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Generaldirektörens förord
 
I  d e n n a r a pp o r t om jä r n vägsse k to r n s ut v ecklI n g 20 07 

kan vi tillsammans med järnvägsbranschen visa att vi är på rätt 
väg mot nöjdare kunder och bättre måluppfyllelse. 2007 är 
ett rekordår när det gäller hur många som åkt och hur mycket 
gods som transporterats på svenska järnvägar. Det är också ett 
år där vi tar stora steg framåt och förbättrar för våra kunder, 
bland annat genom samarbetet inom branschen och mellan 
trafikslagen. 

På persontrafiksidan har kollektivtrafikbranschens aktörer 
gemensamt med Vägverket och Banverket inom ramen för 
regeringsuppdraget Koll framåt ställt sig bakom en vision för 
kollektivtrafikens utveckling: 

Många fler människor ska uppleva att kollektivtrafiken skapar värde 
genom att den: 

▪ underlättar det dagliga livet 

▪ ökar tillgängligheten till utbildning och arbetsmarknad 

▪ bidrar till en bättre miljö. 

Vi är också överens om att det övergripande målet för vårt arbete 
är: En kraftfull ökning av marknadsandelen för kollektivtrafik. 

Det har aldrig gått så mycket trafik på svensk järnväg som 
nu. Samtidigt kan vi ändå visa en ökad punktlighet inom 
persontrafiken, med den tydligaste ökningen för pendeltågs
trafiken i Stockholmsområdet. Det är vi stolta över. Efter ett 
års gemensamt arbete mellan SL, SJ och Banverket i projektet 
Kraftsamling Stockholm–Mälardalen börjar arbetet ge utdel
ning. Det syns även i mätningar av kundnöjdheten, där SL:s 
resultat kraftigt förbättrats, medan den totala kundnöjdheten 
är kvar på samma nivå som 2006. Vi fortsätter arbetet med 
hög intensitet i minst två år till och har nu startat motsvarande 
samarbete i Göteborgs- och Öresundsområdet. 

Under året har vi också kommit en bra bit på väg i arbetet 
med trädsäkring längs våra järnvägar, vilket är en viktig grund 
för att klara punktligheten vid de oväder som blir allt vanligare. 

Den höga efterfrågan på tågtransporter har också inneburit 
bättre lönsamhet i branschen. Detta är en viktig förutsättning 
för att vi ska kunna fortsätta utveckla utbud och service. 

Även om allt fler vill transportera sitt gods på järnväg, eller 
väljer kollektivtrafik på järnväg för sina resor, så hänger järn
vägens framgång på en skör tråd. Under 2007 förklarades för 
första gången tre sträckor i Sverige överbelastade vissa tider på 
dygnet, och på många andra sträckor gör mängden tåg på spåren 
att minsta störning fortplantar sig snabbare än tidigare i systemet – 
just på de tider på dygnet när flest människor är beroende av oss. 

Järnvägen har ökat sin marknadsandel på en snabbt 
växande transportmarknad, vilket i sig innebär stora bidrag till 
de transportpolitiska målen inom tillgänglighet, miljö, säkerhet 
och jämställdhet. 

Resorna genomförs på ett miljövänligt och säkert sätt, och 
det faktum att många fler kvinnor än män i dag är beroende 
av kollektivtrafiken som transportmedel i vardagen, gör att vi 
även bidrar starkt till jämställdhetsmålet. 

Arbetet med att anpassa järnvägssystemet till funktions
hindrade går framåt, men alltför sakta för att nå de uppsatta 
målen. Samordningen av arbetet har varit tidskrävande och 
resurserna har fått prioriteras om, för att klara kvaliteten för 
samtliga kollektivtrafikresenärer när efterfrågan på tågresor ökat. 

Godstransporternas rekordhöga nivåer har uppnåtts 
huvudsakligen tack vare att fler vill transportera högförädlat 
gods i kombitransporter. En stor del av detta är knutet till de så 
kallade järnvägsskyttlar som går från och till Göteborgs hamn. 

Det är mycket intressant att se att godstransporter i allt 
högre utsträckning går mot totalkoncept där samma trans
portör erbjuder distribution, lagerhållning av centrallager och 
terminaler för omlastning över flera trafikslag. Denna starkt 
marknadsdrivna och snabba utveckling av kombitransporter 
är viktig för Sverige. När allt fler vill lägga över sina transporter 
till klimatsmartare alternativ måste järnvägen svara upp med 
flexibilitet och tillförlitlighet. Även här jobbar vi tillsammans 
i branschen för att höja nivån och för att skapa bättre förut
sättningar för utveckling och finansiering av ny infrastruktur. 

Efter ett år då vi både reviderat vår befintliga framtidsplan 
för järnvägen och påbörjat planeringen för 2010–2020, kan 
vi konstatera att kraven på en utvecklad infrastruktur för att 
säkerställa regional och lokal tillväxt är starkare än någonsin. 

Klimatfrågan och högkonjunkturen gör att branschen har ett 
drömläge. Detta begränsas dock av osäkerheten när det gäller 
resurser till utveckling av infrastrukturen. De förhållandevis 
stora satsningarna på utveckling av järnvägsinfrastruktur 
under de senaste tio åren har gett god utdelning. Våra prog
noser mot 2020 visar dock tydligt att stora delar av dagens 
järnvägsinfrastruktur inte klarar morgondagens efterfrågan. 

Under 2008 tar vi steget vidare med att effektivisera trans
portsystemet ytterligare. I åtgärdsplaneringen för 2010–2020 
jobbar vi gemensamt med alla trafikverk och i dialog med 
företag, regioner, län och kommuner. Vårt uppdrag är att skapa 
bästa möjliga förutsättningar för att transporterna i Sverige ska 
fungera på ett effektivt, ändamålsenligt och miljömässigt sätt för 
medborgare och näringsliv. En viktig del av dessa transporter 
ska gå på järnväg – nu och i framtiden. 

Borlänge i mars 2008 

Min o o  A k H tA r z A nd  
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Våra resenärer och 
transportköpare 

transportsystemet är till för användarna! Alla de aktörer som gör resor och transporter möjliga 

har därför ett gemensamt ansvar för att skapa största möjliga värde för resenärerna och gods

transportköparna. Behovet av en utvecklad och tillförlitlig kollektivtrafik är stort, likaså för

väntningarna på utvecklade transportlösningar för näringslivet. en förutsättning för att tillgodose 

behoven är kunskap om våra kunder. vad tyckte de om kollektivtrafiken och järnvägen 2007? 

några rÖster från 
transportkÖpare och resenärer 

”d e t B o r d e fu n g e r a sm I d I g t …” 

Röster från företag inom livsmedelssektorn: 
”tIden skulle halver as om vI By tte tIll järn-

väg!” Röster från företag med konsumentprodukter: 

– Snabbt tempo, det är kärnfrågan. En livsmedelsleverans får 
aldrig stå still. Därför är kombitrafik nödvändig för att större 
volymer ska kunna gå på järnväg. Det borde fungera smidigt 
att importera, men i dag är det svårt att sy ihop flöden med 
järnväg över gränserna. Sjöfarten fungerar bättre. 
(Rikstäckande livsmedelsbutikskedja) 

– En realistisk bedömning är att kostnaderna för lastbilstran
sporter kommer att öka och att miljökraven också kommer 
att öka. Vinsterna för miljön och klimatet gör att vi ser över 
möjligheterna att på flera håll ersätta lastbilstransporter med 
järnväg. (Grossist) 

– Leveranserna får inte försämras och kraven på temperering 
är höga. I princip kunde vi lägga över på järnväg i morgon, 
om någon skulle kontakta oss med ett erbjudande som är 
likvärdigt med den lösning vi kör i dag.   
(Mindre företag inom livsmedelsbranschen) 

– Järnvägen är rationell. Tåget kommer när det ska och  
vagnarna är lättare att hantera. De står där de står och de 
är tysta och bråkar och bullrar inte. Att ha lager i storstads
områdena är dyrt; därför är det bra att ha lager på annan plats, 
men med möjlighet till snabb och säker transport. (Rikstäckande 
affärskedja teknikprodukter) 

– Ett avgörande skäl för att etablera vår europeiska represen
tation i Sverige var att här finns bra motorvägar, järnvägar och 
flygplatser. I framtiden kommer fler asiatiska investerare att 
etablera sig här, men då fordras investeringar i infrastrukturen. 
(Företrädare för internationellt handelscentrum) 



– Banverkets representant upplyste oss om att tiden skulle 
halveras om vi bytte båtfrakterna från tillverkaren i Asien, mot 
tågtransporter. På så sätt kombinerar vi tidsvinst och miljövinst. 
Om upplägget fungerar i praktiken kommer detta att minska 
båt- och flygtransporterna. (Medelstort konfektionsföretag) 
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”d e t  v I k t I g a st e  ko n ku r r e n sm e d l e t  n ä r  d e t 

g ä l l e r t r a f I k s l ag e n ä r ko st n a d e n .” 

Röster från råvaruindustrin: 

– Till bruken dominerar sjöfart och biltransporter, men efter 
produktion är det järnvägen som har störst transportandel. 
Biltrafiken är prisvärd jämfört med järnvägen. Vår miljöpolicy 
påverkar valet vid upphandling, men järnvägen dras med 
kapacitetsproblem. Det viktigaste konkurrensmedlet när det 
gäller trafikslagen är kostnaden. Järnvägen är krånglig jämfört 
med bil och sjöfart. (Skog och trä) 

– Vår transportlösning kombinerar sjöfart och järnväg.   
I hamnen finns kapacitet och erfarenhet av att ta hand om  
transporten. När det gällde järnvägstransporten har folk utmed  
järnvägen varit oroliga för säkerheten. De allra flesta är i dag  
eniga om att tågtransporter är säkrare än bil. (Petrokemisk industri) 

” t r a n s p o r t ko st n a d e n  u tg Ö r  e n da st  e n  l I t e n 

d e l av va r a n s e l l e r g o d s e t s s lu t pr I s .”    
Röster från transportmäklarbranschen: 

–  Vägtransporten  uppfyller  i  hög  utsträckning  kundernas 
krav  på  service  och  flexibilitet  –  sena  bokningar,  sen 
hämtning hos kund, tidig och precis leverans till mottagaren.  
Även  om  vägtransporten  är  dyrare  än  järnvägstransporten 
och blir dyrare framöver, så kommer det inte att medföra  
en överflyttning mellan trafikslagen. Transportkostnaden  
utgör endast en liten del av varans eller godsets slutpris.  
(Internationell transportmäklare) 

– Marknaden för gods på järnväg är så het nu att de operatö
rer jag vänder mig till när jag skaffat en tid i spåret enligt egna 
önskemål, inte kan erbjuda vagnar. Potentialen för att föra över 
mer gods på järnväg finns, och med egna vagnar kan det bli 
mer flexibelt. (Svensk transportmäklare) 

”jag t yck e r m a n s k a stä l l a h Ö g a k r av på 

ko l l e k t I v t r a f I k e n .”  Röster från pendlare:

 – Jag har inget val. Men jag tycker att bilen ger större frihet än  
att åka kollektivt. Politiker pratar på om miljöhot, men vad satsar  
dom egentligen för att göra alternativen attraktiva? Kollektiv
trafiken  måste  passa  mina  behov  mycket  bättre.  Tågen  borde  gå 
oftare. Jag vill kanske åka mitt på dagen eller på natten. Tänk om  
man kunde ha koll på tågtider i mobilen, dygnet runt. (Ali, 17) 

 – Pendeltåget är snabbt, bekvämt och prisvärt. Men varför ska 
det vara så krångligt att ta sig över länsgränserna? Och nog 
borde biljettpriserna bli rättvisare! (Brita, 72)



 – Om man ska välja kollektivresande, vilket verkar vara något 
som de flesta stödjer, då vill i alla fall jag gärna resa med hela 
och rena fordon. Det är värdelöst att tvingas stå eller inte få 
plats med barnvagnen. Tidtabellerna borde stämma så att man 
kan byta mellan olika linjer utan långa väntetider. (Stefan, 35 
med Hanna, 2) 

– Trängselskatten i Stockholm har påverkat mig att välja 
kollektivtrafik i dag. Man tar sig fram snabbare med ett effektivt 
kollektivtrafiksystem som inte korkar igen staden med bilar. Jag 
tycker man ska ställa höga krav på kollektivtrafiken. Informa
tionen, särskilt vid störningar, är ofta urusel. (Susanne, 41) 
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”I dag är kollektIv tr afIken I allm änhet otIll

gänglIg.” Röster från resenärer med särskilda behov:

 – Jag önskar bättre och säkrare hållplatser med begriplig 
trafikinformation, gärna kartor, god belysning och bra 
övervakning. (Sanna, 33 med Melvin, 6 månader)

– En tillgänglig kollektivtrafik är en demokratifråga. I dag är 
kollektivtrafiken i allmänhet otillgänglig. För min egen del 
reser jag gärna kollektivt, men det verkar som om spårvagnar 
och tåg inte är byggda för alla. Jag har hört talas om att det ska 
finnas ledsagartjänst, fast det är svårt att veta om det finns på 
en station och vem man ska fråga. (Sven-Erik, 56)

 – Det är bra om man kan prioritera kollektivtrafiken i stor
städerna, för då tar sig färdtjänsten fram i rätt tid. Vi åker gärna 
tåg, men det borde finnas någon att fråga på stationen. Det är 
svårt att höra högtalarutropen och informationen är svår att 
förstå. (Margit och Sven, pensionärer) 

”e n sat s n I n g på I n f r a st ru k t u r e n 

m å st e h ä n da n u, a n n a r s s pr I n g e r d e n 

I n t e r n at I o n e l l a u t v eck l I n g e n I f r å n o ss .” 

Röster från tjänsteresenärer:

 – I mitt resande behöver jag transportsystem som stödjer 
varandra. Kan jag resa effektivt med kollektivtrafik till och 
från de stora flygplatserna, så väljer både jag och vårt företags 
internationella kunder det alternativet. Tåget är bra, eftersom 
jag ofta kan använda min dator under resan. (Catrine, 49)

 – Infrastrukturen är helt avgörande vid företagslokalisering. 
Om man ska kunna locka till sig duktiga medarbetare, krävs 
bra pendling. För företagets transporter krävs det också att 
vägar och järnvägar fungerar. Att satsa på infrastrukturens 
utveckling är att gynna företagsamheten i Sverige. Det måste 
hända nu, annars springer den internationella utvecklingen 
ifrån oss. (Samir, 36) 

” tåg m å st e va r a e t t f Ö r d e l a k t I g t r esva l f Ö r 

e n  Ba r n fa m I l j .”  Röster från fritidsresenärer:

 – För mig är klimathotet på riktigt. Jag har funderat mycket 
över hur man kan kombinera resor med att vara miljö
medveten. Nu verkar många flygplatser kräva miljöanpassade 
transitförbindelser på marken. Att transportera flygbränslet på 
järnväg känns vettigt. En sommar åkte jag tåg härs och tvärs 
i Italien. Klart prisvärt och perfekt att komma fram mitt i stan. 
(Emma, 23) 

– Om kollektivtrafiken ska få ett riktigt starkt genomslag, 
måste den vara ett alternativ också för fritidsresor. Det har 
vi provat. Om man ska till släkt och bekanta inom landet 
fungerar tåget bra. Nackdelen är biljettpriset. Nu har vi pratat 
om att ta en tågcharter till södra Europa nästa sommar. Det 
borde faktiskt vara ett fördelaktigt resval för en barnfamilj. 
(Familjen Lindström) 
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DIAGRAM  

Andelen nöjda med kollektivtrafiken 2000–2007 
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DIAGRAM  

Betyg på kollektivtrafikens tillgänglighet och kvalitet 
Andel nöjda i procent 
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Betyg på information och lyhördhet 
Andel nöjda i procent 
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Resenärernas betyg på fordon och service 
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med kunden I centrum - undersÖknIngar 
av resenärers och transportkÖpares 
nÖjdhet 
Hur nöjda är de svenska resenärerna och transportköparna? 
Resenärernas nöjdhet fångas genom en rad olika mätningar. 
Den största genomförs av Svenska Lokaltrafikföreningen 
(SLTF). Mätningar av godstransportköparnas nöjdhet förekom
mer också, men det saknas en samlad bild av deras uppfattning 
om transportsystemets, och i synnerhet järnvägens produkter 
och tjänster. 

svenska folkets syn på kollektivtrafiken 
Det ska vara enkelt och pålitligt att resa med kollektiva färd
medel. Den kollektiva resan ska vara snabb och trygg, och det 
ska finnas en lyhördhet för resenärernas synpunkter. Det är 
slutsatserna när kollektivtrafikresenärerna själva får rangordna 
de viktigaste frågorna. 

SLTF undersöker löpande svenska folkets inställning till 
kollektivt resande genom den så kallade Kollektivtrafik
barometern. Under 2007 intervjuades 40 400 personer, både 
resenärer och allmänheten i stort. 

