vilka 
genom sin karaktär nästan blivit en del 
av produktionsprocessen. Samtidigt 
har man minskat lagren genom att 
centralisera lagren av slutprodukter. 
Vissa företag har exempelvis ett eller 
två större reservdelslager för hela den 
europeiska marknaden.

Genom de senare årens relativt låga 
räntenivåer har dock ”justintime
konceptet” inte tillmätts lika stor betyd
else som tidigare. Dess stora betydelse 
tidigare förklaras av att räntenivåerna 
under några år var höga, vilket med
förde att lagerkostnaden blev hög och 
att företagen därför ville få logistiken 
att fungera utan lager. Under senare år 
har dock räntenivåerna sjunkit, varför 
små mellanlager blivit allt vanligare 
för att kompensera för förseningar 
av leveranser. Genom att ”justin
time”transporterna utgör en del av 
produktionsprocessen och därmed 
tillfredsställer andra behov än sänkta 
lagerkostnader, kommer de dock att 
finnas kvar även i framtiden.

Ytterligare en faktor man kan peka 
på är utvidgningar av marknaderna, 
 vilket medfört ett ökat transportarbete 
och ett större beroende av transporter 
för producenterna. Vissa företag har dock 
valt att lokalisera sig intill marknaderna, 
vilket har skapat en motsatt effekt.

» Hög kapacitet och låg kostnad är viktiga  
faktorer när näringslivet väljer tåget. «



 
Järnvägen i dag och i morgon 28

fRamTIdENS TRaNSpORTER
Utvecklingen i ett långsiktigt perspektiv 
har beräknats genom en framskrivning 
till 2050 med hjälp av prognoser med 
kortare tidshorisont. Utöver dessa har 
för framskrivningen använts den totala 
tillväxten för ekonomin och övrig sam
hällsutveckling samt marknadsandelar 
för de olika transportmedlen. Den 
förenklade metoden gör att resultatet 
inte ska ses som några exakta prognoser 
utan mer som ett sätt att beskriva tänk
bara utvecklingsförlopp för alternativa 
strategier i ett långsiktigt perspektiv.  
För att få samma tidsperspektiv bakåt 
som framåt redovisas även utvecklingen 
för åren 1950–2009.

persontrafikens utveckling till 2050
Utvecklingen för de långväga person
transporterna redovisas i diagram 11. 
Där framgår att tåget hade en mycket 
dominerande ställning på den långväga 
marknaden under 1950talet. Bilen 
expanderande dock mycket snabbt och 
började från 1960talet dominera mark
naden, under senare år tillsammans med 
flyget. Järnvägen ökade successivt från 
1974, men framför allt från 1990. Med 
de investeringar som för närvarande 
 pågår och som är planerade, kan tåget 
med nuvarande förutsättningar förvän
tas fortsätta att öka sin marknadsandel 
fram till 2020. Diagram 11.

Om inga större nyinvesteringar sker 
efter 2020, kan man anta att järnvägen 

kommer att kunna bibehålla sin mark
nadsandel. Om stambanorna byggs ut 
för 250 km/tim för snabbtåg kortas 
restiderna, varvid marknadsandelen kan 
förväntas öka till en ännu högre nivå 
efter 2025. Denna nivå kan därefter 
förväntas upprätthållas men dock inte 
öka nämnvärt. Om investeringar sker  
i höghastighetsbanor förväntas däremot 
marknadsandelen kunna öka radikalt 
efter 2025. Det är också sannolikt att 
marknadsandelen kan öka ytterligare 
något fram till 2050, vilket förklaras 
av att systemet skulle bli mycket kon
kurrenskraftigt. I slutändan skulle 
det kunna innebära att det långväga 
tåg resandet 2050 är ungefär dubbelt så 
stort på grund av höghastighetstågen.

I ett så långsiktigt perspektiv finns det 
naturligtvis mycket som kan hända som 
vi inte kan förutse i dag. Till de osäker
heter som för närvarande är kända hör 
klimatfrågans utveckling och bristen på 
energi och hur den påverkar konkur
rerande färdmedel samt effekterna av 
avregleringen av persontrafiken.

En faktor som kan ha betydelse för 
den framtida transportstrukturen är IT
utvecklingen. Den påverkar både sättet 
att arbeta och möjligheterna att  utbyta 
information snabbt utan att mötas 
fysiskt. Möjligheterna att ha tele och 
 videokonferenser har funnits länge, 
dock utan att ha ersatt de personliga 
mötena i någon betydande omfattning. 
Man kan fråga sig om de tekniska 

hjälpmedlen ännu inte är tilläckligt ut
vecklade eller om det är människan som 
inte är beredd att avstå från personliga 
möten annat än i undantagsfall.

Arbetet blir alltmer flexibelt och  
i många kontorsjobb är man inte lika 
beroende av fasta arbetsplatser som 
tidigare. En del av arbetet kan göras 
hemifrån. Samtidigt som det minskar 
resandet blir också företagens geogra
fiska organisation inte lika betydelsefull. 
Det innebär att man kan bo ganska 
långt från arbetsplatsen och bara åka 
dit när det behövs, till exempel för 
möten. Kanske är dessa motstridiga ut
vecklingstendenser orsaken till att man 
hittills inte kunnat se någon minskning 
i resandet, annat än det som beror på 
konjunkturvariationer.

Klimatfrågan kan dock innebära att  
vi i större utsträckning får ompröva  
vårt resande och valet av färdmedel  
i framtiden. Forskarna är överens om att 
vi måste byta färdmedel, effektivisera 
energianvändningen för varje färdmedel 
och ändra resvanor om vi ska klara 
klimatkrisen. I detta läge har järnvägen 
en stor potential, eftersom tåget både är 
det energisnålaste transportmedlet och 
kan drivas med elektricitet som går att 
producera på ett klimatneutralt sätt.

Bilen kan naturligtvis förbättras 
ur klimathänseende med effektivare 
motorer, biobränslen och olika grader 
av eldrift. Det finns dock ännu inte några 
helt eldrivna bilar på marknaden, och 

Alla transportmedel 
måste samverka för att 
tillfredsställa de framtida 
transportbehoven på ett 
hållbart sätt.
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utvecklingen av batterier är en kritisk 
fråga när det gäller såväl kapaciteten som 
kostnaden. Problemet är också att bilis
men växer snabbt i tillväxtekonomierna, 
samtidigt som oljan är en ändlig resurs 
där det redan inom en relativt snar fram
tid kan förväntas uppstå en bristsituation. 
Det är tekniskt möjligt att producera 
klimatneutrala bilar, men frågan man 
måste ställa sig är om det går att få fram 
tillräckligt med klimatneutral elektricitet 
för världens sammanlagda behov.

Flyget är det transportmedel där det 
är svårast att ersätta de fossila bränslena. 
Samtidigt ökar det internationella flyget 
snabbt, som en följd av globaliseringen. 
Tåget kan ersätta flyget för många in
rikesresor men inte för den interkonti
nentala trafiken. Tåget kan också ersätta 
bilen för medellånga och korta distanser 
där tåget är tillgängligt. Flyget behövs 
dock för de längre resorna och bilen för 

de kortare resorna i glesbygden. Man 
kan således konstatera att alla trans
portmedel måste kunna samverka för  
att tillfredställa de framtida resbehoven 
på ett hållbart sätt.

Godstransporternas utveckling till 2050
Utvecklingen för de långväga gods
transporterna redovisas i diagram 12. 
Där framgår att det var sjöfarten som 
dominerade för 50 år sedan, medan 
lastbilen då hade en marginell andel av 
det långväga transportarbetet. Lastbils
trafiken växte dock snabbt och blev lika 
stor som järnvägen 1980 och lika stor 
som sjöfarten 2000. Med nuvarande 
utveckling och investeringar beräknas 
järnvägen kunna behålla sin marknads
andel till 2020 och utan några större 
satsningar även därefter. Diagram 12.

Med en utbyggnad av stambanorna 
med vissa dubbelspårssträckor och 
förbigångsspår beräknas marknads
andelen kunna öka något och förbli 
på denna nivå fram till 2050. Med en 
utbyggnad av höghastighetsbanor för 
persontrafiken frigörs kapacitet för 
godstransporterna. I kombination med 
avregleringen av den internationella 
järnvägstrafiken möjliggör detta en 
väsentligt högre marknadsandel för 
järnvägen. I ett sådant alternativ finns 
också på lång sikt kapacitet för en ännu 
högre marknadsandel.

Liksom för persontrafiken finns 
det även för godstransporterna stora 
osäkerheter när det gäller klimatfrågan, 
hur snabbt avregleringen får genomslag 
samt utvecklingen av ett europeiskt in
teroperabelt järnvägsnät för godstrafik. 
Klimatfrågans utveckling och en brist  
på energi kan liksom för persontrafiken 

innebära att efterfrågan på godstrans
porter på järnväg ökar mycket snabbare 
än vad som kan förutses i dag.

ITutvecklingen är en faktor som kan 
ha betydelse för den framtida transport
strukturen, även om konsekvenserna 
inte blir lika stora som för persontrafi
ken. Redan i dag finns det möjligheter 
till styrning av hela logistikkedjan 
inklusive transporterna. I framtiden 
kommer en sådan styrning att bli mer 
exakt, vilket för transportsektorn och 
inte minst för järnvägen utgör en relativt 
stor potential för tillväxt. 

Mer direkta effekter för transporterna 
när det gäller ITutvecklingen kan i första 
hand uppstå på konsumentvarumark
naden genom en ökad ehandel.  
I vissa extrema fall kommer marknaden 
troligtvis att nästan helt försvinna, som 
när det gäller distribution av musik och 
film. I andra fall skulle det kunna vara 
frågan om mer ”ondemandproduktion” 
och skräddarsydda varor. Att detta helt 
skulle ersätta den konventionella handeln 
förefaller i dag dock inte troligt; det 
skulle snarare bli ett komplement.

Klimatfrågan är den faktor som i dag 
ser ut att vara den i särklass mest betyd
elsefulla för såväl det totala transport
arbetets utveckling som utvecklingen för 
de olika transportmedlen. Som framgått 
av den historiska genomgången ovan 
har det totala transportarbetet hittills 
huvudsakligen påverkats av den eko
nomiska utvecklingen. Under senare år 
har specialiseringen av industrin ökat, 
vilket skapat stordriftsfördelar där 
längre transporter varit en förutsättning. 
Först har detta skett inom Sverige, sedan 
inom Europa förstärkt av EU och där
efter på ett globalt plan.
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En motpol till globaliseringen är att 
efterfrågan på lokalt producerade varor 
har ökat. Detta gäller främst inom kon
sumentvarumarknaden, där matvaror 
tycks vara det mest konkreta exemplet. 
Detta förklaras av att transporterna 
där blir uppenbara för konsumenterna. 
Samtidigt sker dock en utveckling av 
lågprisbutiker med hela Europa som 
marknad och där priset är viktigare än 
varans ursprung.

Den del av transportarbetet som 
direkt påverkas av klimatkrisen är 
energi transporterna. Enligt den så 
kallade ”peakoil”teorin kommer vi 
snart att förbruka mer olja än vad som 
finns i de kända reserverna, varför olja 
kommer att bli en bristvara och därmed 
få ett allt högre pris. Detta är de flesta 
analytiker överens om. Frågan är vilka 
energiformer som kan ersätta oljan 
på kort och lång sikt. På kort sikt kan 
biobränslen vara ett alternativ där dessa 
kan användas. På lång sikt kan ökad 
elproduktion som produceras på ett 
hållbart sätt vara alternativet. 

Samtidigt är det helt klart att man måste 
spara energi och minska den specifika 
förbrukningen inom alla sektorer, inte 
bara transportsektorn. Detta kan leda 
till minskat behov av oljetransporter, 
vilket blev fallet redan efter oljekrisen 
1974. Sedan dess har förbrukningen av 
fossila bränslen minskat kontinuerligt 
inom bostadssektorn och industrin. 

Förbrukningen har dock ökat inom 
transportsektorn där godstransporterna 
och då särskilt lastbilsflödena har svarat 
för huvuddelen av ökningen.

Denna utveckling understryker 
behovet av att få ett transportsystem 
som är mer energieffektivt och mindre 
beroende av olja. Järnvägen är det trans
portmedel som är energisnålast, åtmins
tone för långväga transporter. Det beror 
på det låga rullmotståndet med stålhjul 
mot stålräls och det faktum att man kan 
koppla ihop vagnar till tåg. Järnvägen är 
också lätt att elektrifiera och redan i dag 
är de flesta tåg eldrivna. Stigningarna 
är små och man kan återmata energi 
till nätet vid bromsning. Elektriciteten 
kan produceras på valfritt sätt, allt ifrån 
kolkraft till vindkraft. Ju mer som går på 
järnväg, desto större tåg kan användas, 
vilket i sin tur ökar energieffektiviteten.

Motsatsen kan sägas gälla för 
last bilen. Rullmotståndet är högt och 
energiförbrukningen är mer proportionell 
mot vikten. Dieselmotorn är svår att 
 ersätta med eldrift i en lastbil, eftersom 
det inte inom överskådlig framtid 
kommer att finnas tillräckligt effektiva 
batterier. Hybrider är givetvis möjliga att 
utveckla, men det är betydligt svårare 
att ersätta dieselmotorn i lastbilen än 
bensinmotorn i personbilen. Därför 
finns det också förslag om att elektrifiera 
vägarna och köra trådlastbilar. Frågan 
är om det då inte är bättre att utveckla 

kombitrafiken och utnyttja den ännu 
energisnålare järnvägen som redan har 
en elektrisk infrastruktur.

När det gäller sjöfarten är den redan 
i dag mycket energisnål. Samtidigt är 
dock utsläppen av koldioxid och andra 
föroreningar stora och i vissa fall relativt 
svåra att bemästra. Transporter av gods  
i stora båtar är ofta energisnålare än järn  
väg, men orsakar ändå mer utsläpp och 
påverkan på klimatet. Det beror på att 
man i båtarnas dieselmotorer använder 
sig av tjockare olja. Även om det är svårt 
att ersätta dieselmotorn inom sjöfarten, 
finns det en besparingspotential genom 
minskad hastighet och alternativa bränslen 
som exempelvis gas. Det går också för 
partiell drift att använda segel.

Ytterligare en begränsning för sjö
farten är att järnväg och lastbil bara kan 
ersättas med sjöfart i vissa relationer, 
eftersom det inte finns vatten överallt. 
Å andra sidan kan sjöfarten inte ersättas 
med järnväg eller lastbil när det gäller 
den transoceana trafiken. Man kan 
således konstatera att man behöver både 
sjöfart och landtransportmedel för att 
upprätthålla industrisamhället. Järnväg 
och lastbil är de transportmedel som har 
lättast att ersätta varandra, åtminstone  
i ett långsiktigt perspektiv. Lastbilen har 
dock monopol på kortväga transporter, 
varför kombitransporter där lastbilen 
används på kortare avstånd och järn
vägen på längre blir en naturlig lösning.

» Höghastighetståg kan ersätta flyget på avstånd upp till 60 mil,  
men kan också samverka med flyget. «

Järnvägen är det trafik
slag som bäst klarar av att 
kombinera klimatfrågan 
med tillväxt.
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fRamTIdENS SpåRBURNa  
RESOR OCh TRaNSpORTER
höghastighetsbanor
Tågtrafiken har ökat snabbt sedan man 
började investera i nya järnvägar på 
1990talet. Aldrig tidigare har så många 
åkt tåg och så mycket gods transporte
rats med järnväg som de senaste åren. 
Det är fullt i tågen och också fullt på 
spåren på de mest belastade sträckorna, 
varför järnvägen behöver byggas ut för 
att efterfrågan ska kunna tillgodoses. 
Det effektivaste sättet att bygga ut 
stambanorna är att bygga särskilda 
höghastighetsbanor.

Problemet i dag är att snabbtåg, 
regionaltåg och godståg går på samma 
spår. När trafiken blir tät kommer de 
snabba tågen i kapp de långsammare 
men kan inte köra om. Då sjunker kapa
citeten. Man behöver därför bygga nya 
spår för att separera de snabba tågen 
från de långsamma, så att järnvägen blir 
som en motorväg med en snabb och en 
långsam fil. Om man ändå ska bygga 
fler spår är det bättre att bygga de nya 
spåren i en annan sträckning. Då kan 
man bygga dem speciellt anpassade för 
snabbtåg i 300–350 km/tim. Samtidigt 
frigörs kapacitet på de gamla banorna 
för godståg och regionaltåg som ofta  
har samma medelhastighet.

Visionen om höghastighetståg  
i Sverige har funnits sedan länge men 

har börjat ta fastare former de senaste 
åren. Regeringen tillsatte en utredning 
om höghastighetståg i Sverige vilken 
leddes av Gunnar Malm och som blev 
färdig i september 2009. Utredningens 
förslag var att höghastighetsbanor skulle 
byggas i Sverige mellan Stockholm och 
Göteborg och mellan Stockholm och 
Malmö/Köpenhamn, med en gemensam 
sträcka från Stockholm till Jönköping. 

I många länder runt hela världen 
planeras nu för höghastighetståg.  
I Europa var Frankrike först och har  
det största nätet, medan Spanien har det 
mest ambitiösa utbyggnadsprogrammet. 
Målsättningen där är att 90 procent av 
befolkningen ska ha högst 5 mil till en 
höghastighetsbana 2020. Tåget förväntas 
då få en marknadsandel på 30 procent 
av persontransporterna.

I ett globalt perspektiv är Kina det 
land som bygger ut höghastighetstågen 
snabbast och som också kör fortast med 
380 km/tim. Man har där nyligen invigt 
en över 100 mil lång höghastighetsbana 
som byggdes på 4,5 år och där restiden 
är under tre timmar. Flera länder plane
rar att bygga höghastighetståg, däribland 
Marocko, Brasilien och USA. 

Höghastighetståg kan ersätta flyget 
på avstånd upp till 60 mil, men kan ock
så samverka med flyget. Internationella 
erfarenheter visar att när tåget kommer 
ned till 3 timmars restid får det fler 

resenärer än flyget, och när det kommer 
ned till 2 timmars restid ersätter det 
flyget. De svenska höghastighetstågen 
är tänkta att ha direkt anslutning till 
både Kastrup, Landvetter, Skavsta och 
Arlanda. Tåget kan då ersätta flyget på 
korta och medellånga avstånd och mata 
till flyget på längre avstånd. 

Höghastighetståg genererar också 
nya resor i och med att det blir möjligt 
att pendla på längre avstånd. Erfaren
heten visar att även många bilister går 
över till tåg. På lång sikt påverkas även 
bilinnehav, resvanor och lokalisering 
av bra tågförbindelser. Som exempel 
kan nämnas att tågets marknadsandel 
i Japan, där man har ett väl utbyggt 
höghastighetsnät, är 30 procent, medan 
andelen uppgår till 0,3 procent i USA, 
där nästan all persontrafik sker med bil 
och flyg.

Gröna godskorridorer för  
näringslivets behov
När det gäller godstransporter finns 
det en stor potential om järnvägen kan 
erbjuda tillräcklig kvalitet och kapa 
citet. Sedan avregleringen genomfördes  
i Sverige har kvaliteten förbättrats och 
järnvägens marknadsandel ökat. När 
det gäller utrikestrafiken har emellertid 
lastbilens marknadsandel ökat. År 
1970 transporterades 5,6 miljoner ton 
till och från utlandet med järnväg och 
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4,8 miljoner ton med lastbil (malmen 
borträknad). År 2009 transporterades 
6,7 miljoner ton med järnväg, medan 
lastbilen hade ökat till 32 miljoner ton. 
Det innebär att det går en lastbil var  
15:e sekund och ett godståg var 40:e 
minut från Sverige till Danmark och  
den europeiska kontinenten.

Om denna utveckling fortsätter till år 
2020 blir det 3 000 fler lastbilar per dag 
på våra vägar. Om detta gods i stället 
kan transporteras med järnväg innebär 
det endast ytterligare 60 godståg. För 
att åstadkomma detta behövs dock till
räcklig kapacitet. Analyser visar att om 
snabbtågen flyttas från stambanorna till 
höghastighetsbanorna kan man köra två 
till tre gånger så många godståg under 
dagtid. Samtidigt kan man köra fem 
gånger så många snabbtåg på höghastig
hetsbanorna nästan utan förseningar. 
Mellan Tokyo och Osaka är medelför
seningen 42 sekunder, trots mycket tät 
trafik och lika många passagerare som  
i hela Sveriges tågtrafik.

Det pågår ett arbete för att etablera 
ett prioriterat godstågsnät i Europa. 
I detta ingår inte bara tilldelning av 
tidtabellslägen utan även en gemensam 
standard för tåglängder, axellaster och 
lastprofiler. Syftet är att åstadkomma 
ett nät som är interoperabelt, har hög 
kapacitet och kvalitet. I ett första steg vill 
man få bort flaskhalsar för att därefter 
kunna öka kapaciteten längs hela korr
idorerna. I ett särskilt projekt, ”Gröna 
godskorridorer” försöker man i Sverige 
åstadkomma ett mer klimatvänligt 
transportsystem, där alla transportmedel 
samverkar och där en utvecklad kombi
trafik utgör en potential.

Renässans för spårvägen?
Järnvägen kan få en renässans med 
höghastighetståg, som kan betraktas  
som ett nytt transportmedel för långa 
resor. Samtidigt ser den lokala spår
trafiken ut att få en renässans genom 
utvecklingen av spårvägen. Här är det 
inte frågan om någon ny teknik, utan  
om moderna spårvagnar som utgör  
en del i stadsförnyelsen. Dessa trafik
system attraherar ofta fler resenärer  
än konventionella bussar och bidrar 
såväl till en bättre miljö som till en 
vackrare stadsmiljö.

Liksom höghastighetstågen utvecklas 
även spårvägen globalt. Efter det att 
nästan alla spårvägar sedan länge lagts 
ned, har man nu börjat bygga nya spår
vägar, bland annat i Frankrike, England 
och USA. I Sverige, där många spårvägar 
lades ned i samband med högertrafik
omläggningen 1967, börjar man nu bygga 
och planera nya spårvägar i flera städer.

I Stockholm blev den nya snabb
spårvägen en snabb och bekväm tvär
förbindelse mellan förorterna. Under 
2009 påbörjades utbygganden av en ny 
gren. Även en stadsspårväg har börjat 
byggas i Stockholm genom omvandling 
och förlängning av museispårvägen till 
Djurgården. Denna ska vara klar 2010. 
Den utgör en första etapp i en längre 
linje som också kan knytas ihop med 
förortsbanor. Även i Norrköping pågår 
nu en utbyggnad av spårvägen mot 
förortsområdena i söder.

I flera andra städer i Sverige har det 
gjorts grundliga utredningar och ut
arbetats planer för nya spårvägar. I Skåne 
 har förslag till stadsspårvägar presen
terats i Malmö, Lund och Helsingborg. 
Det finns också förslag på regionala 
spårvägsförbindelser på längre avstånd, 
med utgångspunkt från dessa städer.

Spårtaxi
Ett nytt transportmedel – spårtaxi – har 
också prövats genom att en testanlägg
ning byggts och körts i Uppsala. Spårtaxi 

har små vagnar för en till fyra personer, 
vilket möjliggör en individuell resa mellan 
stationer. Vagnen går på gummihjul men 
styrs av ett spår, och alla stationer ligger 
vid sidospår. Banorna går oftast som 
brobanor på pelare och man åker direkt 
från start till målpunkt, vilket innebär 
att restiderna kan konkurrera med 
bilens restider.  

Analyser har visat att man kan 
attrahera många bilister med ett utbyggt 
spårtaxisystem. Idén har funnits sedan 
1960talet och det finns flera prototyper 
och provbanor i världen. Problemet är  
att det inte finns någon färdig standard
produkt på marknaden. I Sverige avser 
man att bygga en bana för kommersiell 
trafik i någon kommun. Kanske kan 
spårtaxi bli framtidens transportmedel 
i städerna och där ersätta bilen och 
därmed göra kollektivtrafiksystemet  
mer heltäckande.

Kombitransporternas utveckling
En kombitransport innebär att godset 
vid en sändning transporteras med 
mer än ett transportmedel. För att få 
överföringen mellan transportmedlen 
hanterbar genomförs transporterna med 
hjälp av lösa lastbärare, huvudsakligen 
containrar, som transporteras på 
specialutformade vagnar. Omlastning 
mellan transportmedlen sker vanligtvis 
i särskilda terminaler. Detta medför 
att kombitransporterna har en rad 

Kombitransporter är ett sätt att utnyttja både vägens och järnvägens styrkor i kombination.
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begränsningar, vilka utgör såväl en del 
av kombisystemets styrka som en del av 
dess svaghet. 

Kombitransporternas styrka är att 
hanteringen av standardiserade con
tainrar och andra lastbärare är relativt 
praktisk oavsett vilka transportmedel 
som är involverade, men framför allt för 
högförädlat gods. Kombitransporternas 
svaghet är att antalet terminaler är 
begränsat och att de som finns har 
höga driftkostnader. Dessutom kräver 
nya terminaler stora investeringar. 
Ytterligare svagheter är att omloppen 
för vagnar och containrar är relativt 
komplexa och att utnyttjandet av volym 
och vikt är lågt.

Det finns således en rad svårigheter 
i samband med kombitransporter, 
men man kan dock konstatera att 

kombitransporterna tillvaratar de 
positiva egenskaperna från varje trans
portmedel. Om kombinationen utgörs 
av järnväg och lastbil utnyttjas lastbilens 
flexibilitet vid matartransporterna och 
järnvägens stordrifts och miljöfördelar 
vid huvudtransporten. Det bör också 
noteras att de negativa effekterna av 
omlastningar (lyft) får mindre betydelse 
ju längre transportavståndet är. 

Historisk utveckling
Kombitransporterna tillkom först i slutet 
av 1960talet och hade en lång intro
duk tionsfas. Denna fas kan numera 
betraktas som avslutad, men kombi
transporterna befinner sig fortfarande 
i en utvecklingsfas och blir därigenom 
relativt okänsliga för den övriga 
samhällsutvecklingen. Man kan trots 
detta notera positiva effekter även för 
kombitransporterna när förbättringar  
i konjunkturen ger transportökningar 
för lastbilen och järnvägen samt negativa 
effekter vid det omvända förhållandet. 

En av förklaringarna till container
transporternas och kombitrafikens ut
veckling är globaliseringen som resulterat 
i en ökad internationell handel. En annan 
förklaring är att mängden gods som på 
ett naturligt sätt kan containeriseras har 
ökat på grund av att det högförädlade 
godset har ökat. Parallellt med detta har 
näringslivets specialisering ökat, varför 
produkterna i samband med förädlingen 
transporteras vid allt fler tillfällen och 
med allt längre avstånd. Ytterligare en 
förklaring är att allt fler transportörer 
och transportkunder har upptäckt att 
godshanteringen förenklas med standar
diserade lastbärare som containrar. 

Under 1998 etablerades ett antal 
järnvägsskyttlar till och från hamnen  
i Göteborg, för vidaretransport utom 
lands. En skyttel avser i dessa fall en 
direkttransport med kombitåg mellan 
Göteborg och en annan ort. Matar
transporter finns således bara i ena 
 änden. Tågen rangeras inte, och de 
avgår på bestämda tider. Detta system 
ger en mycket rationell hantering och 
man har därför från hamnens sida 
under senare år försökt att generera en 
utökning av verksamheten. Man pekar 
bland annat på att skyttlarna i många fall 
kan innebära kostnadsbesparingar för 
transportkunderna, vilket i slutändan 
gynnar det svenska näringslivet. 

Kombitrafikens utvecklingsmöjligheter
En av grundtankarna bakom container
transporternas framtida expansion, och 
därmed en utvidgning av kombitrafiken, 
är att en mycket stor andel av godset ska 
kunna containeriseras. Denna möjlighet 
är nästan helt styrande för den framtida 
utvecklingen. Det är dock uppenbart 
att vissa godsslag är avsevärt lättare att 
containerisera än andra och att vissa 
godsslag är omöjliga att containerisera. 
Som extrema exempel kan nämnas 
livsmedel och malm, där livsmedel är 
lättcontaineriserat, medan malm är 
omöjligt att containerisera. 

Klimatfrågan har medfört att allt fler 
företag efterfrågar järnvägstransporter, 
eftersom de ger en lägre belastning på 
miljön än lastbilstransporter. Kombi
transporter utgör då ett alternativ som 
ofta ligger nära till hands, eftersom 
nästan alla kunder använder lastbilen 
och eftersom industrispår inte alltid 
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finns i start eller målpunkten. I dag 
används dock lastbilen även på mycket 
långa avstånd eftersom det är billigast. 
Om kostnad och tid för att byta trans
portmedel minskar kan brytpunkterna 
förskjutas mot kortare avstånd där 
transportvolymerna också är större. 
Näringslivet kan då optimera transport
kedjan på ett bättre sätt och använda de 
olika transportmedlen där de är bäst.

Kostnaden för en kombitransport 
utgör ofta ett hinder. Det som skiljer 
kombitransporter från direkta lastbils
transporter är de höga kostnaderna för 
terminalhantering och matartransporter. 
Detta i kombination med att det ryms 
mindre gods i en lastbärare än i en 
lastbil eller järnvägsvagn innebär att 
kostnaden per kubikmeter ofta blir hög. 

Konventionell kombitrafik som 
hanterar både trailrar, containrar och 
växelflak kräver terminaler som är dyra 
att anlägga och driva. Det innebär att 
man måste ha stora terminaler och att 
matartransportavstånden tenderar att  
bli långa. För att få tågdriften effektiv 
krävs då relativt stora tåg som går direkt 
mellan två terminaler. Marknaden blir 
begränsad till ett antal ändpunkts
relationer på relativt långa avstånd.