Enligt SLTF:s undersökning var 65 procent av resenärerna 
mycket eller ganska nöjda med kollektivtrafiken under 2007. 
Skillnaden jämfört med 2006 är mycket liten; motsvarande an-
del var då 66 procent. Endast 6 procent av resenärerna uppgav 
sig vara direkt missnöjda med kollektivtrafiken. 

Allmänheten i stort har en mindre positiv syn på kol
lektivtrafiken. Endast 57 procent uppgav sig vara nöjda med 
kollektivtrafiken 2007. Diagram 1. 

Resenärernas betyg 
SLTF:s undersökning visar att resenärerna inte är helt nöjda 
med kollektivtrafikens tillgänglighet och kvalitet. Av resenä
rerna anser 56 procent att det går snabbt att åka kollektivt. 
Kollektivtrafikens avgångstider får motsvarande betyg. När det 
gäller pålitligheten anser 60 procent av resenärerna att de kan 
lita på att komma fram i tid. Diagram 2. 

Resenärerna och allmänheten är relativt nöjda med infor
mationen om kollektivtrafikens utbud och avgångar. En majo
ritet anser också att det är lätt att köpa biljetter. Informationen 
vid förseningar och stopp får däremot sämre betyg: endast 25 
procent av resenärerna är nöjda. Detsamma gäller betyget för 
kollektivtrafikföretagens lyhördhet för synpunkter, där endast 
27 procent av allmänheten och 29 procent av resenärerna är 
nöjda. Diagram 3. 

Resenärerna och allmänheten ger överlag positiva omdö
men om fordon och stationer. Personalens uppträdande får 
högt betyg. Diagram 4. 

I stor utsträckning anser resenärerna att det är tryggt och 
enkelt att resa med kollektivtrafik; 73 procent av resenärerna 
är nöjda. Det är också tydligt att kollektivtrafiken har en kon
kurrensfördel genom att resenären själv slipper vara delaktig 
i trafiken – 62 procent av resenärerna anser att de undviker 
stress genom att åka kollektivt jämfört med bil. Många 
resenärer anser också att resan med kollektivtrafik ger dem 
en användbar restid. Det finns dock en klar förbättrings
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potential när det gäller frågan om kollektivtrafikens 
prisvärdhet. Diagram 5. 

skillnader mellan trafikslag och mellan olika resenärsgrupper 
Det finns exempel på skillnader i kundnöjdhet mellan olika 
trafikslag. Inom SL-området i Stockholm samsas många olika 
kollektiva färdsätt. Enligt mätningar från december 2007 var 
cirka 70 procent av de resande med buss och tunnelbana 
nöjda. Mest nöjda var resande med lokalbanorna, cirka 80 
procent, medan endast 55 procent av pendeltågsresenärerna 
var nöjda med sin resa. Andelen nöjda pendeltågsresenärer 
inom SL-området hade dock fördubblats jämfört med mot
svarande mätning 2006. 

SL:s mätningar visar också på skillnader i nöjdhet mellan 
olika åldersgrupper. De som överlag är mest nöjda med SL
trafiken är resenärer över 60 år. De mest kritiska resenärerna 
återfinns i åldersgruppen 30–39 år. Skillnaden mellan kvinnor 
och män är mest tydlig när det gäller upplevd trygghet ombord 
på fordon och vid stationer/bytesplatser. 

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter regelbundet kundnöjd
heten inom näringsliv och offentlig sektor. Under 2007 
presenterades resultat från undersökningar av kundernas 
nöjdhet med långväga personresor, det vill säga resor över tio 
mil. Detta innebär att pendlingsresor i huvudsak inte speglas 
av resultatet. 

SKI:s mätningar visar att kundernas nöjdhet med person
resor ligger lägre än för flertalet andra branscher som mäts 
med Svenskt Kvalitetsindex. Järnvägen får i mätningarna 
förbättrade betyg jämfört med tidigare års mätningar. För flera 
järnvägsföretag är förbättringarna betydande. Som bransch 
uppfattas likväl järnvägen som mindre kundanpassad än både 
långfärdsbussarna, som ligger mer i linje med övriga service
branscher, och flyget. En viktig förklaring är svaga betyg för 
järnvägens tillförlitlighet och tidshållning. 

Indexet för kundnöjdhet beräknas utifrån värden på bland 
annat företagsimage, produktkvalitet, service och prisvärdhet, 
och kan anta värden mellan 0 och 100. Ju högre värde, desto 
bättre uppfyller produkterna och leverantörerna konsu
menternas krav och förväntningar. SKI konstaterar att inget 

transportföretag helt lever upp till kundernas förväntningar. 
Gapet mellan vad kunden förväntar sig och vad de upplever 
sig få är minst för bussresenärer. Gapet är särskilt stort för 
några av flygbolagen. 

Genomsnittlig nöjdhet per bransch, långväga persontransporter 
(avser 2006): 

▪ flyg: 65 

▪ järnväg: 60 

▪ buss: 68. 

SKI:s mätningar visar också att kvinnor är betydligt mera 
nöjda än vad män är. Nöjdheten ökar något med ålder för alla 
färdsätt. Bland flygresenärerna framgår att höginkomsttagare 
är avsevärt mindre nöjda än övriga. För övriga färdsätt finns 
ingen större skillnad i detta hänseende. 

relationen mellan bilen och kollektiva färdmedel 
Bilen är den främsta konkurrenten till kollektivtrafiken. Flitiga 
bilanvändare använder ofta argument som friheten att bestämma 
när man ska resa och möjligheten att ta sig hela vägen från 
hemmet till resmålet. För många människor – främst män – 
inverkar också djupt liggande värderingar om bilens status 
på valet av färdmedel. 

Det framgår tydligt av Kollektivtrafikbarometern att bilen 
fyller en viktig funktion i människors vardag. Ett exempel är 
att 75 procent av allmänheten menar att det finns fördelar med 
att åka bil jämfört med att åka kollektivt, och 80 procent kan 
använda bilen för de flesta resorna. Motsvarande uppgifter 
för kollektivtrafikresenärerna är 65 respektive 71 procent. 

tillgänglighet för alla 
Kollektivtrafiken ska vara till för alla. Enligt Kollektivtrafik
barometern instämmer 29 procent av kollektivtrafik
resenärerna i påståendet om att deras möjligheter att resa 
kollektivt har förbättrats under det senaste året. 34 procent har 
ingen uppfattning. 30 procent av resenärerna och 26 procent 
av allmänheten har uppmärksammat förbättringar i kollektiv
trafiken för funktionshindrade under det senaste året. 

DIAGRAM  

Resenärernas betyg på själva resan Andel nöjda i procent 
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DIAGRAM  

SJ:s ombordmätning 2007: Varför valde du just tåget? 
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är bra själv eller koppla av kort restid (i förhållande ett säkert (i förhållande 


för miljön slipper parkera eller vila till alternativ) sätt att resa till alternativ)


miljösmarta transporter allt viktigare för kunderna 
En viktig faktor i kundernas samlade bedömning är uppfatt
ningen om resans eller transportens påverkan på miljön. 
SKI konstaterar i sin undersökning av kundernas nöjdhet med 
långväga personresor att den imagefaktor som ligger lägst 
både för flyg och för långfärdsbussar är miljövänlighet, medan 
denna faktor i stället uppfattas som en av järnvägens styrkor. 

SJ har under 2007 särskilt lyft fram miljöargumentet i sin 
marknadsföring. Ambitionen är att under en treårsperiod arbeta 
systematiskt med klimatfrågan genom att redovisa verksam
hetens klimatutsläpp. SJ vill påverka medborgaren att göra ett 
aktivt val i klimatfrågan, till exempel genom att resenären själv 
kan räkna ut utsläppen från olika trafikslag i SJ:s miljökalkyl. 

SJ:s ombordmätning från 2007 visar att resenärerna lyfter 
fram miljöargumentet som ett viktigt beslutskriterium vid valet 
av trafikslag, tillsammans med alternativ som bekvämlighet 
och komfort. Diagram 6. 

Även godstransportföretagen upplever att efterfrågan på 
miljöanpassade produkter och tjänster ökade under året. Det 
visar en undersökning som genomfördes av organisationen 
Transportgruppen under oktober 2007. Av 300 företag inom 
transportnäringen angav 57 procent att de upplever en ökad 
efterfrågan på miljöanpassade transporttjänster, medan 
36 procent inte noterade någon sådan ökning. 

Trots den ökade efterfrågan uppgav emellertid majoriteten 
av företagen att deras kunder inte var beredda att betala ett 
högre pris för miljöanpassade varor och tjänster. 

stationens utbud 
Stationer och hållplatser är resenärernas ingång till kollektiv
trafiksystemet. Hur resenärerna upplever dessa platser är 
avgörande för den samlade bedömningen av kollektivtrafikens 
kvalitet. 

Jernhusen, som ansvarar för stationshus, har under 2007 
genomfört en pilotstudie för att undersöka vilka funktioner 
som resenärerna anser vara viktigast på stationen. Studien 
visar att det kommersiella utbudet och den fysiska miljön är 
viktigast, följt av resetjänster. När det gäller betyget på den 
fysiska miljön finns det flera faktorer som uppvisar relativt 
svaga betyg, såsom exempelvis komforten i väntutrymmen, 
både i stationsbyggnader och på plattformar. 

snabba, tillgängliga och prisvärda godstransporter 
Transportköparna är en mycket blandad grupp som omfattar 
allt från konfektionsföretag till tunga stålindustrier. Med olika 
varuslag följer också olika behov och krav på utbud och utfö
rande av transporten. När det handlar om tunga transporter 
över långa avstånd har järnvägen en klar konkurrensfördel, 
men för transporter som lika gärna kan gå på väg som på 
järnväg måste transportköparen göra ett val. Detta val grundas 
främst på tre faktorer; transportkostnaden, tillgängligheten 
och transporttiden. Det visar bland annat KTH:s studier av 
godskunders värderingar av faktorer som har betydelse på 
transportmarknaden. 

Transportköparna är av naturliga skäl mycket priskäns
liga. Kostnaden för transporten förs vidare till nästa part i 
produktionsledet, och en hög kostnad för transporter kan 
leda till konkurrensnackdelar. Samtidigt kännetecknas trans
portmarknaden av en hög grad av konkurrens, vilket gynnar 
transportköparna i deras arbete för att minska kostnaderna. 
Ungefär 40 procent av transportköparna är villiga att byta 
transportör om prisskillnaden är mindre än eller lika med 
3 procent, förutsatt att alla övriga förutsättningar är likadana. 

Kortare transporttid och högre avsändningsfrekvenser värde
ras lägre. Transporttiden har dock generellt sett större betydelse 
för högvärdigt gods som livsmedel än för lågvärdigt gods. 

Andra faktorer som avgör valet av transportmedel 
är transportmarknadens inre trögheter, bland annat: 

▪	 den administrativa trögheten – transportköparen 
är bunden av transportavtal 

▪	 den fysiska trögheten – produktion och transporter 
är anpassade till varandra i hög grad 

▪	 den mentala trögheten – av hävd använder en transport
köpare ett visst trafikslag eller en viss transportör. 

Betydligt färre generella mätningar av kundnöjdheten har 
genomförts för godstransporter än för persontransporter. 
Green Cargo genomför regelbundet mätningar i syfte att ge 
underlag för förbättringar, den senaste 2006. När det gäller 
företagets erbjudande generellt, anser runt två tredjedelar 
av kunderna att säkerhetstänkandet och möjligheten att få 
en högre miljöprestanda kännetecknar transporttjänsten. 
Tjänstens tillförlitlighet får något lägre utfall. 

10 Våra resenärer och transportköpare 
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Järnvägen ska, liksom övriga trafikslag, bidra till att uppfylla de 

transportpolitiska mål som fastställts av riksdagen. det övergripande 

målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 

och näringslivet i hela landet. sex delmål anger inriktningen och 

målsättningen på lång sikt. till delmålen kopplas även etappmål. 

Här följer en bedömning av hur väl utvecklingen under året har 

bidragit till att målen uppnås. 

Hur väl uppfyller 
järnvägssektorn transport
politikens mål? 

 utvecklingen under året bedöms ha bidragit till att uppfylla målet 

 utvecklingen under året bedöms i viss, men inte tillräcklig utsträckning ha bidragit till att uppfylla målet 

 utvecklingen under året bedöms inte, eller endast obetydligt ha bidragit till att uppfylla målet 

 underlag för bedömning saknas 

1.  ett tillgängligt transportsystem 

2.  regional utveckling 

3.  Hög transportkvalitet 

4.  ett jämställt järnvägstransportsystem 

5.  säker trafik 

6.  god miljö 
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1 e t t  t I l lg ä n g l I g t  

t r a n s p o r t syst em ,  där 
järnvägstransportsystemet 
utformas så att medborgarnas 
och näringslivets grundläggande 
transportbehov kan tillgodoses. 

etappmål 

tillgängligheten för medborgare och 

näringsliv inom regioner samt mellan regio

ner och omvärlden bör successivt förbättras. 

tillgängligheten mellan storstadsområden 

och mellan tätortsområden bör successivt 

förbättras. 

Andelen kollektivtrafik på järnväg bör öka i 

förhållande till det totala persontransport

arbetet. 

senast 2010 bör kollektivtrafiken vara till

gänglig för funktionshindrade. 

cykeltrafikens andel av antalet resor bör 

öka, särskilt i tätort. 

motivering 

Hur transporterna och resandet med tåg 
utvecklas ger en bild av järnvägssektorns 
förmåga att tillgodose näringslivets 
transportbehov och medborgarnas res
behov. Under 2007 har transportarbetet 
på järnväg nått nya rekordnivåer. 

Godstransporterna på järnväg ökade 
under året från 22,3 till preliminärt 
23,3 miljarder tonkilometer. Järnvägens 
marknadsandel av de långväga gods
transporterna i Sverige uppgick till 25 
procent, vilket är samma nivå som 2006, 
men en ökning med en procentenhet 
jämfört med åren 1996-2005. 

Persontransporterna på järnväg 
ökade under året från 9,7 till 10,4 miljar
der personkilometer enligt preliminära 
uppgifter. Både det kortväga och det 
långväga resandet med järnväg ökade. 
Det kortväga resandet med järnväg pre
liminärt ökade från 4,0 till 4,4 miljarder 
personkilometer, medan det långväga 
resandet preliminärt ökade från 5,7 till 
6,0 miljarder personkilometer. 

Ökningarna har bidragit till att järn
vägen under året tagit marknadsandelar, 
både i den kortväga och den långväga 
persontrafiken. 

Denna utveckling bedöms spegla en 
utveckling mot ökad tillgänglighet. 
Detta stöds också av mätningar av kol
lektivtrafikresenärernas uppfattning om 
tillgängligheten i kollektivtrafiksystemet 
i stort: 29 procent angav att deras möj
ligheter att resa kollektivt förbättrades 
under året. 

En målsättning är att kollektiv
trafiken senast 2010 bör vara tillgänglig 
för funktionshindrade. Med den takt 
järnvägssektorn under året genomfört 
åtgärder för ökad tillgänglighet för 
funktionshindrade, bedömer Banverket 
att målet inte kommer att uppnås. 
Stationer har exempelvis inte anpassats 
fullt ut; inte heller har ett system för 
ledsagning införts. Bland resenärer i 
kollektivtrafiksystemet i stort anger 
dock 30 procent att de uppmärksammat 
förbättringar i kollektivtrafiken under 
det senaste året. 

Möjligheterna att transportera cykel 
på tåg har förbättrats sedan Banverkets 
senaste översyn 2005, och SJ genom
förde under 2007 ett försök med att 
tillåta cyklar på vissa avgångar. I bland 
annat förstudier och järnvägsutred
ningar med koppling till bytespunkter 
hanteras frågan om cykelparkeringar. 
Utvecklingen under året bedöms i viss 
utsträckning ha bidragit till att förbättra 
förutsättningarna för en ökad andel 
resor med cykel i tätorter. 

Banverket bedömer sammantaget att 
utvecklingen under 2007 har bidragit 
till att uppfylla målet om ett tillgängligt 
transportsystem. 

2
 r eg I o n a l u t v eck l I n g , 
  

där järnvägstransportsystemets 
utformning och funktion bidrar 
till att uppnå målet för den 
regionala utvecklingspolitiken 
samt motverka nackdelar av 
långa transportavstånd. 

etappmål 

transportsystemet bör bidra till att region

förstoringen blir hållbar för kvinnor och 

män, i syfte att uppnå väl fungerande ar

betsmarknadsregioner. 

motivering 

De transportpolitiska delmålen är inte 
ömsesidigt uteslutande. Särskilt nära 
varandra är delmålet om regional 
utveckling och delmålet om ett till
gängligt transportsystem. En utveckling 
mot en ökad tillgänglighet främjar 
också regional utveckling. Förbättrade 
resmöjligheter ger bland annat ökad till
gänglighet till arbetsplatser, utbildning 
och kommersiell och offentlig service. 

Järnvägstransportsystemets bidrag till 
regional utveckling bedöms därför med 
utgångspunkt från utvecklingen mot ett 
tillgängligt transportsystem. 

Banverket bedömer sammantaget 
att utvecklingen under 2007 har bidragit 
till att uppfylla målet om regional 
utveckling. 