Ett sätt att vidga marknaden och 
minska kostnaderna är att ha många små 
enkla terminaler nära kunderna och ett 

linjetågsystem i stället för att ha få stora 
terminaler och ett ändpunktsystem som 
i det konventionella kombisystemet. Om 
systemet begränsas till containrar och 
växelflak med en maxvikt på 25 ton, och 
om trailrar inte hanteras i systemet, kan 
terminaler och hanteringsutrustning 
göras betydligt enklare och en större 
marknad täckas in. Det kräver enkla 
terminaler som ligger i sidotågväg så att 
tåget inte behöver växlas in. Om tåget 
till exempel stannar var tionde mil med 
ett omland på fem mil, innebär det att 
det ofta finns en terminal närmare kun
den än i ett konventionellt kombisystem 
med ändpunktsterminaler.

För effektivare hantering av tunga 
containrar och växelflak är utveckling 
av någon form av horisontell överföring 
angelägen. Fördelen med horisontell 
överföring är att den kan ske under 
strömförande kontaktledning och att 
terminalerna kan göras kompakta och 
relativt billiga. Det är också möjligt att 
göra helautomatiska terminaler med 
horisontell överföring.

För trailrar är det angeläget att hitta 
en lösning där man slipper lyft, eftersom 
95 procent av den europeiska trailerflot
tan saknar lyftutrustning. För att dessa 
ska kunna köras i kombitrafik krävs 
någon form av ramplösning. Det inne
bär att trailern körs upp på vagnarna på 

någon form av ramp. Det finns några 
nya lösningar på detta under utveckling.

I diagram 13 och 14 redovisas nuläget 
och utvecklingen för kombitrafiken.

aVREGLERING  
aV TåGTRafIKEN
Avregleringen av järnvägssektorn 
påbörjades i början av 1990talet och 
har kommit olika långt i olika länder. De 
formella förutsättningarna för en ökad 
konkurrens inom järnvägssektorn har 
inom EU funnits sedan länge, men en 
avreglering har ännu inte genomförts 
fullt ut i något land. Sverige är ett av 
de länder som ligger längst fram när 
det gäller avreglering. Regeringen har 
2009 beslutat att även den kommersiella 
persontrafiken på järnväg ska avregleras 
fullt ut till den 1 oktober 2010, vilket  
i realiteten innebär trafikeringsåret 2012.

Kapacitetsfördelning – en nyckelfråga
En viktig fråga är hur den begränsade 
kapaciteten ska fördelas vid en avreg
lering. Man kan anta att fler järnvägs
företag kan vara intresserade av att köra 
på de mest belastade linjerna, där både 
marknaden och därmed intäktsmöjlig
heterna är som störst. I teorin ska, när 
det gäller Sverige, kapaciteten fördelas 
utifrån den samhällsekonomiska nyttan, 
vilket skapar vissa utmaningar när det 
gäller tilldelningen av tåglägen. Det är 
i sammanhanget viktigt att konstatera 
att den samhällsekonomiska nyttan av 
tågtrafiken inte är enkel att beräkna och 
att man befinner sig i en utvecklingsfas 
när det gäller denna typ av samhällseko
nomiska kalkyler. 

Planeringscykelns upplägg och längd 
kan också vara ett problem för kommer
siella järnvägsföretag. En ansökan om 
tåglägen måste lämnas in i april varje år, 
för att slutligen fastställas under hösten 
och börja gälla i mitten av december 
samma år. Sedan gäller denna tidtabell 
ett år framåt. I praktiken innebär det 
att ett nytt järnvägsföretag måste börja 
planera och skaffa resurser minst ett  
år innan tidtabellsansökan ska lämnas  
in. Det kräver att järnvägsföretagen 
antingen har mycket låga kostnader  
eller stark ekonomi. Inträdeströskeln  
till järnvägsmarknaden är således högre 
än för buss och flygmarknaden.

Hur kapacitetsför del
ningen ska hanteras  
när fler aktörer vill köra 
på de mest attraktiva 
sträckorna är en  
nyckelfråga.
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avreglering av persontrafiken  
på järnväg
Riksdagen har beslutat att järnvägens 
persontrafik ska bli helt avreglerad den 
1 oktober 2010. Detta innebär att SJ AB 
får full konkurrens om den nationella 
persontrafiken. Den ensamrätt som SJ AB 
har att bedriva länsöverskridande trafik 
kommer därmed att upphöra. Denna 
marknadsförändring kan betraktas som 
slutpunkten i en pågående avreglerings
process. 

Genom det trafikpolitiska beslutet 
1988 skiljdes infrastrukturen från den 
operativa driften genom att Banverket 
skiljdes från SJ. Därefter fick länstrafik
huvudmännen överta trafikeringsrätten 
för den lokala och regionala tågtrafiken 
inom länen, varvid de kunde upphandla 
trafik av olika järnvägsföretag. Den första 
privata aktören etablerades 1990. Ett ge
nombrott i större skala skedde år 2000, 
då de första nettoavtalen, det vill säga ett 
avtal där järnvägsföretaget behåller bil
jettintäkterna som en del av ersättningen, 
togs över av privata aktörer.

SJ AB har dock tills nu haft trafike
ringsrätten på det lönsamma kommer
siella nätet och andra järnvägsföretag 
har således endast kunnat komma in 
i upphandlad icke lönsam trafik. Ett 
undantag som funnits är internationell 
trafik, vilken är avreglerad, dock med 

det förbehållet att man inte får ta upp 
eller lämna av passagerare inom ett land 
 (cabotage). Detta har därför bara haft 
marginell betydelse. Det bör i samman
hanget noteras att cabotage för inter
nationell trafik avregleras 2009. Detta 
får dock genomslag först 2010.

Den kommersiella inrikestrafiken 
började avreglerades 2007 då SJ AB:s 
monopol på chartertrafik och nattågs
trafik togs bort. År 2009 öppnades det av 
staten förvaltade järnvägsnätet för kon
kurrens vid veckosluts och helgtrafik. 
Dessa successiva avregleringar har hit
tills endast medfört mindre förändringar 
för den kommersiella persontrafiken. 

Av betydelse för transportmarkna
den som helhet och även för järnvägen 
är avregleringen av flygtrafiken och 
den långväga busstrafiken. Inrikesflyget 
avreglerades 1992. Avregleringen fick 
dock genomslag först 1994 när Bromma 
flygplats öppnades för linjetrafik. Den 
långväga busstrafiken avreglerades 1997. 
Ett mindre antal nya linjer etablerades 
dock redan 1996 genom ett dispensför
farande. Avregleringen av flygtrafiken 
och den långväga busstrafiken har i vissa 
fall påverkat priser och övrigt utbud för 
järnvägstrafiken.

Förutom avregleringen förväntas 
vissa beslut, regleringar, åtgärder 
och förändringar som en följd av 

avregleringen påverka trafiken. Den 
viktigaste av dessa är ett förändrat 
gränssnitt mellan kommersiell och 
samhällsköpt trafik. En omställning 
av detta gränssnitt skulle kunna leda 
till nästan lika stora förändringar av 
trafiken som själva avregleringen. Å ena 
sidan skulle den samhällsköpta trafiken 
kunna konkurrera ut vissa delar av 
den kommersiella, å andra sidan skulle 
den kommersiella trafiken kunna öka 
genom att nya järnvägsföretag etablerar 
sig där endast samhällsköpt trafik 
bedrevs före avregleringen. 

Möjliga effekter av avregleringen  
av persontrafiken
Det är svårt att förutsäga effekterna av en 
avreglering. Genom att man vill skapa en 
för branschen mer dynamisk utveckling 
ligger det i sakens natur att förändringen 
inte blir helt förutsägbar. Vad man kan 
göra för att få en så god bild som möjligt 
av effekterna är att jämföra med andra 
branscher, andra länder och den tidigare 
utvecklingen för järnvägen.

Syftet med avregleringen av järn 
vägen är att öka järnvägens marknads
andel genom att minska kostnaderna 
och öka kvaliteten. Detta kan åstad
kommas dels genom att det uppstår 
nya järnvägsföretag så att kunderna får 
fler alternativ, dels genom att de gamla 
järnvägsföretagen blir effektivare och 
mer marknadsanpassade som en följd  
av den ökade konkurrensen. 

Den vanligaste effekten av avregler
ingar – åtminstone initialt – är att det 
blir en prispress. Att konkurrera med 
ett lågt pris är förhållandevis enkelt och 
på en tidigare monopolmarknad finns 
det också ofta utrymme för detta. Det 
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faktum att nya järnvägsföretag direkt  
kan koncentrera sig på den mest 
lönsamma delen av marknaden under
lättar detta, medan de gamla nationella 
järnvägsföretagen ofta har ett mer hel
täckande utbud.

Vid avregleringen av den långväga 
busstrafiken användes ett lågt pris som 
konkurrensmedel, både mellan buss
bolagen och mellan buss och tåg. Vid 
avregleringen av flyget 1992 hände inte 
så mycket, utan det var först 1994, när 
Bromma flygplats öppnades för linje
trafik, som konkurrensen började.  
I detta fall användes snarare kvalitet  
och service som konkurrensmedel. Först 
2003 etablerades mer renodlade lågpris
flygbolag i inrikestrafiken i Sverige.

Man kan konstatera att avregleringen 
av flyget har inneburit att det stadig
varande har funnits minst två  opera 
törer på de två största marknaderna 
Stockholm–Göteborg och Stockholm–
Malmö, dock med den skillnaden att 
det ena bolaget kör från Bromma och 
det andra från Arlanda. På andra linjer 
har operatörer kommit och gått och det 
är svårt att utifrån dessa förändringar 
bedöma i vilken mån ett utbud med flera 
operatörer är uthålligt. 

En konsekvens av flygets avreglering 
är att utbudet på de mindre flygplatserna 
successivt har försämrats och blivit 
dyrare. Detta kan också bli en möjlig 
konsekvens för järnvägen. När SJ AB inte 
längre har monopol på ett kommersiellt 
nät, behöver man inte längre upprätt
hålla ett jämt och högt utbud. I slutändan 
kan det bli så att SJ AB försämrar utbudet 
på de mindre lönsamma linjerna för 
att ha råd att konkurrera på de större 
linjerna. Detta kan också medföra att 

samhället tvingas att subventionera mer 
trafik på olönsamma linjer.

Nya operatörer kan också generera 
ny trafik, dels genom att erbjuda ett 
lägre pris, dels genom att köra i nya 
 relationer eller erbjuda bättre service. 
När den långväga busstrafiken avregle
rades blev det också efter ett tag lägre 
priser på tågen. Den största effekten av 
detta blev inte att bussresenärer började 
åka tåg utan att bilister började åka tåg. 
Ungefär 75 procent av alla långväga re
sor sker med bil, så där finns den största 
marknadspotentialen.

Erfarenheterna från utlandet är 
begränsade, eftersom det inte finns 
något land som har genomfört en så 
pass fullständig avreglering i praktiken. 
 Visserligen har det teoretiskt varit fritt 
att köra fjärrtrafik i Tyskland sedan 
länge, men i praktiken saknas det möjlig
heter. Resultatet hittills har blivit att 
Veolia i ett antal år kört en linje där DB 
dragit ned på ut budet. Konceptet är ett 
enkelt utbud med ett lågt pris. Konkur
rens har nu också uppstått för Europas 
höghastighetståg. I Italien har en privat 
operatör köpt 25 nya höghastighetståg 
från Frankrike och ska börja köra 
konkurrerande trafik med de italienska 
statsjärnvägarna 2012. Det finns också 
fler planer på konkurrerande höghastig
hetstrafik där flygbolag är engagerade.

I diagram 15 redovisas transport
arbetet för SJ AB och övriga järnvägs
företag, och i diagram 16 redovisas 
genomsnittspriser för tåglinjer med 
busskonkurrens.

 
avregleringen av godstrafiken  
på järnväg
Godstransporterna på järnväg 

avreglerades i Sverige 1996. Syftet med 
avregleringen var att ge förutsättningar 
för järnvägssektorn att kunna öka sin 
andel av den totala transportmarknaden. 
Syftet var också att förbättra möjlig
heterna för SJ genom att nyetablerade 
järnvägsföretag förväntades bedriva 
matartrafik till SJ. För att kunna be
hålla järnvägens stordriftsfördelar och 
därmed inte riskera järnvägens konkur
renskraft skulle den redan etablerade 
godstrafiken få företrädesrätt vid kapa
citetsfördelningen. Avregleringen fick 
dock inget större genomslag förrän 
2005, då stormen Gudrun genererade 
en nyetablering av järnvägsföretag. 

Utvecklingen 2004–2009
Avregleringen av stomnätet har medfört 
att det 2009 utöver MTAB:s malmtrans
porter på 3,4 miljarder tonkilometer 
också transporterades 4,2 miljarder ton
kilometer av andra järnvägsföretag än 
koncernen Green Cargo AB, vilket är en 
ökning med 3,8 miljarder tonkilometer 

En ökad konkurrens på spåret förväntas ge nya transportlösningar och lägre priser.
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Transportarbete med privata järnvägsföretag 2009, procent 

Källa: KTH 

Gruvor 2%             

Handel 42%

Massa/papper 32%

Skogsbruk 21%

Trävaror 3%

DIAGRAM ��

Transportarbete med järnväg, andel i procent
  

0

10

20

30

40

100

90

80

70

60

50

Green Cargo-koncernen

MTAB

Privata företag

Källa: KTH

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009



 
Järnvägen i dag och i morgon 

 
Järnvägen i dag och i morgon 37

jämfört med 2004. Tack vare de senaste 
årens kraftiga ökningar svarade andra 
järnvägsföretag än Green Cargo AB och 
MTAB för 22 procent av järnvägens 
transportarbete. Nivån kan relateras till 
2004, då dessa järnvägsföretag endast 
svarade för 2 procent. Utvecklingen 
2009 var inte lika ogynnsam för de 
privata järnvägsföretagen som för Green 
Cargo och MTAB, vilket bland annat 
förklaras av en mer gynnsam varuslags
fördelning för dessa företag. 

Det har således under de senaste  
5 åren oavsett konjunkturläge skett ett 
successivt genombrott för privata järn
vägsföretag. Trots ökningen för de nya 
järnvägsföretagen svarade koncernen 
Green Cargo AB 2009 för drygt 60 
procent av järnvägens transportarbete 
och är därmed fortfarande en mycket 
stor aktör på transportmarknaden.

Om man exkluderar malmtrafiken 
visar fördelningen avseende produkter 
för 2009 att de privata järnvägsföretagen 
svarade för en fjärdedel av system
transporterna och vagnslasttrafiken  
samt nästan 30 procent av kombi
flödena. Man kan således konstatera 
att de nya järnvägsföretagen är väl 
representerade när det gäller samtliga 
järnvägens produkter.

Fördelningen på inrikes, export, 
import och transit visar för 2009 om man 
exkluderar malmtrafiken att de privata 
järnvägsföretagen svarade för 18 procent 
av inrikesflödena, 56 procent av exporten, 
35 procent av importen och 61 procent 
av transitflödena. De privata järnvägsfö
retagen är således välrepresenterade när 

det gäller utrikesflödena. Det var dock ett 
fåtal av företagen som svarade för huvud
delen av utrikestransporterna.

Fördelningen på sektorer visar för 
2009 att de privata järnvägsföretagen 
finns representerade i 5 av de 15 sek
torerna om man bortser från de sektorer 
där transportarbetet är litet. De sektorer 
där de privata järnvägsföretagen finns 
representerade är skogsbruk, massa/
papper, trävaror, gruvor och handel. 

Stormen Gudruns inverkan  
på utvecklingen
En faktor som hade en stor betydelse 
för utvecklingen för de privata järnvägs
företagen var stormen Gudrun i januari 
2005. I samband med stormen fälldes 
cirka 75 miljoner kubikmeter skog i södra 
Sverige, varav 60 miljoner kubikmeter 
transporterades till skogsindustrin 
2005 och 15 miljoner kubikmeter 2006. 
Nivåerna kan relateras till den totala 
skogsavverkningen för 2004 som var 
85,3 miljoner kubikmeter. För järnvägen 
ändrades temporärt transportstrukturen 
för flöden från sågverk i mellersta och 
norra Sverige. Järnvägstransporter med 
stormvirke befriades också från banavgifter. 
För de privata järnvägsföretagen bidrog 
detta till att nya flöden etablerades. 

De små privata järnvägsföretagen 
fick också som en positiv konsekvens av 
stormen Gudrun möjligheter att utveckla 
nya logistiklösningar, vilket förklaras av 
att vissa nyetablerade transportupplägg 
behölls och utvidgades efter det att 
stormvirkestransporterna upphörde. 
Dessa flöden har huvudsakligen avsett 

virkestransporter, men även transporter 
av annat gods har förekommit. Vid 
transporterna har i de flesta fall använts 
samma lastplatser som för stormvirkes
transporterna, men även nya lastplatser 
har tillkommit varvid det även genererats 
nya flöden från andra företag än skogs
industrierna. Vissa av dessa transporter 
har dock varit så kallade spotflöden av 
tillfällig karaktär. Sådana flöden kan dock 
i ett längre perspektiv permanentas via 
traditionella transportavtal. 

Framtidens transporter för de privata 
järnvägsföretagen
Samtidigt som järnvägens transporter 
förväntas öka, kommer med all sanno
likhet företagsstrukturen att fortsätta att 
förändras, men troligtvis inte i samma 
omfattning som fram till nu. Framöver 
kommer troligtvis nygenererat gods att 
transporteras av såväl små järnvägs
företag som koncernen Green Cargo 
AB. Även om strukturförändringen 
förväntas bli liten kan det ökade antalet 
järnvägsföretag antas komma att för
bättra konkurrenssituationen gentemot 
lastbil och sjöfart.

En fullt ut avreglerad järnvägsmark
nad inom EU skulle skapa bättre för
utsättningar när det gäller etablerandet 
av nya privata järnvägsföretag, framför 
allt när det gäller utrikestransporter. Det 
skulle också innebära en större mång
fald av järnvägsföretag och därmed ökad 
konkurrens, varvid transportkunderna 
skulle gynnas av bättre service och lägre 
priser. Nya järnvägsföretag skulle kunna 
tillgodose de mindre företagens flöden 
genom en utvecklad linjetrafik eller en 
inrikes småskalig kombitrafik.

En nyetablering av järnvägsföretag 
skulle gynnas av kapacitetshöjande 
åtgärder såsom höghastighetsbanors 
friställande av mer kapacitet för 
godsflöden, godskorridorer, förlängda 
mötesspår, fler förbigångsstationer och 
dubbelspår. Åtgärderna skulle utvidga 
den marknad man når över natt, vilket 
skulle förbättra konkurrenssituationen 
gentemot lastbilen. Genom att en stor del 
av lastbilens flöden genereras av mindre 
företag skulle åtgärderna kunna leda till 
en nyetablering av järnvägsföretag. 

I diagram 17 och 18 redovisas utveck
lingen för de privata järnvägsföretagen.

En ökad konkurrens på spåret förväntas ge nya transportlösningar och lägre priser.
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JÄRNVÄGEN 2020 – RöSTER 
fRåN TRaNSpORTSEKTORNS 
aKTöRER
Banverket har bett ett antal personer  
med mer eller mindre direkta intressen  
i järnvägstransportsystemets utveckling 
att fundera på temat Järnvägen 2020.  
Vi förflyttar oss till år 2020 och låter 
dem blicka tillbaka på 2010talet.  
Vad har hänt?

Charlotte Wäreborn Schultz, vd,  
Svensk Kollektivtrafik
När vi nu har nått fram till år 2020 talar 
vi inte längre om olika sektorer och 
trafikslag. Vi talar om våra gemensamma 
kunder inom kollektivtrafiken. Vi har 
lärt oss att lyssna ännu mer på våra 
kunder och hjälper dem att välja den 
bästa resan utifrån deras önskemål. Det 
kollektiva resandet har blivit en självklar 
del av resandet i ett hållbart samhälle.

Under åren fram till 2020 förändra
des myndighetsorganisationen genom 
att vi bland annat fick Trafikverket, 
och därigenom blev till exempel ”hela 
resan” en verklighet. Under dessa år 
förändrades också planeringssystemet 
för infrastrukturen. Det nya systemet 
innebar bättre samordning, mer 
verklighetsanpassade planer och man 
lyckades få ihop den svåra ekvationen 
med stabilitet och flexibilitet. Ansvariga 
politiker insåg också vikten av att satsa 
på klimatsmarta, kollektiva resor och 

var generösa i resurstilldelningen. Kol
lektivtrafikens branschorganisationer 
gick samman och bestämde sig för att, 
i samverkan med bland annat Trafik
verket, fördubbla kollektivtrafikens 
marknadsandel. Trafikverkets roll var 
och kommer alltid att vara mycket viktig 
för kvaliteten och punktligheten i res  
 utbudet. Ny lagstiftning förändrade 
också spelplanen för marknadstillträdet 
till kollektivtrafiken. Resenären upplever 
nu, år 2020, en stabilitet i utbudet men 
kan också dra fördel av olika entre
prenörers idérikedom.

Sammantaget medförde alla dessa 
förändringar att samarbetet ökade  
inom hela branschen på alla nivåer,  
och stuprören försvann ett efter ett. Det 
var inte lätt att få ihop allt, och det tog 
tid innan alla förändringar var på plats. 
Men framme vid år 2020 talar vi nu 
om klimatsmarta och säkra val utifrån 
resenärens önskemål. I dag, år 2020, 
har vi också fördubblat det kollektiva 
resandet, vilket är ett viktigt delmål på 
vägen till en fördubblad marknadsandel 
för kollektivtrafiken. Vi lyckades uppnå 
detta genom samverkan mellan samtliga 
trafikslag och aktörer och tydligt fokus 
på vad kunderna vill ha.

mathias Lindström, marknadschef 
SkiStar
Utvecklingen av järnvägen i Sverige är 
avgörande för tillväxten i svensk turism, 
och turismen är mycket viktig för 
Sverige. Turismen skapar sysselsättning 
och tillväxt i näringslivet. Under 2008 
ökade turistnäringen i Sverige sin totala 
omsättning med över sex procent till 

244 miljarder kronor. Turistnäringens 
exportvärde, det vill säga vad utländska 
besökare spenderar i Sverige, ökade 
med över åtta procent. I reella tal är 
turismens exportvärde större än både 
järn, stål och personbilsexporten. 
Detta visar att turismen och turist
näringens bidrag till svensk ekonomi  
har mycket stor betydelse.

Turismen har blivit mer och mer 
transparent under de senaste åren. 
Kunden har tillgång till väldigt mycket 
information när det gäller transporter 
och boende. Kunden har alltså verktygen 
att välja bästa alternativ på en global 
marknad. Semestern börjar med trans
porten, och det bekvämaste, säkraste 
och enklaste alternativet vinner.

SkiStar konkurrerar i dag på en 
internationell marknad och avseende 
transporter jämförs vi med tåg, flyg 
och bilalternativ till andra semestermål. 
År 2009 kunde vi inte konkurrera med 
internationella skidorter vad gäller tåg
transporter. Ur kundsynpunkt är också 
valmöjlighet när det gäller transporter 
viktigt, och 2009 kunde svensk skidturism 
inte erbjuda optimala lösningar vare sig 
med bil, tåg eller framför allt flyg. 

När vi nu har kommit till år 2020 kan 
vi se att järnvägens utveckling har varit 
en mycket viktig del för skidturismen. 
Tåget har fått rollen av att vara den 
ledande semestertransportören eftersom 
kunderna i allt större utsträckning söker 
tidsbesparande, bekväma och inte minst 
miljömässiga alternativ.

SkiStars vision kring järnvägen – att 
kunna erbjuda effektiva tåglösningar till 
samtliga våra fem skiddestinationer – 
har nu, år 2020, uppnåtts. Men det har 
varit en lång resa. År 2009 kunde vi till 
exempel inte erbjuda en transportlös
ning där tåget ingick som en attraktiv 
komponent till Skandinaviens största 
skidort Sälen. 

Den fortsatta tillväxten inom 
turistnäringen och för SkiStar åren 
2010–2020 har krävt en mångfald 
av effektiva transportlösningar. Vi på 
SkiStar har sedan tidigt 2010tal kunnat 
erbjuda utvecklade tågtransportkoncept 
till våra kunders viktigaste veckor på 
året – skidsemestern – där tågresan 
bidragit till att skapa en mer positiv 
semesterupplevelse.
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Tommy halén, vd, Trelleborgs hamn
Under åren 2010–2020 förstod den 
svenska transportindustrin vikten av att 
den totala godsmängd som Sverige har 
är begränsad och att det är nödvändigt 
att använda koncentration för att uppnå 
skalekonomi. Dessutom glömde man 
inte bort att en stor del av godstrafiken 
fortsätter över landets gränser.

När Sveriges regering slutligen 
 beslutade om vilka de strategiska 
hamnarna och kombiterminalerna var, 
medförde det att staten även var med 
och delfinansierade investeringar  
i infrastrukturen kring dessa. Genom  
att man tydligt utpekade hamnar och 
kombiterminaler hade de olika  aktörerna 
på transportmarknaden det lättare att 
besluta om de leveranssäkra och gröna 
logistikkorridorerna som vi har i dag, 
år 2020.

Den svenska industrins export och 
import kan i dag, år 2020, bättre kon
kurrera om Europas kunder eftersom 
transporterna är billigare än tidigare och 
leveranskvaliteten är säkrare. Sverige 
är nu ledande i miljövänliga transport
lösningar, vilket innebär att man byggt 
upp intermodala transportlösningar 
med järnvägen som bas.

Eftersom Trelleborgs hamn genom 
sitt geografiska läge blev utvald till en av 
de strategiska hamnarna har, förutom 
staten, även kommunen och kunder 
investerat, och hamnen är i dag år 2020 
en miljövänlig hamn där en stor del av 
inflödet till och från hamnen kommer 

med järnväg. Rederierna som trafikerar 
hamnen har i dag nya fartyg som är 
längre och drivs med gas, vilket medför 
att det inte finns någon miljöpåverkan 
för de boende i staden.

Sverige har år 2020 flera järnvägs
operatörer som konkurrerar fritt, i Sverige 
och över gränserna, och hamnarna har 
byggt upp tågpendlar till och från kombi  
terminalerna. Järnvägsföretagen har fått 
nya kunder genom att visa en långsiktig
het i fraktpriser, och mycket av det gods 
som tidigare gått på lastbil går nu i inter
modala system med järnvägen som bas.

Järnvägsoperatörerna kan i dag köra 
längre tåg och staten har beslutat att 
separera spåren för gods och person
trafik, vilket medför att järnvägen kan 
erbjuda marknaden säkrare leverans
precision och ta över stora delar av det 
högvärdiga godset.

Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör 
Vägverket
Tåget är ofta snabbare än bilen, renare 
än både bil och flyg, avgjort bättre vad 
gäller klimatgaser och energianvändning, 
och mycket säkrare än bilen. Dessutom 
leder tåget oftast närmare till stadskärnor, 
eftersom man slipper köer eller långa 
transitsträckor. Genom att man slipper 
köra själv kan man sysselsätta sig med 
allt från nyttiga till onyttiga saker, och 
det finns gott om plats jämfört med 
flyget. Mycket var bra redan 2009 –  
men 2020 har det blivit ännu bättre.

När vi nu kommit fram till år  
2020 kan man både njuta av och ha 
 nytta av sin tågresa. Nu har man gjort 
tågets inredning flexibel så att man 
snabbt kan ändra från arbetsplats eller 

samman trädesrum till en avskild plats att 
vila på eller kunna tala ostört i telefon. 
Givetvis kan man koppla upp sig när 
och var som helst, se på tv eller film.

Nu har också en stor del av gods
transporterna verkligen överförts till 
järnväg. Smidiga övergångar och möj
ligheten att ta sig ut på kontinenten med 
gods gör att många kunder ser godståget 
som den viktigaste vägen för framför allt 
långväga gods. På det sättet har också 
våra vägar blivit mycket säkrare och 
smidigare och renare.

Sedan 2009 har järnvägssidans 
säkerhetskultur smittat av sig på 
vägtransportsystemet. Samma smarta 
syn på vad föraren kan klara av eller 
inte och samma smarta synsätt på kopp
lingen mellan människa och maskin 
gäller nu på våra vägar, och Volvo har 
fått en verklig hjälp vid genomförandet 
av sitt mål till 2020 – att ingen ska dödas 
eller skadas svårt i eller av en Volvo.

När vi nu befinner oss vid år 2020 
har vi också släppt på den skarpa 
gränsen mellan väg och tåg. I dag körs 
bussar mellan Göteborg och Sälen på 
ramper med tågets ledningssystem och 
energiförsörjning, och det blir både bil
ligare och snabbare i många miljöer där 
varken räls eller väg tidigare var  
det bästa alternativet.

Svante axelsson, generalsekreterare 
Naturskyddsföreningen
Nu när vi är framme vid 2020 har man 
äntligen förstått att klimatpolitikens 
nyckelbegrepp är ”effektivisera”. Man 
förstår nu att tillgången på förnybar energi 
är begränsad och att allt blir enklare om 
energianvändningen dämpas.
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Därför har man fått tänka en gång till 
när det gäller spårsatsningarna. Man har 
förstått att det inte bara handlar om att 
dra nya spår för allt vad tygeln håller, 
utan att först på listan står att förvalta 
det vi redan har så att det utnyttjas mer 
effektivt.

”Ett långsiktigt säkerställande av 
standard på järnvägsanläggningen 
 kräver att utbytes och upprustnings
takten ökar. Om inte återställningstakten 
ökar kommer de anläggningar som 
finns i järnvägsnätet att ha en betydligt 
högre medelålder 2021 än 2008.” Det 
här citatet ur den långsiktiga nationella 
transportplan som antogs 2010 blev 
väckarklockan.

Man förstod att om man inte först 
säkrade kvaliteten på de existerande 
spårsystemen skulle både resenärer  
och godstransportköpare tröttna innan 
de nya spåren stod klara.

År 2020 är vi ifatt. Nya signalsystem, 
bättre trafikledning, nya sätt att ta ut 
banavgifter och en bättre koll på tågens 
energianvändning har lett till att trafiken 
fungerar allt bättre och att allt fler före
tag och resenärer väljer tåget.

Att det har blivit så bra förklaras 
också av att man åren närmast före 2020 
blev klar med en del av de stora nysats
ningar som började planeras redan kring 
millennieskiftet. När propparna löstes 
upp kring Stockholm och Göteborg 
kunde effekterna märkas ända ner  
i Skåne och långt upp i Norrland.