3 h Ö g  t r a n s p o r t k va l I t e t,  

där järnvägstransportsystemets 
utformning och funktion med
ger en hög transportkvalitet för 
medborgarna och näringslivet. 

etappmål 

kvaliteten i det svenska transportsystemet 

bör, mätt i termer av tillförlitlighet, trygg

het, flexibilitet, bekvämlighet, framkomlig

het samt tillgång till information successivt 

förbättras. sverige bör arbeta för att kunna 

jämföra dessa kvalitetstermer med övriga 

eu-länders. 

Passagerares rättigheter bör stärkas. 

motivering 

En av de viktigaste förutsättningarna 
för att uppnå en hög transportkvalitet 
i järnvägstransportsystemet är att 
tågen kommer och går i tid. Under året 
ökade punktligheten på järnvägsnätet 
totalt. Den förbättrade punktligheten 
märktes dock bara i persontrafiken, 
vars punktlighet 2007 uppgick till 
91,6 procent, vilket är 0,7 procent
enheter högre än 2006. Särskilt stor 
förbättring märktes för SL:s järnvägs
trafik i rusningstid. Punktligheten för 
godstrafiken var 76,9 procent, vilket 
är 1,2 procentenheter lägre än 2006. 
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Resenärernas bedömning av kol
lektivtrafiken i stort förblev under 2007 
i det närmaste oförändrad: 65 procent 
av resenärerna var nöjda med kol
lektivtrafiken. Motsvarande andel 2006 
var 66 procent. Resenärernas betyg 
på den trafikinformation Banverket 
tillhandahåller försämrades dock under 
året, både utifrån en allmän bedömning 
och vid störningar. 

Ett särskilt mål för transportpolitiken 
är att stärka resenärernas rättigheter. 
Under året beslutade EU:s institutioner 
om en förordning om tågresenärers 
rättigheter. Under året instiftades också 
lagen om information till passagerare 
m.m., som bland annat innehåller regler 
om ersättningssystem vid förseningar 
och störningar. Banverket bedömer 
därför att utvecklingen under 2007 
i viss, men inte tillräcklig utsträckning 
har bidragit till att stärka resenärernas 
rättigheter. 

Banverket bedömer sammantaget att 
utvecklingen under 2007 i viss, men inte 
tillräcklig utsträckning har bidragit till 
att uppfylla målet om en hög transport
kvalitet. 

4 e t t jä m stä l lt jä r n väg s 

t r a n s p o r t syst em  som är 
utformat så att det svarar mot 
både kvinnors och mäns trans
portbehov. Kvinnor och män 
skall ges samma möjligheter 
att påverka järnvägstransport
systemets tillkomst, utformning 
och förvaltning och deras 
värderingar skall tillmätas 
samma vikt. 

motivering 

Under året har arbetet med att 
integrera ett jämställdhetsperspektiv 
inom transportsektorn fortsatt. Ett 
särskilt utbildningsmaterial, så kallad 
e-utbildning, har tagits fram för att höja 
kunskapsnivån om jämställdhetsfrågor. 
Trots att viktiga insatser genomförts för 
att synliggöra könsmönster och att öka 
och sprida kunskapen om jämställdhet, 
bedömer Banverket att omfattningen av 
dessa insatser inte varit tillräcklig. 

Banverket bedömer därför att 
utvecklingen under året i viss, men 

inte tillräcklig utsträckning har bidragit 
till att uppfylla målet om ett jämställt 
järnvägstransportsystem. 

5 sä k e r t r a f I k ,  där ingen 
dödas eller allvarligt skadas 
inom systemet för spårbunden 
trafik. Den spårbundna trafi
kens utformning och funktion 
skall anpassas till de krav som 
följer av detta. 

etappmål 

Antalet dödade och allvarligt skadade till 

följd av trafikolyckor inom alla trafikslag bör, 

i enlighet med nollvisionen, fortlöpande 

minska. särskilt bör åtgärder som syftar till 

att förbättra barns trafiksäkerhet prioriteras. 

motivering 

Järnvägen, liksom spårvägen och 
tunnelbanan, är ett mycket säkert 
färdmedel. Ingen resenär har under 
de senaste åren omkommit till följd av 

Hur väl uppfyller 
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urspårning, kollision eller brand. Likväl 
dödas eller skadas människor allvarligt 
varje år i spårsystemet. De som dödas 
eller skadas har i de flesta fall befunnit 
sig på spåren olovligt. 

Antalet dödade personer (exklusive 
självmord) inom spårtrafiksystemet 
( järnväg, spårväg och tunnelbana) 
uppgick 2007 preliminärt till 38, vilket 
är en ökning jämfört med 2006. Mätt 
som medelvärde över fem år uppgick 
antalet till 30. 

Det totala antalet skadade i den spår
burna trafiken minskade däremot under 
året, och uppgick enligt preliminära 
uppgifter till 43. Mätt som medelvärde 
över fem år uppgick antalet till 51. 

Den största delen av de dödsfall som 
inträffar i den spårburna trafiken är 
människor som själva valt att ta sina liv. 
Antalet självmord under 2007 uppgick 
enligt preliminära uppgifter till 75, vilket 
är en ökning jämfört med 2006. Mätt 
som medelvärde över fem år uppgick 
antalet till 66. 

Ingen olycka med farligt gods 
inträffade under året. Som olycka med 
farligt gods räknas händelser då det sker 
utsläpp i samband med olyckor med 
järnvägsfordon i rörelse. Utsläpp kan 
dock även ske från vagnar som inte är 
i rörelse. Antalet händelser där utsläpp 
skett eller där vagnar varit inblandade 
utan att utsläpp skett uppgick under året 
till 11, vilket är en minskning jämfört 
med 2006. Mätt som medelvärde över 
fem år uppgick antalet händelser av 
denna typ till 19. 

Även antalet olyckor med järnvägs-, 
spårvägs- och tunnelbanefordon mins
kade under året. Antalet olyckor med 
järnvägsfordon uppgick preliminärt 
till 34. Det är en minskning jämfört 
med 2006 som emellertid delvis kan 
förklaras av en definitionsändring. 
Mätt som medelvärde över fem år 
uppgick antalet olyckor med järnvägs
fordon till 88. Inga olyckor med spår
vägs- och tunnelbanefordon inträffade 
under året. Mätt som medelvärde 
över fem år uppgick antalet olyckor 
inom spårvägssystemet till 4 och inom 
tunnelbanesystemet till 3. 

Antalet plankorsningsolyckor i järn
vägs- och spårvägssystemen uppgick 

under året preliminärt till 36, vilket är en 
minskning jämfört med 2006. Mätt som 
femårigt medelvärde uppgick antalet 
plankorsningsolyckor i järnvägs- och 
spårvägssystemen till 46. 

Åtgärder för att förbättra barns sä
kerhet inom järnvägen har fortlöpt un
der året. Cirka 25 000 grundskolelever 
informerades under 2007 om säkerhet 
inom järnvägen. 

Banverket bedömer sammantaget att 
utvecklingen under 2007 i viss utsträck
ning har bidragit till att uppfylla målet 
om en säker trafik. 

6 g o d m I l j Ö,  där järnvägs
transportsystemets utformning 
och funktion bidrar till att 
miljökvalitetsmålen uppnås. 

etappmål/miljökvalitetsmål 

utsläppen av koldioxid från transporter 

i sverige bör 2010 ha stabiliserats på 1990 

års nivå. 

Antalet människor som utsätts för trafik

bullerstörningar överstigande de rikt

värden som riksdagen ställt sig bakom 

för buller i bostäder skall ha minskat med 

5 procent till 2010 jämfört med 1998. 

inriktningen för att nå bullermålet bör vara 

effektivaste reduktion av störningar och 

att de mest bullerutsatta människorna 

prioriteras. 

Åtgärder skall under åren 2005–2010 ha 

genomförts vid så stor andel av de priorite

rade förorenade områdena att miljö

problemet i sin helhet i huvudsak kan 

vara löst allra senast år 2050. 

senast år 2010 skall förlusten av biologisk 

mångfald inom sverige vara hejdad. 

motivering 

Järnvägen är energisnål och har låga 
utsläpp av koldioxid. Att transportera 
gods och människor med tåg i stället 
för med lastbil och bil ger därför 
viktiga bidrag till att uppfylla det natio
nella miljökvalitetsmålet om begränsad 

klimatpåverkan. Utsläppen av koldioxid 
från järnvägstrafiken var 2007 cirka 34 
procent lägre än 1990. 

Delmålet för buller inom miljö
kvalitetsmålet god bebyggd miljö och 
tillika etappmålet i transportpolitiken, 
att bullerstörningar över riktvärdena 
ska ha minskat med fem procent mellan 
1998 och 2010, har redan med mar
ginal uppfyllts inom järnvägssektorn. 
Åtgärder för att begränsa bullret vid 
den dominerande källan, i kontaktytan 
mellan hjul och räl, bedöms vara 
det effektivaste sättet att reducera 
störningar. Samtidigt ska de mest 
bullerutsatta människorna prioriteras. 
I arbetet med att minska buller
störningarna från järnväg har 
åtgärder under 2007 genomförts 
i enlighet med denna inriktning. 

Banverket arbetar långsiktigt med 
att minska antalet förorenade områden 
i enlighet med det aktuella delmålet. 
Detta innebär att områden som utgör 
en stor eller mycket stor risk ska vara 
undersökta och vid behov efterbehand
lade till 2050. I dagsläget finns ingen 
samlad bild av föroreningssituationen 
inom järnvägssektorn som helhet. 
Situationen antas dock motsvara den 
som råder inom det järnvägsnät som 
förvaltas av Banverket. Under 2007 
har åtgärder genomförts vid större 
impregneringsplatser: Krylbo, Nässjö, 
Hässleholm och Katrineholm. Banver
ket bedömer därmed att utvecklingen 
under året har bidragit till att uppfylla 
målet. 

Järnvägar påverkar naturmiljön på 
en rad olika sätt och påverkar därmed 
möjligheten att uppfylla miljökvali
tetsmålet om ett rikt växt och djurliv. 
Flera projekt pågår som studerar hur 
järnvägar påverkar natur- och kultur
miljövärden, hur detta kan beaktas 
i planeringsprocessen och hur den 
nuvarande situationen kan förbättras. 
Det saknas emellertid indikatorer 
för att bedöma i vilken utsträckning 
insatserna bidrar till målet. 

Banverket bedömer sammantaget att 
utvecklingen under 2007 har bidragit till 
att uppfylla målet om en god miljö. 
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Aktörer inom järnvägs
sektorn 2007 
resenären ska kunna resa mellan hemmet och arbetsplatsen eller till släkt och vänner, och företaget 

ska kunna frakta varor från sin industri till sina kunder. För att hela resan eller transporten ska 

fungera krävs samarbete mellan en stor mängd aktörer – offentliga och privata, såväl som nationella 

och lokala. i detta kapitel ges en bild av järnvägssektorn och dess aktörer 2007. 

Infrastrukturen 
och dess fÖrvaltnIng 
Det svenska järnvägsnätet omfattar 
drygt 11 000 kilometer trafikerad 
bana, eller cirka 17 000 spårkilometer, 
inklusive sidospår. Den största delen av 
järnvägsnätet ägs av staten och förvaltas 
av Banverket. 

Inlandsbanan, med en trafikerad 
banlängd om 1 050 kilometer, sträcker 
sig mellan Mora och Gällivare. Även 
Inlandsbanan ägs av staten, men för
valtas av Inlandsbanan AB. 

Förbindelsen över Öresund förvaltas 
av Öresundsbrokonsortiet, som ägs 
gemensamt av svenska och danska staten. 
Anslutningen över sundet utgörs av en 

åtta kilometer lång bro, den fyra kilo
meter långa konstgjorda ön Peberholm 
och en fyra kilometer lång tunnel. 

Arlandabanan innehas och förvaltas 
av A-Train AB. Arlandabanan sträcker sig 
mellan Rosersberg i söder och Odensala i 
norr, via Arlanda flygplats. 

Förutom de banor som knyter 
samman de svenska järnvägsorterna 
ingår andra typer av spår i det svenska 
järnvägsnätet. Det är till exempel anslut
ningsspår till industrier, depåer, verk
städer och hamnar. Denna infrastruktur, 
även kallad det kapillära järnvägsnätet, 
står under statlig, kommunal eller privat 
förvaltning och är av stor betydelse 
för att uppfylla godstransportköparnas 

behov av matning av gods från industri
erna ut till de större godsstråken. 

Spårvägstrafik bedrivs för närvarande 
i Göteborg, Norrköping och Stockholm. 
Infrastrukturen för spårvägen i Göteborg 
förvaltas av Göteborgs stad. I Norrköping 
förvaltas spårvägsnätet av Norrköpings 
kommun. AB Storstockholms Lokaltrafik 
(SL) förvaltar spårvägsnätet i Stockholm. 
SL förvaltar även tunnelbanenätet 
i Stockholm. Järnvägsinfrastrukturen för 
pendeltågstrafiken i Stockholmsområdet 
förvaltas emellertid av Banverket. 

Vid årsskiftet 2007/08 fanns totalt 482 
(518) tillstånd för infrastrukturförvaltare 
i Sverige. Av dessa var 79 både infra
strukturförvaltare och järnvägsföretag. 

viktiga begrepp 

Banverkets järnvägsnät: den järnvägsinfrastruktur som tillhör staten och drivs 

och förvaltas av Banverket.
 

Infrastrukturförvaltare: den som har tillstånd att förvalta järnvägsinfrastruktur 

och driva anläggningar som hör till infrastrukturen, exempelvis Banverket och 

inlandsbanan AB. när det handlar om tunnelbana och spårväg används istället 

termen spårinnehav. kraven för tillstånd liknar de som krävs för infrastrukturtill
stånd.
 

godstransportarbete: Produkten av antal transporterade ton och tillryggalagd
 
sträcka i kilometer. Mäts i tonkilometer.
 

persontransportarbete: Produkten av antal personer och tillryggalagd sträcka 


i kilometer. Mäts i personkilometer.
 

järnvägsföretag: den som med stöd av licens eller särskilt tillstånd tillhandahåller 

dragkraft och utför järnvägstrafik. 


trafikhuvudman: Huvudman enligt lagen om ansvar för viss kollektiv person
trafik. trafikhuvudmannen organiserar den lokala och regionala kollektivtrafiken 

i ett län eller en region. uppgifterna sköts oftast av ett länstrafikbolag, exempelvis 

AB storstockholms lokaltrafik, AB Östgötatrafiken och västtrafik AB.
 

auktorisation: Auktorisation är ett tillstånd för den organisation eller det företag 

som avser att organisera men inte själv utföra järnvägstrafik. godstransportkö
pare och trafikhuvudmän kan vara aktuella för auktorisation.
 

TAbell 1 

Infrastrukturförvaltare 2007:  
järnväg, spårväg och tunnelbana 

järnväg  trafikerad banlängd, kilometer 

Banverket  9 821 

inlandsbanan AB  1 050 

A-train AB  18 

Övriga (inklusive Öresundsbrokonsortiet, roslagsbanan och saltsjöbanan)  90 

summa  10 978 

spårväg  

AB storstockholms lokaltrafik 30 

göteborgs stad 82 

norrköpings kommun 15 

summa 126 

tunnelbana 

AB storstockholms lokaltrafik 109 

Källa: banverket 
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TAbell 2 

under 2007 verksamma järnvägsföretag med trafik inom sverige respek
tive över landsgräns samt företag i spårvägs- och tunnelbanesystemet 

operatör 

godstrafik  
på järnväg 

inland utland 

persontrafik  
på järnväg 

inland utland spårväg tunnelbana 

a-train aB 

arriva tåg aB 

aB stockholms spårvägar 

Bantåg nordic aB 

 Bk tåg sverige aB 

cargo net aB 

cargo net as 

green cargo aB 

göteborgs spårvägar aB 

hector rail aB 

Inlandsbanan aB 

Inlandsgods aB 

malmtrafik i kiruna aB 

merresor aB 

midcargo aB 

ofotbanen as 

railion denmark a/s 

roslagståg aB 

 sj aB 

stena recycling aB 

stockholmståg kB 

svenska tågkompaniet aB 

 tgoj trafik aB 

tX logistik aB 

tågfrakt aB 

tågåkeriet i Bergslagen aB 

veolia transport sverige aB 

Källa: banverket 

aktÖrer på spåret 
spelregler 
För att utföra järnvägstrafik krävs 
antingen licens och säkerhetsintyg eller 
särskilt tillstånd. Dessa tillstånd utfärdas 
av Järnvägsstyrelsen, som är den myn
dighet som utövar tillsyn över säkerheten 
i järnvägs-, tunnelbane- och spårvägs
systemen. Järnvägsstyrelsen har också 
uppgiften att övervaka att tilldelning av 
infrastrukturkapacitet och fastställande 
av avgifter sker på ett konkurrensneutralt 
och icke-diskriminerande sätt. 

Ett företag eller en organisation som 
vill organisera transporter på järnväg, 
men inte själv utföra dessa, kan ansöka 
om auktorisation. Om detta medges kan 
företaget eller organisationen ansöka om 

infrastrukturkapacitet hos en infrastruk
turförvaltare, till exempel Banverket. 
Det är främst större transportköpare och 
trafikhuvudmän som kommer i fråga 
för auktorisation. Vid årsskiftet 2007/08 
hade elva aktörer auktorisation. 