I dag, 2020, har reformerna inom  
EU äntligen gett resultat. Till sist tog  
sig de nationella tågbolagen och fack
föreningarna samman. Sedan man 
blivit av med den rad av tekniska och 
administrativa knutar som tidigare lagt 
hinder, växer nu trafiken med långväga 
jättetåg som håller på att bli den nya 
pulsådern för det europeiska varuflödet.

BaNVERKET Om  
JÄRNVÄGEN 2020
Banverket formulerade 2008 sin vision – 
Järnväg i världsklass – tillsammans med 
en ny verksamhetsidé och strategiska 
mål till 2021. När vi den 1 april 2010 blir 
Trafikverket tar vi med oss våra värde
ringar och vår vision och tillsammans 
med våra nya kollegor från Vägverket 
och från luft och sjöfarten kommer 
vi att arbeta mot vår vision: Kreativa 
samhällsbyggare i världsklass – vi gör 
den goda resan och transporten möjlig.

Vi tror att vi 2020 har en kollektiv
trafik som gör livet enklare för det stora 
flertalet medborgare. Resan kommer att 
vara samordnad, oavsett trafikslag, med 
möjlighet att enkelt boka, få information 
och betala i gemensamma kanaler. Det 
kommer att vara enklare än i dag att resa 
kollektivt, och kollektivresorna kommer 
att vara snabbare, särskilt i  storstäderna. 
Genom avregleringen, det goda sam arbetet 
i branschen och det nya arbetssättet med 

trafikförsörjningsplaner har resenärerna 
år 2020 ett större utbud av kollektiv
trafik, såväl lokalt och regionalt som 
nationellt och internationellt. När det 
är trångt på spåren, eller vid störnings
tillfällen, samarbetar järnvägsföretagen 
och bussoperatörerna sinsemellan så att 
utbudet blir så flexibelt och mångsidigt 
som möjligt för resenärerna. Samtidigt 
är etapp 2 av ombyggnaden av 
det prioriterade nätet klar, vilket innebär 
att personer med funktions nedsättning 
kan använda större delen av all kollektiv  
 trafik utan problem.

Det ökade samarbetet i branschen 
och det ökade utbudet av  tidtabeller 
gör att tågen går så pass ofta att rese
nären inte längre lägger så stor vikt 
vid tidtabellen, eftersom man vet att 
nästa resmöjlighet finns inom rimlig tid. 
Branschen har gått ifrån sina minut
tidtabeller och närmat sig flygets system 
med en produktionstidtabell och en tid
tabell som kommuniceras till resenären. 

» Vi tror att vi 2020 har en kollektivtrafik som gör livet  
enklare för det stora flertalet medborgare. «
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Detta innebär i sin tur att spårkapa
citeten kan utnyttjas mer effektivt och 
att förväntningarna på punktlighet blir 
mer rimliga. Allt detta innebär också att 
efterfrågan på kollektivtrafik har ökat 
kraftigt i hela landet. Fördubblingen av 
kollektivtrafiken är snart ett faktum. 

Sverige har behållit sin konkurrens
kraft gentemot utlandet, bland annat 
tack vare att effektiviteten i trans port 
 kedjorna ökat kraftigt. Utvecklingen 
fram till 2020 kom att präglas av samar
bete mellan myndigheter, transportörer 
och transportköpare, för att utveckla 
logistiklösningar där trafikslagen sam
verkar för snabbare och effektivare 
transporter från producent till kon
sument. Allt från fysiska flaskhalsar till 
administrativa hinder för ett effektivt 
flöde har successivt arbetats bort. Bron 
över Fehmarn Bält och införande av 
ERTMS i korridor B har gjort att järn
vägens andel av de internationella trans
porterna har ökat. Höghastighetsbanan 

mellan Stockholm och Göteborg, liksom 
stråket Väster om Vänern, har gjort att 
godstrafiken i Mellansverige har fått mer 
utrymme, vilket i sin tur gör att gods
transporter med tåg är ett snabbare och 
mer tillförlitligt alternativ än för tio år 
sedan. Det finns fler aktörer i branschen 
som kan både järnväg, väg och sjöfart, 
vilket innebär att vi har hittat många 
intressanta nya transportupplägg och 
effektiviserat befintliga transporter. En 
standardisering och ett ökat samarbete 
vid beställning av vagnar och lok har 
minskat investeringskostnaden och ökat 
kompatibiliteten, vilket i sin tur innebär 
en sammantaget effektivare hantering av 
fordonsparken i landet.

Transportköparna och resenärerna 
tar för givet att transporterna ska vara 
klimatsmarta, vilket innebär att järn
vägen används maximalt i systemet. 
Trafikverket har genom ett nära sam  
arbete med branschen reducerat energi
förbrukningen inom drift, underhåll  

och byggnation kraftigt. Nya fordon gör 
att även energiförbrukningen i tågen 
minskat kraftigt från den redan låga 
nivån. Järnvägen är fortfarande det mest 
säkra och mest miljövänliga trafikslaget, 
särskilt med den höga fyllnadsgrad  
i tågen som vi har behållit under hela 
2010talet. Den ökade kunskapen om 
självmord har gjort att dödstalen sjunkit 
ytterligare, och Sverige har 2020 den 
säkraste järnvägen i världen.

Effektiviseringen i branschen har 
fortsatt, bland annat genom upphand
lingsrutiner som säkerställt att inter
nationella entreprenörer vågar satsa 
långsiktigt i Sverige. Flera länder i EU 
har följt efter Sverige i konkurrensut
sättningen av persontrafiken, vilket har 
lett till en allt sundare konkurrens där 
privata järnvägsföretag kan satsa stor
skaligt och långsiktigt och därmed bidra 
till hög kvalitet och ökad effektivitet. 
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Den 23 juni 2009 beslutade riksdagen om en ny transportpolitisk 

målstruktur i enlighet med regeringens proposition Mål för framtidens 

resor och transporter (prop. 2008/09:93).

Genom beslutet ersattes de tidigare sex delmålen med ett 

funktionsmål med fokus på tillgänglighet samt ett hänsynsmål 

med inriktning mot säkerhet, miljö och hälsa. Det övergripande 

transportpolitiska målet – att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 

och näringslivet i hela landet – behölls oförändrat. I enlighet med 

regeringsbeslut i juni 2010 följer sektorsrapporten den nya målstrukturen, 

så långt det är möjligt och relevant. 

Här följer en sammanfattande bedömning av hur väl utvecklingen 

under året har bidragit till att målen uppfylls. Bedömningen bygger på 

resultatet för de indikatorer och mått som Banverket har tagit fram som 

relevanta för respektive mål.

hUR VÄL UppfyLLER 
JÄRNVÄGS  SEKTORN 
TRaNSpORT
pOLITIKENS måL?

Hur väl uppfyller järnvägs  sektorn  
transport politikens mål?
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  Utvecklingen under året bedöms ha bidragit till att uppfylla 
målet/målet bedöms uppnås

  Utvecklingen under året bedöms i viss men inte tillräcklig ut-
sträckning ha bidragit till att uppfylla målet/målet bedöms 
delvis uppnås

  Utvecklingen under året bedöms inte, eller endast obetydligt, 
ha bidragit till att uppfylla målet/målet bedöms ej uppnås

  Underlag för bedömning saknas
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fUNKTIONSmåL –  
TILLGÄNGLIGhET

Transportsystemets utformning, funk-
tion och användning ska medverka till  
att ge alla en grundläggande tillgänglighet 
med god kvalitet och användbarhet samt 
bidra till utvecklingskraft i hela landet. 
Transportsystemet ska vara jämställt, 
det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors 
respektive mäns transportbehov.

Medborgarnas resor 
förbättras genom ökad 
tillförlitlighet, trygghet 
och bekvämlighet.

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse: 
Punktlighet (persontrafik, tunnelbana, SL-trafi-
ken i rusningstid, spårvägen i Göteborg, an-
komstpunktlighet till Stockholm, Göteborg och 
Malmö). NKI för resenärer (Kollektivtrafikbaro-
metern, SL, Banverkets trafikinformation).

motivering

Under 2009 har punktligheten jämfört 
med 2008 ökat för alla trafiktyper 
utom för ankomstpunktligheten till 
Malmö. Särskilt positiv har utvecklingen 
varit för SLtrafiken i rusningstid där 
ankomstpunktligheten ökat med 3,7 
procentenheter och snabbtågstrafiken 
vars punktlighet har ökat med 7,1 
procent. Anledningen till punktlighets
försämringen till Malmö är att stationen 
byggs om när Citytunneln byggs, vilket 
har lett till en halvering av antalet spår 
samtidigt som cirka 90 procent av 
trafiken är kvar.

Mätningar av resenärernas nöjdhet 
visar på en ökning av nöjdheten i SL:s 
trafik och i kollektivtrafiken som helhet. 
2009 års NKImätning om resenärernas 
nöjdhet med Banverkets trafikinforma
tion visar på ett högre nöjdkundindex 
än 2007 och 2008. Överlag visar NKI 
mätningarna över tid en positiv utveck
ling för resenärernas nöjdhet med den 
spårburna trafiken.

Banverket bedömer att utvecklingen 
under året bidrar till att uppfylla målet. 

Kvaliteten för  närings  
livets transporter förbätt
ras och stärker  
den internationella 
konkurrenskraften.

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse: 
Punktligheten för godstrafiken, NKI godstrans-
portköpare.

motivering

Punktligheten för godstrafiken ökade 
med 1,2 procentenheter från 76,5 pro
cent 2008 till 78,3 procent 2009. Den 
totala ankomstpunktligheten låg under 
stora delar av året på en relativt hög  
och stabil nivå. Undantaget var decem
ber då extremt vinterväder påverkade 
trafiken negativt.

De mätningar som har gjorts när 
det gäller transportköparnas nöjdhet 
med järnvägen visar att Banverket och 
järnvägsföretagen behöver arbeta med 
affärsmässighet och öka kvaliteten på 
transporterna, men också att nöjdheten 
med järnvägen som helhet ökar något.

Sammantaget bedömer Banverket  
att utvecklingen under året bidrar till  
att uppfylla målet. 

Tillgängligheten för
bättras inom och mellan 
regioner samt mellan 
Sverige och andra länder.

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse: 
Utbud mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, 
resandet över Öresund samt åtgärder för att 
öka tillgängligheten.

motivering

Utbudet av trafik mellan Stockholm, 
Göteborg och Malmö/Köpenhamn 
har ökat under året. Orsakerna är dels 
avregleringen av veckoslutstrafiken, 
dels beslut om trafikeringsrätt för 
trafikhuvudmännen när det gäller den 
länsöverskridande regionaltrafiken 
Göteborg–Köpenhamn. Dessutom har 
SJ AB ökat antalet turer till och från 
Köpenhamn.

Den positiva utvecklingen för resandet 
över Öresund har fortsatt under året. 
Antalet tågresor över Öresundsbron 
ökade med cirka 4,5 procent 2009 
jämfört med 2008.

I Sverige pågår ett antal byggprojekt 
som när de står klara kommer att leda 
till förbättrad tillgänglighet mellan 

1

2 3
För helåret 2009 har utvecklingen mot en förbättrad punktlighet varit positiv för hela järnvägssektorn.



45Hur väl uppfyller järnvägssektorn  
transportpolitikens mål?

regioner samt mellan Sverige och andra 
länder. Exempel på byggprojekt med 
trafikstart nära i tiden är Botniabanan 
(augusti 2010), Citytunneln (december 
2010) och Ådalsbanan (augusti 2011). 
Dessutom pågår utredningar kring 
 gemensamma satsningar på infra struktur 
mellan de nordiska länderna.

Banverket bedömer att utvecklingen 
under året bidrar till att uppfylla målet. 

arbetsformerna, genom
förandet och resultaten 
av transportpolitiken 
medverkar till ett jäm
ställt samhälle.

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse: 
Åtgärder som vidtagits för att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i järnvägssektorn, 
representation vid samrådsmöten, styrelse-  
och ledningsrepresentation.

motivering

I arbetet med att ta fram den nya planen 
för transportsystemets utveckling fram 
till 2021 har ett jämställdhetsperspektiv 
integrerats i planeringen. Man har 
arbetat utifrån utgångspunkten att 
målet ska vara att måluppfyllelsen för 
de transportpolitiska målen under 
planperioden ska vara lika för kvinnor 
och män.

Kvinnornas representation vid 
 samrådsmöten med allmänheten var  
37 procent i genomsnitt 2009. Det är en 
ökning med tre procentenheter jämfört 
med 2008. Trenden är stigande.

Målet att senast 2010 ska inget kön 
ha en representation som understiger  
40 procent i ledningsgrupper och 
styrelser uppnås inte till alla delar  
av järnvägssektorn. 

Banverket bedömer dock samman
taget att utvecklingen under året bidrar 
till att uppfylla målet.

Transportsystemet 
utformas så att det är 
användbart för personer 
med funktionsnedsättning.

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse: 
antal åtgärdade stationer och antal förberedande 
åtgärder för anpassning av stationer enligt plan, 
andel resenärer som har uppmärksammat för-
bättringar för personer med funktionsnedsätt-
ningar i kollektivtrafiken, åtgärder för att för-
bättra tillgängligheten.

motivering

Av de stationer som är definierade  
i det prioriterade kollektivtrafiknätet  
har tio stycken färdigställts under  
2009. Dessutom har program och 
projekteringsarbete genomförts på  
15 stationer. Resurser är avsatta för att 
uppnå regeringens reviderade mål, att 
40 stationer ska vara åtgärdade fram  
till och med 2010.

Enligt Kollektivtrafikbarometern  
har 28 procent av resenärerna och  
24 procent av allmänheten uppmärk
sammat förbättringar som uppfattas 
som särskilt riktade mot personer med 
funktionsnedsättning under det senaste 
året. Det är en förbättring jämfört med 
uppgifterna för 2008, även om ökningen 
sker från låga nivåer.

I december startade en samordnad 
ledsagningstjänst på 124 stationer. 
Bakgrunden är en EUförordning om 
resenärers rättigheter och skyldigheter 
i tågtrafik. 

Banverket bedömer att målet att 
minst 40 stationer bör anpassas fram till 
2010 kommer att uppnås. Utvecklingen 
under året bedöms bidra till att uppfylla 
målet som helhet.

Barns möjligheter att 
själva på ett säkert sätt 
använda transport
systemet och vistas  
i trafikmiljöer ökar.

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse: 
antal åtgärder som utförts för att förbättra till-
gängligheten för barn och unga.

motivering

Under de senaste åren har barns och 
ungas behov kommit i fokus. Banverket, 
SL och andra aktörer arbetar mer och 
mer med inhämtning av barns och 
ungas synpunkter i planeringen av 
infrastrukturprojekt och andra åtgärder 
i järnvägstransportsystemet. 

Banverkets säkerhetsinformatörer 
har under 2009 besökt cirka 36 400 
elever, vilket är ett nytt rekord. SL:s 
informatörer har besökt cirka 30 000 
elever inom Stockholmsområdet.

De fysiska åtgärder som genomförs 
i projektet ”Stationer för alla” gör att 
stationerna görs säkrare, tryggare och 
mer tillgängliga även för barn och unga. 
Banverket bedömer att utvecklingen 
under året bidrar till att uppfylla målet.

 

Förutsättningarna för att 
välja kollektiv trafik, gång 
och cykel förbättras. 

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse: 
antal bytespunkter med resandeutbyte, antal  
åtgärder som utförts för att förbättra förutsätt-
ningarna, antal operatörer som tillåter cykel på tåg.

motivering

Antalet stationer och bytespunkter med 
resandeutbyte uppgick under året till 
615 stycken. Det är samma antal som för 
2008, men en stor ökning jämfört med 
2004 (561).

Många kommuner utvecklar rese
centrum för ökad tillgänglighet och ökat 
kollektivt resande. I projekten Stationer 
för alla och Attraktiva stationer arbetar 
sektorns aktörer för att göra stationer 
och resecentrum tillgängliga för alla 
resenärer, trygga och säkra samt mer 
attraktiva som bytespunkter och sam
lingsplatser.

Antalet järnvägsföretag och trafik
huvudmän som tillåter resenärerna att 
ta med cykeln på tåget har ökat under 
2009, från 12 till 13. Banverket bedömer 
att utvecklingen under året bidrar till att 
uppfylla målet.

5
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hÄNSyNSmåL –  
SÄKERhET, mILJö  
OCh hÄLSa

Transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska anpassas 
till att ingen ska dödas eller skadas all-
varligt samt bidra till att miljökvalitets-
målen uppnås och till ökad hälsa.

antalet omkomna och 
allvarligt skadade inom 
järnvägstransport
området bör fort 
 löpande minska.

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse: 
antal dödade resenärer, antal dödade och all-
varligt skadade mätt som femårigt rullande 
medelvärde, antal plankorsningsolyckor i järn-
vägen och spårvägen mätt som femårigt rullande 
medelvärde.

motivering

Den spårburna trafiken är mycket säker 
för den som reser. Ingen resenär har 
under året omkommit till följd av urspår
ning, kollision eller brand. När det gäller 
målet att fortlöpande minska antalet 
omkomna och allvarligt skadade uppfylls 
detta dock inte av järnvägssektorn.

Totalt antal dödade (inklusive själv
mord) och allvarligt skadade uppgick 
2009 preliminärt till 150 personer, mätt 
som femårigt rullande medelvärde. Det 
är samma uppgift som 2008. Antalet 
plankorsningsolyckor i järnvägen och 
spårvägen uppgick 2009 preliminärt 
till 44, mätt som femårigt rullande 
medelvärde. Det är en minskning med 
tre olyckor jämfört med 2008.

Banverket bedömer att utvecklingen 
under året delvis bidrar till att uppfylla 
målet.

riksdagen har antagit sexton nationella 
miljökvalitetsmål. Järnvägssektorns 
huvudsakliga miljöpåverkan ligger inom 
de områden som omfattas av målen för 
begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, 
god bebyggd miljö och ett rikt växt- och 
djurliv.

De svenska utsläppen av 
växthusgaser ska som ett 
medelvärde för perioden 
2008–2012 vara minst 
fyra procent lägre än 
utsläppen år 1990. 
 
Till år 2020 ska utsläppen 
av växthusgaser i sverige, 
från verksamheter som 
ligger utanför systemet 
för handel med utsläpps
rätter, minska med 40 
procent jämfört med 1990.

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse: 
Energianvändningen för järnvägstrafiken per ut-
fört transportarbete för person- och godstrafik, 
koldioxidutsläpp från järnvägstrafiken per utfört 
transportarbete för person- och godstrafik, åtgär-
der för energieffektivisering.

motivering

För persontrafiken har energianvänd
ningen, mätt i kilowattimmar per 
personkilometer, minskat under 2009. 
Detsamma gäller energianvändningen 
för godstrafiken. Minskningen för 
godstrafiken beror bland annat på 
en minskad trafik jämfört med 2008. 
Kol dioxidutsläppen per utfört transport
arbete har dock ökat något under 2009, 
vilket beror på att dieselanvändningen 
för godstrafiken ökade. 

Ett antal projekt för energieffektivi
sering pågår inom järnvägssektorn 
och det pågår forskning för att göra 
järnvägssystemet ännu mer energisnålt. 
Banverket bedömer att utvecklingen 
under året bidrar till att uppfylla målet.

1
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Många växter och djurarter trivs i miljön längs banvallarna.

46 Hur väl uppfyller järnvägssektorn  
transportpolitikens mål?



 
Hur väl uppfyller järnvägssektorn transportpolitikens mål? 

 
Hur väl uppfyller järnvägssektorn transportpolitikens mål? 47

Åtgärder ska under åren 
2005–2010 ha genom
förts vid så stor andel av 
de prioriterade förorenade 
områdena att miljö  
problemet i sin helhet  
i huvudsak kan vara löst 
allra senast år 2050.

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse: 
antalet utredda och åtgärdade förorenade  
områden.

motivering

Genom de särskilda resurser för sane
ring av förorenade markområden som 
finns avsatta i nationell transportplan 
finns förutsättningar för att nå målet.

För att minska antalet punktkällor 
har 15 översiktliga och 10 detaljerade 
undersökningar startats under 2009. Tre 
mindre efterbehandlingar och en större 
efterbehandling är påbörjade. Genom 
dessa insatser har antalet förorenade 
områden minskat och målet bedöms 
kunna uppnås. 

antalet människor 
som utsätts för trafik
bullerstörningar över
stigande de riktvärden 
som riksdagen ställt  
sig bakom för buller  
i bostäder ska ha minskat 
med 5 procent till år 2010 
jämfört med år 1998.

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse: 
antal människor som utsätts för buller.

motivering

Målet att bullerstörningar över rikt 
värdena när det gäller maximala ljud
nivåer ska ha minskat med fem procent 
mellan 1998 och 2010 har redan upp 
fyllts av järnvägssektorn. Med dagens 
trafikutveckling kommer dock målet  
om ekvivalenta ljudnivåer sannolikt  
inte att nås. 

Omfattande arbete bedrivs för att 
vidmakthålla etappmål 1 (högsta buller
nivåer inomhus nattetid i sovrum) och 
genomföra åtgärder enligt etappmål 
2 (skyddsåtgärder i bostadsmiljöer, 
vårdinrättningar, barnomsorgslokaler 
och skolor). Banverket bedömer att 
utvecklingen under året delvis bidrar  
till att uppfylla målet. 

Senast år 2010 ska 
förlusten av biologisk 
mångfald inom Sverige 
vara hejdad.

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse: 
Åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsmålet 
ett rikt växt- och djurliv uppnås.

motivering

Delmålen i miljökvalitetsmålet om 
ett rikt växt och djurliv är inte 
infrastrukturanpassade och det är därför 
inte möjligt att bedöma måluppfyllelsen. 

De åtgärder som vidtas bedöms dock i 
viss utsträckning bidra till att bevara och 
utveckla den biologiska mångfalden.

 

Transportsektorn bidrar  
till minskad ohälsa. 
 

motivering

Indikatorer saknas. Bedömning 
av måluppfyllelse görs genom en 
sammanvägning av måluppfyllelsen 
under miljökvalitetsmålen Begränsad 
klimatpåverkan, God bebyggd miljö 
– buller samt målpreciseringen om att 
förutsättningarna för att välja kollektiv
trafik, gång och cykel förbättras.

De transportpolitiska målprecise
ringarna är inte ömsesidigt uteslutande. 
Särskilt nära varandra ligger precise
ringarna om kollektivtrafik och miljö. 
Banverket bedömer att utvecklingen 
under året bidrar till att uppfylla målet.
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Genom att resa kollektivt ges tillfällen till social samvaro och nya möten.
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öKaT RESaNdE TROTS 
 LåGKONJUNKTUR 
Det totala transportarbetet uppgick 2009 
preliminärt till 137,9 miljarder person
kilometer, vilket är den högsta nivån 
 någonsin och en ökning med 0,8 miljarder 
personkilometer vid en jämförelse med 
2007 och 2008. Bilen och motorcykeln 
svarade 2009 tillsammans för 75 procent 
av transportarbetet, medan de kollektiva 
transportmedlen svarade för 21 procent 
samt gång, cykel och moped för 4 procent, 
vilket är samma fördelning som för 2007 
och 2008.

Utvecklingen 2009 bör ses i per
spektivet av övergången från en inter
nationell högkonjunktur till en extrem 
global lågkonjunktur under senare delen 
av 2008. Sveriges BNP minskade 2009 
preliminärt med 4,9 procent jämfört 
med 2008. Nedgången var därmed den 
största sedan andra världskriget. Inver
kan av denna utveckling på persontrafi
ken blev dock ganska marginell. 

Utvecklingen för persontrafiken bör 
snarare ses i perspektivet av att den reala 
disponibla inkomsten preliminärt ökade 
med 2 procent, vilket förklaras av lägre 
räntenivåer, högre pensioner, utökat 
arbetslöshetsunderstöd samt minskade 

skatter beroende på tredje  steget i jobb
skatteavdraget, höjd gräns för statlig 
inkomstskatt och ROTavdraget. Trots 
ökningen för den disponibla inkomsten 
minskade hushållens konsumtion preli  
minärt med 0,8 procent vid en jämförelse 
mellan 2008 och 2009. 

Att utvecklingen för den privata 
konsumtionen inte höll jämna steg med 
ökningen för den disponibla inkomsten 
förklaras av ett ökat sparande, som kan 
relateras till det stora antalet varsel, en 
allmän osäkerhet om framtida arbete och 
ett generellt ökat trygghetsbehov i tider 
av lågkonjunktur. Sparandet har också 
gynnats av en gynnsam utveckling 
på börsen, men missgynnats av att en 
låg räntenivå försämrat många andra 
sparformer.   

Resekonsumtionen minskade 
preliminärt med 6 procent, trots att den 
övriga konsumtionen förblev relativt 
oförändrad. Detta förklaras framför allt 
av att bilkonsumtionen minskade med 
17 procent från ett redan lågt utgångs
värde. Den största delen av nedgången 
för bilkonsumtionen förklaras av en 
minskning av nybilsinköpen, vilket 
medförde att bilinnehavet för 2009 
liksom för 2008 minskade något. Den 

kollektiva resekonsumtionen minskade 
med 2 procent, vilket ungefär motsvarar 
nedgången för kollektivtrafikens 
transportarbete. Detta kan tas som 
en indikator på att priserna för resor 
förblev ganska oförändrade. 

LåNGVÄGa RESaNdE
Det långväga (interregionala) transport
arbetet uppgick 2009 preliminärt till 
39,7 miljarder personkilometer, vilket är 
en minskning med 0,1 miljarder person
kilometer jämfört med 2008 och samma 
nivå som 2007. Andelen bilresor uppgick 
2009 till 71 procent, vilket är en ökning 
med en procentenhet jämfört med 2008. 

Järnvägens långväga transportarbete 
uppgick 2009 preliminärt till 6,3 miljar
der personkilometer, vilket är en minsk
ning med 0,1 miljarder personkilometer 
jämfört med 2008, men en ökning med 
0,3 miljarder personkilometer jämfört 
med 2007. Av järnvägens långväga 
transportarbete svarade de privata järn
vägsföretagen för 4 procent 2009 och 
för 5 procent 2008. Denna minskning 
för 2009 förklaras av att SJ AB bedrev 
nattågstrafik till Norrland hela året, till 
skillnad från 2008 då man bedrev denna 
trafik endast halva året. 

Möjligheten att resa är en förutsättning för 

utveckling och tillväxt. Hur resandet med 

spårburen trafik utvecklas ger en bild av 

järnvägssektorns förmåga att tillgodose 

medborgarnas resbehov. I detta kapitel  

redovisas hur persontrafiken i Sverige  

utvecklades under 2009. 
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Flygets transportarbete uppgick 2009 
preliminärt till 2,9 miljarder person
kilometer, vilket är en minskning med 
0,3 miljarder personkilometer jämfört 
med 2008 och med 0,4 miljarder 
personkilometer jämfört med åren 
2006 och 2007. Vid en jämförelse med 
toppåret 2001 är det en nedgång med 
0,8 miljarder personkilometer. Man 
kan i sammanhanget notera att flygets 
transportarbete de senaste 23 åren 
pendlat mellan 2,8 och 3,7 miljarder 
personkilometer.

Nedgången för flyget kan relateras 
till lågkonjunkturen som framför allt 
drabbade affärsresandet. År 2009  
gjorde flygbolagen sina sämsta resultat 
någonsin. Huvuddelen av förlusterna 
kan hänföras till de traditionella flyg
bolagen, även om flertalet lågprisbolag 
också drabbades av nedgångar. Ned
gången hade blivit ännu större om man 
inte hade lyckats kompensera delar av 
minsk ningen för affärsresandet med ett 
ökat privatresande.

Det största skälet till flygets tillbaka
gång i Sverige är dock den hårdare kon
kurrensen med järnvägen i de relationer 
som trafikeras med X 2000tåg. Denna 

konkurrens har medfört att en relativt 
stor del av nedgången för flyget går att 
hänföra till minskningar av resor till och 
från Stockholm, Göteborg och Sunds
vall. I dessa och vissa andra relationer 
förstärktes tillbakagången ytterligare av 
att man för att få verksamheten lönsam 
försökte upprätthålla en högre kabinfak
tor genom att minska utbudet utöver de 
redan 2008 genomförda minskningarna. 
Trots nedgången kan man dock notera 
ökningar av resandet i vissa relationer 
till och från Norrland, där konkurrensen 
från tåget inte varit lika stor.

Nedgången för flyget hade troligtvis 
blivit ännu större om man inte hade 
gynnats av hushållens ökade tillgångar 
och av den positiva utvecklingen av den 
disponibla inkomsten, vilken vanligtvis 
gynnar flyget. Däremot missgynnades 
flyget förutom av den försämrade kon
kurrenssituationen gentemot tåget även 
av en försvagad konkurrenssituation 
gentemot bilen, eftersom realpriserna  
på bensin 2009 minskade med 3,5 
procent vid en jämförelse med 2008 
och att priset under juni och juli, då 
transportarbetet är som störst, var  
7 procent lägre. 

När det gäller utvecklingen för flyget 
och järnvägen är det viktigt att notera 
att den ökade konkurrensen mellan 
transportmedlen har varit betydelsefull 
för resenärerna genom utvecklingen och 
vidmakthållandet av lågprisflyget och de 
nya lägre priserna på tågresor. Lågpris
flyget har inneburit ett ökat utbud och 
lägre priser på vissa större flygplatser, 
men ett minskat utbud och högre priser 
på en del mindre flygplatser. Samtidigt 
som konkurrensen gynnat resenärerna 
kan man också notera att resenärerna 
gynnats av ett samarbete mellan flyg 
och tåg som utmynnat i ett gemensamt 
årskort för SAS och SJ AB.