Den aktör som Järnvägsstyrelsen har 
tilldelat rätten att utföra eller organisera 
trafik, kan hos en infrastrukturförvaltare 
ansöka om infrastrukturkapacitet – plats 
på spåret – i form av tågläge. Om den 
sökande kan tilldelas tågläge, sluts ett 
trafikeringsavtal mellan infrastruktur
förvaltaren och järnvägsföretaget. 
Avtalet reglerar bland annat parternas 
inbördes rättigheter och skyldigheter. 
Infrastrukturförvaltaren tar ut avgifter 
av den som använder infrastrukturen. 

Även den som driver och förvaltar 
infrastruktur ska ha tillstånd från 
Järnvägsstyrelsen. I tillståndsprövningen 
kontrolleras yrkeskunnande, säkerhet, 
ekonomisk förmåga och gott anseende 
för verksamheten. Spåranläggningens 
farbarhet ska kontrolleras av 
besiktningsmän med jämna mellanrum. 

avreglering öppnar för ökad konkurrens 
Antalet aktörer på spåret har fortlöpande 
ökat sedan avregleringen av den svenska 
järnvägsmarknaden inleddes i början 
av 1990-talet. Då gav staten Banverket 
möjlighet att öppna sina spår även för 
andra järnvägsföretag än SJ. 

Avregleringen av Europas järnvägs
marknader drivs av EU. Fram till 
i dag har arbetet främst inriktats mot 
godstrafikområdet. Den 1 januari 2007 
öppnades marknaden för godstrafik på 
järnväg fullständigt, från att tidigare ha 
varit begränsad till trafiken på det så 
kallade transeuropeiska transportnätet. 

I och med att EU:s institutioner antog 
det tredje järnvägspaketet hösten 2007 
inleddes arbetet med att från och med 
2010 öppna den internationella person
trafiken för konkurrens. 

Med anledning av den nya EU
lagstiftningen har regeringen tillsatt en 
utredning om avreglering av persontrafik 
på järnväg. Utredaren ska bland annat 
föreslå åtgärder som skapar förutsätt
ningar för konkurrens på den kom
mersiella marknaden för persontrafik 
på järnväg. Utredaren ska också ta fram 
principer och kriterier för samverkan 
mellan kommersiell och upphandlad 
persontrafik. Utredningen ska redovisas 
senast 1 oktober 2008. 

Redan i december 2007 gav dock 
regeringen klartecken för en försöks
verksamhet med utökad trafikeringsrätt 
för Skånetrafiken, Hallandstrafiken, 
Västtrafik och Länstrafiken Kronoberg 
för Öresundstågen på sträckorna 
Malmö–Göteborg och Malmö–Alvesta. 
Försöket gäller mellan 2009 och 2016. 
Om den utökade trafikeringsrätten 
innebär att den interregionala trafiken 
blir lidande kan emellertid regeringen 
stoppa försöket. 

I december gav regeringen också 
klartecken till försöksverksamhet för 
persontrafik på järnväg i delar av 
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Norrland. Försöket ska genomföras 
under en period av högst 10 år. Riks
trafiken har i uppdrag av regeringen 
att teckna överenskommelser med 
berörda trafikhuvudmän om försöks
verksamheten. 

Från och med 1 april 2007 har 
järnvägsföretag rätt att utföra och 
organisera nattågs- och chartertrafik 
som bedrivs på kommersiella villkor. 
Chartertrafik är trafik som ingår som ett 
led i ett sammanhängande arrangemang, 
där huvudsyftet är ett annat än själva 
transporten. 

”Under 2007 bedrev sammanlagt 24 tågoperatörer kommersiell 
trafik på järnväg.” 

järnvägsföretag och företag verksamma 
i spårvägs- och tunnelbanesystemet 
Under 2007 bedrev sammanlagt 24 
tågoperatörer kommersiell trafik på 
järnväg. Tre operatörer bedrev spårvägs
trafik och en operatör bedrev tunnel
banetrafik. Dessutom finns ett stort 
antal järnvägsföretag verksamma bland 
annat inom hamnar och terminaler. Vid 
årsskiftet 2007/08 fanns totalt 116 giltiga 
tillstånd för järnvägsföretag i Sverige. 
Av dessa var 79 både järnvägsföretag 
och infrastrukturförvaltare. 

Sedan den 17 juni 2007 kör Veolia 
Transport Sverige AB det så kallade 
Mittnabotåget på sträckan Sundsvall– 
Östersund–Trondheim. Trafiken inom 
upplägget Nabotåget togs då över av BK 
Tåg Sverige AB. BK Tåg bytte under året 
namn till MidCargo AB, i samband med 
att Nya Inlandsgods AB i juli försattes 
i konkurs. 

Veolia genomförde under 2007 köpet 
av företagsgruppen People travel group 
AB, som bland annat äger 50 procent av 
järnvägsföretaget Merresor AB. 

Bland andra förändringar under året 
kan nämnas att Arriva Tåg AB den 17 juni 
tog över Pågatågstrafiken i Skåne efter 
SJ AB och DSB, och att Stena Gotthard 
AB under året bytte namn till Stena 
Recycling AB. 

utländska företag verksamma 
i spårburen trafik i sverige 
Sverige har i förhållande till många 
andra länder i Europa varit tidigt ute 
med att tillåta utländska aktörer att 
inneha intressen i svenska järnvägs
företag. Dessutom har nya EU-regler 
om liberalisering av järnvägsmarknaden 
inneburit att utländska aktörer börjat 
snegla utanför de tidigare så skarpa 
nationella gränserna. 

Som en följd av detta var många av de 
järnvägsföretag som bedrev person- eller 
godstrafik i Sverige 2007 – regionalt, 
nationellt och internationellt – helt eller 
delvis kontrollerade av utländska företag. 

CargoNet, som bedriver kom
binerade transporter i Sverige och 
Norge med betjäning av sammanlagt 26 
terminaler, ägs delvis av svenska Green 
Cargo AB och norska statsbanorna NSB 
AS. Trafiken i Norge drivs av CargoNet 
AS, medan det helägda dotterbolaget 
CargoNet AB sköter trafiken i Sverige. 

Det norska järnvägsföretaget 
Ofotbanen AS utför bland annat tim
mertransporter från Sverige till Norge 
på uppdrag av Norske Skog. Sedan 
mars 2007 bedrivs även biltågstrafik 
i Sverige för den norska logistikgruppen 
Autolink Group. Under 2007 har Auto-
link förvärvat 40 procent av aktierna 
i Ofotbanen AS. 

I juni övertog Arriva Sverige AB 
driften av Pågatågen i Skåne från SJ AB. 
Arriva Sverige AB är ett helägt dotter
bolag till det brittiska transportföretaget 
Arriva plc. 

Svenska Tågkompaniet AB var 
i privat ägo fram till januari 2007 då de 
norska statsbanorna NSB AS förvärvade 
aktiemajoriteten i bolaget. Svenska Tåg
kompaniet handhar bland annat trafik
koncepten Tåg i Bergslagen och X-tåget. 

Roslagståg AB, som bedriver tågtrafi
ken på Roslagsbanan i norra Stockholm, 
ägs av danska statsbanorna DSB som 

huvudägare samt Svenska Tågkompaniet. 
Från och med 2009 kommer 

Öresundstrafiken AB – ett företag ägt av 
DSB och brittiska FirstGroup plc – att 
driva Öresundstrafiken. 

A-Train AB, som driver flygpendel
tåget Arlanda Express mellan Stockholm 
och Arlanda, ägs av Macquarie Euro
pean Infrastructure Fund – en fond 
som förvaltas av det australiensiska 
investmentbolaget Macquarie Group. 

Veolia Transport Sverige AB (tidigare 
Connex Sverige AB) är ett dotterbolag 
till den franska transport- och miljö
teknikkoncernen Veolia Environnement 
SA. Veolia Transport bedriver person
trafik på entreprenad åt trafikhuvudmän 
och Rikstrafiken med buss, tåg, tun
nelbana, spårväg och båt. 

Godstransportören TX Logistik AB 
är ett helägt dotterbolag till tyska 
TX Logistik AG, vars huvudägare är 
italienska Trenitalia SpA. 

Den 1 januari 2008 bildades Railion 
Scandinavia, ett bolag som Green Cargo 
AB och Deutsche Bahn äger gemensamt. 
Bolagslösningen genomfördes genom 
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att Green Cargo förvärvade aktieposter 
i Deutsche Bahns dotterbolag Railion 
Denmark. Railion Scandinavia ska köra 
godståg mellan Sverige och Tyskland 
samt inom och till och från Danmark. 

Hector Rail AB, som bedriver 
godstrafik i Sverige och Norge, och 
från januari 2008 även i Danmark och 
Tyskland, kontrolleras av den norska 
redarfamiljen Höegh. 

fordonsfÖrsÖrjnIng 
De lok och vagnar, så kallad rullande 
materiel, som används i järnvägstrafiken 
i Sverige ägs antingen av järnvägsföre
tagen som använder dem eller av andra 
aktörer såsom affärsverket Statens 
järnvägar eller privata vagnägare. 
Under 2007 fanns 42 fordonsägare 
i Sverige. 

Affärsverket Statens järnvägar, som 
inte ska förväxlas med järnvägsföre
taget SJ AB, har till uppgift att förvalta 
leasingavtal och hyra ut järnvägsfordon 
som används i trafik upphandlad av 
Rikstrafiken. 

Flera vagnägare bedriver verksamhet 
i Sverige. Transwaggon AB, som är 
Sveriges största vagnägare, har en 
vagnpark om cirka 12 700 vagnar. 
Nordwaggon AB, som tidigare ägdes 
av Electrolux och Swedcarrier, ingår 
numera i Transwaggonkoncernen. 
Transwaggon AB ingår i sin tur i den 
tyska koncernen VTG, som är den störs
ta uthyraren av privata järnvägsvagnar 
i Europa. Sammanlagt förfogar VTG 
över 47 400 järnvägsvagnar. Bland andra 
aktörer som hyr ut järnvägsfordon kan 
nämnas STT-Rental AB, som hyr ut lok 
och motorvagnar för persontrafik, samt 
Tågåkeriet i Bergslagen AB. 

AB Transitio är ett offentligägt 
samverkansorgan vars uppgift är att 
anskaffa och förvalta spårfordon, främst 
för regional järnvägstrafik. Bolaget, som 
drivs utan vinstsyfte, ägs helt av svenska 
trafikhuvudmän. Bland de upphand
lingar som Transitio har genomfört kan 
nämnas inköpet av ett 60-tal motor
vagnar av typen Regina 1999 och 2002. 

De fordon som används i Stockholms 
tunnelbanenät och spårvägsnät ägs 
eller leasas av AB Storstockholms Lokal
trafik. I Göteborg ägs en del fordon 
av Göteborgs Spårvägar AB och en del 
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av Göteborgs stad. Spårvagnarna 
i Norrköping ägs av kommunen. 

Sverige har en lång tradition inom 
fordonsutveckling. Strukturaffärer och 
centralisering av industrier för fordons
tillverkning har dock gjort att Sverige 
inte längre har någon större inhemsk 
produktion. Kockums Industrier AB 
i Malmö är Nordens enda tillverkare 
av godsvagnar. Därutöver finns ett antal 
komponenttillverkare representerade 
i Sverige, bland annat Bombardier 
som tillverkar komponenter inom 
kraftelektronikområdet i sin anläggning 
i Västerås. 

leverantÖrer av drIft, 
underhåll och tjänster 
Infrastrukturförvaltare, järnvägs
företag med flera är beroende av 
tjänsteleverantörer för att kunna 
bedriva sina verksamheter. Tjänste- och 
serviceleverantörer inom underhåll och 
reparation av vagnar och lok, städning 
och servering är nödvändiga för att 
järnvägsföretagen ska kunna leverera 
tjänster av hög kvalitet till resenärer 
och godstransportköpare. Dessa 
servicefunktioner utförs av bland annat 
STT Svensk Tågteknik AB, Tågia AB, 
EuroMaint AB och ISS TraffiCare AB. 

Infrastrukturförvaltarna kan behöva 
konsultstöd, till exempel vid projekte
ring och planering för nya anläggningar. 
SWECO AB och AB Ångpannefören
ingen är exempel på konsultfirmor med 
teknisk kompetens. 

Under 2007 har flera strukturaffärer 
inom tjänsteleverantörsmarknaden 
genomförts. Underhålls- och verkstads
företagen EuroMaint AB respektive 
SweMaint AB, som tidigare förvaltats av 
det statliga holdingbolaget Swedcarrier, 
såldes i juni till investmentbolaget Ratos 
respektive Kockums Industrier. 

Leverantörsmarknaden för drift 
och underhåll är förhållandevis kon
centrerad, med ett fåtal mycket stora 
aktörer, varav Banverket Produktion 
för närvarande är den största. I augusti 
förvärvade järnvägsentreprenören Bal
four Beatty Rail AB företagen Carillion 
Rail Sverige AB och Carillion Rail 
Danmark AB. Under 2007 bytte Svensk 
Banproduktion namn till Strukton Rail. 
Namnbytet är en följd av att Strukton 
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Railinfra numera har förvärvat hela 
aktiemajoriteten i före detta Svensk 
Banproduktion. 

DIAGRAM  

Finansiella strömmar inom järnvägssektorn  Miljoner kronor 

 

 

 

 

 
 

 

STATEN 
Förbrukade medel 

17 816 (12 769) 

Direktavtal 

med 

företag 

106 (111) 

Banavgifter

565 (529) Statsbidrag 639 (383)
 

2 825* 
(2 625)

 7 400 6 000* (5 450) 
(7 100) 

889(913) 

Samverkan 

(järnvägstrafik) 

236 (221) 

1 950* (1 950)

Avtal 

stöd och 

samverkan 

547 (566) Interregional buss-, 
flyg- och fartygstrafik 

15 617* 
(13 820) 

Övrig lokal/regional 
kollektivtrafik 

Driftsbidrag 

11 168* (10 190) 

 3 034*
 
(2 832)
 Kommuner 

Landsting  8 134* 
(7 358) 

Banverket Rikstrafiken 

Trafikhuvudmän 

Godskunder 
Biljettintäkter 
persontrafik 

Järnvägsföretag 

Uppgifter om trafikhuvudmännens utbetalningar samt intäkter från gods och persontrafik bygger på överslagsmässiga beräkningar och ska tolkas med försiktighet. 
Uppgifter markerade med * avser 2006, med jämförelseår 2005. Intäkter från övrig lokal/regional kollektivtrafik redovisas inte i diagrammet. Under 2007 förbrukades 
väsentligt mer anslagsmedel av banverket än 2006. Huvuddelen av ökningen utgörs av en extra amortering på lån för tidigareläggande av investeringar.  

fInansIärer och 
Beställare av trafIk 
SJ AB har ensamrätt på den interregio
nala persontrafik som man själv anser 
är lönsam. Denna trafik omfattar bland 
annat sträckorna Stockholm–Göteborg, 
Stockholm–Malmö och Stockholm– 
Sundsvall samt viss regionaltrafik. 
Om SJ AB menar att en linje inte är 
möjlig att driva kommersiellt, kan 
regeringen besluta att en annan aktör 
får organisera trafiken. 

Myndigheten Rikstrafiken har till 
uppgift att ur resenärens perspektiv 
arbeta för ett samverkande långväga 
kollektivt persontrafiksystem. I denna 
roll upphandlar Rikstrafiken trans
portpolitiskt motiverad interregional 
kollektivtrafik som inte kan drivas på 
kommersiella grunder. Under 2007 
upphandlade Rikstrafiken trafik för 
889 miljoner kronor, varav 342 miljoner 

avsåg tågtrafik. Upphandlingarna är 
öppna för alla järnvägsföretag. Diagram 7. 

För att främja en tillfredsställande 
trafikförsörjning ska det i varje län 
finnas länstrafikansvariga som ansvarar 
för den lokala och regionala linjetrafiken 
för persontransporter. Normalt är det 
landstingen och kommunerna i länet 
som tillsammans är ansvariga. De 
länstrafikansvarigas uppgifter sköts av 
en trafikhuvudman, oftast i form av ett 
länstrafikbolag. Västtrafik AB och AB 
Storstockholms Lokaltrafik är exempel 
på länstrafikbolag. 

Trafikhuvudmannen upphandlar 
kollektivtrafik från bland annat järn
vägsföretag, vilka bedriver trafiken för 
trafikhuvudmannens räkning. Flera 
trafikhuvudmän som samverkar om tra
fik inom och mellan länen kan beviljas 
trafikeringsrätt för sådan trafik. 

Marknaden för godstransporter 
på järnväg i Sverige är helt öppen, och 
trafiken bedrivs därför uteslutande på 
kommersiella grunder. Godstransport
kunderna köpte under 2007 transporter 

på järnväg för cirka 7,4 miljarder kronor. 
Under året antogs EU:s förordning 

om allmän trafikplikt. I förordningen 
som träder i kraft 2009 fastställs att en 
myndighet som beställer trafiktjänster 
kan välja att direkt tilldela kontrakt till 
ett eget eller närstående transportföretag 
för avtalstider upp till 22 år i järnvägens 
fall. Eftersom förordningen ska tillämpas 
fullt ut först efter en övergångsperiod på 
tio år är det osäkert vilka konsekvenser 
lagstiftningen kommer att få. 

ägare och fÖrvaltare 
av statIoner med resenärs
utByte 
Resecentrumen och stationerna är 
resenärernas ingång till järnvägs
transportsystemet. Dessutom har 
dessa platser ofta en funktion som 
allmän mötesplats. Större stationer 
och resecentrum är även föremål för 
kommersiell exploatering. 

Det finns cirka 600 stationer för 
resenärsutbyte i Sveriges järnvägsnät. 
Vid cirka 30 av stationerna gör inga tåg 
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uppehåll i dagsläget. De flesta stationer 
trafikeras av endast ett järnvägsföretag. 
På omkring 160 stationer bedrivs trafik 
av två eller flera järnvägsföretag. 

Genom de transportpolitiska målen 
har staten satt upp grundläggande förut
sättningar för planering och utveckling 
av stationerna. Ansvarsbilden kring sta
tionerna är emellertid mycket komplex. 

Jernhusen AB äger, förvaltar och ut
vecklar de flesta större stationer i Sverige. 
Jernhusen är ett helägt dotterbolag till 
statsägda Swedcarrier. Väntsalarna på de 
stationer som Jernhusen förvaltar hyrs 
ut till dotterbolaget Svenska Resetermi
naler AB (SRAB). SRAB upplåter 
i sin tur väntsalar till trafikoperatörerna. 
Operatörerna betalar en stationsavgift 
som ska täcka SRAB:s kostnader. 
Avgiften beräknas utifrån operatörernas 
trafikmängd. 

Banverket, kommuner eller trafik
huvudmän äger och förvaltar övriga 
järnvägsstationer och hållplatser. 

Banverket förvaltar plattformar och 
plattformsutrustning, skyltar för digital 
information, fasta skyltar (dock inte 
i stationsbyggnader) samt förbindelser 
till plattformar, inklusive trappor, rull
trappor och hissar. 

Några kommuner förvaltar eller äger 
stationsbyggnader eller resecentrum. De 
är då ansvariga för väntsalar, toaletter, 

skyltar i stationsbyggnaden med mera. 
Vägar och gång- och cykelvägar som 
leder till stationen ligger generellt sett 
i kommunernas ansvar, oavsett vilken 
aktör som äger och/eller förvaltar 
själva stationen. 

I SL-området finns 100 tunnel
banestationer, 51 pendeltågsstationer 
och 98 lokaltågsstationer. I Göteborg 
består spårvägsnätet av 131 hållplatser. 
Spårvägen i Norrköping trafikerar 
42 hållplatser. 

godstermInaler 
Terminaler är ett samlingsnamn för 
platser där gods kan lastas och lossas 
mellan tåg, och mellan tåg och andra 
trafikslag. I begreppet godsterminaler 
ingår kombiterminaler, hamnar samt 
övriga last- och lossningsplatser. 

På kombiterminalen flyttas gods 
mellan järnväg och väg. I kombitermina
lerna hanteras främst gods som är lastat 
i containrar. Godset lyfts med truckar 
eller kranar mellan järnvägs- och 
vägfordonen. Det finns i dag 27 kombi
terminaler, varav sju ligger i hamn
områden. Ett antal ägs av Jernhusen. 
De största hyresgästerna är Green Cargo 
och CargoNet. Banverket är infrastruk
turförvaltare på nio kombiterminaler. 

Vid hamnarna hanteras contain
ergods och torrbulk (exempelvis 

spannmål) mellan väg- och järnvägstra
fik och sjöfart. Torrbulk lastas i regel 
i systemtrafik för särskilda industrier. 
Det finns i dag cirka 50 allmänna 
hamnar som är öppna för kommersiell 
sjöfart samt ett 50-tal lastageplatser som 
främst är knutna till specifika industrier. 
De flesta allmänna hamnar är kommunala 
integrerade bolag som bedriver både 
hamnförvaltning och godshantering. 

Övriga last- och lossningsplatser 
karakteriseras av att det finns spår- 
och väganslutningar till dem, och att 
det inom området finns hårdgjorda 
ytor, som till exempel asfaltsytor, för 
att underlätta omlastning mellan de 
olika trafikslagen. 

ÖvrIga aktÖrer och 
funktIoner 
Utöver de aktörer som förvaltar 
infrastruktur, utför trafik eller på andra 
sätt möjliggör att resenärer och trans
portköpare kan nyttja järnvägen, finns 
ett antal andra myndigheter, företag 
och organisationer som understödjer 
järnvägssystemet. 

Branschorganisationer och myndigheter 
Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF) 
är läns- och stadstrafikens bransch
organisation. Uppgiften att stärka 
kollektivtrafikens konkurrenskraft 
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innebär att föreningen bland annat 
ägnar sig åt opinionsbildning samt 
affärs- och marknadsutveckling. SLTF 
är också huvudman för Kollektivtra
fikbarometern, som är en månatlig 
kvalitets- och attitydundersökning. 

Branschföreningen Tågoperatörerna 
lyfter och driver frågor av vikt för den 
yrkesmässiga spårtrafiken. Detta görs 

gentemot riksdag och regering, myndig
heter och andra aktörer, såväl nationellt 
som internationellt. Tågoperatörerna 
hade 21 medlemmar 2007. 

Samtrafiken i Sverige AB samordnar 
hela landets kollektivtrafik med målet att 
göra det enklare för kollektivtrafikrese
närerna att genomföra resor med flera 
trafikslag och trafikföretag. Samtrafiken 

ansvarar bland annat för systemet 
Resplus och för Rikstidtabellen. 

Swedtrain är en branschförening 
som samlar svenska industriföretag 
inom infrastruktur- och fordonsområdet. 
Swedtrains syfte är främst att sprida 
information om järnvägsindustrins 
betydelse för Sverige, och att arbeta för 
ökad konkurrenskraft inom den svenska 
järnvägsindustrin. 

Statens institut för kommunikations
analys (SIKA) är en myndighet under 
Näringsdepartementet, med uppgift att 
ta fram analyser och beslutsunderlag 
åt regeringen, utveckla prognos- och 
analysmetoder och att ansvara för den 
officiella transportstatistiken. 

”Svenska aktörer påverkar aktivt 
utvecklingen inom den europeiska 
järnvägen ...” 

resenärsorganisationer 
Medan transportköparna genom dialog 
med järnvägsföretagen kan utforma 
individuellt anpassade trafikupplägg, har 
resenärerna svårare att direkt påverka 
persontrafikens utbud och kvalitet. 

Resenärsforum är en organisation 
som samlar kollektivtrafikresenärer. 
Eftersom resenärernas åsikter är viktiga 
för att skapa ett kollektivtrafiksystem 
som är enkelt och attraktivt, arbetar 
Resenärsforum bland annat med att ta 
fram debattartiklar, lämna remissyttran
den och hålla informationsmöten med 
lokala pendlarföreningar. 

Resenärsforum är medlem i Euro
pean Passengers’ Federation (EPF), en 
förening som på europeisk nivå arbetar 
för resenärernas intressen. EPF grunda
des 2002 och hade 26 medlemmar 2007. 

I Stockholm samlar föreningen 
Kollektivtrafikant Stockholm kollektiv
trafikresenärerna i Stockholmsområdet. 
Förutom att bedriva lobbyverksamhet 
och arrangera seminarier arbetar 
föreningen även med att informera 
om möjliga tekniska förbättringar och 
goda förebilder. 

Internationella aktörer 
Svenska aktörer påverkar aktivt utveck
lingen inom den europeiska järnvägen 
genom arbete i flera organisationer 
på Europanivå. 

I Europeiska unionens ministerråd 
för transporter deltar svenska regering
ens representanter. Tillsammans med 
Europaparlamentet, vars ledamöter är 
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folkvalda, beslutar rådet om ny lagstift
ning inom transportområdet. 

Den europeiska järnvägsbyrån (ERA) 
bistår kommissionen och medlems
staterna i EU med att utveckla bestäm
melser för teknik och säkerhet för det 
europeiska järnvägssystemet. Svenska 
Järnvägsstyrelsen tillvaratar svenska 
intressen i det arbete som ERA bedriver 
när det gäller gemensamma säkerhets
regler inom EU. Järnvägsstyrelsen deltar 
också i styrelsearbetet och är Sveriges 
representant i kommittén för drifts
kompatibilitet och säkerhet. 

De fristående infrastrukturförval
tarnas intressen inom EU och EES till
varatas av European Rail Infrastructure 
Managers (EIM). Banverket är en av 
organisationens tolv medlemmar. EIM 
arbetar med att påverka de politiska 
beslut som styr järnvägens utveckling 
inom EU. EIM är också officiell 
samarbetspartner gentemot ERA, för 
utvecklingen av EU-gemensamma 
tekniska specifikationer. 

Den svenska industrins leverantörer 
till järnvägen samarbetar i Swedish Rail 
Industry Group (SWERIG). Under 2007 
har SWERIG ansökt om medlemskap 
i organisationen för järnvägsindustrin 
i Europa, UNIFE, som är officiell 
samarbetspartner gentemot ERA. 

I Norden samarbetar Banverket, 
Jernbaneverket i Norge och Ban
förvaltningscentralen i Finland inom 
Nordic Infrastructure Managers (NIM) 
för gemensamma intressen. 

Sverige är genom Tågoperatörerna 
representerat i Community of European 
Railways and Infrastructure Managers 
(CER). Under 2007 ökade CER sitt 
medlemstal till 70, bland annat genom 
TX Logistik, med dotterbolag i Sverige. 

Den internationella järnvägsunionens 
(UIC) nya organisation fick sitt genom-
slag under 2007. Organisationens globala 
dimension stärktes och UIC:s interna 
arbete inom den europeiska delen inrik
tades på att vara en teknisk plattform för 
medlemmarnas intressen. CER och EIM 

deltar aktivt som medlemmar i UIC:s 
styrelse. Banverket, SJ AB och Green 
Cargo AB är medlemmar i UIC. 

Utifrån Europeiska unionens krav 
på samordning av tåglägesfördelningen 
över nationsgränserna skapades 2004 
RailNetEurope (RNE), där nu 31 infra
strukturförvaltare inom och utanför 
EU samverkar. RNE är en utförande
organisation med säte i Wien. Under 
2007 har RNE tagit i bruk nya verktyg 
för att ytterligare förbättra den inter
nationella samordningen av tåglägen. 

Många av dem som köper tjänster 
av järnvägstransportföretagen samlas 
i Sverige i Transportindustriförbundet 
(STIF). STIF är i sin tur medlem i organet 
CLECAT, som verkar på europeisk nivå 
och som bedriver påverkansarbete, bland 
annat mot EU:s institutioner. Medlem
marna i STIF är bland andra speditörer, 
hamnar och industriföretag. 
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Koll framåt – 
handlingsprogram för 
kollektivtrafikens utveckling 
resenärerna i kollektivtrafiken ska bli fler och nöjdare! en attraktivare kollektivtrafik ska förbättra miljön  

och  skapa  förutsättningar  för  utökade  arbetsmarknader  och  hållbar  regional  tillväxt.  För  att  nå  dit  måste 

branschen bli bättre på att sätta resenärens behov i centrum. samtidigt måste staten bidra till goda  

förutsättningar för kollektivtrafiken. det är ambitionen och några av slutsatserna i handlingsprogrammet  

koll framåt som lämnades till regeringen i slutet av 2007. Handlingsprogrammet har utvecklats   

i  samarbete  med  så  gott  som  alla  aktörer  inom  kollektivtrafiksektorn  –  ett  helt  nytt  angreppssätt  

som  ger  programmet  en  egen  inneboende  dynamik! 

samverkan och starkt 
engagemang från Bran
schens aktÖrer 
Vägverket och Banverket fick hösten 2006 
i uppdrag av regeringen att ta fram ett 
nationellt handlingsprogram för kollektiv
trafikens långsiktiga utveckling. Uppdraget 
omfattade bland annat följande: 

▪	 Arbetet ska ske i samverkan med 
berörda myndigheter och aktörer. 

▪	 Programmet ska föreslå tillräckliga 
åtgärder för att kollektivtrafikens 
andel av transporterna ska öka. 

▪	 Utformningen ska utgå från två per
spektiv: ett resenärsperspektiv och 
ett regionalt utvecklingsperspektiv. 

Arbetet har präglats av en öppen och 
prestigelös dialog med branschens 
aktörer. Alla organisationer som 
tillfrågats om medverkan har ställt upp 
på ett mycket positivt sätt. Till projektet 
har knutits en vägledningsgrupp som 
skapat förutsättningar för ett starkt 
och väl förankrat handlingsprogram. 

I gruppen ingår representanter från 
branschorganisationer, regioner, statliga 
verk, Resenärsforum och länsstyrelser
nas kommunikationsexperters förening. 
Arbetet med att identifiera de viktigaste 
åtgärdsområdena och föreslå konkreta 
åtgärder har huvudsakligen genomförts 
i olika arbetsgrupper med representan
ter från forskarvärlden, trafikhuvudmän, 
trafikoperatörer, fordonstillverkare, 
branschorganisationer, kommuner, 
statliga verk, Sveriges kommuner och 
landsting med flera. 

En serie seminarier genomfördes 
under våren 2007 på sex orter runt om 
i landet. Syftet var att samla aktörerna 
kring en gemensam plattform för den 
fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken, 
men också att skapa ett lokalt och regio
nalt engagemang för uppdraget. Över 800 
personer deltog i seminarierna. 

en gemensam vIsIon fÖr 
kollektIvtrafIksektorn 
Med resultatet från seminarierna som 
en grund har Koll framåt formulerat ett 

förslag till en gemensam vision 
för kollektivtrafiksektorn: 

m å n g a f l e r m ä n n I s ko r s k a  

u ppl e va   at t   ko l l e k t I v t r a f I k e n

s k a pa r vä r d e g e n o m at t d e n:  

 

▪	 underlättar det dagliga livet 

▪	 ökar tillgängligheten till  
utbildning och arbetsmarknad 

▪	 bidrar till en bättre miljö. 

Med ”många fler” menas att andelen 
av dagens resenärer och potentiella 
resenärer som upplever kollektivtrafiken 
som konkurrenskraftig, attraktiv och 
funktionell, väsentligt ska öka. 

Med ”underlättar det dagliga livet” 
menas att resenärerna ska uppleva att 
kollektivtrafiken tillgodoser deras behov 
när det gäller tillförlitlighet, restid, tur
täthet, enkelhet, lyhördhet och trygghet. 
Den ska alltså klara sådant som är viktigt 
för att få vardagen att fungera smidigt, 
utan störande inslag av onödiga vänte
tider och förseningar. Resenärerna ska 
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uppleva att kollektivtrafiken är attraktiv, 
säker och funktionell och att den utgår 
från deras behov av helhetslösningar. 
Olika restyper ska vara samordnade. 
Resenärerna ska känna trygghet i att 
hela resan fungerar från start till mål 
i ett nära samspel mellan trafikslagen 
– väg, järnväg, sjöfart och flyg – och 
i gränsytan till den privata personbils
trafiken och cykeltrafiken samt 
i anslutning till bytespunkter. 

Med ”ökar tillgängligheten till utbild
ning och arbetsmarknad” menas att en 
effektiv kollektivtrafik ger möjlighet att 
välja bostadsort mer fritt i förhållande 
till arbetsplatsen eller studieorten. 
Tillgängligheten innebär livskvalitet i 
form av större valmöjlighet av arbete, 
studieort och bostadsort. En kollektiv
trafik anpassad till arbetsmarknadernas 
utveckling leder till regionförstoring 
som är en avgörande faktor för hållbar 
regional tillväxt. 

Med ”bättre miljö” menas att ju fler 
som reser kollektivt, desto mindre blir 
utsläppen av miljö- och klimatskadliga 
ämnen från persontransporterna. Det 
är viktigt att den enskilde ser sitt eget 
kollektiva resande som ett personligt 
bidrag till målet att globalt minska vår 
klimatpåverkan. Det innebär också att 
kollektivtrafikens företrädare ska ta sitt 
miljöansvar genom att vara en föregång
are i fråga om låga utsläppsnivåer och 
en kretsloppsinriktad helhetssyn. 

gemensamma mål fÖr 
kollektIvtrafIkens ut
vecklIng 
Ambitionen har varit att skapa över
gripande mål som kan kopplas till 
visionen. Det övergripande målet är att 
andelen som reser kollektivt ska öka 
avsevärt och att andelen som reser med 
privatbil ska minska. Ökningen ska 
främst ske i stora och medelstora städer 
och i starka regionala stråk. Ambitionen 

för det fortsatta arbetet är att sätta 
regionala och lokala mål för dels det 
korta perspektivet, till och med 2010, 
dels ett längre perspektiv, till och 
med 2020. 

d e t Öv e rg r I pa n d e m å l e t ä r: 

▪	 en kraftfull ökning av mark
nadsandelen för kollektivtrafik 

Med ”kraftfull ökning” menas bortåt 
en fördubbling av marknadsandelen 
till 2020. Kollektivtrafiken kan ses som 
ett verktyg som skapar värde för med
borgare och näringsliv och gör att vi kan 
nå de transportpolitiska målen. Målet 
avser motoriserad trafik, inte gång- och 
cykeltrafik. 