Resorna med järnväg ökade i de 
tunga snabbtågsrelationerna Stock
holm–Göteborg, Stockholm–Malmö/
Köpenhamn och Göteborg–Malmö/
Köpenhamn. Ökningen i relationen 
Göteborg–Köpenhamn förklaras bland 
annat av att trafikhuvudmännen på Väst 
kustbanan fick trafikeringsrätt för den 
långväga trafiken parallellt med SJ AB:s 
fjärrtrafik. Ökningen i relationen Malmö– 
Stockholm förklaras bland annat av 
att Veolia började trafikera relationen 
som en följd av en avreglering av 

Flyget är på tillbaka  
gång på de sträckor  
som trafikeras med  
X 2000tåg.
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veckoslutstrafiken från juli 2009. Ytter
ligare en förklaring till ökningen är att  
SJ AB under 2009 har genomfört en 
satsning på egen tågtrafik över Öresunds 
bron för resande mellan Stockholm och 
Köpenhamn samt mellan Göteborg och 
Köpenhamn.

Mellan 2001 och 2009 har resandet 
med snabbtågen på de tre stora linjerna 
Stockholm–Göteborg, Stockholm–
Malmö och Stockholm–Sundsvall 
ökat med cirka 50 procent, medan 
inrikesflyget på flygplatserna längs dessa 
linjer har minskat med cirka 20 procent. 
I tågresandet ingår andra flöden än 
ändpunktsmarknaderna och i flygre
sandet ingår även transferresande, men 
beräkningen ger ändå en tydlig bild av 
den förskjutning som skett av resandet 
från flyg till tåg. 

Den förskjutning av resenärer från 
och till Norrland från nattågstrafiken till 
lågprisflyget som påbörjades 2008 stag
nerade delvis 2009. I motsats till Syd 
och Mellansverige där nedgången för 
flyget blev ganska stor, minskade flyget 
till och från Övre Norrland dock endast 
med 4 procent mellan 2008 och 2009. 
De långa avstånden för dessa resor gör 

att förändringar av antalet resande har 
en stor inverkan på transportarbetet för 
respektive transportmedel.

SJ AB höjde priset med 5 procent un
der 2009 efter att under 2008 infört det 
nya prissystemet ”Din resa”. Det innebar 
att man utifrån en grundbiljett som alltid 
är till lägsta pris kan komplettera med 
tillval för platsreservation, omboknings
möjlighet, återbetalningsmöjlighet, In
ternet och plusmeny. Detta var en fördel 
under lågkonjunkturen 2009, eftersom 
ungefär 80 procent av resenärerna fick 
någon form av rabatt. Ett ganska stort 
antal personer reste också med biljetter 
som de köpt vid biljettauktioner.

Utbudsförändringar under 2009
När det gäller utbudsförändringarna 
som påverkade trafiken 2009 kan man 
notera att SJ AB satte in fler direkttåg 
med kort restid mellan Stockholm och 
Göteborg. Således avgick två turer med 
X 2000, varav ett med dubbelkopplat 
tågsätt, från Göteborg med 5 minuters 
mellanrum klockan 6 på morgonen. Det 
innebär att det fanns en kapacitet på 
830 platser samtidigt från Göteborg till 
Stockholm. Detta motsvarar 6 flygplan.

Från hösten 2009 kördes intercitytåg 
raka vägen via Katrineholm till Göte
borg på cirka 4 timmar i veckosluten, 
som ett komplement till de långsammare 
tågen Stockholm–Västerås–Göteborg 
som tar nästan 5 timmar. SJ AB satte 
också in två X 2000tåg mellan Stock
holm och Östersund. 

På Kustpilen mellan Linköping och 
Västervik/Kalmar tog Veolia över trafi
ken från SJ AB från mitten av juni 2008, 
vilket framför allt påverkade trafiken 
2009. Bland annat utökades trafiken 
mellan Linköping och Västervik med 
flera avgångar så att det blev 8 dubbel
turer per vardag, och utbudet utökades 
mellan Linköping och Kalmar. Från 
hösten 2008 förlängdes fler avgångar 
med Upptåget från Tierp till Gävle som 
i andra ändan gick till Uppsala, Arlanda 
och Upplands Väsby.

Från hösten 2008 började DB köra 
ett nytt direkttåg med ett dieseldrivet 
ICEtåg Köpenhamn–Hamburg–Berlin 
via färjelinjen Rödby–Puttgarden. När 
det gäller utrikestrafiken kan man också 
notera att interrailkortet som in fördes 
2006 ökade med ytterligare 15 procent 
2009, trots en dramatisk ökning under 
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åren 2007 och 2008. Den stora ökningen 
sedan införandet förklaras huvudsak
ligen av att kortet även  gäller vuxna 
personer och en fritt vald giltighetstid. 

Långväga transportarbete med buss 
och bil
Busstrafikens långväga transportarbete 
uppgick 2009 preliminärt till 2,2 miljarder 
personkilometer, vilket är en ökning 
med 0,1 miljarder personkilometer 
vid en jämförelse med 2007 och 2008. 
Ökningen förklaras till stor del av låg  
konjunkturen, som medfört att mark
nadsandelar har tagits från både tåg och 
flyg. Ökningen hade varit ännu större 
om inte konkurrenssituationen mellan 
flyg och tåg skapat utbuds och pris
förändringar för dessa konkurrerande 
färdmedel. Busstrafiken missgynnades 
också av det lägre realpriset på bensin, 
framför allt under sommarmånaderna.

Det långväga transportarbetet med 
bil uppgick 2009 preliminärt till  
28 miljarder personkilometer, vilket  
är en ökning med 0,1 miljarder person
kilometer vid en jämförelse med 2008 
och samma nivå som 2007. Ökningen 
förklaras av att realpriset på bensin 
sjönk med 3,5 procent, samtidigt som 
den disponibla inkomsten steg med  
2 procent, varför bensinpriset upp
fattades som ganska lågt 2009 jämfört 
med 2008. Priset upplevdes som ännu 
lägre under sommarperioden när trans  
portarbetet är som störst, eftersom 
priset då var ännu lägre. Det bör dock 
noteras att bensinpriset 2009 egentligen 
var högt vid en jämförelse med nivåerna 
de senaste åren.

KORTVÄGa RESaNdE
Det kortväga (regionala och lokala) trans
portarbetet uppgick 2009 preliminärt till 
98,2 miljarder personkilometer, vilket är 

den högsta nivån någonsin och en ökning 
med 0,9 miljarder person kilometer jäm  
fört med 2008 och med 0,8 miljarder per
sonkilometer jämfört med 2007. Andelen 
bil och motorcykelresor uppgick 2009 
till 77 procent. De kollektiva resornas 
andel var 17 procent. Gång, cykel och 
mopedtrafiken svarade för återstoden, 
det vill säga 6 procent, vilket är samma 
fördelning som för 2007 och 2008. 

Busstrafikens kortväga transport
arbete ökade 2009 preliminärt med  
0,1 miljarder personkilometer till  
9,8 miljarder personkilometer. Ökningen 
förklaras av den i många regioner succes
siva utbyggnaden av den regionala 
busstrafiken. Som exempel kan nämnas 
Göteborgs och Öresunds regionen. 
I båda dessa regioner har det under 
senare år genomförts omläggningar av 
stora delar av kollektivtrafiken, varvid 
bussarna utgjort en viktig del. Ytterligare 
en förklaring till den ökade busstrafiken 
är den två veckor långa busskonflikten 
2008, vilken gjorde att jämförelsenivån 
för 2008 hamnade relativt lågt.

Järnvägens kortväga transportarbete 
uppgick 2009 preliminärt till 4,8 mil
jarder personkilometer, vilket är den 
högsta nivån någonsin och en ökning 
med 0,2 miljarder personkilometer 
jämfört med 2008 och med 0,6 miljarder 
personkilometer jämfört med 2007. 
Om man jämför med 2004, det vill säga 
året innan den stora ökningen för den 
regionala järnvägstrafiken började, är 
ökningen 1,4 miljarder personkilometer, 
det vill säga drygt 40 procent. 

Ökningen de senaste åren beror 
på en mycket gynnsam utveckling för 
Öresundstågen, vilken förklaras av 
Öresundsregionens integrering de senas
te åren i kombination med ett förbättrat 
utbud. En faktor som haft stor betydelse 
för utvecklingen i Öresundsregionen är 

långsiktigheten när det gäller satsningen 
på järnväg.  Ökningen för den kortväga 
järnvägen har också varit stor i Väst
sverige, vilket beror på att man under  
de senaste åren satt in fler och längre tåg.

Ytterligare en förklaring till ökningen 
för det kortväga resandet på järnväg är 
kraftsamlingarna som genomförts i Mälar
dalen, Västsverige och Skåne. Dessa 
projekt har innefattat operativa åtgärder, 
trafikplanering, ökat underhåll och ett 
antal mindre investeringar i infrastruk
turen. Åtgärderna har resulterat i utökad 
kapacitet och förbättrad punklighet. 

Av järnvägens kortväga transport
arbete svarade de privata operatörerna 
under 2009 för 45 procent och under 
2008 för 26 procent. Ökningen av 
 andelen för de privata operatörerna  
kan nästan uteslutande förklaras av att 
DSBFirst tog över Öresundstrafiken  
från SJ AB och därmed blev ett av 
 Sveriges största järnvägsföretag. Om 
man inte inkluderar Stockholmståg  
i SJ AB:s trafik, ökade de privata järn
vägsföretagens andel mellan 2008  
och 2009 från 52 till 70 procent.

SpåRVÄG OCh TUNNELBaNa
Transportarbetet för tunnelbane och 
spårvägstrafiken uppgick 2009 prelimi
närt till 2,2 miljarder personkilometer, 
vilket tillsammans med åren 2007 och 
2008 är den högsta nivån någonsin. 
Resandet med spårvägen ökade något, 
medan resandet med tunnelbanan 
minskade något.

Den relativt gynnsamma utvecklingen 
för spårvägsresandet beror framför 
allt på de under senare år successiva 
förbättringarna av trafiken i Göteborg. 
Även resandet med tvärbanan i Stock 
holm ökade svagt liksom museispår
vägens trafik i Stockholm, mellan 
Norrmalmstorg och Djurgården. 

» En förklaring till ökningen för det  
kortväga resandet på järnväg är 
kraftsamlingarna i Mälardalen,  

Västsverige och Skåne. «
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TRaNSpORTSEKTORNS STöRSTa 
mINSKNING NåGONSIN
Det totala transportarbetet uppgick 
2009 preliminärt till 87,7 miljarder 
tonkilometer, vilket är en minskning 
med 15,9 miljarder tonkilometer vid  
en jämförelse med 2008 och med  
14,3 miljarder tonkilometer vid en 
jämförelse med 2007. Nedgången på  
15,3 procent mellan 2008 och 2009  
är enligt tillgänglig statistik den största 
sedan 1880, som kan betraktas som 
startpunkten för de svenska transpor
ternas historia. Nivån på tillbakagången 
kan illustreras genom en jämförelse  
med utvecklingen mellan 1974 och 1975, 
som är det år då minskningen varit näst 
störst sedan 1950. Nedgången var detta 
år 8 procent, vilket framför allt kan 
förklaras av kraftigt höjda oljepriser  
i samband med en internationell oljekris. 
Det bör också i sammanhanget noteras 
att minskningen 2009 hade blivit ännu 
större om inte tillbakagången redan 
hade påbörjats under fjärde kvartalet 
2008. Om utvecklingen för de tre första 
kvartalen 2008 hade vidmakthållits 
under hela året hade nedgången 2009 
troligtvis varit över 20 procent. 

Minskningen bör ses i perspektivet 
av övergången från en internationell 
högkonjunktur till en extrem global 
lågkonjunktur under senare delen av 
2008. Efter det att BNP för samtliga 
världens länder under 2004–2007 och 
de tre  första kvartalen 2008 på årsbasis 

ökat med i storleksordningen 5 procent, 
övergick ökningen till en minskning på 
ungefär en procent och den djupaste 
recession sedan andra världskriget. 
Samtidigt bör noteras att en viss åter
hämtning kunde noteras under den 
senare delen av 2009.

Konsekvenserna av den internatio
nella krisen blev mycket allvarliga för 
Sverige. BNP minskade preliminärt med 
4,9 procent vid en jämförelse mellan 
2008 och 2009. Nedgången var den 
största sedan andra världskriget. Om 
man i jämförelsen tar hänsyn till att 
konjunkturnedgången började fjärde 
kvartalet 2008 och därför endast jämför 
utvecklingen för de tre första kvartalen 
blev minskningen av BNP 6,2 procent.

Nedgången för BNP beror på 
minskningar av hushållens konsumtion 
samt tillbakagångar för investering
arna och exporten. Nedgången för 
produktionen i kombination med ett 
lågt kapacitetsutnyttjande, låga vinster 
och ökade avkastningskrav på grund av 
riskerna att inte kunna avyttra de färdiga 
produkterna, medförde att även produk
tiviteten minskade. Det bör dock noteras 
att produktiviteten även minskade 2007 
och 2008. 

Exporten minskade 2009 med 
12,5 procent vid en jämförelse med 
2008. Tillbakagången var stor för 
nästan samtliga sektorer. Man kan 
dock framför allt peka på mycket stora 
minskningar för sektorerna gruvor och 

stål. Stora nedgångar kan också noteras 
för sektorn verkstad, vilket till stor del 
går att förklara med minskningar för 
fordons industrin, trots att man i många 
euro peiska länder och i USA införde 
så kallade skrotningspremier. Genom 
att Sverige är ett exportberoende land 
och genom att exporten genererar ett 
stort transportarbete, hade förändringen 
en stor inverkan på transportsektorns 
utveckling och då framför allt för 
järnvägen, eftersom stål och malmtran
sporterna är de sektorer där järnvägens 
transporter är mest omfattande. För vis
sa andra sektorer dämpades nedgången 
av att den svenska kronan sjönk från ett 
redan lågt värde, vilket medförde att det 
blev billigare att exportera.

Importen minskade 2009 med 
13,4 procent jämfört med 2008. Till
bakagången var stor för nästan samtliga 
sektorer och förklaras bland annat av 
den dämpade exporten, vilken minskade 
behovet av insatsvaror. Nedgången 
förklaras också av hushållens minskade 
konsumtion och då speciellt för sällan
köpsvaror. Importen minskade för 
sektorn verkstad och då framför allt för 
importen av fordon, men man kan även 
notera minskningar för importen av 
 maskiner. Detta har dock endast margi
nell betydelse för transportsektorn, 
eftersom dessa transporter endast gene
rerar lite transportarbete. Vissa sektorer 
gynnades av att importpriserna föll, trots 
att den svenska kronans värde sjönk.

Effektiva godstransporter är en förutsättning 

för näringslivets utveckling och konkurrenskraft. 

Klimatsmarta, tids- och resurseffektiva transporter 

ger i sin tur en positiv effekt på samhällsekonomin. 

I detta kapitel redovisas hur godstransporterna i 

Sverige utvecklades under 2009. 
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Det långväga transportarbetet, det vill 
säga samtliga järnvägs och sjöfarts
transporter samt lastbilstransporter längre 
än 10 mil, uppgick 2009 preliminärt till 
79,8 miljarder tonkilometer, vilket är en 
minskning med 15,2 miljarder tonkilo
meter jämfört med 2008 och med 13,8 
miljarder tonkilometer jämfört med 2007. 
Liksom för det totala transportarbetet är 
nedgången den största någonsin.

Det kortväga transportarbetet, det 
vill säga lastbilstransporter kortare eller 
lika med 10 mil, uppgick 2009 preli
minärt till 7,9 miljarder tonkilometer, 
vilket är en minskning med 0,7 miljarder 
tonkilometer jämfört med 2008 och 
med 0,5 miljarder tonkilometer jämfört 
med 2007. Nedgången för det kortväga 
transportarbetet förklaras framför allt av 
en minskning av sand och grustrans
porterna till byggnadsindustrin, vilka 
svarar för huvuddelen av de kortväga 
transporterna. Detta går att relatera  
till en minskning av investeringarna  
i bostadssektorn, vilka till viss del dock 
uppvägdes av en ökning för väg och 
baninvesteringarna. Man kan även 
notera en minskning för järnvägens  
och sjöfartens transporter av sand, grus 
och mineraler. 

Trots nedgången för lastbilens kort
väga transportarbete, kan man för de 
kortväga lastbilstransporterna liksom för 
järnvägstransporterna notera en relativt 
gynnsam utveckling för handelssektorn. 
Detta förklaras av att en under senare år 
ökad containerisering och effektiviserad 
lagerhållning även fortgått under låg
konjunkturen. Detta har resul terat i en 
minskad lageruppbyggnad och minska
de sändningsstorlekar, vilket genererat 
ett ökat antal distributionstransporter av 
högförädlat gods, det vill säga trans 
porter av ”färdigprodukter” från lager 
till grossister och detaljister. Samtidigt 
har delar av livsmedelsindustrin om  
struk turerats genom att antalet termi
naler utökats, vilket genererat fler men 
kortare transporter.

JÄRNVÄGSTRaNSpORTERNaS 
UTVECKLING 2009
Järnvägens transportarbete uppgick 2009 
preliminärt till 19,4 miljarder tonkilo
meter, vilket är en minskning med  
3,7 miljarder tonkilometer jämfört med 
2008 och med 3,9 miljarder ton kilometer 
jämfört med 2007. Ned gången på 17 pro
cent mellan 2008 och 2009 är den största 
sedan 1975. Järnvägen är därmed tillbaka 
till den nivåsom man hade i början av 
2000talet. Det bör dock noteras att 
ett stort antal transport avtal har slutits 
under 2009 för nya järn vägsflöden, 
varför utvecklingen de närmaste åren 
kan förväntas bli relativt gynnsam.

Man kan också konstatera att nivån 
på järnvägens transportarbete troligtvis 
hade blivit ännu lägre utan de nya logi
stiklösningarna som etablerades under 
efterdyningarna till stormen Gudrun. 

Den kraftiga nedgången för 
järnvägen går i huvudsak att relatera 
till sektorerna gruvor och järn/stål. 
Således minskade malmtransporterna 
med 23 procent och ståltransporterna 
med 38 procent. Tillsammans minskade 
transporterna för dessa två sektorer 
med 2,9 miljarder tonkilometer mellan 
2008 och 2009, vilket ska relateras 

till minskningen för järnvägen på 3,7 
miljarder tonkilometer. Drygt tre fjärde
delar av tillbakagången för järnvägen går 
således att hänföra till dessa sektorer. 

Nedgången för malm och stål
trans  porterna förklaras av de mins
kade investeringarna under den djupa 
lågkonjunkturen, vilket medförde en 
kraftig nedgång för konsumtionen av 
stål och därmed även för behovet av 
malm. Minskningen går framför allt att 
hänföra till utvecklingen internationellt. 
Nedgången hade blivit ännu större om 
inte världsmarknadspriset på järnmalm 
sjunkit dramatiskt och om inte Kina 
upprätthållit sin import av malm och stål. 

Transporterna för handelssektorn, 
vilka huvudsakligen går att hänföra 
till högförädlat gods och då i stor ut
sträckning kombiflöden, förblev relativt 
oförändrade trots lågkonjunkturen. 
Den relativt gynnsamma utvecklingen 
förklaras av den alltmer omfattande 
skytteltrafiken till och från Göteborgs 
hamn, men även av att järnvägen i allt 
högre grad medverkar i logistiksystemen 
för distributionstransporter och i större 
omfattning än tidigare också svarar för 
terminaler för omlastning, lagerhållning 
av centrallager med mera. 

» Den kraftiga nedgången för godset på järnvägen 2009 går  
i huvudsak att relatera till sektorerna gruvor och järn/stål. «

Sjöfart och järnväg är en oslagbar kombination när det gäller tunga transporter.
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För sektorn trävaror uppgick järnvägens 
transportarbete 2009 till ungefär 85 
pro cent av nivån 2008. Tillbakagången 
går till viss del att relatera till omläggningar 
 av skogsindustrins transporter där man 
rationaliserat flödena genom att utnyttja 
returtransporterna effektivare.  

Järnvägens marknadsandel av de 
långväga transporterna var 24 procent, 
vilket med undantag för ett år är samma 
nivå som för åren 1996–2008. Om man 
räknar bort malm transporterna kan man 
konstatera att inrikestransporterna 2009 
vid en jämförelse med 2008 preliminärt 
minskade med 1,7 miljarder tonkilome
ter till 12 miljarder tonkilometer. 

Utrikestransporterna minskade pre
liminärt med 1,1 miljarder tonkilometer 
jämfört med 2008 och 2009 och uppgick 
till 4 miljarder tonkilometer. Exporten 
minskade preliminärt med 0,4 miljarder 
tonkilometer och importen med 0,5 
miljarder tonkilometer. Transiten mins
kade med 0,2 miljarder tonkilometer. 
Järnvägens andel av exportflödena var 
efter minskningen 9 procent, vilket är  
en procentenhet mer än för 2008.

Den högre järnvägsandelen för exporten 
kan förklaras av en rad faktorer. En av 
dessa är att Green Cargo och Deutsche 
Bahns godsbolag Railion har bildat det 
gemensamma produktionsbolaget DB 
Schenker Rail Scandinavia med bas  
i Danmark. Med hjälp av flersystemslok 
kan de bedriva trafik i flera länder. Som 
exempel på ett sådant flöde kan nämnas 
Volvo Logistics transporter mellan 
Göteborg och Gent. Även det privata 
järnvägsbolaget Hector Rail bedriver 
trafik med flersystemslok. Som exempel 
på ett sådant flöde kan nämnas direkttåg 
mellan Norrköping och Ruhrområdet.

Järnvägens import minskade med  
30 procent, medan exporten endast 
minskade med 12 procent. Detta hade 
den negativa effekten att balansen 
mellan export och import försämrades, 
varför antalet tomma järnvägsvagnar i 
nordlig riktning ökade, och detta från en 
redan relativt hög nivå. Importflödena 
uppgår endast till knappt en tredjedel  
av flödena till och från Sverige. I verklig
heten är balansen ännu sämre, eftersom 
det även förekommer flöden med 

tomma vagnar i sydlig riktning. Detta 
problem kan dock komma att minska de 
närmaste åren genom att RIVavtalet har 
ersatts av GCUavtalet. Detta förväntas 
medföra att vagnar som töms på gods  
i Sverige i större utsträckning kommer 
att fyllas med gods för returtransporter. 

Den transporterade godsmängden 
för kombitrafik med järnväg uppgick 
2009 preliminärt till 7,6 miljoner ton, 
vilket är en minskning med 0,7 miljoner 
ton jämfört med 2008. Det var framför 
allt de inrikes kombitransporterna som 
svarade för minskningen. Siffran är 
dock osäker. Att minskningen inte blivit 
större trots lågkonjunkturen förklaras 
av introduktionen av ett antal nya trafik
upplägg. Sett i ett åttaårigt perspektiv har 
kombitransporterna ökat med 55 procent 
och utvecklingen kan förväntas fortgå, 
eftersom klimatfrågan genererar en ökad 
efterfrågan på kombitrafik. En faktor som 
kan verka hämmande på utvecklingen 
är obalanserna i containerflöden mellan 
Kina och övriga världen, där contain
rarna är fulla i den ena riktningen, men 
tomma i den motsatta riktningen. 

Utvecklingen av nya järnvägsprodukter går framåt i rask takt. Till exempel har kombitransporterna ökat med 55 procent på åtta år.
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mINdRE  OpERaTöRER 
 fORTSÄTTER VINNa 
 maRKNadSaNdELaR
Det bör noteras att avregleringen av 
godstrafiken har medfört att det 2009, 
utöver MTAB:s malmtransporter på  
3,4 miljarder tonkilometer, också trans
porterades 4,2 miljarder tonkilometer 
av andra järnvägsföretag än koncernen 
Green Cargo AB, vilket är en minskning 
med 0,1 miljarder tonkilometer vid en 
jämförelse med 2008, men en ökning 
med 3,8 miljarder tonkilometer vid 
en jämförelse med 2004. Tack vare 
de senaste årens kraftiga ökningar 
svarade andra järnvägsföretag än Green 
Cargo AB och MTAB för 22 procent av 
järnvägens transportarbete. Nivån kan 
relateras till 2004 då dessa järnvägs
företag endast svarade för 2 procent, 
och till 2008 då de svarade för 18 
procent av järnvägens transportarbete. 
Utvecklingen 2009 var således inte lika 
ogynnsam för de privata järnvägsföre
tagen som för Green Cargo och MTAB, 
vilket bland annat kan förklaras av en 
mer gynnsam varuslagsfördelning för  
de dessa företag. 

Det har således under de senaste 
fem åren oavsett konjunkturläge skett 
ett successivt genombrott för privata 
järnvägsföretag. Man kan notera att de 
nya företagen finns representerade i så
väl inrikes som utrikestransporter och 
i flertalet sektorer. Trots ökningen för 
de nya järnvägsföretagen svarade dock 
Green Cargo AB 2009 för drygt 60 pro
cent av järnvägens godstransportarbete 
och är därmed en mycket stor aktör på 
transportmarknaden, vilket också fram
går av att man svarade för 15 procent av 
det långväga godstransportarbetet inom 
Sverige.

TRaNSpORTaRBETE föR 
 öVRIGa TRafIKSLaG
Lastbilens långväga transportarbete 
uppgick 2009 preliminärt till 30,7 mil
jarder tonkilometer, vilket är en minsk
ning med 5,8 miljarder tonkilometer 
jämfört med 2008 och med 4,3 miljarder 
tonkilometer jämfört med 2007. Liksom 
för järnvägen kan man dock notera 
skillnader på sektornivå och en mycket 
stor minskning för sektorn stål, vilket 
i likhet med för järnvägen förklaras av 

de minskade investeringarna under den 
djupa lågkonjunkturen. För sektorn 
verkstad blev minskningen dramatisk, 
vilket till stor del går att relatera till 
nedgången för bilindustrin.

Transporterna för samtliga sektorer 
där skogen är involverad, det vill säga 
skogsbruk, massa/papper och trävaror 
minskade med 10 procent vid en jäm
förelse med 2008, vilket kan förklaras 
av en minskad internationell efterfrågan 
på trävaror på grund av överfyllda lager 
och svårigheter att avsätta vissa produk
ter från pappersindustrin. 

En faktor som endast påverkar 
transporternas omfattning marginellt, 
men som ändå har haft relativt stor 
betydelse för lastbilsnäringen, är att 
lastbilen i större utsträckning än järn
vägen påverkats av att urvalsmetoden 
vid avverkning av skog har förändrats. 
Man avverkar numera skog på relativt 
otillgängliga platser, vilket förändrar 
transporternas struktur. Förändringen 
förstärks ytterligare av att en allt större 
andel av skogsråvaran transporteras 
till energibolag i stället för till annan 
vidareförädling. 

Man kan för lastbilen notera en 
något sämre utveckling för exporten 
än för importen, vilket förbättrade 
balansen mellan import och export. Den 
förbättrade balansen för lastbilen bidrog 
troligtvis också till att försämra balansen 
för järnvägen. Den något gynnsammare 
utvecklingen för importen går framför 
allt att hänföra till att den inhemska 
konsumtionen endast minskat margi
nellt, vilket gynnat lastbilen. Den dåliga 
utvecklingen för exporten är ganska 
anmärkningsvärd med tanke på att låg
konjunkturen framför allt drabbade den 
traditionella svenska basnäringen, där 
de internationella transporterna oftast 
genomförs med järnväg och sjöfart. 

Lastbilen gynnades av den prispress 
som utländska åkerier skapat på trans
porterna till och från Sverige. I vissa fall 
har även de utländska åkerierna skapat 
en prispress på inrikesflödena genom  
att bedriva cabotage i Sverige. 

Ett försök med längre och tyngre 
lastbilar innebar att totalvikten höjdes 
från 60 till 90 ton, lastvikten från 44 
till 60 ton och fordonslängden från 
24 till 30 meter. För att minska slitaget 

utökades antalet axlar på lastbilarna. 
Om försöket permanentas och genom
förs i stor skala, skulle lastbilen gynnas 
på bekostnad av järnvägen. 

Sjöfartens transportarbete uppgick 
2009 preliminärt till 29,7 miljarder 
tonkilometer, vilket är en minskning 
med 5,7 miljarder tonkilometer vid en 
jämförelse med 2008 och med 5,6 mil
jarder tonkilometer jämfört med 2007. 
En uppdelning i inrikes och utrikes 
sjöfart visar att den utrikes sjöfarten 
mellan 2008 och 2009 minskade med 
3,8 miljarder tonkilometer till 23,4 
miljarder tonkilometer. Den inrikes 
sjöfarten minskade under motsvarande 
period med 1,9 miljarder tonkilometer. 
Tillbakagången beror framför allt på 
minskade transporter av skrot, vilket går 
att relatera till nedgången i stålproduk
tionen. Man kan också notera en minsk
ning av transporterna av sand, grus och 
mineraler till byggnadsindustrin, vilket 
liksom för lastbilen förklaras av mins
kade investeringar i bostadssektorn. 

Nedgången för den utrikes sjöfarten 
kan liksom järnvägen relateras till 
sektorerna gruvor och järn/stål. 
Således minskade preliminärt malm
transporterna med 24 procent och 
ståltransporterna med 40 procent, vilket 
är nästan exakt samma tillbakagång som 
för järnvägen. Tillsammans minskade 
transporterna för dessa två sektorer med 
nästan 1 miljard tonkilometer. Man kan 
också liksom för såväl järnvägen som 
lastbilen notera minskningar för samt
liga sektorer där skogen är involverad.

Även om utvecklingen för lastbilen 
i stora drag påminner om den för sjö
farten kan man liksom under högkon
junkturen notera relativt stora skillnader 
i utvecklingen för vissa sektorer. Dessa 
förklaras bland annat av att sjöfarten 
påverkas av den interkontinentala mark
naden. Det kan i sammanhanget påpekas 
att järnvägen och sjöfarten försöker ut
vidga ett tidigare påbörjat samarbete för 
att förbättra utrikesflödena via svenska 
hamnar. 
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Tillgänglighet mellan regioner och andra länder

Hållbara transportlösningar för regional utveckling och vidgade 

arbetsmarknadsregioner möjliggör ökad tillväxt för näringslivet, 

en ökad stabilitet i ekonomin och en ökad livskvalitet för 

medborgarna. I detta kapitel ges en bild av hur tillgängligheten 

mellan regioner och andra länder har utvecklats under 2009.