Fler målområden ska i det fortsatta 
arbetet formuleras och konkretiseras till 
tydliga och mätbara gemensamma mål. 

åtgärder fÖr en attraktI 
vare kollektIvtrafIk 
Koll framåt har formulerat cirka 200 
åtgärdsförslag. Många av åtgärderna 
är möjliga att genomföra redan under 
2008, medan andra kräver ytterligare 
konkretisering och förankring. 

I förhållande till tidigare utredningar 
läggs nu tydligare fokus på strukturella 
frågor, som rollfördelningen inom 
branschen. Flera områden handlar om 
sådant som kollektivtrafikens aktörer 
själva kan gå vidare med, till exempel 
att skapa en nationell tjänst som sam
ordnar all information som behövs för 
bokning och köp av resor från dörr 
till dörr inom hela Sverige, oavsett 
trafikslag. På samma sätt bör branschen 
sträva efter gemensamma system för 
information om trafikstörningar. 

Förslagen har skiftande konkretions
nivå och tidsperspektiv, och många 

kommer att ligga till grund för fortsatt 
utvecklingsarbete. Nedan redovisas 
några av de strategiska åtgärdsområden 
som Koll framåt identifierat. 

roller, ansvar och avtal 
Resenärerna bryr sig inte om vems 
fel det är när något inte fungerar – 
de vill bara få tjänsten utförd. Otydlig 
rollfördelning skapar otydlig ledning 
och minskat engagemang. 

De föreslagna åtgärderna ska leda 
till ett mer affärsmässigt förhållningssätt 
gentemot kollektivtrafikens kunder. Den 
som möter resenärerna ska också sätta 
deras behov i första rummet! 

kulturförändring med affärsmässighet 
och kundfokus 
Om produktionskulturen ska kunna 
ersättas av en mer affärsmässig service
kultur måste branschens kunskap om 
marknaden öka. Det ökar värdet för 
kunden och skapar en ekonomiskt 
hållbar kollektivtrafik. 

Beskattning och regelverk 
I dag är bilen normen för beskattning 
och planering av resor och transporter. 
Ett regelverk som inte skiljer på olika 
färdmedel ger bättre möjligheter för 
kollektivtrafiken att öka sin marknads
andel. 

Infrastruktur 
Kollektivtrafiken kan bara öka sin 
marknadsandel om infrastrukturen 
förbättras, vilket kräver insatser från 
staten. Det gäller såväl drift- och 
underhållsåtgärder som kapacitets
höjningar och samfinansiering av 
informationssystem samt åtgärder 
i stationer och andra bytespunkter. 
Det gäller också åtgärder för att 
göra kollektivtrafiken tillgänglig för 
funktionshindrade. Satsningar i stor
städerna är av avgörande betydelse. 

”Resenärerna ska känna trygghet i att hela resan fungerar 
från start till mål.” 
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 Satsningar på kollektivtrafik i
 regionala pendlingsstråk kan 

bidra till utvidgade arbets
marknader. 

specifik satsning i medelstora 
och stora städer 
Kollektivtrafiken måste ses som 
grundbulten i ett långsiktigt hållbart 
samhällsbyggande. Det krävs också 
omfattande satsningar på de platser där 
man kan få störst effekt, det vill säga i 
medelstora och stora städer och i regio
nala pendlingsstråk med mycket trafik. 

kollektivtrafik på landsbygd 
Samhällets resurser för kollektivtrafik 
är splittrade, vilket är tydligast i 
landsbygdstrafiken. Med samordnade 
lösningar kan dagens resurser räcka till 
betydligt mer. Bland åtgärderna föreslås 
effektiva stomlinjer och anslutnings
trafik med god geografisk täckning. Den 
nuvarande lagen om kollektivtrafik bör 
ändras så den omfattar alla samhälls
finansierade resor. 

samordnad infrastruktur-, trafik- och 
bebyggelseplanering 
Genom samordnad planering kan 
kollektivtrafiksystemen och bebyg
gelsestrukturen utvecklas hållbart och 
effektivt. Det kräver förstärkt regional 
planering, medveten kommunal planering 

och skarpare allianser mellan lokala, 
regionala och nationella aktörer. Statens 
medverkan måste vara långsiktig, pålitlig 
och förutsägbar. Kollektivtrafikförsörjning 
bör vara norm för tillkommande bebyg
gelse. Lagstiftningen bör förenklas så att 
det inte behövs parallella processer för 
att fatta beslut. 

pendling över länsgränserna 
Människor väljer bostad och arbete utan 
hänsyn till administrativa gränser. Genom 
nya allianser för planeringen kan arbets
marknaderna växa och skapa en hållbar 
regional tillväxt till nytta för hela landet! 

funktionell kvalitet och störnings
hantering 
För många resenärer är det besvärligt 
att planera och boka en resa med kol
lektivtrafiken. Informationen uppfattas 
som dålig eller svår att finna. Kvaliteten 
kan säkerställas genom förbättrad sam
verkan. Kundens situation och behov 
ska vara styrande för arbetssättet! 

fordon 
Billigare och bättre fordon ger ett ef
fektivare kollektivtrafiksystem. Det kan 

uppfyllas med ökad standardisering och 
samordning! 

kontInuerlIg framtIda 
samverkan fÖr en attrak
tIvare kollektIvtrafIk 
Att utveckla och prioritera de åtgärder 
som ger bäst resultat, måste ingå som 
en naturlig del av branschens arbete 
under de kommande åren. Samarbetet 
mellan olika aktörer måste fortsätta för 
att de prioriterade åtgärderna ska kunna 
genomföras. 

Samarbetet bör utvecklas så att vi 
gemensamt säkerställer att kollektiv
trafiken utvecklas i riktning mot målen 
och den gemensamma visionen. Bran
schen kan då fungera som ett modernt 
nätverkssamarbete byggt på effektiva 
allianser mellan de olika aktörerna. 
Banverket och Vägverket är genom sina 
sektorsansvar naturliga samordnare, 
stöttare och pådrivare i detta arbete. 

Det fortsatta arbetet förutsätter 
en tydlig rollfördelning mellan olika 
aktörer. Staten har en viktig roll som 
infrastrukturhållare och som lagstiftare 
för att skapa förutsättningar för kol
lektivtrafikens utveckling. 
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i sektorsrådet för järnvägen utvecklar sektorns aktörer 

gemensamma målsättningar och arbetssätt. ett första 

gemensamt program för järnvägen utarbetades 2002. under 

2006 enades sektorns aktörer om ett nytt sektorsprogram. 

i programmet är roller och ansvar tydligare fördelade. 

Möjligheterna att följa upp arbetet är därför större. 

Program för en enad
järnvägssektor 

avsIktsfÖrklarIngar tyd
lIggÖr roller och ansvar 
Sektorsprogrammet baseras på avsikts
förklaringar mellan berörda aktörer. Syf
tet med avsiktsförklaringarna har varit att 
tydliggöra vilka aktörer som står bakom 
målsättningarna. Avsiktsförklaringar har 
tecknats inom områdena trafiksäkerhet, 
security, trafikinformation, ERTMS och 
miljöprestanda. Avsiktsförklaringarna 

har olika karaktär och struktur. Det har 
bedömts som viktigare att parterna inom 
ett område upplever avsiktsförklaringen 
som ett stöd än att alla avsiktsförklaringar 
följer samma mall. 

Nedan följer en redovisning av de 
avsiktsförklaringar som tecknades under 
2006, tillsammans med en bedömning av 
hur väl målen inom respektive område 
hittills har uppnåtts. 

Åtgärder har vidtagits enligt 

avsiktsförklaringen 

Åtgärder har delvis vidtagits enligt 

avsiktsförklaringen 

Åtgärder har inte vidtagits enligt 

avsiktsförklaringen 



 
  

 
   

 
           

  

  

        
 

    

      

        
         

  
          

      

 

 

 

 

Trafiksäkerhet
 

Ett sektorsråd för trafik- och elsäkerhet bildades 2003 för att driva säkerhets
frågor inom järnvägssektorn. Rådet består av Banverket, Branschföreningen 
Tågoperatörerna, SL, SJ, Green Cargo, Bombardier Transportation och Rosenqvist 
Entreprenad AB. Bland annat togs ett trafiksäkerhetsprogram för perioden 
2004–2006 fram inom ramen för detta samarbete. När ”Sektorsprogram för järnvägen 
2006” togs fram fanns en ambition att utarbeta ett nytt trafiksäkerhetsprogram. 

genomgång  av  åtgärder  i  ”trafiksäkerhetsprogram  2004–2006.”  
Aktiviteterna  har  följts  upp,  och  de  betraktas  som  avslutade  i  den 
arbetsform som tillämpats. 


 upprätta ett nytt trafiksäkerhetsprogram. under  2007  har  trafik- 
och elsäkerhetsrådet ändrat inriktning på arbetet och avser fort
sättningsvis  att  arbeta  med  ett  antal  tydligt  avgränsade  projekt 
som berör flera aktörer – i stället för ett sammanhållet program. 

Trafikinformation
 

Ett sektorsgemensamt råd för trafikinformation etablerades våren 2005. 

Rådet består av Banverket, Branschföreningen Tågoperatörerna, SLTF, Samtrafiken, 

Rikstrafiken, Jernhusen och Vägverket. Resultat har uppnåtts inom samtliga områden 

i den avsiktsförklaring som aktörerna enats om. Vissa delar av arbetet har integrerats 

med projektet Koll framåt.
 

förslag till samordning av system för information, bokning och bil
jetthantering. Projektet har resulterat i flera förslag till förbättringsåt
gärder. Förslagen omfattar bland annat en förbättrad reseplanerings
tjänst, förbättrad information om terminaler och stationer samt ett 
gemensamt planeringsverktyg för hantering av trafikstörningar. 

förbättrat utbyte av trafikinformation. utbytet av trafikinformation 
mellan olika aktörer har förbättrats. 

gemensamt utbildningsprogram för trafikinformatörer. Målprogram 
och kursplan är klara, men ännu inte fastställda. 

Ökad tillgänglighet till trafikinformation för funktionshindrade. en 
prototyp av en interaktiv terminal till hjälp för funktionshindrade, en 
så kallad prator, har tagits fram och testats. 

nya kanaler för trafikinformation i realtid via webb och wap. Banver
kets nya webb- och wap-tjänst för trafikinformation har tagits i drift. 
trafikinformationen har även gjorts tillgänglig för trafikhuvudmän 
och järnvägsföretag, bland annat sJ, upplandstrafik och västtrafik. 
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 standard  för  trafikinformationsutrustning.  Arbetet med utbyten  
fortsätter löpande. en ny standardlösning för bland annat utropssys
tem och taktila informationskartor håller på att tas fram. 

 nkI-undersökning om hur resenärer uppfattar trafikinformation.  
undersökningar har genomförts 2006 och 2007. 

 Informationsvärdar.  Projektet med informationsvärdar pågår på   
utvalda stationer. i dagsläget finns dock inget beslut om fortsättning  
efter det att den nuvarande överenskommelsen slutat gälla. 

 förbättrad information till bytesresenärer. samtrafiken har gjort en  
förstudie  och  ett  pilotprojekt  genomförs.  systemstöd  kommer  att  
vidareutvecklas, och utbildning och införande hos samtliga sam
trafikens ägarföretag planeras under 2008. 



 
  

 

  

        
          

      

     
         

          
       

   

     
    

   

     
     

 

       

 
 

   

  

   

Security
 

Avsiktsförklaringen för området security tecknades av Banverket, SJ, Green 
Cargo, Inlandsbanan och Jernhusen. Inom skyddsområdet har det varit svårt att 
omsätta åtagandenas innebörd i verksamhetsplanering och efterföljande aktiviteter. 
Inriktningen på det fortsatta arbetet har därför förändrats och kommer i framtiden 
att bedrivas på liknande sätt som inom trafik- och elsäkerhetsområdet. En gemensam 
viljeinriktning ska utarbetas och en aktiv omvärldsbevakning ska bedrivas som grund 
för konkreta projekt mellan berörda aktörer. 

utarbeta en definition av security och en gemensam viljeinriktning 
för hur området kan utvecklas. Banverket fastställde den 1 januari 
2008 en säkerhetspolicy. i policyn finns alla delar av säkerhetsbegrep
pet definierade. termen security har utgått och ersatts med ”skydd 
mot kriminalitet och brand”. 

konkretisera samarbetsformer och informationsutbyte kring securi
ty för samtliga aktörer inom järnvägssektorn. Former för informa
tionsutbyte vid störda lägen finns definierade bland annat i Banver
kets ”tjänsteman i beredskap” samt i form av kontaktlistor mellan 
järnvägssektorns aktörer. 

tydliggöra Banverkets myndighetsansvar och tydliggöra samtliga 
aktörers uppgift, roll och ansvar. 

kunna vidta konkreta åtgärder utifrån securityinformation och hot
bilder. Former för informationsutbyte vid störda lägen finns definie
rade bland annat i Banverkets ”tjänsteman i beredskap” samt i form 
av kontaktlistor mellan järnvägssektorns aktörer. Banverket har även 
inrättat en central krisledningsfunktion. 

Öka förståelsen för security hos både medarbetare, kunder och sam
arbetspartner.  

eRTMS
 
Som ett led i den tekniska harmoniseringen av det europeiska järnvägsnätet 
kommer ERTMS (European Railway Traffic Management System) att införas vid 
nybyggnad av järnvägsinfrastruktur och vid större upprustningar av trafikstyrningen. 
Detta ställer krav på ett synkroniserat och samplanerat införande inom järnvägs
sektorn. Arbetet bedrivs i enlighet med ambitionerna i den avsiktsförklaring som 
upprättats av Banverket, Transitio, Branschföreningen Tågoperatörerna och SLTF. 

klargöra ansvarsfördelning och fastställa tidplaner. Ansvarsfördel
ningen för delprojekt och aktiviteter inom ertMs-programmet är fast
ställd. tidplanen för införandet är specificerat i sveriges införandestra
tegi för ertMs samt i sveriges införandeplan som skickats till eu. 

klargöra ansvarsfördelning för ombordutrusningsfinansiering. 
Ansvarsfördelningen mellan Banverket, järnvägsföretag, trafikhuvud
män och fordonsägare är inte klarlagd. 

ta fram tekniska specifikationer. inom respektive upphandlingsprojekt 
har specifikationer för ombordutrustning och olika nivåer av ertMs 
specificerats. 

genomföra upphandlingar. under 2007 har tre stora upphandlingar av 
delsystem påbörjats. ramavtal kommer att tecknas under 2008. 

utveckla regelverket. utvecklingen av det så kallade e-tri pågår och 
kommer att avslutas under 2008. 

samordna olika aktörers aktiviteter. oklarheter kring investeringar 
i ombordutrustning har fördröjt samordningen. 

verifiera driftsäkerheten. tester av ertMs har påbörjats under 2007 
på Botniabanan och driftsäkerheten kommer att utvärderas under 
erfarenhetsdriften.  
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Miljöprestanda
 

Avsiktsförklaringen har undertecknats av Banverket, Bombardier Transportation, Green Cargo och SJ. Den tar sikte på åtgär
der inom områdena buller, energieffektivisering och partikelspridning. Ambitionerna i avsiktsförklaringen har i stort sett följts. 

Buller 
Banverket eftersträvar vid ny- och ombyggnad av järnväg att riktvär
den för god miljö uppnås. dessutom utvecklar Banverket metoder för 
att beakta bulleraspekterna när behovet av spårslipning analyseras. 
Banverkets ambition är att buller ska ingå som en komponent i ban
avgiftssystemet, med syfte att premiera ”tysta” fordon. Banverket 
deltar också i nationella och internationella forskningsprojekt med 
syfte att minska bullret vid källan. dessutom genomförs kraven 
i direktivet om omgivningsbuller. 

Bombardier transportation aB arbetar kontinuerligt och i betydande 
omfattning med att utveckla tysta tåg. utvecklingsprojekten under 
2006–2008 fokuserar på ljud från drivutrustning såsom traktionsmo
torer och dieselmotorer samt från samverkan mellan hjul och räl. 
internationellt deltar Bombardier i silence, inom eu:s sjätte ram-
program med betoning på bullerreducering för urbana transporter, 
samt i inMAr som utvecklar aktiva system och smarta material för 
att minska ljud. nationellt pågår projekt såsom gröna tåget och eco2. 
inom gröna tåget kommer bland annat den ljudreducerande effekten 
av boggikjolar att testas på ett väl dämpat spår. 

green cargo aB testar bromsblock av komposit, bland annat under 
vinterförhållanden, som en del i uic-arbetet med godkännande av 
sådana bromsblock. 

energieffektivisering och partikelspridning 
Banverket upphandlar enbart el från förnybara källor, tillhandahåller 
elmätare för fordon och energieffektiviserar infrastrukturanläggning
en. Banverket kartlägger även partikelspridningen på platser där kritis
ka miljöer för partikelhalter har identifierats, och utreder där hur de 
höga halterna kan åtgärdas. 

Bombardier transportation aB kartlägger och genomför åtgärder för 
energieffektivisering av fordon. om forskningsansökan godkänns 
kommer dessutom Bombardier att genomföra studier på gröna tåget 
om miljöfördelarna, partikulära emissioner från bromssystemet, 
energioptimerad körning samt energieffektivisering. 

green cargo aB installerar elmätare i fordonen och utbildar lokförare 
i energisnålt körsätt. vid fordonsrevisioner kartläggs och genomförs 
åtgärder för energieffektivisering av den befintliga fordonsflottan. 

sj aB testinstallerar och utvärderar elmätare på X2000 och rc-lok, 
och övergår till att redovisa elförbrukningen enligt den inbyggda 
elmätningsfunktionen för de motorvagnar som har denna. sJ utreder 
även åtgärder för energieffektivisering av tågdriften. 

Kraftsamlingar för ökad punktlighet
 
Järnvägssektorn har under året påbörjat kraftsamlingar för komma till rätta med punktlig
hetsproblemen i framför allt storstadsområdena. Dessa samarbeten mellan sektorns aktörer var 
inte en del av sektorsprogrammet 2006, men är viktiga exempel på gemensamma satsningar som 
redan gett effekt, och vars potentiella nytta för resenärer och transportköpare är mycket stor. 

I Stockholm–Mälardalen har Banverket, SJ, SL och Stockholmståg kommit överens om 
åtgärder som förväntas halvera förseningarna i området till 2010. 

Motsvarande satsningar påbörjas även i västra Sverige och i Öresundsområdet. 
I Kraftsamling Väst har ett samarbete inletts mellan Banverket, SJ, Veolia Transport, Västtra

fik, Hallandstrafiken, Green Cargo, Branschföreningen Tågoperatörerna och Göteborgs Hamn. 
I Kraftsamling Öresund har ett samarbete inletts mellan Banverket, Skånetrafiken, SJ, Green 

Cargo, Arriva, Branschföreningen Tågoperatörerna, DSB och DSB First. 

n  kraftsamling  stockholm–mälardalen.  ett  flertal  åtgärder  har  
planerats och genomförts under 2007. insatserna bedöms redan   
ha gett effekt. 

kraftsamling väst. Åtgärder påbörjas 2008. 

n kraftsamling Öresund.  Åtgärder påbörjas 2008. 
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Kompetensförsörjning
 
Åldersavgångar och en förväntad höjd efterfrågan väntas leda till brist på arbetskraft 
inom järnvägssektorn inom en nära framtid. Flera initiativ har därför tagits för att hantera 
denna utveckling. Under 2007 har en avsiktsförklaring tecknats mellan Banverket, Järnvägs
entreprenörerna, Bombardier Transportation, ÅF-Infrastruktur, WSP och Länsarbetsnämnden 
i Stockholm. I denna anges ramarna för det gemensamma arbetet, bland annat en gemensam 
modell för kompetensförsörjning, en gemensam problembild och vilka mål- och yrkesgrupper 
som ska vara utgångspunkten för det fortsatta arbetet. 

För att reducera problemen med brist på arbetskraft inom anläggning/infrastruktur har 
en avsiktsförklaring tecknats mellan Banverket, Vägverket, Sveriges Byggindustrier, Svensk 
Teknik- och Design samt Maskinentreprenörerna. Avsiktsförklaringen riktar in sig på insatser 
som är nödvändiga för att öka antalet utbildade med anläggningsteknisk inriktning vid de 
byggrelaterade gymnasie-, KY- och högskoleutbildningarna. Åtgärder påbörjas under 2008. 
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Persontrafik 


Hur resandet med tåg utvecklas ger en bild av järnvägssektorns 

förmåga att tillgodose medborgarnas resbehov. genom att både 

det kortväga och det långväga resandet ökade, blev 2007 ännu ett 

rekordår för järnvägen. Ökningarna bidrog också till att järnvägen 

under året tog marknadsandelar från övriga trafikslag 

transportarBetet fort
sätter att Öka 
Det totala transportarbetet uppgick 
2007 preliminärt till 137,3 miljarder 
personkilometer, vilket är den högsta 
nivån någonsin och en ökning med 
3,2 miljarder personkilometer vid 
en jämförelse med 2006. Bilen och 
motorcykeln svarade 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 2006. 

Utvecklingen bör ses i perspektivet 
av att den reala disponibla inkomsten 
preliminärt ökade med 4 procent, vilket 
huvudsakligen förklaras av en ökad 
sysselsättning som genererat en höjd 
total lönenivå. Ökningen förklaras till 
viss del även av minskade skatter, bland 
annat som en följd av det första steget 
i det så kallade jobbskatteavdraget. Den 
privata konsumtionen ökade preliminärt 
med 3 procent. Ökningen var således 
något lägre än för den disponibla inkom
sten, vilket förklaras av ett ökat sparande. 

Resekonsumtionen ökade med 3 pro-
cent, det vill säga lika mycket som den 

övriga privata konsumtionen. Ökningen 
beror bland annat på att bilkonsumtionen 
ökade med 8 procent, där en stor del av 
ökningen förklaras av nybilsinköp, vilket 
medförde att bilinnehavet ökade något. 
Ökningen var även stor för andra sällan
köpsvaror än bilen, vilket delvis kan 
förklaras av att många omsatte kapital 
från tre års gynnsam utveckling på bör
sen. Den kollektiva resekonsumtionen 
ökade endast med 1 procent. Man bör 
dock notera att resekonsumtion mätt 
i kronor inte är samma sak som resor 
mätt i transportarbete. 

utvecklIngen av det lång
väga resandet – tåget 
Ökar snaBBast 
Det långväga (interregionala) transport
arbetet uppgick 2007 preliminärt till 
39,6 miljarder personkilometer, vilket 
är den högsta nivån någonsin och en 
ökning med 1,1 miljarder personkilometer 
vid en jämförelse med 2006. Andelen 
bilresor uppgick till 71 procent. Nivån 
på andelen bilresor har legat på ungefär 
samma nivå de senaste fem åren. 

Järnvägens långväga transportar
bete uppgick 2007 preliminärt till 6,0 

miljarder personkilometer, vilket är den 
högsta nivån någonsin och en ökning 
med 0,3 miljarder personkilometer vid 
en jämförelse med 2006, och en ökning 
med 0,8 miljarder personkilometer 
vid en jämförelse med 2005. Det har 
således varit en mycket stor ökning 
för den interregionala tågtrafiken. 
Av järnvägens långväga transportarbete 
svarade de privata operatörerna för 
nästan 9 procent år 2007 och för drygt 
9 procent 2006. Förändringen förklaras 
huvudsakligen av att nattågstrafiken till 
Norrland inte ökat i samma omfattning 
som SJ AB:s interregionala trafik. 

Flygets transportarbete uppgick 
2007 preliminärt till 3,3 miljarder 
personkilometer, vilket är en svag 
minskning vid en jämförelse med 2006. 
Vid en jämförelse med toppåret 2001 
är det en minskning med 0,4 miljarder 
personkilometer. Det huvudsakliga 
skälet till stagnationen är den hårdare 
konkurrenssituationen gentemot järn
vägen och att man för att upprätthålla 
en högre beläggningsgrad försämrat ut
budet något. Ytterligare en faktor som 
förklarar den svaga minskningen är den 
kabinstrejk som flygtrafiken drabbades 
av, och där järnvägen bland annat med 
hjälp av extrainsatta tåg lyckades få 
över en stor del av resenärerna. En del 
av resenärerna reste även fortsättnings
vis med tåg, i större utsträckning än 
före strejken. Flyget drabbades också 
av ett mindre antal olyckor och tillbud 
som ledde till att en viss flygplanstyp 
sedermera togs ur trafik. 

Såväl järnvägen som flyget 
påverkades av hushållens ekonomi. 
Flyget gynnades av hushållens relativt 
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stora tillgångar, beroende på stigande 
börskurser fram till 2007, och av den 
starka utvecklingen av den disponibla 
inkomsten. Flygresandet gynnades 
också av den alltmer avklingande 
rädslan för att flyga efter 11 september 
och av en snabbare genomströmning 
på flygplatserna vid tillämpningen av 
striktare säkerhetsregler. 

Förutom hushållens ekonomi 
påverkas både järnvägen och flyget 
av den ökade konkurrensen och real
priserna på bensin som för 2007 förblev 
oförändrat höga. Den ökade konkur
rensen har varit betydelsefull genom 
utvecklingen och vidmakthållandet av 
lågprisflyget och de nya lägre priserna 
på tågresor. Lågprisflyget har inneburit 
ett ökat utbud och lägre priser på vissa 
större flygplatser, men ett minskat utbud 
och högre priser på en del mindre 
flygplatser. Detta har i vissa relationer 
genererat en mycket låg beläggnings
grad, vilket indikerar ett överutbud och 
därmed en olönsam verksamhet. Detta 
har medfört att flyget i vissa relationer 

genom ett minskat utbud försökt att 
höja kabinfaktorn. Tågets lågpriser har 
inneburit generellt sett lägre priser 
för såväl snabbtåg som InterCity- och 
nattåg, både i första och andra klass 
vid förbokning. Detta har resulterat 
i en ännu högre medelbeläggning 
2007 än 2006, trots det mycket höga 
utgångsläget. 

Den förskjutning av resenärer från 
lågprisflyget till nattågstrafiken till och 
från Norrland som påbörjades 2006 
fortsatte 2007, dock inte i samma omfatt
ning. Till skillnad från 2006 ökade såväl 
nattågstrafiken som Norrlandsflyget. 
Ökningen för tåget var dock större än 
för flyget. Ökningen för järnvägen går 
att hänföra till ett delvis förändrat och 
utökat utbud med en anpassning till 
turistresandet, samtidigt som flyget har 
försämrat utbudet i vissa relationer. De 
långa avstånden för dessa resor gör att 
förändringar av antalet resande har en 
stor inverkan på det totala transport
arbetet för respektive transportmedel. 

Förutom etablerandet av lågprisflyget 
har även konkurrensen skärpts mellan 
det mer traditionella flyget och järn
vägen. Detta har dock inte hindrat SJ 
AB från att höja priserna med ungefär 
5 procent 2007 vid en jämförelse med 
2006. Den reala prishöjningen uppgick 
dock till mindre än 3 procent. Som 
exempel på åtgärder som SJ AB vidtagit 
med anledning av den ökade konkurren
sen kan nämnas förbättrade villkor på 
Just nu-biljetterna. De gäller nu samtliga 
tågavgångar för X2000, regionaltåg 
och SJ AB:s övriga tåg, ända fram till 
resdagen. Det lägsta priset har dessutom 
sänkts från 267 till 95 kr. Det infördes 
också möjligheter att få ännu lägre priser 
genom biljettauktioner där utropspriset 
var endast en krona. Sammantaget inne
bar förändringarna fler resor med järn
väg och en stärkt konkurrenssituation 
även gentemot bil och buss. 

utbudsförändringar 
De utbudsförändringar som genomför
des var att SJ AB från hösten 2007 satte 
in fler snabba X2000-tåg från Göteborg 
till Stockholm, utan något stopp på 
vägen och med en restid på cirka 2 tim
mar och 50 minuter. En del av X2000
tågen Stockholm–Göteborg gjordes om 
till stomtrafik varannan timme, med 
uppehåll i Södertälje Syd, Katrineholm, 
Skövde och Herrljunga. Avsikten var 
att skapa goda anslutningsförbindelser 
vid dessa stationer och att ha en stabil 
tidtabell som även kunde gälla i vecko
slut och på sommaren. Samtidigt drogs 
X2000-förbindelserna Stockholm–Väs
terås–Göteborg och Borås–Stockholm 
in. Dessa tåg användes i stället som 
förstärkning för de ordinarie tågen 
Stockholm–Göteborg där vissa avgångar 
fått så hög beläggning att SJ AB måste 
köra två hopkopplade tågsätt per avgång, 
vilket även var fallet för vissa tåg 
i relationen Stockholm–Malmö. 

Det speciella sommarutbudet som 
började 2006 kördes även 2007 med 
direkta X2000-tåg från Stockholm via 
Göteborg och vidare på Västkustbanan 
till Strömstad. 

Trafiken till Norge förbättrades 
genom att det blev två dagliga 
InterCity-tåg Stockholm–Oslo och två 
förbindelser med byte i Karlstad till 
”Gränstrafiken”, ett samarbete mellan 
länstrafiken i Värmland och NSB. 
InterCity-tågen tar cirka 6 timmar. 
Den snabbaste förbindelsen är dock 
med X2000 till Karlstad och byte till 
regionaltåg, vilket tar 5 timmar och 30 
minuter. Detta kan jämföras med det 
snabbaste tåget år 2003 när Linx körde 
snabbtåg Stockholm–Oslo på 4 timmar 
och 50 minuter. 

Nattågs- och chartertrafiken avreg
lerades 2007. Veolia började köra nattåg 
Göteborg–Eskilstuna–Stockholm– 
Storlien. Tågen kallades ”Utmanartåget” 

”Sammantaget innebar förändringarna fler resor med järnväg 
och en stärkt konkurrenssituation även gentemot bil och buss.” 
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och marknadsfördes med ett enkelt 
prissystem. 

Trafiken på Kustpilen på sträckan 
Karlskrona–Kristianstad återupptogs 
i juni 2007 efter att banan elektrifierats. 
Trafiken körs nu med Öresundståg 
typ X31 som fortsätter till Malmö och 
Köpenhamn. Under sommaren kördes 
reducerad trafik på grund av personal
brist. Sörmlandspilen Hallsberg–Stock
holm började stanna vid den nybyggda 
regionaltågsstationen i Gnesta, vilket 
innebär en halvering av restiden Gnesta– 
Stockholm jämfört med pendeltåg. 

Tillsammans med övriga europe
iska järnvägsbolag introducerades ett 
nytt interrailkort som medförde att 
försäljningen ökade med 115 procent 
vid en jämförelse med 2006. Samtidigt 
infördes även ett tågluffarkort i Sverige 
som också gällde resor till och från 
Köpenhamn. 

Av övriga faktorer som inverkat på 
utvecklingen för järnvägen bör nämnas 

att ett antal stora upphandlingar har 
genomförts under 2007, både för 
den interregionala och den regionala 
trafiken. Öresundstågen upphandlades 
av Skånetrafiken och Norrlandstrafiken 
av Rikstrafiken. SJ AB förlorade 
Öresundstågstrafiken till DSB och 
Veolia förlorade nattågstrafiken till 
Övre Norrland till SJ AB, som i sin tur 
förlorade Stångådalsbanan Linköping– 
Hultsfred–Kalmar till Veolia. Även ett 
antal operatörsbyten har skett under 
2007 genom att Arriva tog över Påga
tågstrafiken från SJ AB och Veolia tog 
över Mittlinjen från Tågkompaniet. 

Kastrups flygplats. Ökningar 
i det kortväga resandet 
2007 berodde i hög grad på 
en mycket gynnsam utveck
ling för Öresundstrafiken. 

långväga transportarbete med 
buss och bil 
Busstrafikens långväga transportarbete 
förblev preliminärt oförändrat mellan 
åren 2006 och 2007. Trafikutbudet 
förbättrades något i vissa relationer, 
samtidigt som priserna höjdes. Bland 
annat utökades antalet internationella 

resmål, samtidigt som bussparken till 
vissa delar förnyades. Utbuds- och 
prisförändringarna för flyget och järn
vägen resulterade dock i svårigheter 
för busstrafiken att vidmakthålla sina 
andelar i vissa relationer. 

Det långväga transportarbetet med 
bil uppgick 2007 preliminärt till 28,0 
miljarder personkilometer, vilket är 
en ökning med 0,8 miljarder person-
kilometer vid en jämförelse med 2006. 
Realpriset på bensin förblev oförändrat, 
samtidigt som den disponibla inkom
sten steg relativt kraftigt. Bensinpriset 
borde därför ha uppfattats som lägre 
2007 än 2006. Troligtvis upplevdes 
dock priset som högt under sommar
perioden när transportarbetet är som 
störst, eftersom priset då var avsevärt 
högre än under inledningen av året. 

kortväga resande 
Det kortväga (regionala och 
lokala) transportarbetet uppgick 
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2007 preliminärt till 97,7 miljarder 
personkilometer, vilket är den högsta 
nivån någonsin och en ökning med 
2,1 miljarder personkilometer vid en 
jämförelse med 2006. Andelen bil- och 
motorcykelresor uppgick 2007 till 
77 procent. De kollektiva resornas 
andel uppgick till 17 procent. Gång-, 
cykel- och mopedtrafiken svarade 
för återstoden, det vill säga 6 procent, 
vilket är samma fördelning som 2006. 