TILLGÄNGLIGhET 
mELLaN 
 REGIONER OCh 
aNdRa LÄNdER
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Tillgänglighet mellan regioner och andra länder 

Öresundsförbindelsen 
är ett bra exempel på 
att  investeringar i infra
struktur driver tillväxt.
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TaBEll 3

antal Laregioner totalt 

år antal Laregioner

1990 112

1994 110

1998 100

2002 86

2005 82

2008 75

Källa: SCB, enligt SCB:s statistiska definition 1990–2008

JÄRNVÄGEN KNyTER  
SammaN SVERIGE
Empiriska studier visar att det finns  
ett klart positivt samband mellan 
ekonomisk tillväxt och investeringar  
i infrastruktur. Försiktiga bedömningar 
visar på en outputelasticitet för infra
strukturen om strax över 0,1. Detta 
betyder att en procents ökning av det  
så kallade infrastrukturkapitalet över  
tid ökar produktionen med drygt  
0,1 procent. Utöver detta tillkommer 
andra nyttor, till exempel ökad rörlighet 
och tillgänglighet, vilka är svåra att 
kvantifiera.

För närvarande pågår ett antal infra
strukturprojekt inom järnvägen i Sverige 
som alla kommer att bidra till en ökad 
tillgänglighet regionalt och nationellt, 
både för person och godstrafiken. 
Närmast i tiden för färdigställande är 
Botniabanan med trafikstart i augusti 
2010. Tillsammans med Ådalsbanan som 
beräknas stå klar i augusti 2011 ökar 
tillgängligheten och kapaciteten utmed 
Norrlandskusten. Citytunneln i Malmö 
ökar tillgängligheten mellan regioner  
i södra Sverige och mellan Danmark och 
Sverige.  Utbyggnaden till dubbelspår 
mellan Göteborg och Trollhättan, som 
möjliggör mer pendeltrafik, fler snabbtåg 

och ökade godsmängder, kommer att 
vara klar 2012. 

Utbudet ökar mellan storstäderna
Förbindelserna mellan storstads
områdena Stockholm, Göteborg och 
Malmö/Köpenhamn svarar för cirka  
30 procent av antalet personkilometer 
med järnväg i Sverige. Det är också  
den trafik som har ökat mest de  
senaste åren. Under 2009 utökades 
trafiken på Västkustbanan i och med  
att trafikhuvudmännen fick trafikerings
rätt för den länsgränsöverskridande 
regionaltrafiken Göteborg–Köpenhamn 
parallellt med SJ AB:s fjärrtrafik. Som 
en konsekvens av detta valde SJ AB att 
utöka fjärr trafiken med egna tåg. I och 
med detta ökade antalet dubbelturer 
mellan Göteborg och Köpenhamn från 
15 till 21.

På Södra stambanan utökades trafiken 
när SJ AB ökade antalet X 2000tåg 
mellan Stockholm och Köpenhamn utan 
byte från två till fem turer. Totalt under 
2009 har resandet mellan Stockholm 
och Köpenhamn ökat med 108 procent. 
Dessutom började Veolia trafikera 
Malmö–Stockholm som en följd av 
avregleringen av veckoslutstrafiken 
från juli 2009. Mellan Stockholm och 

Göteborg ökade kapaciteten genom 
ytterligare ett X 2000tåg.

Utbudet av persontrafik på järnväg  
i Norrland kommer att öka kraftigt 2011 
när Norrtåg startar regional dagtågtrafik 
i Norrland med Sundsvall som sydligaste 
station och Narvik som den nordligaste. 
Norrtåg ägs av länstrafikbolagen i de 
fyra nordligaste länen, Norrbotten, 
 Västerbotten, Västernorrland och 
 Jämtland. Figur 1.

arbetsmarknadsregionerna blir färre 
och större
Antalet lokala arbetsmarknadsregioner 
(LAregioner) kan utgöra ett mått för 
hur väl transportsystemet tillgodoser 
medborgarnas transportbehov. LA
 regioner indelas i huvudsak efter mönster 
i arbetspendling över kommungränserna.  
Om antalet LAregioner minskar tyder 
detta på att transportsystemet blir effek
tivare och mer tillgängligt. Mellan 1990 
och 2008 minskade antalet LAregioner 
från 112 till 75. Tabell 3.

Genom vidgade arbetsmarknads
regioner för kvinnor och män ökar 
möjligheten att göra en något längre 
arbetsresa och på detta sätt vinna för
delar i form av ett mer utvecklande eller 
välbetalt arbete. Omvänt kan företag nå 
fler personer med lämplig kompetens. 
Detta är drivkraften i den regionförsto
ring som sker successivt i alla urbana 
samhällen. Regionförstoringen leder 
till bättre kompetensförsörjning och 
stabilare arbetsmarknader med högre 
löneutveckling och lägre arbetslöshet. 
En större arbetsmarknad är mindre 
utsatt för så kallade asymmetriska 
chocker. Om exempelvis en fabrik läggs 
ned drabbas folk hårdare på orter som 
inte har alternativa arbetsgivare.
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FIGUR 1

Norrtåg aB:s trafik vid trafikstarten augusti 2011 
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TILLGÄNGLIGhET 
INOm  NORdEN OCh 
 INTERNaTIONELLT
Sveriges ekonomi är beroende av goda 
transportmöjligheter
Produktion av varor och tjänster 
engagerar ofta aktörer i olika länder, 
och långväga förflyttningar förutsätter 
ofta att flera länders transportsystem 
används. Dessutom ökar den gräns
överskridande handeln och turismen. 
Arbetsmarknadsregioner är inte längre 
begränsade till landsgränser. Denna 
utveckling är mest tydlig i Öresunds
regionen, men utbytet över gränserna 
ökar kraftigt även i andra områden.

Sverige är ett litet land men har  
i för hållande till sin befolkningsstorlek 
en stor andel multinationella företag. 
Det gör att Sverige är mycket handels
beroende, med en export respektive 
import som utgör 50 procent respektive 
40 procent av BNP.  Våra företag är 
beroende av ett väl utvecklat transport
system med goda kommunikationer till 
Europa och världen.

Sverige är också ett populärt turistland. 
Turistnäringens så kallade exportvärde 
– det vill säga vad utländska besökare 
spenderar i Sverige – är faktiskt större 
än både järn/stål och personbils exporten. 
Mätt i fasta priser har utländsk konsum
tion i Sverige ökat med 220 procent 
sedan 1993. I fjällvärlden  planeras 
investeringar på tio miljarder kronor 
inom en tioårsperiod. Antalet resor till 
fjällen förväntas öka med 750 000 till  
1,2 miljoner resor årligen. Trenden är  
att regionerna i fjällvärlden satsar på 
turism året runt.

För att Sveriges ekonomi ska fortsätta 
att utvecklas måste vi arbeta för bättre 
förutsättningar för internationella trans
porter på järnväg. Vi måste också verka 
för investeringar i infrastruktur i andra 
länder – helt enkelt öka tillgängligheten 
till och från Sverige.

öresundsregionen växer
Sedan 2000 när Öresundsbron 
öppnades har integrationen mellan den 
svenska och den danska sidan av sundet 

utvecklats mycket starkt. Numera är det 
mer rätt att tala om Öresunds regionen 
än att den består av delar av två olika 
länder. Totalt räknar man med att Öre
sundsregionen har cirka 3,7 miljoner 
invånare.

Antalet svenskar och danskar som 
pendlar över bron ökar stadigt och 
pendlingstrafiken har sjudubblats  
sedan bron öppnade 2000. Totalt  
70 000 personer reste över Öresunds
bron varje dag 2009. 

Med tåg gjordes 11,2 miljoner resor 
över Öresundsbron 2009. Det är en 
ökning med cirka 4,5 procent jämfört 
med 2008 och en ökning med cirka  
70 procent jämfört med 2005. Förutom 
Öresundsbron gjordes 9,4 miljoner 
resor via förbindelsen Helsingborg–
Helsingör under 2009. 

Öresundsbroförbindelsen är den 
enda fasta förbindelsen med väg och 
spårtrafiksystemen i Danmark, Tyskland 
och Polen, och den är ett viktigt led 
i etableringen av en modern och 
effektiv infrastruktur i Nordeuropa. 

Öresundsbron har knutit samman Sverige med kontinenten.
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Öresundsbron har fortfarande stor ledig 
spårkapacitet. Antalet passagerartåg  
kan tredubblas samtidigt som antalet 
godståg och fjärrtåg ökar med 80 res
pektive 120 procent, utan att det  uppstår 
kapacitetsbrist.

Det krävs dock förbättringar i den 
anslutande infrastrukturen, det vill säga 
järnvägsnätet i och omkring Köpenhamn 
och Malmö, för att kapaciteten över 
bron ska kunna användas effektivt. 
Citytunnelprojektet i Malmö är ett  
led i att underlätta regional och 
fjärrtågs trafiken via Malmö central till 
Köpen hamn, Trelleborg och Ystad.  
I Köpenhamn kommer en utbyggnad 
av tunnelbanan att förbättra transport
möjligheterna. När utbyggnaden är klar 
2018 kommer tunnelbanan att ha fem 
stationer gemensamma med Öresunds
tågen. Dessutom påbörjas nu projektet 
Fehmarn Bält – en bro mellan Rödby 
i Danmark och Puttgarden i Tyskland. 
Först när det finns en fast förbindelse 
mellan Tyskland och Danmark kan vi  
få full nytta av Öresundsbroförbindel
sen för person och godstrafiken. 

Samarbeten med Norge kring gräns
överskridande infrastruktur
Sverige och Norge är mycket viktiga 
handelspartner såväl när det gäller 
 export och import som tjänster. Dess
utom ökar arbetspendlingen mellan 
länderna stadigt. Gränshandel och 
turism är andra faktorer som gör att 
det ställs krav på en väl fungerande 
infrastruktur mellan länderna. 

I oktober 2007 uppdrog regeringen åt 
Vägverket och Banverket att kartlägga 
den gränsöverskridande infrastrukturen 
mellan Norge och Sverige. I uppdraget 
ingick att redogöra för standarden på 
infrastrukturen samt pågående och 
planerade objekt inom ett antal väg och 
järnvägskorridorer. För järnvägens del 
handlade det om Oslo–Göteborg, Oslo–
Stockholm, Trondheim–Östersund 
och Narvik–Kiruna. Med detta arbete 
som grund har flera utredningsprojekt 
startats, vilka ska leda till en ökad 
tillgänglighet mellan länderna.

Inom EUprojektet COINCONorth 
där Sverige arbetar tillsammans med 
Norge i korridoren Oslo–Göteborg–
Öresund ska möjligheten att bygga 
höghastighetståg studeras. Projektet  
är en fortsättning av tidigare COINCO 
som även omfattade sträckan vidare 
genom Danmark till Berlin. Parallellt 
pågår sedan början av 1990talet en 
samverkan mellan kommuner och 
regioner i Oslo och Göteborgsområdet. 
För närvarande studeras hur nuvarande 
bansystem skulle kunna rustas för en 
ökad kapacitet för såväl person som 
godstrafik.

Med Norge pågår även ett samarbete 
kring järnvägsförbindelsen via Storlien. 
Stora investeringar är gjorda på den 
svenska sidan. Meråkersbanan på den 
norska sidan från gränsen till Trondheim 
är emellertid inte elektrifierad och har 
begränsad bärighet. Samferdseldeparte
mentet i Norge har gett Jernbaneverket  
i uppdrag att i samverkan med Banverket 

utreda näringslivets och regionernas 
potential att göra investeringen på 
Meråkersbanan lönsam. Uppdraget ska 
redovisas senast den 1 november 2010.

Antalet tågresenärer på sträckan 
Stockholm–Karlstad–Oslo ökar kraftigt. 
Under det tredje kvartalet 2009 var 
ökningen 27 procent jämfört med mot
svarande kvartal 2008. Jämförs oktober 
2008–september 2009 med samma 
 period året innan var ökningen 24 pro
cent. År 2010 utökas trafiken på sträckan 
med fler turer i vardera riktningen.

Sverige–finland 
I de norra delarna av Sverige och 
Finland utvinns råvaror inom malm, 
mineraler och skogsbruk. En ökad efter
frågan på råvaror har medfört att det på 
båda sidor av riksgränsen planeras för 
ökad gruvbrytning. Uttransporter  
av råvaror kräver stor transportkapa
citet, det vill säga transporter med 
järnväg och sjöfart.

Banverket, Vägverket och Sjöfarts
verket har under 2008–2009 tillsam
mans med sina finska motsvarigheter 
kartlagt infrastrukturen i gränsområdet 
för att se vilka infrastrukturinvesteringar 
som behövs. Flera olika kombinationer 
av järnväg, hamn och farledslösningar 
har studerats och en strategi för stegvis 
utveckling från 2012 och framåt har 
tagits fram. För järnvägens del handlar 
det bland annat om en ny järnväg från 
det blivande gruvområdet i Pajala till 
den befintliga järnvägen mellan Kolari 
och Kemi på den finska sidan.  

» Pendlingstrafiken över Öresundsbron har  
sjudubblats sedan bron öppnades 2000. «

Genom samarbeten 
kring gränsöverskridande 
infrastruktur kan järnvägs
transportsystemet bli 
 effektivare, både för 
 person och godstrafik.
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hUR NåR VI ETT JÄmSTÄLLT SamhÄLLE?
Den av riksdagen beslutade nya målpreciseringen för 
jämställdhet inom ramen för transportpolitiken lyder: 
 Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av trans
portpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle. 

Det övergripande gällande jämställdhetspolitiska målet 
formulerades i propositionen Makt att forma samhället och sitt 
eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken (prop. 2005/06:155) 
där det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma samhället och sina egna liv.

I dagens samhälle finns skillnader mellan kvinnors och 
mäns möjligheter att forma samhället och sina egna liv. 
 Transportsektorn är en mycket viktig del i detta sammanhang. 
Det är genom kollektivtrafik, resor med egen bil samt cykel  
och gång som vi tar oss till arbete, fritidsaktiviteter, skola och 
dagis. Ett transportsystem som erbjuder lika möjligheter för 
män och kvinnor att få sina mobilitetsbehov tillgodosedda 
utgör en grundpelare för möjligheterna att nå ett jämställt 
samhälle.

I projektet ”Långväga resor och jämställdhet” har man gjort 
en första analys av jämställdhetsaspekten för långväga resor. 
Både resmönster och förutsättningar har analyserats. Några 
viktiga slutsatser som hittills kan dras är att

män oftare gör långväga resor än vad kvinnor gör. ▪
kvinnor reser oftare med tåg än vad män gör. ▪
män är oftare bilförare medan kvinnor oftare är  ▪
 passagerare.
 ärendefördelningen skiljer sig åt mellan könen. ▪
 reslängden med tåg (ej X 2000) är kortare för kvinnor. ▪

påVERKaNSmöJLIGhETER OCh 
 JÄmSTÄLLdhETSINTEGRERING
Könsfördelning i beslutande grupper
Jämställdhetsintegrering är den strategi som har valts för att 
uppnå målen för jämställdhetspolitiken. Jämställdhetsintegrering 
innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfat
tande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer 
som normalt sett deltar i beslutsfattandet. För myndigheter 
innebär arbetet med jämställdhetsintegrering att ett jämställd
hetsperspektiv ska införlivas i den löpande verksamheten.

Ett sätt att mäta kvinnors påverkansmöjligheter är att mäta 
antalet kvinnor i ledningsgrupper och styrelser. Målet för 
transportpolitiken är att senast 2010 ska inget kön ha en repre
sentation som understiger 40 procent. I Banverkets styrelse var 
55 procent kvinnor vid årsskiftet 2009/10. I den högsta led
ningsgruppen var 58 procent kvinnor. Sammantaget  uppfyller 
35 procent av Banverkets styrelser och ledningsgrupper köns
fördelningsmålet. Det är en minskning med tre procentenheter 
jämfört med 2008.

SJ AB:s styrelse bestod under 2009 av fyra kvinnor och 
sex män (fackrepresentanter inkluderade) medan lednings
gruppen bestod av tre kvinnor och sju män. Green Cargos 
ledningsgrupp bestod av tre kvinnor och nio män. I styrelsen 
var tre representanter av elva kvinnor (fackrepresentanter in
kluderade). I Vägverkets styrelse satt fem kvinnor och sex män 
(fackrepresentanter inkluderade). Den högsta ledningsgruppen 
bestod av fyra kvinnor och sex män. När Trafikverket startar 
sin verksamhet 1 april 2010 består styrelsen av fyra kvinnor 
och fem män. I ledningsgruppen sitter sju kvinnor och sex män.

Ett transportsystem som uppfyller både mäns 

och kvinnors behov och krav och där kvinnors 

och mäns värderingar tillmäts lika stor vikt, är 

en förutsättning för ett jämställt samhälle. Den 

politiska inriktningen för att uppnå detta är 

jämställdhetsintegrering – en strategi som innebär att 

alla beslut inom alla politikområden ska präglas av ett 

jämställdhetsperspektiv. I detta kapitel ges en bild av 

järnvägssektorns arbete med jämställdhet 2009.
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En jämställd planeringsprocess
Ett jämställt transportsystem förutsätter en jämställd planerings
process, det vill säga en jämn representation mellan kvinnor 
och män i arbetsgrupper och beslutsfattande grupper samt att 
skillnader i behov och värderingar beaktas och analyseras. 

Banverket har som mål att jämställdhetsperspektivet ska 
vara en integrerad del i planeringsprocessen för byggande av 
järnväg. I den fysiska planeringsprocessen vid byggande av 
järnväg anordnas samråd och arbets, projekt och referens
grupper med allmänheten. Banverket arbetar för att kvinnor 
ska vara väl representerade i dessa sammanhang. Det ska dock 
noteras att fördelningen mellan kvinnor och män är svår att 
påverka vid samråd där övriga intressenter utser representanter 
till möten.

För att skapa möjligheter till en jämn representation av 
 kvinnor och män i den fysiska planeringsprocessen har 
 Banverket under 2009 fortsatt att arbeta med

särskilda barnhörnor för att underlätta för familjer att delta ▪
”öppet hus” och utställningar för att ge allmänheten möjlig ▪
heter att tala direkt med Banverkets företrädare, i stället  
för att tvingas tala inför en stor grupp
 utställningar på bibliotek för direktkommunikation med  ▪
personer som annars kanske inte hade deltagit på samråden
 utformning av annonser och information för att få så bred  ▪
representation som möjligt
 anpassning av tidpunkter för möten för att underlätta   ▪
för familjer.

Banverket har under de senaste åren mätt representationen 
vid samrådsmöten med allmänheten. Uppgifter för 2009 visar 

att kvinnornas representation var 37 procent i genomsnitt. 
Motsvarande uppgift för 2008 var 34 procent. Trenden är 
definitivt stigande. År 2004 var kvinnornas representation 
endast 23 procent.

Jämställdhetsperspektivet i Nationell plan för transportsystemet
Under 2009 har arbetet med en ny plan för transportsystemets 
utveckling till 2021 pågått. Ett jämställdhetsperspektiv har 
genomsyrat hela planeringen. I arbetsgrupper som styr och 
stödjer planeringen har man strävat efter en jämn könsför
delning, och i planens effektbedömningar har fakta kring 
skillnader i behov och värderingar mellan män och kvinnor 
utgjort underlag.

Det förväntade resultatet av trafikverkens förslag till 
åtgärder för perioden 2010–2021 är att åtgärderna ska bidra 
till utökade arbetsmarknadsregioner, vilket innebär att kvinnor 
och män får mer likartade möjligheter till jobb, samt att fler 
kvinnor och män ska uppleva att transportsystemet svarar mot 
de behov de har.

Planens mål är att måluppfyllelsen för de transportpolitiska 
målen ska under planperioden vara lika för kvinnor och män. 
Trafikverken ska se till att beslutande grupper i verkens plane
ringsprocesser har en jämn representation av båda könen. 

Strategin för att uppnå målen är jämställdhetsintegrering. 
För att stödja strategin kommer trafikverken fortlöpande att 
fördjupa faktaunderlag, förbättra analysverktyg och öka sin 
kunskap och kompetens på området. Ambitionen är därutöver 
att föra en aktiv dialog med övriga aktörer för att tillsammans 
skapa ett mer jämställt transportsystem, och därmed ge ett stöd 
till det pågående jämställdhetsarbetet i samhället.  

» Ett transportsystem som tillgodoser mäns och  
kvinnors mobilitetsbehov utgör en grund för möjligheterna  

att nå ett jämställt samhälle. «

Järnvägssektorn arbetar 
med olika strategier för 
att få en bred uppslutning 
på samrådsmöten.
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En kollektivtrafik tillgänglig och användbar för alla

Kollektivtrafiken ska vara till för alla. Därför måste 

olika samhällsgruppers behov och önskemål beaktas 

när kollektivtrafiken utformas och utvecklas. I detta 

kapitel redovisas utvecklingen under året med att göra 

kollektivtrafiken mer tillgänglig för barn och unga samt  

för personer med funktionsnedsättning.

EN  KOLLEKTIV 
TRafIK  
TILLGÄNGLIG  
OCh  aNVÄNdBaR  
föR aLLa
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färdigställda 2009 alvesta Falköping Herrljunga Hudiksvall

Hässleholm Katrineholm Skövde Söderhamn

Örebro Västerås

anpassas  
under 2010

alingsås arlanda C avesta Krylbo Boden   

Bollnäs    Borlänge      Borås Enköping    

Eskilstuna C Halmstad    Helsingborg C Jönköping C

Kalmar    Kil    Kristianstad C Leksand    

Linköping C Luleå C Ludvika    Mjölby    

Norrköping C Strängnäs    Sunderby sjukhus    Varberg    

Ystad    Åmål    Ånge    Åre    

Östersund C

anpassas under 
2011

arvika    arboga    Emmaboda    Gällivare    

Hallstahammar    Jörn    Kristinehamn    Kungsbacka    

Kävlinge    Ljusdal    Mölndals nedre    Sala    

Sandviken     Stenungsund    Södertälje syd övre    Surahammar    

Tierp    Trollhättan    Uddevalla C Vara    

Vännäs    Värnamo    Älvsbyn  

TaBEll 4

Stationsanpassning 2009–2011

Källa: Banverket

pERSONER mEd  
fUNKTIONSNEdSÄTTNING
Ungefär 1,3 miljoner svenskar i åldern 
16–84 år har någon form av permanent 
funktionsnedsättning. Det handlar 
framför allt om rörelsenedsättning, 
synskada, hörselskada och kognitiv 
funktionsnedsättning.

Olika funktionsnedsättningar medför 
olika krav på kollektivtrafiken. Personer 
med rörelsenedsättningar har till exem
pel svårt att på egen hand ta sig till och 
på och av spårburna färdmedel. Synska
dade kan ha problem att förflytta sig på 
stationer och mellan stationsbyggnaden 
och plattformen.

Enligt mätningen Kollektivtrafik
barometern anser 30 procent av rese
närerna att deras möjligheter att resa 
kollektivt har förbättrats under året.  
Det är samma uppgift som för det 
före gående året. 28 (26) procent av rese
närerna och 24 (23) procent av allmän
heten har uppmärk sammat förbättringar 
som uppfattas som särskilt riktade mot 
personer med funktionsnedsättning 
under det senaste året.

åtgärdspaket för det prioriterade nätet
Banverket började 2008 åtgärda de 
stationer som är definierade i det prio
riterade kollektivtrafiknätet anpassat för 
personer med funktionsnedsättningar, 
inom projektet ”Stationer för alla”. Nätet 
innehåller sammanlagt 150 stationer, 
och i ett första skede ska 40 stationer ha 
anpassats till 2010.

Under 2009 har tio stationer färdig
ställts: Skövde, Falköping, Herrljunga, 
Alvesta, Hässleholm, Katrineholm, 
Örebro, Västerås, Hudiksvall och Söder
hamn. Dessutom har program och pro  
jektplaner tagits fram för 15 av de 29 
stationer som ska åtgärdas under 2010. 
Sundsvall ingick i projektet under 2010 
men har nu inlemmats i den nationella 
planen för transportsystemets utveck
ling. Tabell 4.

De åtgärder som genomförs på 
stationerna syftar till att göra kollektiv
trafiknätet tillgängligt för personer med 
funktionsnedsättningar, men åt gärderna 
bör ge positiva effekter för alla resenärer. 
Exempel på åtgärder är tillgänglighets
anpassning av  hissar,  trappor, ramper 
och ledstänger, förbättrad skyltning  

och belysning samt nya väderskydd  
och bänkar.

Från den 1 juli 2008 gäller ett nytt 
EUdirektiv med tillhörande tekniska 
specifikationer för driftskompatibilitet 
avseende personer med nedsatt rörlig
het. Där regleras bland annat hur platt
formar ska vara utformade. Banverket 
har valt att så långt som möjligt följa 
dessa specifikationer, trots att de i prin
cip gäller för nybyggnation. Det betyder 
att åtgärderna på stationerna blir mer 
omfattande och genomgripande.

För att stationen som helhet ska vara 
tillgänglighetsanpassad krävs att hela 
stationen med angöring, stationshus  
och vägen till och från färdmedel är 
  anpassad. I projektet Stationer för alla 
har Banverket tagit initiativ till att genom 
samråd med övriga aktörer som är an  
svariga för funktioner på stationer, såsom 
kommuner och fastighetsägare, försöka 
skapa stationer där hela miljön är anpassad. 

I Banverkets och Vägverkets gemen  
samma tillgänglighetsråd samt i regionala 
och lokala organisationer för personer 
med olika funktionsnedsättningar för
ankrar och informerar Banverket om de 
åtgärder som genomförs på stationerna.  
I tillgänglighetsrådet diskuteras också 

frågor om exempelvis tillgängligheten  
i fordon som nya operatörer sätter i trafik 
samt rutiner vid olyckor och incidenter.

Ständiga förbättringar för ökad 
 tillgänglighet
Förutom det samlade och riktade 
åtgärdspaketet inom projektet Stationer 
för alla genomförs ständiga förbättringar 
för personer med funktionsnedsätt
ningar i Banverkets löpande verksamhet. 
Det handlar till exempel om anpassning 
av plattformshöjder, förbättringar av 
informationssystem samt utbyggnad och 
förbättringar av hissar och väderskydd.

Hos flera trafikhuvudmän och tåg
operatörer pågår arbete med att öka till
gängligheten i fordon. Skånetrafiken har 
köpt 49 nya ”pågatåg” som ska ersätta 
dagens tåg. De första tågen levererades 
i december 2009. De nya tågen är mer 
tillgängliga än tidigare och har mer 
utrymme för rullstolar. Skånetrafikens 
ambition är att alla fordon ska vara 
anpassade för personer med funktions
nedsättning 2010. Västtrafik har under 
året monterat rullstolsramper på ett 
stort antal spårvagnar. SJ AB har beställt 
20 nya snabbtåg med mycket god 
tillgänglighet.
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När det gäller kognitiva funktionsned
sättningar, det vill säga nedsättningar  
i hjärnans funktioner för att ta emot, 
 bearbeta och förmedla information, 
arbetar SL nära ett flertal organisationer 
för att få in detta perspektiv i samband 
med planering av ny och ombyggnation. 

Ledsagning på stationer
Den 3 december 2009 trädde en ny EU
förordning om resenärers rättigheter 
och skyldigheter i tågtrafik i kraft. För
ordningen ställer bland annat krav på att 
stationsförvaltaren ska erbjuda personer 
med funktionsnedsättning eller nedsatt 
rörlighet kostnadsfri ledsagning på 
stationer. Det innebär att alla resenärer 
som behöver ledsagning ska kunna få 
personlig assistans på stationer.

Jernhusen och Banverket har tillsam
mans under 2009 byggt upp en orga
nisation för ledsagningen, och vid års
skiftet 2009/10 erbjöds tjänsten vid 124 
stationer. SJ AB, Veolia, Tågkompaniet, 

Arlanda Express, Merresor och Upp
lands Lokaltrafik hade då anslutit sig till 
tjänsten. Under 2010 kommer diskus
sioner med fler operatörer och trafik
huvudmän om anslutning till systemet 
att hållas. För själva utförandet och 
driften av tjänsten har Riksfärdtjänsten 
Sverige AB upphandlats. Banverket och 
Jernhusen har ansvarat för att utse och 
märka ut mötesplatser på stationerna. 
Tågoperatörerna har fått ansvar för 
bokningsrutiner så att resenärerna ska 
kunna beställa ledsagning för hela resan 
samtidigt som de köper tågresor. Det 
gäller även om resan sker med flera 
operatörer.

BaRN OCh UNGa
I Sverige finns cirka två miljoner barn 
och unga, det vill säga personer under 
18 år. Denna grupp står för cirka en 
tredjedel av alla resor i kollektivtrafiken. 
Den höga andelen beror bland annat på 
att gruppen inte kan köra egen bil och 

att det är vanligt med dubbel bosättning. 
Barn och unga är således en viktig 
målgrupp för järnvägen. Samtidigt har 
barn och unga särskilda förutsättningar, 
vilket måste beaktas vid planering 
och utformning av infrastruktur samt 
utförande av trafik.

fysiska åtgärder för en ökad 
 tillgänglighet
Samtliga stationsombyggnader under 
2009 har syftat till att göra miljöerna i 
och kring stationerna tryggare, säkrare 
och mer tillgängliga för alla resenärer. 
Anpassningen av stationer för personer 
med funktionsnedsättning inom 
projektet ”Stationer för alla” förbättrar 
möjligheterna även för barn att orien
tera sig och vistas säkert i stationsmiljön.

I Skåne har ett antal regionaltågs
stationer fått förlängda plattformar och 
förbättrad trafikinformation. I detta 
projekt har Banverket, Jernhusen 
och kommunerna samarbetat för att 

Barn och unga står för cirka en tredjedel av alla resor i kollektivtrafik och är en viktig målgrupp för järnvägssektorn.
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» Vid årsskiftet 2009/10 erbjöds  
kostnadsfri ledsagning vid 124 stationer. «

förbättra tillgängligheten för flera mål 
grupper, däribland barn och unga. 
Exempel på andra åtgärder på stationer 
är ledstänger på låg höjd i trappor och 
tydligare markering av hinder.

Även Vägverket och kommuner 
genom för åtgärder för att öka barns och 
ungas möjligheter att själva på ett säkert 
sätt använda järnvägstransportsystemet 
och vistas i trafikmiljöer. Detta eftersom 
barn och unga använder sig av vägar 
samt cykel och gångvägar för att ta sig 
till och från stationen eller resecentrumet.

Säkerhetsinformation
Barn och unga har en bristande trafik
mognad. Information om riskerna med 
järnvägen är därför viktig. Banverkets 
säkerhetsinformatörer har under 2009 
besökt 263 skolor och sammanlagt 
har cirka 36 500 elever informerats 
om järnvägens risker, men också om 
fördelarna med kollektivtrafiken som 
helhet. Under året har Banverket 

dessutom ökat bemanningen när det 
gäller skolinformation. 

Även trafikhuvudmän och operatö
rer har skolinformation. SL har under 
2009 besökt cirka 30 000 elever inom 
Stockholmsområdet. Dess utom har SL:s 
ombord och perrongpersonal genom
gått särskild utbildning i bemötandet av 
barn. Roslagståg AB har två informa
törer som besöker  mellanstadieelever i 
skolor i närheten till Roslagsbanan. 

Inhämtande av barns och ungas behov
För att skapa ett tillgängligt, tryggt och 
säkert kollektivtrafiksystem för unga 
måste deras kunskaper, erfarenheter och 
behov beaktas. Att barn och unga ska 
ha rätt att kunna påverka samhälls och 
trafikplaneringen är ett mål i den natio
nella strategin för barnkonventionens 
genomförande i Sverige.

För varje investeringsprojekt 
samlar Banverket in synpunkter från 
allmänheten genom samråd. I förstudier 

och utredningar utreds kontinuerligt 
 effekten av olika åtgärder för många 
grupper av resenärer. I en järnvägsut
redning för Norrbotniabanan har en 
barnkonsekvensanalys genomförts. I de 
två återstående järnvägsutredningarna 
för banan kommer barnkonsekvens
analyser att genomföras för respektive 
utredning. Arbetet påbörjas under 2010.

För projektet Gamla Uppsala kom
mer Banverket att ha en dialog med 
Uppsala kommuns kontor för barn och 
ungdom i planprocessen. Dessutom 
kommer en barnkonsekvensanalys 
att göras även här.  I Kirunaprojektet 
hålls gemensamma planeringsmöten 
med övriga deltagande parter där 
även tillgänglighet för unga diskuteras. 
Projektet har även ett samarbete med 
gymnasieskolan i Kiruna.

SL arbetar kontinuerligt med att 
bevaka att barns och ungas synpunkter 
och behov tas till vara, dels via ung
domsråd, dels via kundundersökningar 
för barn och unga. Dessutom inrättar 
SL så kallade barn och ungdomsråd för 
specifika projekt. Under 2009 har barn 
och ungdomsråd genomförts bland 
annat för barnens syn på ommöblering 
av tunnelbanans C6vagn och för atti
tyder bland unga till SL:s kampanj mot 
fuskåkande.

Biljetter och åldersgränser
Det är vanligt att järnvägsföretagen 
och trafikhuvudmännen har rabatter 
för barn. Barn under sju år reser oftast 
gratis i vuxens sällskap. Familjebiljetter, 
som innebär att en vuxen kan ta med sig 
ett eller flera barn som reser gratis, gör 
det möjligt för barnfamiljer att använda 
kollektivtrafiken för att ta sig till släkt 
och vänner eller fritidsaktiviteter. För 
barn över sju år erbjuds ofta lägre priser. 
Sjuårsgränsen gäller oftast också för 
att få resa på egen hand i trafikhuvud
männens trafik.  

Tillgänglighetsanpassningen av järnvägsfordon går framåt i rask takt.
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KVaLITET föR RESENÄRER 
OCh TRaNSpORTKöpaRE
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Kvalitet för resenärer och transportköpare 

För att järnvägstransportsystemet ska uppfattas som 

pålitligt och attraktivt krävs att tågen går och kommer 

i tid, att det är lätt att få information om res- och 

transportmöjligheterna och att trafikinformationen 

fungerar före, under och efter resan. I detta kapitel 

beskrivs järnvägssektorns arbete för en högre 

transportkvalitet 2009.

aNKOmSTpUNKTLIGhET OCh 
föRSENINGaR 2009
Punktlighet i form av ankomstpunkt
lighet och tågförseningstimmar totalt 
är ett sätt att mäta kvaliteten i järnvägs
transportsystemet. Punktligheten har ett 
mycket nära samband med kundnöjdhet 
och hur resenärer och transportköpare 
upplever järnvägstransportsystemets 
attraktivitet.

Punktligheten totalt ökade under 
året. Andelen tåg som anlände till sin 
slutstation med en försening på mindre 
än fem minuter var 90,9 procent, vilket 
är 1,2 procentenheter högre än 2008. 
Den totala ankomstpunktligheten låg 
under året på en relativt hög och stabil 
nivå, bortsett från i december. Orsaken 
var det extremt hårda vintervädret med 

bland annat rälsbrott och varmgång 
i hjullager på fordon, på grund av 
fastfrusna hjul. 

För persontrafiken uppgick 
punktligheten till 92,5 procent, vilket 
är 0,8 procentenheter högre än 2008. 
För godstrafiken var punktligheten 
78,3 procent, vilket är en ökning med 
1,8 procentenheter jämfört med 2008. 
Orsaken till låga punktlighetsgrader 
för godstrafiken i jämförelse med per
sontrafiken kan kopplas till en mängd 
faktorer, framför allt försenad avgång 
från terminal, problem med väglaget 
samt tåg som inte kan framföras med 
planerad hastighet. 

Snabbtågstrafikens punktlighet 
förbättrades med 7,1 procentenheter 
mellan 2008 och 2009. Förbättringen 

har delvis sin förklaring i det samarbete 
kring punktlighet som inleddes mellan 
SJ AB och Banverket 2008. Dessutom 
förbättrades punktligheten för pendel
tåg, regionaltåg och Arlanda Express. 
Diagram 19 och 20.

Punktligheten i spårvägen i Göteborg 
förbättrades något under 2009, från  
79,2 procent till 79,4 procent. Jämfört 
med 2005 har punktligheten ökat med 
cirka 7,5 procentenheter. I spårvägs
trafiken räknas punktligheten som  
att fordonet avgår inom intervallet  
30 sekunder före tidtabellstid till  
tre minuter efter tidtabellstid. Under 
2009 påverkades punktligheten av att 
spårvagnstrafiken lades om i samband 
med ett stort antal spårombyggnader,  
till exempel vid Viktoriabron.

DIAGRAM ��

Punktlighet persontåg, procent
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Punktlighet för olika trafiktyper 2007–2009 
(ankomstpunktlighet till slutstation), procent
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Den spårburna trafiken i Stockholms
området står för en stor del av det totala 
antalet resor med spårburen kollektiv
trafik. En ökad punktlighet i tunnelbane 
och pendeltågstrafiken ger därför ett 
stort bidrag till en ökad transportkvalitet 
för resenärerna. Punktligheten i tunnel
banetrafiken uppgick 2009 till 94,6 
procent, vilket är en ökning med 0,5 
procentenheter jämfört med 2008 och 
1,9 procentenheter jämfört med 2007. 
Punktligheten för de lokala spårburna 
systemen, det vill säga Roslagsbanan, 
 Lidingöbanan, Tvärbanan, Nockeby
banan och Saltsjöbanan, var under  
2009 över 90 procent i genomsnitt. 

De totala förseningarna i tågtrafiken 
uppgick 2009 till 88 603 timmar, vilket 
är 1,0 procentenhet lägre än 2008. Detta 
trots att förseningsnivån i december var 
långt över det normala. Diagram 21.

KRafTSamLINGaR föR öKad 
pUNKTLIGhET 
Sedan år 2000 har trafiken ökat kraftigt. 
Den ökade trafiken medför att det blir 
trångt på spåren och att systemet blir 
känsligare för störningar, med punktlig
hetsproblem som följd. Särskilt känsligt 
är järnvägssystemet inom och omkring 
storstadsregionerna. För att skapa ett 
robustare järnvägssystem har Banverket, 
tillsammans med tågoperatörerna, 
sedan 2007 arbetat med åtgärdspaket 
benämnda kraftsamlingar. Fokus i 
kraftsamlingarna ligger på åtgärder som 
snabbt ger resultat. 

Kraftsamling öresund
Målet för Kraftsamling Öresund är att 
antalet förseningstimmar ska ha minskat 
med 25 procent vid slutet av 2010 
jämfört med 2007 års utfall. Genom 
nära 40 åtgärder satsar Banverket, SJ 
AB, Skånetrafiken, Green Cargo och 
Branschföreningen Tågoperatörerna 
tillsammans för att nå målet.

Utbyggnaden av Citytunneln har 
under året medfört stora utmaningar 
för arbetet i kraftsamling Öresund. 
När Malmö central byggs om halveras 
nämligen antalet spår, från tolv till sex. 
Samtidigt är cirka 90 procent av trafiken 
kvar. Trots kapacitetsminskningen 
har avgångspunktligheten ökat från 
77,5 procent 2008 till 82,2 procent 
2009. Dock har ankomstpunktligheten 
minskat från 89,8 procent 2008 till 86,6 
procent 2009. Diagram 19.

Under 2009 har projektet fokuserat 
på att sätta i gång och genomföra de 
åtgärder som togs fram under 2008. 
För Banverkets del har samtliga 26 
investeringsprojekt startats under året. 

Av dessa har nio färdigställts. Vidare har 
ett antal drift och underhållsåtgärder 
påbörjats. I Malmöområdet har spår
patruller och den förkortade inställelse
tiden för felavhjälpning gett effekt i form 
av färre antal fel och dessutom snabbare 
avhjälpning av de fel som ändå uppstått.

Kraftsamling Väst
Punktligheten för tågtrafiken i Västsverige 
försämrades drastiskt åren 2002–2007. 
Därför arbetar Banverket, SJ AB, Väst
trafik, Veolia Transport, Green Cargo, 
Branschföreningen Tågoperatörerna 
och Göteborgs Hamn för att förbättra 
punktligheten. Målet är att halvera 
antalet försenade tåg och antalet för
seningstimmar, med utgångspunkt  
från december 2007. 

Under 2009 har nära hälften av de 
50 planerade åtgärderna genomförts. 
Exempel är förstärkt underhåll, spår
patruller som snabbt kan laga fel i an  
läggningen, att operatörerna stänger 
dörrarna 30 sekunder före avgång och 
att signalsystem och växlar byts ut för 
bättre flyt i trafiken. Under året har 
dessutom kraftförsörjningen på Göte
borgs central förbättrats. 

År 2009 började mycket bra för tåg
trafiken i västra Sverige. Under januari–
maj var 95 procent av regional och 
pendeltågen i tid. Det är den bästa note
ringen under hela 2000talet. På årsbasis 
var ankomstpunktligheten till Göteborgs 
central 90,8 procent (89,3). Diagram 19. 

I juni genomfördes en enkät som visade 
 att sammantaget upplevde 89 procent av 
resenärerna att tågen alltid eller oftast är 
punktliga. Det är en förbättring jämfört med 
mätningen i oktober 2008 då 86 procent 
av resenärerna var av den uppfattningen. 

DIAGRAM ��

Tågförseningar per månad 2007–2009 samt medel, 
min och max 1999–2008, antal störningstimmar
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Kraftsamling Stockholmmälardalen
Infrastrukturen i Stockholmsområdet 
har under många år varit mycket 
ansträngd. Därför har Banverket, SJ AB 
och SL tagit fram ett åtgärdsprogram 
med 44 åtgärder som genomförs under 
2007–2011. I september 2009 var 31  
av 44 åtgärder genomförda, vilket är  
i linje med planen. Målet är att antalet 
förseningstimmar för resenärerna  
ska halveras från 2006 till 2010, från 
cirka 4,5 miljoner timmar per år till  
2,3 miljoner timmar.

Under 2009 har åtgärderna inom 
kraftsamlingen bland annat omfattat 
nyanläggning (till exempel dubbelspår 
mellan Nykvarn och Ryssjöbrink på 
Svealandsbanan), drift och under
hållsåtgärder och effektivisering i 
signalsystemet. För SJ AB och SL har 
två områden varit i fokus: dels tågens 
tekniska kvalitet, dels trafikplaneringen. 

Ankomstpunktligheten ökade 
för persontågen till Stockholm: 93,8 
procent jämfört med 92,6 procent 2008. 
För SLtrafiken i rusningstid ökade 
punktligheten från 77,5 procent till 81,4 
procent. Diagram 19.

fySISKa åTGÄRdER på OCh 
KRING BaNaN
Träd som faller över spår samt spårhalka 
kan orsaka allvarliga driftstörningar, med 
skador på bana och fordon samt förse
ningar som följd. Med 20 meter mätt från 
spårets mitt satsar Banverket på att skapa 
en trädsäkrad zon utmed cirka 500 mil 
järnväg som betraktas som strategiskt 
viktig för landets transportförsörjning.

Under 2009 har arbetet med träd
säkring hållit en hög takt, och projektet 

beräknas vara slutfört 2012. Hittills har 
cirka 180 mil järnväg trädsäkrats och 
effekterna har redan börjat märkas. Till 
exempel har antalet tågförseningsminuter 
på grund av nedfallande träd minskat 
med 25 procent. Under 2009, sedan 
sträckan Stockholm–Malmö trädsäkrats, 
har ingen försening på grund av ned
fallande träd registrerats på sträckan. 
Ytterligare en effekt av trädsäkringen 
är att risken för spårhalka minskar, 
eftersom det inte hamnar lika mycket 
löv på spåret. 

För att förebygga spårhalka läggs en 
friktionspasta ut på rälsen för att tåghjulen 
ska få bättre fäste. Banverket lägger sedan 
några år tillbaka sådan pasta på vissa 
sträckor, men det var först 2009 som 
metoden började användas storskaligt. 
Under en mätperiod under 2008 var 
tågtrafiken försenad med omkring 370 
timmar på grund av spårhalka. Under 
2009 var motsvarande siffra 250 timmar.

RESENÄRERNaS SyN på 
 KOLLEKTIVTRafIKENS KVaLITET
Kollektivtrafikbarometern 2009 visar 
på en allmän nöjdhet på 67 procent för 
resenärerna. Det är en ökning med en 
procentenhet jämfört med 2008. Trenden 
över en tioårsperiod pekar svagt uppåt. 
Nöjdheten med SL:s trafik var hösten 
2009 76 procent. Det är det högsta vär
det sedan 2000 då mätningarna startade. 

Resenärernas betyg på kvalitet och 
prisvärdhet
Resultaten av Kollektivtrafikbarometern 
2009 visar att resenärerna upplever 
kvaliteten i kollektivtrafiken som bättre 
jämfört med tidigare år, detta utifrån 

betygen på kvalitetsfaktorer som 
snabbhet, pålitlighet och trygghet.

60 (56) procent av resenärerna 
upplever att det går snabbt att resa kol
lektivt och 61 (60) procent anser att kol
lektivtrafiken är pålitlig, det vill säga att 
de kan lita på att komma fram i tid. Hela 
77 (74) procent av resenärerna anser att 
det är tryggt att resa kollektivt. 

Kollektivtrafikens prisvärdhet får 
däremot riktigt dåligt betyg. Endast 46 
(47) procent av resenärerna och 39 (40) 
procent av allmänheten tycker att det är 
prisvärt att resa kollektivt. Trenden är 
nedåtgående när det gäller frågan om 
prisvärdhet. 2006 och 2007 var resenä
rernas nöjdhet 49 procent. 

När det gäller service och bemötande 
samt skötsel av fordon och hållplatser/
stationer får dock kollektivtrafiken 
relativt goda betyg.

Trafikinformationen kan bli bättre
Resenärernas nöjdhet med trafikinforma
tionen är viktig och påverkar den totala 
nöjdheten med resan. Antalet resenärer 
är många fler i dag än för tio år sedan 
och det är nya grupper av resenärer. 
Kraven på relevant, korrekt och snabb 
trafikinformation har ökat, samtidigt 
som nya tekniska lösningar gör det 
möjligt att leverera och ta emot trafik
information.

För att kunna följa hur resenärerna 
upplever den trafikinformation som 
Banverket tillhandahåller har verket 
mellan 2006 och 2009 genomfört årliga 
nöjdhetsundersökningar på nio statio
ner. 2009 års mätning visar på ett högre 
nöjdkundindex än 2007 och 2008. De 
informationskanaler som får högst betyg 
är plattformsskyltar och flertågsskyltar. 
Högtalarna får lägst betyg. Mätningen 
visar också att det finns ett missnöje 
med den information som ges i samband 
med förseningar. Framför allt saknas 
tillförlitliga prognoser om när ett tåg 
väntas avgå eller ankomma. Tabell 5.

Även i kollektivtrafiken som helhet 
är resenärernas betyg på trafikinforma
tionen dåligt, särskilt vid förseningar 
och stopp. Kollektivtrafikbarometern 
2009 visar att endast 26 (25) procent av 
resenärerna är nöjda med den informa
tion som ges vid förseningar och stopp 
i trafiken.

TaBEll 5

Nöjdkundindex för Banverkets trafikinformation 20072009 

NKI 2007 NKI 2008 NKI 2009

Nöjdhet med Banverkets kanaler 47 48 48

Nöjdhet med tydlighet i informationen 50 52 55

Nöjdhet med tillförlitlighet i informationen 44 43 48

Övergripande nöjdhet med trafikinformationen 50 49 55

Totalt NKI 48 48 52
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Under 2009 har Banverket utvecklat 
”Resenärsrespons” som är ett nytt sätt 
att följa upp Banverkets trafikinforma
tion. Fyra geografiskt spridda svars
paneler med intresserade tågresenärer 
har via webbenkäter fått svara på frågor 
och framföra synpunkter.  Syftet med 
Resenärsrespons är att genom mer 
 frekventa mätningar få bättre infor
mation om resenärernas synpunkter, 
vilket kan leda till snabbare åtgärder  
och därmed ständiga förbättringar  
för resenärerna.

Under 2010 kommer ett nytt utrops 
 system att införas. Det nya utrops
systemet kommer att använda så kallad 
talsyntes vilket innebär att ljudkvaliteten 
förbättras. Ett pilottest i Hallsberg är 
planerat under det första halvåret 2010 
för att därefter successivt införas i hela 
landet.

RESENÄRERS RÄTTIGhETER
Avregleringarna av järnvägsmarknaden 
leder till att resetjänster som tidigare 
tillhandahölls av offentliga aktörer nu 
i stor utsträckning tillhandahålls av 
privata konkurrerande aktörer, på  
både lokal, regional, nationell och 
internationell nivå. Därför bedrivs 
arbete såväl nationellt som på EUnivå 
med att skapa gemensamma regelverk 
för resenärernas rättigheter.

Ny lagstiftning om resenärernas 
 rättigheter
Transporter är en del av EU:s gemen
samma marknad. Kommissionen har 
betonat att en öppen marknad inte är 
fullständigt genomförd förrän rese
närerna kan dra maximal fördel av den. 
Enligt kommissionen har väl fungerande 
resenärsrättigheter en avgörande bety
delse för att säkerställa att avregleringen 
leder till faktiska valmöjligheter mellan 
trafikslagen. EU bedriver därför ett 
arbete för att stärka resenärernas rättig
heter och lägga fast en grundnivå för 
trafikens kvalitet inom alla trafikslag och 

inom och mellan alla medlemsstater.
Den 3 december 2009 trädde EU  
förordningen om rättigheter och 
skyldigheter för tågresenärer i kraft. 
Förordningen innehåller bland annat 
regler om rätt till assistans och kom
pensation vid förseningar och inställda 
tåg. Frågan om assistans (ledsagning) 
redovisas i kapitlet ”En kollektivtrafik 
tillgänglig och användbar för alla”.

Förordningen är främst inriktad 
mot längre resor, och det finns vissa 
möjligheter att undanta lokal och re
gional kollektivtrafik från EGrätten, 
för att på nationell nivå besluta om 
lämpliga regler. Frågan om en nationell 
lag om resenärers rättigheter i lokal och 
regional kollektivtrafik har därför utretts 
under 2009. Utredaren lämnade sitt 
förslag till regeringen den 1 oktober.

Utredaren föreslår bland annat att 
skyldigheter införs för transportörer 
och stationsförvaltare eller motsvarande 
att tillhandahålla viss information. 
Det gäller exempelvis information om 
fordonens och bytespunkternas tillgäng
lighet och information om störningar.

Dessutom föreslår utredaren att 
resenären ska ha rätt till ersättning 
för resa med annan transportör eller 
taxi när trafiken är mer än 20 minuter 
försenad från avresetidpunkten. En 
resenär vars ankomsttid är försenad 
med mer än 60 minuter ska ha rätt till 
ersättning med det dubbla biljettpriset. 
I lagförslaget finns även regler för 
klagomål och tillsyn samt sanktioner för 
lagens efterlevnad.

Lagförslaget är anpassat till rese
närernas behov i lokal och regional 
kollektivtrafik och omfattar buss, båt, 
spårvagn, tunnelbana och tåg. Resenärer 
i lokal och regional kollektivtrafik får 
därmed lika rättigheter oavsett vilket 
trafikslag resenären väljer. För att lag
förslaget som det nu är formulerat ska 
kunna beslutas av riksdagen krävs dock 
först att EUförordningar om rättigheter 
för buss, respektive båtpassagerare 

beslutas och att undantagsmöjligheterna 
inom dessa även gäller lokal och regio
nal trafik. Dessutom måste regeringen 
besluta om undantag från EGrätten när 
det gäller den trafiken. 

Ersättning till resenärer vid förseningar
Alla trafikhuvudmän och flera tågopera
törer har redan i dag ersättningssystem 
för resenärer som drabbats av förseningar 
och andra fel i trafiken. I trafikhuvud
männens trafik är det normalt att en 
resenär får ersättning, antingen kontant 
för ersättningsresa med taxi eller egen 
bil eller ny kostnadsfri resa vid annat 
tillfälle, om resenären blir eller bedömer 
att bli minst 20–30 minuter försenad till 
sitt resmål på grund av att trafikhuvud
mannens operatör brister i sitt åtagande.

I järnvägsföretagens egen trafik är  
det normalt att resenären får ersättning  
i form av värdebevis eller kontanter  
i olika nivåer beroende på förseningens 
storlek i relation till restiden. 

TRaNSpORTKöpaRNaS 
 NöJdhET mEd JÄRNVÄGEN
Green Cargos mätningar mellan 2003 
och 2008 visar på ett nöjdkundindex 
som ligger relativt stabilt kring 70 av 
100. Mätning 2008 visar på ett relativt 
bra betyg för leveransprecision, service
vilja, bemötande och företagets förmåga 
att hjälpa transportköparna att uppfylla 
sina kundkrav. 

Transportköparnas nöjdhet med 
Banverket har ökat mellan de mätningar 
som har gjorts 2005 respektive 2009. 
Vid mätningen 2009 framkom att  
37 (29) procent av transportköparna 
instämde i påståendet att ”Banverket  
är kundorienterat”. För påståendet 
”Banverket är aktiva” var 58 (12) pro 
cent av de tillfrågade transportköparna 
positiva eller mycket positiva. 

» Det bedrivs arbete såväl nationellt som på EUnivå  
med att skapa regelverk för resenärernas rättigheter. «
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aTTRaKTIVa OCh TILLGÄNGLIGa 
ByTESpUNKTER
Tillgänglighet till stationer
En förutsättning för att kollektivtrafiken 
ska vara en naturlig del i medborgarnas 
resor är hög tillgänglighet till attraktiva 
och effektiva bytespunkter. 

Uppgifter från 2004 visar att omkring 
40 procent av landets befolkning hade 
sin bostad inom två kilometers avstånd 
från en järnvägsstation. 73 respektive  
78 procent av befolkningen hade 
tillgång till en järnvägsstation inom ett 
avstånd av 10 respektive 15 kilometer. 

Antalet stationer och hållplatser med 
resandeutbyte har ökat mellan 2004 
och 2009, från 561 till 615 stycken. Till
gängligheten till en järnvägsstation bör 
således ha ökat under de senaste åren. 

attraktiva bytespunkter
För järnvägen är stationen resenärens 
ingång till järnvägstransportsystemet. 
Stationens utformning och funktioner 
har stor betydelse för tillgängligheten. 
För att attrahera nya kollektivtrafik
resenärer är det viktigt att minimera 
möjliga barriärer.

Ett resecentrum är en samordning 
av trafik och service i och omkring en 
järnvägsstation. Begreppet innefattar tåg, 

buss, taxi och bilparkering. Syftet med 
ett resecentrum är att underlätta resenär
ernas övergång mellan olika trafikslag. 
Ett resecentrum skapar förutsättningar 
för en förbättrad kollektivtrafik och gör 
det lättare för individen att pendla till 
arbetet och välja bostadsort, utbildning 
och fritidsaktiviteter. Ett resecentrum 
förbättrar även möjligheterna för före
tagen att rekrytera arbetskraft.

Många kommuner arbetar för ökad 
tillgänglighet och ökat kollektivt resande 
genom att utveckla resecentrum. I flera 
fall är resecentrum en del av ett större 
stadsutvecklingsprojekt. Banverket har 
under året varit delansvarigt för ett 
antal projekt, till exempel resecentrum 
i Uppsala, Karlskrona, Nybro och 
Frövi. Andra åtgärder som Banverket 
medverkat till genom medfinansiering är 
upprustning av stationer och installation 
av nytt biljettsystem i tunnelbanan  
i Stockholm, anpassning av spårvagns
stationer i Göteborg och byggande av en 
planskild korsning på Roslagsbanan.

I projekten Stationer för alla och 
Attraktiva stationer arbetar sektorns 
aktörer för att göra stationer och rese
centrum tillgängliga för alla resenärer, 
trygga och säkra samt mer attraktiva 
som bytespunkter och samlingsplatser. 

För att få en tydligare bild av hur resenärer 
och besökare upplever stationerna genom
för Jernhusen sedan 2008 så kallade 
nöjdresenärsundersökningar (NRI). 
Undersökningarna ligger till grund för 
prioriteringar för att öka nöjdheten hos 
resenärer och besökare på stationerna. 

KOLLEKTIVTRafIKENS 
 aTTRaKTIVITET
Kollektivtrafiken har flera produkt
fördelar jämfört med biltrafiken, till 
 ex empel att man själv slipper vara 
delaktig i trafiken och att man undviker 
stress genom att åka kollektivt jämfört 
med att åka bil. Dessa konkurrens 
fördelar får emellertid betydelse först 
när de grundläggande kraven på 
tillförlitlighet och kvalitet är uppfyllda. 

En undersökning från 2008 visar 
att 40 procent av svenska arbetstagare 
hellre tar bilen än kollektivtrafiken till 
jobbet. Undersökningen visar också att 
svenskarna använder kollektivtrafiken  
i mindre grad än övriga studerade 
länder i Europa. För att få fler att se kol
lektivtrafiken som en naturlig del i det 
dagliga resandet behöver kollektivtrafik
sektorns aktörer göra det så enkelt som 
möjligt att resa kollektivt samt stärka 
kollektivtrafikens attraktivitet.

Huvuddelen av personresorna sker med bil och 

dessa resors roll för att skapa tillgänglighet är 

viktig. Samtidigt är det viktigt att det finns flera 

färdmedel av god kvalitet för ökad tillgänglighet 

och valfrihet. Med en attraktiv kollektivtrafik och 

en ökad cykeltrafik finns förutsättningar att öka 

tillgängligheten och bidra till att uppfylla andra 

transportpolitiska mål, däribland miljö och hälsa. 
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Att avgångstiderna passar behoven  
är en förutsättning för att man ska 
kunna resa kollektivt. Under 2009  
var resenärernas nöjdhet med avgångs
tiderna i kollektivtrafiken 60 procent. 
Det är en ökning med 4 procentenheter 
jämfört med 2008, enligt uppgifter från 
Kollektivtrafikbarometern.

När det gäller kollektivtrafikens 
relevans, det vill säga hur väl kollektiv
trafiken kan användas för de flesta 
resor som man gör, instämmer 59 (54) 
procent av resenärerna och 43 (38) av 
allmänheten.

När det gäller hur lätt det är att köpa 
biljetter och kort har utvecklingen dock 
gått åt motsatt håll. År 2009 ansåg 66 
procent av resenärerna och 58 procent 
av allmänheten att det var lätt att köpa 
biljetter och kort. Det är en minskning 
med tre procentenheter för både 
resenärerna och allmänheten jämfört 
med 2008. Här finns en betydande 
utvecklingspotential. Diagram 22.

Kollektivtrafikens produktfördelar är, 
grovt förenklat, att restiden kan använ
das för arbete, studier eller vila, och att 
man slipper delta i trafiken som bilist. 

Andelen resenärer som anser att 
restiden kan användas för arbete, studier 
eller vila var 60 (58) procent 2009. 
Motsvarande uppgift för allmänheten 
var 53 (53) procent.

Andelen resenärer som anser att man 
undviker stress när man åker kollektivt 
eftersom man slipper delta i trafiken 
som bilist var 64 (61) procent 2009.  
64 (62) procent av resenärerna och  
52 (50) procent av allmänheten instämde 
2009 i frågan att det finns fördelar med 
att åka kollektivt jämfört med att åka bil. 
Diagram 23.

Nya betalningslösningar gör det enklare 
att åka kollektivt
En förutsättning för att kollektivtrafiken 
ska kunna ta marknadsandelar från 
biltrafiken är att det är enkelt att 
betala sin resa, oavsett vilken eller vilka 
transportörer man ska resa med. Flera 
trafikhuvudmän, till exempel Östgöta
trafiken, Länstrafiken i Kronoberg och 
Skånetrafiken, har under 2009 infört 
nya betalsystem för att göra det enklare 
för resenärerna. I flera fall har möjligheter 
att ladda resekort via Internet införts.

Svensk Kollektivtrafik har tagit 
initiativ till ett arbete med att införa 
Resekortet – ett samordnat resekort som 
gör det möjligt att resa med lokal och 
regionaltrafik över läns och landsgräns 
på ett och samma kort, oavsett vem 
som har gett ut kortet. Syftet är att 
göra kollektivtrafiken mer attraktiv för 
resenärerna genom ett bekvämt och 
enhetligt sätt att betala resan. Resekortet 

kräver att betalsystemen byggs utifrån 
en gemensam teknisk plattform och att 
systemen kan utbyta information med 
varandra. Det är Resekortet i Sverige AB 
som samordnar och driver på utveck
lingen av betalsystemen. 

I december 2009 började SJ AB sälja 
årskort med så kallat resplustillägg. Med 
resplustillägget finns nu möjligheten att 
resa med läns och tätortstrafik i hela 
Sverige under ett år på de sträckor där 
länstrafikbolagens periodkort gäller.

KOmBINERadE RESOR mEd 
CyKEL OCh TåG
Cykelns roll i det hållbara transport
systemet har från politiskt håll betonats 
mer och mer under de senaste åren.  
I propositionen Moderna transporter 
(prop. 2005/06:160) lades etappmålet 
om att cykeltrafikens andel av 
antalet resor bör öka, särskilt i tätorter. 
Dessutom bör Banverket verka för att 
förbättra möjligheterna till kombinerade 
resor med cykel och tåg. I propositionen 
Framtidens resor och transporter (prop. 
2008/09:35) framhålls att cykeln är ett 
transportmedel med många fördelar och 
att åtgärder som leder till ökat resande 
med cykel därför bidrar till att nå ett 
flertal samhällsmål.

Järnvägssektorns arbete med att 
förbättra möjligheterna för en ökad 
cykeltrafik handlar dels om att vidta 
fysiska åtgärder kring stationer och 
bytesplatser för att underlätta att cykeln 
kan användas som en del i hela resan, 
dels om att öka utbudet av transporter 
där cykeln kan tas ombord på fordonet.

Frågan om vem som ansvarar 
för tillgången till och underhållet 
av cykelparkeringar i anslutning till 
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järnvägsstationer, hållplatser och rese
centrum har varit otydligt formulerad 
i plan och bygglagen. Regeringen gav 
därför i juni 2009 Boverket i uppdrag 
att utarbeta en vägledning för hur 
cykelparkering ska beaktas i den fysiska 
planeringen så att andelen cykeltrafik 
ökar och kombinerade resor med cykel 
och kollektivtrafik underlättas. Upp
draget redovisades i december 2009.

fysiska åtgärder för ett ökat 
 cykelresande
En åtgärd som anses påverka möjlig
heterna för ett ökat cykelresande är 
cykelparkeringar och cykelförvaring 
på stationer. I Ösmo har Nynäshamns 
kommun, SL och Banverket byggt om 
stationen under 2009. I ombyggnaden 
ingick bland annat nya cykelparkeringar.

Intill Älvsjö station planeras för ett 
cykelparkeringshus med möjlighet att ta 
emot uppemot 250 cyklar. Under 2010 
öppnar Citytunneln i Malmö med 
ett  cykelgarage vid den nya stationen 
Triangeln. Dessutom får Malmö central 
ett underjordiskt cykelgarage. I Göteborg 
planeras för en ny cykelparkering med 
plats för 300 cyklar vid Göteborgs central. 

Cykel på tåg
Cykeltransporter på tåg är tillåtna bland 
annat på Skånetrafikens tåg, Öresunds
tågen, Västtrafiks pendeltåg, vissa av 
SL:s tåg och i Tåg i Bergslagens trafik. 

SJ AB tillåter cykeltransporter på vissa 
intercitytåg under sommarmånaderna. 

Antalet järnvägsföretag och trafik
huvudmän som har som policy att tillåta 
resenärerna att ta med cykeln på tåget 
har ökat under 2009, från 12 till 13. Det 
är dock inte möjligt att redovisa det totala 
antalet resor där cykeln kan tas med på 
resan. För de flesta järnvägsföretag och 
trafikhuvudmän gäller möjligheten att 
ta med cykeln dygnet runt, året runt. 
Några av dem undantar rusningstrafik. 
När det gäller kostnaden är det praxis 
att en viss avgift tas ut för cykeln. Var 
cykeln förvaras beror på fordonstypen. 

Resenärernas inställning till cykel på 
tåg har undersökts under 2009 inom 
ramen för ett forskningsprojekt där 
inställningen till cykel på tåg under
söktes genom intervjuer och enkäter 
på Skånetrafikens tåg. Av de tillfrågade 
ansåg 88 procent att det är mycket eller 
ganska positivt att man kan ta med 
cykeln på tåget inom Skånetrafiken och 
på Öresundståg. 22 procent av de in
tervjuade resenärerna hade någon gång 
under det senaste året tagit med cykeln 
på tåget. Bland dessa var det vanligast att 
man bara gjort det någon enstaka gång. 
Undersökningen visar också att väldigt 
få resenärer blev störda av ”annan 
resenär med cykel”, jämfört med andra 
vanliga störningsmoment, till exempel 
”otillräcklig bagageförvaring” och ”andra 
resenärers samtal”.

I december 2009 trädde EUförord
ningen om tågresenärers rättigheter 
och skyldigheter i kraft. Där uttalas att 
järnvägsföretagen ska möjliggöra för 
resenärer att ta med cykeln på tåget 
om cykeln är lätt att hantera, om det 
inte påverkar trafiken negativt och 
om vagnarna tillåter detta. Där det är 
lämpligt ska en avgift kunna tas ut. 
Denna reglering kan förväntas påverka 
utvecklingen mot ökade möjligheter att 
kombinera resor med cykel och tåg.

Internationell jämförelse
I många andra europeiska länder finns 
goda möjligheter att ta med cykeln på 
tåget. I Tyskland är cykeltransport tillåten 
på de flesta regionaltåg och också på 
många fjärrtåg, men inte på snabbtågen 
ICE. Det är dock möjligt att ta med 
 cykeln på vissa av snabbtågen i Frankrike. 
I Danmark kan cykeln tas med på de 
flesta tåg. 

Schweiz är föregångslandet i Europa 
när det gäller cykel på tåg. Cykeltrans
port är nämligen tillåten på i princip 
alla linjer i landet, oavsett operatör. En 
mycket stor mängd tåg har särskilda 
utrymmen för cyklar. Dessutom finns 
möjlighet att hyra cykel vid över hundra 
järnvägsstationer. Cirka tio procent av 
de resenärer som reser regelbundet med 
tåg nyttjar möjligheten att ta med sig 
cykeln på tåget minst en gång per år. 
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dödadE OCh SKadadE  
I SpåRBUREN TRafIK
Det är mycket ovanligt att resenärer dödas i spårburen trafik. 
Ingen resenär har under de senaste åren omkommit till följd av 
urspårning, kollision eller brand. De dödsfall och allvarliga skador 
som ändå inträffar i den spårburna trafiken handlar i de flesta fall 
om personpåkörningar och plankorsningsolyckor. De som dödas 
eller skadas har till största del befunnit sig på spåren utan tillstånd. 
Det handlar människor som tar genvägen över spårområdet, leker 
i spårmiljön eller har avsikten att begå självmord.

Under 2009 dödades 33 (30) personer i spårtrafiksystemet 
exklusive självmord, och 47 (50) skadades allvarligt. Antalet 
självmord var 61 (81). När det gäller självmord finns alltid en 
eftersläpning för polisrapporteringen. Därför är uppgifterna 
för 2009 ännu osäkra. Mätt som femårigt rullande medelvärde 
var antalet dödade och allvarligt skadade totalt 150 (150).

Inom järnvägen dödades 25 (24) personer exklusive 
självmord, och 35 (35) personer skadades allvarligt. Antalet 
självmord var 57 (76).

Inom spårvägen dödades 3 (1) personer, och 10 (10) skadades 
allvarligt. Inga självmord inträffade under 2009. Att antalet 
allvarligt skadade i spårvägstrafiken är så pass högt beror på 
att spårvagnarna till stor del delar infrastruktur med väg och 
cykeltrafik samt fotgängare. 

I tunnelbanetrafiken inträffade 5 (5) dödsfall exklusive själv
mord och 2 (5) personer skadades allvarligt. Antalet självmord 
var 4 (5). Diagram 24, 25, 26.

På det järnvägsnät som Banverket förvaltar, och där uppgift 
om kön har rapporterats, var fördelningen att 36 (28) kvinnor 
och 42 (59) män dödats, inklusive självmord. Under året har 
7 (7) barn dödats på det järnvägsnät som Banverket förvaltar, 
varav 4 (4) var konstaterade självmord. 2 (1) barn skadades 
allvarligt. De vanligaste dödsorsakerna när det gäller barn  
är påkörningar och elolyckor. 

Spårburen trafik omfattas liksom alla andra 

trafikslag av nollvisionen. Järnvägen är ett mycket 

säkert trafiksystem som omgärdas av en mängd 

säkerhetsbestämmelser. De dödsfall och skador som 

ändå inträffar i järnvägssystemet beror i huvudsak  

på att personer olovligt befinner sig på spåren.

DIAGRAM ��
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påkörningar i spår
Påkörningar inträffar ofta i eller i närheten av tätorter, på 
platser som är undanskymda och där den omgivande miljön 
inte skapar tillräckliga hinder för människor att ta sig upp 
på spåren. Av det totala antalet dödade i järnvägstransport
systemet 1998–2009 var 71 procent självmord.

Det inträffar också olyckor när människor av andra 
 anledningar befinner sig på spåret. Det handlar då oftast  
om personer som tar genvägen över spåren. Kartläggningar 
som Banverket genomfört i Stockholmsområdet visar att 
det till största delen är arbetspendlare som gör sig skyldiga 
till obehörigt spårbeträdande. Av antalet dödsfall exklusive 
 självmord under 1998–2009 var 19 procent orsakade av 
obehörig vistelse i spåret.

Under 2009 dödades 20 (20) personer på järnvägen till följd 
av påkörningar. I spårvägssystemet dödades 2 (1) personer. 
Motsvarande uppgift för tunnelbanan var 5 (5) personer, ex
klusive självmord. Samtliga uppgifter för 2009 är preliminära.

Åtgärderna mot personolyckor har fortsatt under 2009 
genom att Banverket på olika sätt försöker förhindra obehörigt 
spårbeträdande, dels genom kameraövervakning och upp
sättning av stängsel på utsatta platser, dels genom information 
till skolungdomar och allmänheten. Utöver detta finansierar 
Banverket ett forskningsprojekt som syftar till att undersöka 
attityder hos dem som passerar spåret på olovliga ställen. För 
att prova olika metoder för att förhindra obehörigt spårbeträ
dande på och intill pendeltågsstationer har Banverket också 
startat ett pilotprojekt i Upplands Väsby tillsammans med 
ATrain AB och SL.

En provanläggning för kameraövervakning av spårområdet 
har installerats i Aspedalen mellan Göteborg och Alingsås. 
Kamerorna aktiveras av detektorer och är kopplade till en 
övervakningscentral. Resultatet hittills visar på att kamerorna 
i sig inte hindrar personer från att passera spårområdet, trots 
vetskapen om dessa.

På fyra stationer – Hallsberg, Västerås, Arboga och Söder
tälje – har Banverket inlett ett prov med att sätta upp kameror 
för att övervaka säkerheten på perronger när tåg passerar. 
Syftet är att med hjälp av trafikinformatörerna få bättre kvalitet 
i trafikinformationen (utrop) samt en större säkerhet när det 
gäller passerande tåg (utrop av varning).

plankorsningsolyckor
Platser där järnväg och väg korsar varandra i samma plan 
benämns plankorsningar. Olyckor i plankorsningar är  
tragiska i sig, men utgör också ett hot mot tågresenärernas 
säkerhet. Banverket arbetar systematiskt med att slopa 
plankorsningar. I de plankorsningar som finns kvar  
förbättras trafikmiljön så att korsningen ska ha minst  

samma standard som vägen i övrigt. Dessutom byggs 
 plankorsningar om så att tunga fordon inte ska fastna,  
och där detta inte är möjligt sätter man upp varningsmärken. 
Under 2009 har elva plankorsningar försetts med ökat  
skydd och 48 stycken har slopats eller stängts. En ny plan
korsning har byggts.

Antalet plankorsningsolyckor i den spårburna trafiken 
uppgick 2009 preliminärt till 41 (44). Minskningen av antalet 
olyckor kan bero på att transportarbetet minskade under 
året. Mätt som femårigt rullande medelvärde uppgick antalet 
olyckor till 44 (47) stycken. Diagram 27.

Av olyckorna på det järnvägsnät som Banverket förvaltar 
inträffade tolv stycken vid plankorsningar med någon form  
av vägskyddsanordning. Av dessa var fyra korsningar utrus
tade med bommar. I plankorsningsolyckorna i järnvägs 
trafiken omkom 5 (4) personer under 2009. 

OLyCKOR mEd fORdON I SpåRBUREN TRafIK
Enligt preliminära uppgifter för 2009 inträffade 39 (57)  
olyckor med järnvägsfordon. Det handlar då främst om 
 kollisioner och urspårningar. 35 (54) av dessa olyckor in
träffade i järnvägstrafik, 3 (2) i spårvägstrafik och 1 (1)  
i tunnelbanan. Trenden för olyckor med järnvägsfordon  
är utifrån ett femårigt medelvärde fallande. Mätt som ett 
 femårigt rullande medelvärde minskade fordonsolyckorna 
från 84 under 2008 till 78 under 2009. En orsak till det 
 minskade antalet olyckor är att olycksbegreppet har om
definierats. Inga järnvägsolyckor med utsläpp av farligt gods 
har inträffat under året.

De olyckor där resenärer löper risk att dödas eller skadas 
är främst kollisioner och urspårningar. Även om dessa olyckor 
är ganska ovanliga kan de få stora konsekvenser när det gäller 
antalet dödade och skadade. Därför arbetar järnvägssektorn 
med åtgärder för att minska riskerna. 

» Under året har Banverkets skolinformatörer informerat  
cirka 36 500 elever om säkerhet på järnväg. «

Stängsling på utsatta platser är ett sätt att förhindra obehörigt spårbeträdande.
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åtgärder för att undvika kollisioner och urspårningar
Med detektorer upptäcks fordonsskador som kan orsaka 
urspårningar. Under 2009 har utbyggnaden och utbytet av 
detektorsystem fortsatt. Det pågår också ett införande av detek
torer för olika typer av hjulskador (hjulplatta, krossår, ovalt hjul).

ERTMS (European Rail Traffic Management System) är 
ett gemensamt trafikstyrningssystem för Europa. Det syftar 
till att skapa förutsättningar för gränsöverskridande tågtrafik 
med  bibehållen eller förbättrad säkerhet. ERTMS är under 
införande på Botniabanan och Västerdalsbanan.

Etam (elektronisk tåganmälan) syftar till att höja säkerheten 
på sträckor med manuell tågklarering. Etam har tagits i bruk 
på ett hundratal trafikplatser. Med det nya systemet höjs säker
hetsnivån jämfört med tidigare.

När det gäller solkurvor har åtgärder genomförts i spår, 
såsom bland annat ballastkomplettering och skarvreglering. 
Misstänkta och konstaterade solkurvor har minskat betydligt 
från 2008 till 2009. 

INfORmaTIONSINSaTSER föR öKad SÄKERhET
Under European Level Crossing Awareness Day den 25 juni 
fanns medarbetare från Banverket i tio plankorsningar runt  
om i landet för att dela ut säkerhetsinformation till trafikanter 
och gående. Dessutom har Banverket under året fortsatt att 
visa de omdebatterade reklamfilmerna om järnvägssäkerhet  
i ett antal rikstäckande kanaler. 

Antalet heltidsanställda säkerhetsinformatörer som  
arbetar med skolinformation har fördubblats, från tre till  
sex, och  ytterligare 20 personer har anlitats på deltid. De 
extra arbetande skolinformatörerna besöker framför allt års
kurserna 13. Dessutom har två säkerhetsambassadörer, med 
egna erfarenheter från järnvägsolyckor, knutits till Banverket. 
Under året har skolinformatörerna besökt 263 skolor, och 
sammanlagt cirka 36 500 elever har informerats om säkerhet 
på järnväg. Läs mer om sektorns arbete med information till 
barn i kapitlet ”En kollektivtrafik tillgänglig och användbar  
för alla”.  

antal plankorsningsolyckor i järnvägs  
och spårvägssystemet 19982009,  
inklusive femårigt rullande medelvärde

DIaGraM 27

antal olyckor

Femårigt rullande �
medelvärde
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BEGRÄNSad  
KLImaTpåVERKaN
Miljökvalitetsmålet om begränsad 
klimatpåverkan innebär bland annat att 
de svenska utsläppen av växthusgaser 
ska, utifrån medelvärdet för perioden 
2008–2012, vara minst fyra procent 
lägre än utsläppen 1990. Riksdagen 
beslutade i juni 2009 att målet för de 
svenska utsläppen av växthusgaser, från 
verksamheter som ingår i systemet för 
handel med utsläppsrätter, ska vara en 
minskning med 40 procent till år 2020 
jämfört med 1990.

Järnvägens främsta bidrag till detta 
miljökvalitetsmål ligger i en ökning av 
järnvägens marknadsandel av det totala 
transportarbetet. Järnvägen är energisnål 
och orsakar mycket små utsläpp av växt
husgaser. Därför bidrar transporter som 
flyttas över från vägtrafik och luftfart till 
en totalt sett mindre klimatpåverkan.

Energianvändning i transportsektorn
Transportsektorn står för cirka en 
tredjedel av utsläppen av koldioxid. 
Vägtrafiken står för cirka 94 procent 
av transportsektorns utsläpp, medan 
järnvägstrafikens andel är cirka  
0,4 procent.

Utsläppen från järnvägssektorn 
inklusive utsläpp från byggande och 
drift av infrastrukturen har minskat 
under de senaste decennierna. År 2009 
uppgick utsläppen till cirka 71 600 ton. 

Utsläppen från den spårdrivna diesel   
trafiken uppgick till cirka 66 500 ton, vilket 
är cirka 36 500 ton mindre än utsläppen 
år 1990 (102 900 ton) men en marginell 
ökning jämfört med 2008. Tabell 6.

Energianvändningen per utfört 
transportarbete minskade kraftigt 

2009 jämfört med 2008, från cirka 
2,44  terawattimmar 2008 till cirka 1,88 
terawattimmar 2009. Det är framför 
allt energibehovet för gods trafiken som 
har minskat, vilket sannolikt beror på 
att transportarbetet minskat för vissa 
energikrävande sektorer. Tabell 7.

Järnvägen är i förhållande till andra trafikslag relativt 

miljöanpassad. För varje transport som flyttas över 

från andra trafikslag, främst väg, kommer vi ett steg 

närmare ett långsiktigt hållbart samhälle. Järnvägens 

huvudsakliga miljöpåverkan utgörs av buller och 

påverkan på landskapet samt uttag och användning 

av material.  

TaBEll 7

Energianvändning per utfört transportarbete 2007–2009 

2007 2008 2009

Energianvändning för persontrafik i GWh 1 136 1 113 960

Transportarbete i miljarder personkilometer 10,4 11,0 11,1

Energianvändning, kWh/personkilometer 0,11 0,10 0,09

Energianvändning för godstrafik i GWh 1 265 1 329 921

Transportarbete i miljarder bruttotonkilometer 23,3 23,3 19,4

Energianvändning, kWh/bruttotonkilometer 0,05 0,06 0,05

Källa: Banverket

TaBEll 6

Utsläpp av koldioxid från järnvägstrafiken 2007–2009

2007 2008 2009

Kg CO2 per personkilometer 1,5 1,4 1,3

Kg CO2 per tonkilometer 2,1 2,2 2,6

Källa: Banverket
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Den energi som används för drift av spår   
fordon och järnvägsinfrastruktur kommer 
från el och diesel. El utgör cirka 90 pro
cent av den totala energianvändningen. 
Elenergin kommer sedan 2003 nästan 
uteslutande från förnybara energikällor. 
År 2009 kom 98,65 procent av elenergin 
från förnyelsebara energikällor. 

Förbrukningen av fossila bränslen  
i den svenska järnvägssektorn är i jäm  
förelse med de flesta andra länder  
i Europa mycket låg. Det finns stora skill  
nader mellan länder i Europa när det 
gäller den elenergi som används i järn 
vägen. Det beror dels på varje lands fak
tiska energitillgångar, dels på politiska 
mål och inriktningar. Norge och Schweiz 
har en liknande elförsörjning som Sverige. 
I Mellaneuropa används kolkraft i stor 
utsträckning. Gas är en stor energikälla  
i Finland, Storbritannien och Italien.  
I Belgien och Frankrike kommer el
energin till stor del från kärnkraft. 

Energieffektivisering
Inom järnvägssektorn pågår kartläggning 
och åtgärder för energieffektivisering av 
fordon och infrastruktur. Genom instal
lation av energimätare och användning 
av så kallad Drive Style Manager 
minskar energiåtgången i både nya och 
gamla fordon. En rad åtgärder pågår  
för att minska energianvändningen  
i infrastrukturen, såsom förbättrad effekt
styrning för att undvika att överföra 
effekt från norra Sverige till Stockholm 
samt minskning av effektförluster i sam 
band med omformning av elenergi.

I ett landsomfattande projekt räknar 
Banverket med att kunna göra cirka 60 
stora stationsområden och bangårdar 
mer energieffektiva när det gäller belys
ning samt eluppvärmning av växlar och 
teknik hus. Möjligheten att spara energi 

och pengar är stor. På lång sikt handlar 
det om besparingar på cirka 50 miljoner 
kronor per år.

forskningsprogrammet Gröna tåget
Gröna tåget är ett branschgemensamt 
forskningsprogram som syftar till att ta 
fram kunskap om framtida höghastig
hetståg anpassade för svenska/nordiska 
förhållanden. Programmet startades 
2005 i samarbete med Bombardier, KTH 
och andra representanter från järnvägs
sektorn.

Eldrivna tåg har redan i dag en låg 
energiförbrukning jämfört med andra 
transportmedel. Genom Gröna tåget  
kan energiförbrukningen minska ytter
ligare. Gröna tåget beräknas förbruka 
30 procent mindre energi än X 2000 
per platskilometer, trots högre hastighet. 
Detta beror på effektiv användning av 
ombordutrymmet och utvecklad teknik, 
såsom till exempel förbättrad aerodyna
misk utformning, effektiv återmatande 
broms på ett stort antal axlar samt 
mindre energiförluster i drivsystemet.

miljö och klimatdeklaration  
för Botniabanan
Botniabanan AB har under ett par år 
arbetat med att ta fram en certifierad 
miljövarudeklaration för Botniabanan. 
Det övergripande syftet är att sam
manfatta miljöpåverkan från detta 
stora projekt på ett överskådligt och 
kvalitetssäkrat sätt. Deklarationerna 
kan i förlängningen användas för att 
kommunicera miljöprestanda med 
beslutsfattare, resenärer och transport
köpare. Miljövarudeklarationen för 
Botniabanan ska beskriva miljöpåverkan 
i form av utsläpp och resursförbrukning, 
men även infrastrukturens påverkan på 
landskapet i kvantifierad form. 

GOd BEByGGd mILJö – BULLER
Delmålet för buller inom miljökvalitets
målet god bebyggd miljö och tillika etapp 
målet i transportpolitiken, att bullerstör
ningar över riktvärdena när det gäller 
maximala ljudnivåer ska ha minskat med 
fem procent mellan 1998 och 2010, har 
redan med marginal upp  fyllts av järn
vägssektorn. Med dagens trafikutveckling 
kommer dock målet om ekvivalenta 
ljudnivåer  sannolikt inte att nås.

åtgärdsprogram 2009–2013
Sedan 2002 finns ett EGdirektiv om 
bedömning och hantering av omgivnings 
buller. Med omgivningsbuller avses 
 buller från vägar, järnvägar, flygplatser 
och industriell verksamhet. I december 
2008 fastställde Banverket ett åt
gärdsprogram för järnvägssträckor  
med fler än 60 000 fordonsrörelser  
per år. Åtgärdsprogrammet för perioden 
2009–2013 har avgränsats till att 
huvudsakligen hantera övergripande 
och strategiska åtgärder som Banverket 
råder över. Programmet innehåller dels 
skyddsåtgärder i de mest bullerutsatta 
boendemiljöerna, dels åtgärder för att 
minska bullret vid källan och åtgärder 
i samband med fysisk planering av 
järnväg och/eller bebyggelse.

åtgärder i infrastruktur och befintlig 
miljö 2009
Bullerskyddsåtgärder vidtas i samband 
med nybyggnad och väsentlig ombygg
nad av järnväg. 2009 års uppföljning 
visar att åtgärder har genomförts vid 
cirka 590 bostäder i de investerings
projekt som Banverket färdigställt under 
2009. Huvuddelen av dessa åtgärder har 
genomförts längs Ådalsbanan. Åtgärder 
har även genomförts vid fler bostäder 
under året, men dessa investeringsobjekt 

Genom miljödeklarationer 
kan man beskriva och 
kommunicera infrastruk
turens påverkan på miljö 
och landskap.
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har ännu inte färdigställts. Det gäller till 
exempel åtgärder i projekten Citytun
neln och Citybanan.

Banverket har under året åtgärdat 
fasader på cirka 140 bostäder, i syfte  
att vidmakthålla etappmål 1 om högst  
55 dBA Lmax inomhus nattetid i sov 
 rum. Banverket har också fortsatt att 
vidta åtgärder enligt etappmål 2.  
I etapp målet ingår dels skyddsåtgärder 
i bostadsmiljöer med höga ekvivalenta 
ljudnivåer – över 70 dBA Leq24h, dels 
skyddsåtgärder i vårdinrättningar, 
 barnomsorgslokaler och skolor med 
höga maximala ljudnivåer inomhus, 
över 55 dBA Lmax. Bullerskydds åtgärder 
har under 2009 genomförts  
i cirka 600 bostäders utomhusmiljöer 
och i cirka 80 skolor och andra lokaler.

Inom ramen för inriktningen att 
prioritera de mest bullerutsatta har 
Banverket under perioden 1998–2009 
sammanlagt åtgärdat cirka 23 200 bo
stadslägenheter, vilket motsvarar cirka 
48 800 invånare. Enligt bedömningar 
från 1998 utsattes 410 000 personer för 
höga maximala ljudnivåer, över 45 dBA 
Lmax inomhus nattetid, och 330 000 för 
höga ekvivalenta ljudnivåer, över  
30 dBA Leq24h inomhus.

Järnvägens transportarbete har ökat 
de senaste åren, även om det varit en 
nedgång 2009. Det ökade transport
arbetet medför att de ekvi valenta buller  
nivåerna längs järnvägen generellt har 
ökat. Med utgångspunkt från trafikerings
ökningen och de bullerskyddsåtgärder 

som genomförts bedömer Banverket att 
under 2009 utsattes 390 000 personer 
för nivåer över 45 dBA Lmax inomhus 
nattetid och 350 000 personer för nivåer 
över 30 dBA Leq24h inomhus. Det innebär 
att jämfört med 1998 exponeras nu fler 
personer för ekvivalenta bullernivåer 
över de långsiktiga riktvärdena. Antalet 
personer som exponeras för maximala 
ljudnivåer högre än riktvärdet inomhus 
har dock minskat med mer än fem 
procent sedan 1998.

åtgärder för att minska buller vid källan
Under 2009 har Banverket utrett 
möjligheten att minska bullret vid källan 
genom särskilt riktade spårslipnings
insater på bansträckor i tätbefolkade 
områden. 

För att minska bullret från gods 
 trafiken pågår arbete med att utveckla 
och testa nya bromsblock på gods
vagnar. Green Cargo har under 2009 
fortsatt att testa nya bromsblock på 
 befintliga godsvagnar. Under 2009 har 
ett stort test med så kallade LLblock 
på två kompletta tågsätt i den så  kallade 
”Stålpendeln” mellan Luleå och Bor
länge pågått. Under förutsättning att 
rälsen är i bra skick förväntas åtgärden 
med nya bromsblock leda till en ljud
reduktion på upp till 8–10 dBA.

På Roslagsbanan har SL och Roslag
ståg under 2009 testat en ny metod för 
att minska bullret från tågen. Det hand
lar om att montera på aluminiumluckor 
som täcker vagnens hjulsidor för att på 
så sätt stänga inne bullret. Preliminära 
iakttagelser har visat att det upplevda 
bullret blir mindre. Utprovningen av 
vagnarna beräknas pågå även under 
2010, för att testa metoden under alla 
väderleksförhållanden som tåget kan 
utsättas för.

forskning inom buller och vibrationer
Banverket har under 2009 fortsatt att 
stödja forskningsprojektet TVANE 
(Train Vibration and Noise Effects). 

Projektet som påbörjades 2006 och ska 
avslutas under 2010 syftar till att utöka 
kunskapen om samband mellan buller 
och vibrationsnivåer och störningar 
på människor. Projektet förväntas ge 
mer klarhet runt i huvudsak fyra 
frågeställningar:

 Är buller från spårburen trafik min ▪
dre störande än buller från vägtrafik 
och är det därför relevant med en så 
kallad ”tågbonus”?
 Hur är bullerstörningarna vid hög  ▪
trafikering och är det relevant med en 
”tågbonus” i miljöer där antalet tysta 
perioder reduceras väsentligt på grund 
av att antalet tåg är mycket stort?
 Hur upplever och störs man av  ▪
buller och vibrationer i samverkan?
 Hur påverkar samtidig exponering  ▪
för tåg och vägtrafikbuller den 
upplevda störningen?

Dessutom har forskningsprojekt om 
indata för beräkningar av nya tågtyper 
genomförts under 2009. Indata för 
beräkningar av bullernivåer för tågtypen 
X60 har tagits fram. Mätningarna visar 
att X60 är betydligt tystare (cirka 6 dBA) 
än X 2000 vid hastigheten 150 kilometer 
i timmen.

GIfTfRI mILJö
Gemensam kemikaliegranskning för 
Banverket och Vägverket
Från och med den 1 maj 2009 gäller 
en ny gemensam rutin och nya gemen
samma krav och kriterier för Banverkets 
och Vägverkets kemikaliegranskning. 
Syftet med den nya rutinen är att skapa 
en effektiv granskning som bidrar 
till en miljö och arbetsmiljösäkrad 
kemikaliehantering. För att skapa 
enhetlighet och tydlighet gentemot 
entreprenörer och andra som arbetar 
med kemiska produkter har kriterierna 
även har moniserats med EU:s kemi
kalielagstiftning REACH och med 
BASTA – byggsektorns verktyg för 
avveckling av särskilt farliga ämnen. 

» Mätningar visar att tågtypen X60 är betydligt tystare  
än X 2000 vid hastigheten 150 km/tim. «
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Sedan den nya rutinen infördes har 
Banverket granskat cirka 1 000 produk
ter. Totalt under 2009 har cirka 1 500 
produkter granskats, vilket är i samma 
storleksordning som för 2008. 

De nya kriterierna medför att 
jämförelser med föregående år gällande 
andelen produkter i olika grupper inte 
är relevant. De dominerande produkt
grupperna är dock liksom tidigare år 
smörjmedel, färg, ytbehandlingsprodukter 
och rengöringsmedel. Banverket och 
Vägverket kommer under 2010 att lägga 
fokus på att fasa ut och ersätta produk
ter som innehåller särskilt farliga ämnen 
– så kallade utfasningsämnen. Andelen 
granskade produkter som under 2009 
innehöll något utfasningsämne var cirka 
fem procent.

förstudie om alternativ till kreosot
Banverket har under 2009 genomfört 
en förstudie om alternativ till kreo
sotimpregnerade sliprar. Bakgrunden 
är den pågående översynen av EU:s 
biociddirektiv och ett eventuellt fram 
tida förbud mot kreosot. Målet med 
studien är att den ska ligga till grund för 
beslut om vilket/vilka alternativ som 
Banverket bör gå vidare med i fortsatt 
utredning och tester i spår. Under våren 
2010 planeras försök med en variant 
av betongsliper designad att efterlikna 
träsliperns egenskaper.

förorenade områden
På många platser har järnvägsverk
samhet bedrivits under lång tid, och 
skötseln och driften av järnvägen har 
skett genom många olika verksamheter. 
Dessa verksamheter har genom åren 
inneburit att mark och vatten kan ha 
blivit för orenade. Föroreningen kan ha 

skett genom utsläpp från avgränsade 
för oreningskällor (punktkällor), eller 
genom en mer generell förorenings
belastning (diffus förorening). 
Ban verkets bedömning är att verket 
ansvarar för cirka 4 000 punktkällor, 
varav 2 684 är registrerade. Dessutom 
kan delar av Banverkets cirka 22 000 
 fastigheter, inklusive spårområdet,  
vara diffust förorenade.

Banverket arbetar långsiktigt för att 
minska antalet förorenade områden som 
kan skada eller innebära olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Arbetet 
bedrivs dels genom att successivt inven
tera, undersöka och efterbehandla om 
rådena (riktade åtgärder), dels genom 
ordinarie underhålls och investerings
projekt. Detta arbete sker i enlighet 
 med det sjunde delmålet till det svenska 
miljömålet ”giftfri miljö”, vilket innebär 
att de förorenade områden som utgör 
en stor eller mycket stor risk ska vara 
undersöka och vid behov efterbehand
lade till 2050. Genom att det finns re
surser avsatta för detta i den nationella 
planen för transportsektorns utveckling 
finns förutsättningar att nå målet. Detta 
förutsätter dock att vi kan fortsätta att 
prioritera åtgärderna så att de områden 
som utgör störst risk kan åtgärdas först.

För att minska antalet punktkällor 
har Banverket under 2009 startat 
15 översiktliga undersökningar och 
10 detaljerade undersökningar, där 
varje undersökning har inkluderat flera 
punktkällor. Tre mindre efterbehand
lingar och en större efterbehandling 
(impregneringsanläggningen i Katrine
holm) är påbörjade.

ETT RIKT VÄXT OCh dJURLIV
Många miljökvalitetsmål berör den bio
logiska mångfalden i landskapet. Flera 
av miljökvalitetsmålen riktas mot olika 
naturtyper så som ”levande sjöar och 
vattendrag”, ”myllrande våtmarker” och 
”levande skogar”. Miljökvalitetsmålet 
”ett rikt växt och djurliv” kan beskrivas 
som ett övergripande mål som omfattar 
den biologiska mångfalden i de övriga 
miljökvalitetsmålen.

Järnvägen har negativa effekter på 
naturmiljön, trots att det arealmässiga 
ingreppet i ett större perspektiv är 
relativt begränsat. Järnvägens direkta 

negativa påverkan på naturmiljön kan 
delas in i biotopförluster, barriäreffekter, 
viltolyckor och störningseffekter.  

För att minska barriäreffekter arbetar 
Banverket i investeringsprojekt med att 
ordna alternativa vägar för grod och 
kräldjur och gnagare. Under 2009 har 
sådana åtgärder bland annat genomförts 
på flera platser på Haparandabanan.

Järnvägens positiva effekter på natur
miljön
Under de senaste 50–100 åren har 
jordbruket och skogsbruket rationali
serats. Det har lett till att många arters 
livs miljöer har försvunnit, och som 
ett resultat av detta är vissa arter i dag 
hotade och riskerar att försvinna. Järn 
vägen hyser många av dessa hotade arter. 
Det beror på att områdena kring järn
vägen har skötts på ett liknande sätt som 
äldre jordbruksmetoder, till exempel 
genom slåtter.

Under 2008 påbörjades en kartlägg
ning av livsmiljöer och förekomst av 
hotade arter på stationsområden och på 
järnvägslinjer. Inventeringen fokuseras 
på skalbaggar, steklar, fjärilar och 
kärlväxter. Hittills under 2008–2009 
har delar av södra och mellersta Sverige 
inventerats.

påkörda djur
Järnvägssektorn kan bidra till att 
uppfylla målet om att hejda förlust av 
biologisk mångfald genom att minska 
antalet viltolyckor. Järnvägen orsakar 
cirka 3 500 djurpåkörningar varje 
år, antingen direkt eller indirekt när 
rovdjur som lockats till banvallen för  
att äta av kadaver blir påkörda.

Många av Sveriges rovdjursstammar 
är i dag svaga i numerären varför det 
är viktigt att arbeta för att förhindra 
påkörningar. Exempel på så kallade röd
listade arter är kungsörn, havsörn, björn 
och varg. På uppdrag av Banverket har 
Naturhistoriska riksmuseet under 2009 
färdigställt en genomgripande analys av 
den statistik som finns över påkörning 
av havs och kungsörn i syfte att utgöra 
underlag för åtgärder där de får störst 
effekt. I analysen framgår att trafik i dag 
är den vanligaste dödsorsaken bland 
påträffade havsörnar och kungsörnar. 

Kemikaliegranskning är en viktig del i miljöarbetet.
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hÄLSOBEGREppET SOm  
NyTT måL
Den svenska miljömålsstrukturen 
omfattar flera mål som har direkta och 
tydliga kopplingar till hälsa, till exempel 
”frisk luft” och ”giftfri miljö”. Dessa 
miljömål fokuserar dock på kvanti
fierade mål i form av halter och nivåer 
av olika slag och hanterar därför inte 
hela hälsobegreppet fullt ut.

I den tidigare strukturen för de 
transportpolitiska målen hanterades 
begreppet hälsa som en av flera aspekter 
inom delmålet ”en god miljö”. I den 
nya transportpolitiska målstrukturen 
har hälsa däremot inkluderats som 
ett hänsynsmål jämställt med de två 
andra hänsynsmålen: säkerhet och 
miljö. Förändringen bör tolkas som en 
uppgradering av hälsofrågorna generellt 
men även som ett uttryck för att hälsa 
ska vara en övergripande fråga inom 
transportpolitiken och att begreppet 
vidgas till att innefatta folkhälsa i en 
vidare mening.

Miljömålsrapporteringen i denna 
sektorsrapport sker huvudsakligen  
i kapitlet ”God miljö”. I detta kapitel 
behandlas i stället hälsoeffekterna av 
 negativ miljöpåverkan samt övriga 
effekter som behöver tillföras för att 
komplettera folkhälsoperspektivet.

Banverket tolkar syftet med det 
övergripande målet Hälsa så här:

Förhindra uppkomst av miljö ▪
relaterad ohälsa.
Förhindra att sjukdomssymptom  ▪
förvärras av föroreningar i miljön.

Förbättra förutsättningarna för god  ▪
hälsa i samhällsplaneringen.

Denna struktur ligger till grund för den 
fortsatta redovisningen i detta kapitel.

föRhINdRa UppKOmST aV 
mILJöRELaTERad OhÄLSa
Buller
Buller är en miljöstörning som i sig 
innebär en risk för ohälsa. Flera studier 
visar att buller kan orsaka sömnstör
ningar och stress som i sin tur ger 
upphov till ohälsa. Studier, bland annat 
i Tyskland, har visat att det finns tydliga 
samband mellan bullerstörningar och 
ökat blodtryck och hjärtsjukdomar. 
WHO uppger i rapporten Night Noise 
Guidelines for Europe att risken för 
hjärt och kärlsjukdomar ökar i om råden 
exponerade för bullernivåer högre än 
55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus 
nattetid.

Samhällsbuller är den miljöstörning 
som påverkar flest människor i Sverige. 
Närmare var tredje svensk utsätts för 
trafikbuller över ett eller flera av de 
riktvärden som gäller och trenden pekar 
mot att fler människor besväras av buller. 
Omkring 250 000 personer har svårt 
att somna eller väcks för tidigt på grund 
av väg, tåg eller flygbuller, vilket är 
en ökning med drygt 50 000 personer 
jämfört med 1999. Ökningen beror 
 sannolikt främst på att fler har flyttat  
till bullerutsatta storstadsområden, att 
nya bostäder har byggts nära stora  
vägar och att trafikmängden har ökat. 
Sett i det perspektivet är det relevant 

att utveckla kunskapen om järnvägs
transportsystemet, men även transport
systemet som helhet, och hur detta kan 
utvecklas så att den bullerrelaterade 
ohälsan hos kringboende kan mätas och 
på sikt reduceras.

De samhällsekonomiska kostnaderna 
för bullerexponering i boende miljön 
beräknas totalt till cirka 2,25   miljarder 
kronor 2006. Järnvägs trafikens andel 
av detta har beräknats till 0,1 miljarder 
kronor. Det handlar om dels kostnader 
för sjukdom, dels kostnader för pro
duktionsbortfall (på grund av störd 
sömn) och förlorad fritid och förlust av 
välbefinnande i form av oro och lidande.

Banverket har sedan 2006 deltagit som 
finansiär i forskningsprojektet TVANE 
(Train Vibration And Noise Effects) som 
syftar till att öka kunskapen om samban
den mellan buller och vibrationer från 
järnvägstransportsystemet och hur dessa 
påverkar människor och deras hälsa.

Luftföroreningar och klimatgaser
Luftföroreningar bidrar till att männis
kor blir sjuka och avlider i förtid i hjärt, 
kärl och luftvägssjukdomar. Barn är 
särskilt utsatta, bland annat genom att 
föroreningarna stör utvecklingen av 
lungfunktionen. Lungfunktionen kan 
försämras permanent. Främst är det dock 
äldre som blir sjuka och kan dö av luft
föroreningar, eftersom de redan löper 
en förhöjd risk att drabbas av cancer och 
hjärt–kärlsjukdomar. En annan utsatt 
grupp är astmatiker, vars hälsa akut kan 
försämras av luftföroreningar.

Begreppet hälsa handlar ytterst om hur vi människor 

mår och har därför en vid mening. De verksamheter 

som bedrivs inom transportsektorn kan ha negativa 

effekter på människors hälsa och välbefinnande. 

Samtidigt kan transportsektorn, genom kollektiv-

trafiken, skapa förutsättningar för ökad fysisk aktivitet 

genom aktiva transporter där gång och cykel utgör 

delar av hela resan.
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Den tidigare mycket goda utvecklingen 
mot lägre halter av luftföroreningar har 
brutits, och det finns inget som tyder på 
att luftkvaliteten kommer att förbättras 
påtagligt de närmaste åren. Järnvägens 
emissioner är dock så låga att de inte 
nämnvärt bidrar till uppkomsten av 
sjukdomar men väl till att i vissa sam
manhang förvärra sjukdomstillstånd.

Klimatgaser kan ha en indirekt 
påverkan på hälsan. Om klimatet ändras 
följer en global hälsopåverkan som även 
förväntas ske i Sverige, där uppvärmning 
i stadsmiljöer och försämrad luft med 
skadliga halter av marknära ozon 
och partiklar kan påverka folkhälsan. 
Parasiter och infektionssjukdomar som 
tidigare inte har klarat det nordiska 
klimatet kan komma att spridas med 
ett för dem mer gynnsamt klimat. 
Järnvägstransporter genererar små 
mängder utsläpp av klimatgaser men 
utgör å andra sidan en viktig komponent 
i arbetet för att minska emissionerna 
inom transportsektorn. Minskningen 
står i direkt proportion till sektorns 
förmåga att öka och ta marknadsandelar 
från luftfarten och vägtrafiken. Under 
2009 behöll järnvägen sina andelar 
av det totala transportarbetet. Den 
långsiktiga trenden är att järnvägen tar 
marknadsandelar från andra trafikslag. 
Någon trend när det gäller minskning 
eller ökning av lufthalter av NO2 och 
marknära ozon går dock inte att urskilja.

föRhINdRa aTT SJUKdOmS
SympTOm föRVÄRRaS
partiklar
Partiklar och andra luftföroreningar kan 
i många fall förvärra symptomen hos 
personer som lider av astma eller andra 
problem med luftvägarna. Spridningen 

av partiklar från järnväg sker i huvudsak 
i form av metaller från slitage i samband 
med järnvägsdrift. Studier visar att höga 
partikelhalter inte utgör några problem 
vid järnvägsdrift i utomhusmiljö. Miljö
kvalitetsnormen för partiklar överskrids 
nämligen inte. Höga partikelhalter kan 
dock förekomma i stängda miljöer, till 
exempel vid stationer i tunnlar eller 
”täckta” stationer (så kallade banhallar).

Banverket deltar i ett forsknings
projekt med syftet att öka kunskapen 
om eventuella hälsoeffekter av kort 
varig vistelse i spårtrafikmiljöer med 
 högre partikelhalter. Ambitionen är 
bland annat att se vilka hälso effekter 
som kan uppstå hos såväl friska per
soner som hos personer som är mer 
känsliga för partikelspridning, till 
exempel astmatiker.

Tobaksrök
Rökning, såväl direkt som indirekt 
 (passiv), utgör en väl dokumenterad 
risk för människors hälsa. Enligt 
Socialstyrelsens miljöhälsorapport 
2009 utsätts dagligen 6,8 procent av 
befolkningen i åldern 18–80 för så 
kallad miljötobaksrök. 

Tåg och stationer är sedan länge rök
fria. Förbudet leder dock till att rökare 
söker tillfredsställa sitt begär på plattfor
marna. I samråd med bland annat Malmö 
kommun, Jernhusen och Skånetrafiken 
har Banverket under 2009 genomfört ett 
sex månader långt försök med rökzoner 
på Malmö central. Bakgrunden till 
försöket är bland annat att det är trångt 
på plattformarna och att många resenärer 
har framfört klagomål till Banverket, både 
om rökningen och om att det sett skräpigt 
ut då fimpar legat utslängda. 

Den svenska tobakslagstiftningen är 
utformad så att förbud inte kan utfärdas 
utomhus – och banhallen på Malmö 
central räknas inte som ett slutet rum. 
Inrättandet av rökzoner har varit ett 
sätt att försöka tillgodose såväl rökares 
som ickerökares intressen. Försöket 
i Malmö har varit det första i landet 
och har på grund av ombyggnaden av 
Malmö central i samband med bygg
andet av Citytunneln inte förlängts.  
Det är dock möjligt att rökrutor kan 
komma att införas på andra stationer  
i landet.

föRBÄTTRa föRUTSÄTT
NINGaRNa föR GOd hÄLSa  
I SamhÄLLSpLaNERINGEN
aktiva transporter
Motion har stor betydelse för hälsan 
och även ett litet tillskott av motion 
har anmärkningsvärt stor betydelse. 
Att regelbundet promenera eller cykla 
till exempelvis affärer, arbetet eller 
järnvägsstationen ökar sannolikheten 
att människor är tillräckligt fysiskt 
aktiva, vilket för med sig en rad positiva 
hälsoeffekter.

I Vägverkets publikation Vägtrans
portsektorns folkhälsoeffekter och 
kostnader refereras till ett antal studier 
som på olika sätt beskriver hälsoproblem 
kopplade till bristande fysisk aktivitet/
daglig motion och nämner bland annat 
hjärt och kärlsjukdomar, stroke, lung
sjukdomar, typ2diabetes, benskörhet, 
rygg och ledbesvär samt mental ohälsa.

Aktiva transporter, det vill säga en 
icke motordriven transport till en given 
destination som innebär fysisk aktivitet 
och ökad energiförbrukning i förhål
lande till viloläge, är en viktig form av 
fysisk aktivitet eftersom den markant 
ökar enskilda personers möjligheter 
att uppnå rekommenderade nivåer 
för  fysisk aktivitet och hälsa. Den är 
samtidigt miljövänlig och bidrar till en 
ekologiskt hållbar utveckling. Statens 
folkhälsoinstitut har i en rapport angett 
att aktiva transporter bland annat kan:

 minska risken för att dö i förtid med  ▪
ungefär 40 procent
 höja HDLkolesterolet (det goda  ▪
kolesterolet)
 minska risken för att utveckla högt  ▪
blodtryck.

I samhällsplaneringen kan järnvägs
sektorn bidra med en utveckling av 
de miljöer som de olika aktörerna 
ansvarar för genom att skapa fysiska 
miljöer som stödjer aktiva transporter, 
till exempel attraktiva cykelparkeringar 
och trygga gång och cykeltrafikstråk till 
bytespunkter till kollektivtrafiken. Läs 
mer om åtgärder för en mer attraktiv 
kollektivtrafik i kapitlet ”Kollektivtrafik 
och cykel”.  

Järnvägstransporter genererar små mängder utsläpp av 
klimatgaser.
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  JaNUaRI
 Det nya statliga bolaget Vectura bildades genom en 

 sammanslagning av Vägverket Konsult och Banverket  
Projektering den 1 januari.

 Den 1 januari bildades Transportstyrelsen. Myndighetens  
kärnverksamhet är normgivning, tillståndsgivning, tillsyn  
och registeransvar inom transportområdet.

 Den 11 januari startade den svensk-danska gemensamma 
Öresundstågstrafiken. Ny operatör är DSBFirst, som ägs av 
brittiska First Group och den danska järnvägen, DSB. Trafiken 
omfattar Kystbanan mellan Helsingör och Köpenhamn, över 
Öresundsbron till Malmö och vidare till Göteborg, alvesta  
och Karlskrona.

 Den 20 januari fattade SL beslutet att MTr från Hongkong  
tar över tunnelbanetrafiken i Stockholm fram till 2017,  
i konkurrens med fem andra anbudsgivare. Utöver trafikdriften 
omfattar avtalet även fordonsunderhåll och stationsservice. 
Trafiken startade den 2 november 2009.

 Den 24 januari gick Citybanan i Stockholm från förberedande 
arbeten till officiell byggstart.

 fEBRUaRI
 Den 17 februari undertecknade LKaB och Banverket genom-

förandeavtal om ny järnväg i Kiruna. avtalet innebär att LKaB 
finansierar den nya järnvägen till en nivå som motsvarar den 
befintliga järnvägens funktioner, medan Banverket står för 
uppgraderingar i samband med byggandet av den nya järn-
vägen. Den nya järnvägen ska tas i bruk i oktober 2012.

 maRS
 Turkiets första höghastighetsjärnväg öppnade för trafik den  

14 mars på linjen mellan ankara och Eskisehir. Linjen är en 
första delsträcka i en kommande sammanhängande hög-
hastighetsbana mellan ankara och Istanbul.

 regeringen lämnade den 17 mars över en ny målproposition till 
riksdagen. De tidigare sex delmålen ersätts med ett funktions-
mål, med fokus på tillgänglighet, och ett hänsynsmål med fokus 
på säkerhet, miljö och hälsa.

 Den 31 mars beslutade Internationella järnvägsunionen, UIC, 
om nya stadgar och ny vd för organisationen. Därmed lades 
grunden för ett nytt UIC, med god insyn och öppenhet samt 
kostnadseffektiv administration. Under 2008 försattes UIC 
under tillfällig förvaltning på grund av misstankar om oegent-
ligheter i bokföringen.

 maJ
 Den 5 maj överlämnades ett delbetänkande i utredningen om 

en ny kollektivtrafiklag till regeringen. Utredaren föreslår en ny 
lagstiftning för kollektivtrafiken som bland annat innebär att 
lokal och regional trafik öppnas för konkurrens.

 apRIL

 Den 22 april meddelande Värmlandstrafik aB att Svenska 
Tågkompaniet aB vann upphandlingen av tågtrafiken i 
Värmland. avtalet sträcker sig över åtta år med möjlighet till 
förlängning i två år. Trafiken startade den 13 december.
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 JULI
 Veolia Transport blev den 3 juli första järnvägsföretag att 

konkurrera med SJ aB på lönsamma sträckor på veckoslut och 
helger, i enlighet med riksdagens beslut i juni. 

 JUNI
 Den 8 juni invigde infrastrukturminister Åsa Torstensson en 

flyttbar spårtaxistation på Tekniska museet i Stockholm. Spår-
taxistationen visar hur en station kan se ut och upplevas av 
resenärerna. Den är ett steg mot att bygga en pilotanläggning 
där spårtaxi kan testas i riktig trafik med resenärer.

 Den 16 juni beslutade riksdagen att SJ aB:s ensamrätt att ut-
föra persontrafik på det statliga järnvägsnätet upphävs. Mark-
nadsöppningen sker i etapper under 2009–2010.

 Den 25 juni, mitt under festivalen Peace and Love i Borlänge, 
delade Vägverket och Banverket ut säkerhetsinformation 
till ungdomar. aktionen, som genomfördes samma dag i 25 
europeiska länder, var ett led i en stor kampanj för att stoppa 
plankorsningsolyckor.

 aUGUSTI

 Den 13 augusti började huvudtunneln till Citybanan i Stock-
holm byggas genom att de första metrarna sprängdes fram i 
Mariaberget på Södermalm. 

 Tilldelningsbeslutet för vinnande anbudsgivare i upphandlingen 
”region och pendeltåg i Väst 2010” offentliggjordes den  
31 augusti. Beslutet innebar att DSB First Väst aB är ny operatör 
för region- och pendeltågstrafiken i västra Sverige från och med 
den 12 december 2010.

 Den 31 augusti lämnade trafikverken in sitt förslag till nationell 
plan för transportsystemet till regeringen. Planen innehåller 
förslag till investeringar och underhåll av infrastrukturen för pe-
rioden 2010–2021. Planen beslutades sedan av regeringen den 
30 mars 2010.

 SEpTEmBER
 Den 3 september beslutades att två nya myndigheter ska 

 inrättas från den 1 april 2010 – Trafikverket och Trafikanalys. 

 Den 14 september presenterade regeringens utredare Gunnar 
Malm resultatet av höghastighetsutredningen. I utredningen 
föreslås att separata höghastighetsbanor byggs på sträckorna 
Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö.

 regeringen beslutade den 18 september att ge Västernorr-
lands läns Trafik aB, Länstrafiken i Jämtlands län aB, Läns-
trafiken i Norrbotten aB och Länstrafiken i Västerbotten aB 
gemensam rätt att utföra och organisera persontrafik på 
sträckan Sundsvall–Östersund–Storlien och på det statliga 
järnvägsnätet norr om sträckan.

 Coop fick Green Cargos utmärkelse Årets Klimatkomet 2009 
den 22 september. Utmärkelsen delades ut första gången 
2008 och syftar till att lyfta fram företag som har gjort stora 
förbättringar när det gäller den egna logistikens klimat-
påverkan. Coop har tillsammans med Green Cargo utvecklat 
en transportlösning med trailrar på tåg.

 Den 25 september överlämnade utredaren Kjell Dahlström 
utredningen om spårtaxibilar till regeringen. Utredaren före-
slår bland annat att ett antal pionjärbanor byggs i syfte att 
utvärdera tekniken, få en tydligare kostnadsbild och kartlägga 
resenärernas attityder.
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 OKTOBER
 Ett förslag till lag om resenärers rättigheter i lokal och regional 

kollektivtrafik lämnades den 1 oktober till regeringen. I lagen 
regleras resenärernas rätt till information, rätt till ersättning 
vid förseningar samt rättigheter för personer med funktions-
nedsättning.

 Måndagen den 12 oktober anslöts Botniabanans bro över 
Umeälven till spåret på älvens östra sida. Därmed är det nu 
räls på hela Botniabanan, från Ångermanälven i söder till 
Umeå i norr.

 NOVEmBER
 Den 2 november undertecknade Banverkets generaldirektör 

Minoo akhtarzand det avtal som innebär att Dalabanan rustas 
upp för 810 miljoner kronor. Moderniseringen startar 2010 
och ska vara klar 2017. I finansieringen av projektet ingår en ny 
modell – brukaravgifter.

 Den 8 november satte LKaB nytt rekord i malmtransporter  
på Ofotbanen. 58 100 ton malm fraktades från gruvan i Kiruna 
till Narvik under ett dygn.

 riksdagen beslutade den 19 november att bolagisera 
 Ban verket Produktion från den 1 januari 2010. Senare  
under  månaden beslutades att namnet på det nya  
bolaget blir  Infranord aB.

 Den 19 november meddelades att DB region Sverige aB –  
ett dotterbolag till tyska järnvägen DB – vunnit upphand -
lingen av Östgötapendeln. Trafiken kommer att starta den  
12 december 2010.

 Den 20 november var det på dagen 50 år sedan ”ringen”  
på Centralstationen i Stockholm – Sveriges kanske mest 
 berömda mötesplats – invigdes.

 Den 26 november beviljade regeringen en ansökan från 
Stockholms läns landsting och Uppsala läns landsting om 
gemensam trafikeringsrätt för att bedriva pendeltågstrafik 
mellan Upplands och Stockholms län. Beslutet innebär att 
pendeltågstrafiken kommer att kunna förlänga SL:s pendel- 
tåg till Uppsala via arlanda och Knivsta.

 dECEmBER
 På den internationella handikappdagen, den 3 december,  

tog Banverket och Jernhusen ansvar för ledsagning på 124 
järnvägsstationer runt om i landet. alla resenärer som  
behöver ledsagning ska fortsättningsvis kunna få personlig 
 assistans på dessa stationer.

 Den 7 december beslutade EU att dela ut 22 miljoner euro  
i bidrag till Sverige som stöd till införandet av ErTMS.  
Pengarna ska bland annat gå till mark- och ombord- 
utrustning för främst godstrafik.

 regeringen utsåg den 21 december Gunnar Malm till general-
direktör för Trafikverket.
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Diagrammen om person- och godstransporternas utveckling bygger på uppgifter från ett stort antal 

källor. Helårsuppgifterna för 2009 är preliminära. Inget tyder dock på att de definitiva uppgifterna 

kommer att förändra bilden på något avgörande sätt.

Sveriges transporter  
i siffror

Totalt inrikes persontransportarbete fördelat
på transportslag 1950–2009.
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Långväga resor totalt och fördelat
på transportslag 1970–2009.
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Långväga kollektivtrafik fördelad på transportmedel 1970–2009.
Resor över 10 mil.
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Långväga persontransportarbete år 2009
fördelat på transportmedel.

Flyg 7%

Bil 70% Sjöfart 1%

Buss 6%

Järnväg 16%

Persontransportarbete på järnväg 1999–2009
fördelat på kort- och långväga resor.
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Persontransportarbete fördelat på
ärendetyp och transportmedel år 2006.
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Kortväga persontransportarbete år 2009
fördelat på transportmedel.

Spårväg/T-bana 2%

GCM 5%

Järnväg 5%Taxi 1%

Bil 74%

MC 3%

Buss 10%

Totalt långväga och kortväga persontransportarbete på
järnväg fördelat på SJ och övriga operatörer år 2009.
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Inrikes godstransportarbete fördelat på 
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Inrikes* godstransporter totalt och fördelat
på transportmedel 1970–2009, exkl. olja och malm.
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Utrikes godstransporter år 2009 fördelat 
på transportmedel, exkl. olja och malm (ton).

Järnväg 8%

Sjöfart utrikes 55%

Lastbil 37%
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Långväga godstransportarbete totalt och fördelat
på transportmedel 1970–2009.

Miljarder tonkilometer 

Procent 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

100 

80 

60 

40 

20 

0 

Lastbil 

Sjöfart inrikes 

Sjöfart utrikes 

Järnväg 

Långväga godstransportarbete år 2008 fördelat på 
transportmedel och förädlingsgrad.
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Långväga godstransportarbete år 2009 fördelat
på transportmedel och inrikes/utrikes.

Järnväg malm 4%

Inrikes järnväg 
övrigt 11%

Inrikes järnväg 
hamn 4%

Inrikes lastbil 27%

Inrikes sjöfart 8%

Utrikes sjöfart 29%

Utrikes lastbil 12%

Utrikes järnväg 5%

Utrikes godstransporter med järnväg fördelat på export
och import 1970–2009, exkl. malm (ton).
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Bruttonationalprodukt och totalt inrikes 
godstransportarbete 1950–2009.
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Trafikverket
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Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och 
Vägverket samt viss verksamhet vid Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och SIKa. Samtidigt 
avvecklades Banverket, Vägverket och SIKa. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av 
transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även 
för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.

www.trafikverket.se
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