Busstrafikens kortväga transport
arbete ökade 2007 med 0,2 miljarder 
personkilometer till 9,6 miljarder 
personkilometer. Ökningen förklaras 
av att den regionala busstrafiken har 
byggts ut med expressbussar, men även 
av den utökade busstrafiken i samband 
med att en permanent trängselskatt 
infördes augusti 2007 i Stockholm. 
Det tillkom endast fem nya busslinjer 
när den permanenta trängselskatten 
infördes. Däremot fick 40 busslinjer 
en utökad turtäthet. Det bör också 
noteras att huvuddelen av de bussar 
som tillkom vid trängselskatteförsöket 
januari–juli 2006 inte togs ur trafik 
när försöket upphörde, trots att antalet 
resande minskade. 

Ökningen för den kortväga busstrafiken 
förklaras också av utvecklingen i 
Öresundsregionen där såväl den lokala 
som den regionala busstrafiken ökade. 
Detta förklaras av en omstrukturering 
av hela kollektivtrafiken, där bussarna 
utgjorde en viktig del. 

Järnvägens kortväga transport
arbete uppgick 2007 till 4,4 miljarder 
personkilometer, vilket är den högsta 
nivån någonsin och en ökning med 0,4 
miljarder personkilometer vid en jäm
förelse med 2006 och med en miljard 
personkilometer jämfört med 2004. 
Det har således, liksom för den inter
regionala trafiken, varit en mycket stor 
ökning för den regionala tågtrafiken. 
Av järnvägens kortväga transportarbete 
svarade 2007 de privata operatörerna 
endast för 16 procent och 2006 för 36 
procent. Minskningen av andelen för 
de privata operatörerna kan nästan 
uteslutande förklaras av att pendel
tågstrafiken i Stockholm övergick till 
ett dotterföretag till SJ AB vid halvårs
skiftet 2006. 

Ökningen beror nästan uteslutande 
på en mycket gynnsam utveckling för 
Öresundstrafiken, vilken förklaras 

av Öresundsregionens integrering 
de senaste åren, i kombination med 
ett kraftigt förbättrat utbud för 
järnvägstrafiken. En del av ökningen 
kan även relateras till att relationen 
Uppsala–Tierp förlängdes från Uppsala 
till Gävle och från Tierp till Arlanda 
och vidare till Upplands Väsby i augusti 
2006, vilket genererade en relativt stor 
trafikökning 2007. Ökningen kan även 
till viss del förklaras av ökningar av 
trafiken i andra delar av Sverige. Som 
exempel kan nämnas Västsverige där 
fler och längre tåg satts in. Ett annat 
exempel är trafiken i Stockholmsre
gionen, där SL satte in en ”lillpendel” 
i halvtimmestrafik mellan Nynäshamn 
och Västerhaninge sedan de direkta tå
gen mot Stockholm och Bålsta orsakat 
alltför stora störningar i hela pendel
tågssystemet som följd av problem med 
till- och avkopplingar i Västerhaninge. 
Det bör också noteras att Banverket, 
SJ AB och SL har tagit fram en åtgärds
plan för hela Mälardalen (Kraftsamling 
Mälardalen) som innefattar både 
operativa åtgärder, trafikplanering, 
ökat underhåll och mindre investeringar 
i infrastrukturen. 
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  ”Investeringarna i infrastruktur och nya tåg har resulterat 

i 50 procent fler tåg som går minst 20 procent snabbare.”
 

spårväg och tunnelBana 
Transportarbetet för tunnelbane- och 
spårvägstrafiken ökade något 2007 vid 
en jämförelse med 2006. Ökningen 
avser såväl spårvägstrafiken som tun-
nelbanetrafiken. När det gäller tunnel
banetrafiken förklaras ökningen till viss 
del av införandet av den permanenta 
trängselskatten. Trafiken ökade dock 
även innan trängselskatten infördes. 
Ökningen är anmärkningsvärd med 
tanke på att nivån 2006 redan var 
mycket hög beroende på ökningen i 
samband med trängselskatteförsöket 
första halvåret 2006. 

Spårvägsresandet ska ses i perspek
tivet av att utbudet förbättrades något 
för trafiken i Göteborg och att priserna 
sänktes. Även den trafikomläggning 
som genomfördes sommaren 2004 har 
fortfarande en relativt stor betydelse för 
utvecklingen. Stockholms nya spårvägs
linje Tvärbanan hade kommit in i en ny 
fas där nya företag och bostäder inte 
längre etablerades i samma omfattning 
som tidigare utmed banan, varför antalet 
resande inte ökade i samma takt som 
tidigare. 

utvecklIngen av person
trafIk på järnväg 
Utvecklingen av persontrafiken på järn
väg i ett långsiktigt perspektiv framgår 

av diagram 8. Under perioden 1950– 
1970 expanderade privatbilismen snabbt 
och tågutbudet minskade successivt. En 
tillfällig svacka var tågledarstrejken 1971. 
Under den första energikrisen 1974, 
då det också var bensinransonering 
under en kort period, ökade tågtrafiken 
kraftigt. Nästa ökning kom 1979 vid den 
andra energikrisen då också lågpriser 
infördes på tågen genom ett politiskt 
beslut. Under 1980-talet minskade 
resandet något. 

1990-talet inleddes med en kraftig 
minskning 1991–1992 som en följd av 
moms på resor. Därefter ökade resandet 
kontinuerligt, som en följd av utbyggda 
banor och nya tåg. Nya banor blev suc
cessivt klara och utbudet förbättrades 
kraftigt, och det totala resandet blev 
1999 större än någonsin tidigare. 
Trafiken fortsatte att öka till 2004 då 
det totala resandet minskade något som 
en följd av minskat utbud och ökad 
flygkonkurrens. Under 2005 började 
resandet öka igen, och såväl under 2006 
som 2007 ökade resandet kraftigt. 

Järnvägsgruppen KTH har på upp
drag av Banverket undersökt utbud och 
priser på ett stort urval av järnvägslinjer 
varje år under perioden 1990–2007. 
Linjerna representerar olika typer av ba-
nor och trafik. Sammanfattningsvis visar 
dessa data tydligt att medelhastigheten 










höjts kraftigt, framför allt på längre 
avstånd, och att turtätheten samtidigt 
ökat i både fjärrtrafiken, regionaltrafiken 
och de lokala trafiksystemen. Investe
ringarna i infrastruktur och nya tåg har 
resulterat i 50 procent fler tåg som går 
minst 20 procent snabbare. 

Priserna har varit relativt stabila 
bortsett från påverkan av momsen och 
trafikhuvudmännens priser som har 
ökat mest. Prisdifferentieringen har ökat 
i SJ:s trafik: de dyraste biljetterna har 
blivit dyrare och de billigaste har blivit 
billigare, med särskilt låga priser de 
senaste åren, 2004–2007. 

Under 2007 har vissa priser för tåg
resor höjts. SJ AB:s normalpriser, som 
har varit desamma sedan 2005, höjdes 
med 5 procent i löpande priser utom 
i Mälardalen. Samtidigt infördes nya 
lågpriser i form av Just-nu-biljetter för 
95 kr på X2000-tågen och biljetter som 
auktionerades ut på nätet med utgångs
priset en krona. En allt större andel 
förbokade billigare biljetter säljs och en 
allt större andel biljetter bokas via nätet, 
vilket underlättar prisjämförelser. Veolia 
(Connex) behöll sina priser på nattågen 
till Norrland. I länshuvudmannatrafiken 
förekom en del prishöjningar, bland 
annat höjdes priserna i Stockholms
regionen samtidigt som enhetstaxan 
togs bort. 

DIAGRAM   

Persontrafik på järnväg 1950-2007 
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DIAGRAM   

Översiktlig bedömning av vad ökningen i tågtrafiken 2007 
berodde på Miljoner personkilometer  
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DIAGRAM  	

Utveckling av trafiksystem efter huvudman 1990-2007	 
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DIAGRAM   

Väg-tid-diagram med typiska restider dörr-till-dörr för 
interregionala och regionala resor 0-200 km, storregionala
marknaden, med olika förutsättningar 
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exempel på storregional trafik 

nya banor: 

svealandsbanan 
Mälarbanan
Öresundsbron med Öresundstågen 
snabba regionaltåg längs västkustbanan 
ostkustbanan–Botniabanan, som finns delvis redan nu, men  
kommer att få ökad betydelse när banorna är klara. 

utvidgad trafikhuvudmannatrafik: 

X-trafiks regionaltåg gävle–ljusdal och gävle–sundsvall 
västtrafiks regionaltåg göteborg–skövde 
skånetrafikens Öresundståg från Malmö/köpenhamn  
mot kristianstad, Alvesta och Halmstad. 

gamla intercity-tåg: 
sJ:s ”här-och-där-tåg” stockholm–västerås–Örebro–göteborg, som  
egentligen består av två hopkopplade regionala linjer 
”sörmlandspilen” stockholm–katrineholm–karlstad, som är resterna av 
intercity-tågen mot karlstad–oslo 
sJ:s regionaltåg gävle–stockholm–linköping, som förut var två  
intercity-tåg som vände i stockholm. 

Tågtrafiken har mellan 2006 och 2007 
ökat från 9,7 till 10,4 miljarder per
sonkilometer, eller med 7 procent. Det 
långväga resandet ökade med 6 procent 
och det kortväga med 9 procent. En 
översiktlig analys av vad ökningen på 
0,7 miljarder personkilometer beror 
på har genomförts. De viktigaste för
klaringarna är bättre utbud, en allmän 
marknadstillväxt, konkurrenskraftiga 
tågpriser, överföring av resor från flyget, 
högre bensinpris, i kombination med att 
miljön fått ökad betydelse. 

Konsekvenserna av järnvägstrafikens 
ökning är ganska tydlig för flyget. 
För biltrafiken är dock situationen 

annorlunda. Den har ökat relativt 
mycket trots miljödebatten, ökande 
bensinpriser och trängselavgifter 
i Stockholm. Den positiva ekonomiska 
tillväxten driver på bilinnehavet och 
därmed bilresandet. 

Den privata konsumtionen är den 
ekonomiska faktor som påverkar 
tågresandet mest. En ökning på 2,8 
procent beräknas ha ökat tågresandet 
med drygt 1 procent eller 140 miljoner 
personkilometer mellan åren 2006 
och 2007. En ökning av den privata 
konsumtionen driver normalt en ökning 
av bilinnehav och annan konsumtion, 
vilket gör att tågresandet inte ökar lika 

mycket som den privata konsumtionen. 
Högre bensinpris är en annan förklaring 
till ökningen för tåget. Enbart bensin
priset kan förklara en ökning på cirka 
0,5 procent eller med cirka 40 miljoner 
personkilometer. Bensinpriset har totalt 
sett inte ökat under året, men det var 
högt under sommaren, då en stor del av 
resorna genomförs. 

Bättre utbud är den viktigaste förkla
ringen till utvecklingen. Utbudet kan för
klara cirka 200 miljoner personkilometer 
eller en tillväxt på drygt 2 procent. Det 
är bland annat fler direkttåg med kort 
restid Stockholm–Göteborg, återupp
tagen trafik Stockholm–Oslo, Upptågets 
förlängning från Uppsala till Arlanda 
(som började 2006), elektrifieringen 
av Blekinge kustbana med utökad trafik 
och utbyggnad av Öresundstågstrafiken. 
Den förbättrade X2000-trafiken med
förde att tåget tog marknadsandelar 
från flyget, vilket också framgår av 
statistik från turistdatabasen (TDB). 
Flyget skulle normalt ha ökat med 0,2 
miljarder personkilometer som en följd 
av den ekonomiska tillväxten, men 
ökningen tillföll i stället tåget. Se avsnittet 
om konkurrens mellan snabbtåg och 
flyg nedan. 

Miljöfrågan har sannolikt fått verklig 
betydelse under 2007. Det är svårt att 
förklara hela ökningen av tågtrafiken 
enbart med utbud och ekonomiska 
faktorer. Enligt ett antal olika under
sökningar har miljön fått en markant 
större betydelse som motivering till 
valet av transportmedel. Det får särskilt 
stor effekt när tåget har ett bra utbud, 
om restiden är kort och priset konkur
renskraftigt. Företagen har också i större 

▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 

▪ 
▪ 
▪ 

▪ 

▪ 

▪ 
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utsträckning ändrat sin resepolicy till 
förmån för tåget. 

Den trafik som svarar för de största 
ökningarna är Öresundstågstrafiken och 
SJ AB:s långväga trafik med snabbtågen. 
Öresundstågen över bron ökade 
dramatiskt, vilket gav spridningseffekter 
i Skåne. Ökningen är anmärkningsvärd 
med tanke på att inga större utbuds
förändringar förutom kapacitetsför
bättringar genomfördes. Sannolikt är 
det integrationen i Öresundsregionen 
som tagit fart när den goda ekonomiska 
utvecklingen har varit pådrivande. 

DIAGRAM   

Utveckling av den storregionala trafiken 1990-2007 
Ungefärliga värden 

 

Miljoner 
personkilometer 

Källa:

KTH, Järnvägsgruppen


1990 	 1992  1994  1996  1998 2000 2002 2004 2006 
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TAbell 3 

funktionell indelning av persontrafiken 

marknad huvudsaklig funktion 

medelhas
tighet
km/tim, ca 

andel av 
tågkilo
meter 

andel av 
person-
kilometer 

långväga trafik knyta ihop landet 
Alternativ till bil, buss och flyg 100 34% 47% 

storregional trafik vidga arbetsmarknader 
regionförstoring 90 30% 27% 

lokal och regional 
trafik i tätbygd 

del i kollektivtrafiken 
Avlasta vägnätet 50 23% 19% 

lokal och regional 
trafik i glesbygd 

tillfredställande 
transportförsörjning 70 13% 7% 

Källa: KTH, Järnvägsgruppen 

utvecklIngen av stor
regIonal trafIk 
vad är storregional trafik? 
Begreppet storregional trafik används 
flitigt både av politiker och inom 
järnvägsbranschen. Någon egentlig 
definition finns inte, men en enkel 
definition är trafik över länsgränser där 
det är möjligt att pendla över dagen 
flera gånger i veckan. Med snabba tåg 
innebär det avstånd på upp till 10–15 
mil. Hastigheten har således stor bety
delse för storregional trafik – ju högre 
medelhastighet, desto längre räckvidd 
får pendlaren, men det bör också vara 
relativt hög turtäthet för att det ska vara 
möjligt att pendla. 

Begreppet storregional trafik används 
huvudsakligen för tågtrafik. Det beror på 
att det är de snabba tågen som möjlig
gjort pendling över allt längre avstånd. 
Den storregionala trafiken började växa 
fram när investeringarna i järnvägar satte 
fart på 1990-talet. Maxhastigheten för 
tågen ökade från 100–130 km/tim till 
180–200 km/tim och medelhastigheten 

ökade i motsvarande grad. Inte bara 
X2000 utan också många regionaltåg har 
i dag en maxhastighet på 200 km/tim. 
Det är uppehållsmönstret, servicen 
ombord och priset som skiljer tågen åt. 

hur har den storregionala trafiken 
vuxit fram? 
Det är kanske lättare att förstå vad 
storregional trafik är om man ser hur 
den vuxit fram. Den storregionala 
järnvägstrafiken består av linjer med 
olika ursprung och ändamål: 

▪	 Nya banor har byggts och de 
trafikeras av snabba tåg med hög 
turtäthet. 

▪	 Trafikhuvudmännens regionala trafik 
har utvidgats över länsgränsen och 
restiderna har minskat med nya tåg. 

▪	 SJ:s gamla InterCity-tåg har blivit 
snabba regionaltåg när fjärrtrafiken 
flyttat till X2000. 

efterfrågan är större än utbudet 
I grunden är det resbehoven och 
individens tidsbudget som styr resandet. 
Dimensionerande för storregional trafik 
är arbetsresorna. Den storregionala 
trafiken förknippas ofta med regionför
storing, där man använder tåget för att 
skapa större sammanhängande regioner. 
Behovet av storregional trafik ökar med 
en alltmer specialiserad arbetsmarknad 
och andra strukturförändringar i nä
ringslivet. Snabba tåg medger också att 
man pendlar på längre avstånd. I stället 
för att flytta kan man pendla. Utbygg
naden av järnvägen har således blivit ett 
medel i arbetsmarknadspolitiken. 

Restriktioner i tidsbudgeten och 
i viss mån ekonomiska restriktioner styr 

hur långa de dagliga resorna kan bli. 
Med hänsyn till att de flesta människor 
måste arbeta, sova, utföra hushållsarbete 
och umgås med andra vuxna och barn 
varje dag, brukar de dagliga resorna 
kunna omfatta cirka 1 timmes restid 
per enkelresa. Med utgångspunkt från 
de förhållanden som normalt råder i 
Sverige och många andra industriländer, 
tycks många människor kunna acceptera 
upp till 1,5 timmes total restid (dörr
till-dörr) till arbetet. Det  innebär med 
nuvarande transportmedel en räckvidd 
på cirka 10 mil. 

Av diagram 11 framgår konkurrens
situationen för resor upp till 30 mil. 
I utgångsläget har regionaltåget en ge
nomsnittshastighet på 75 km/tim och en 
terminaltid på 30 minuter. Av diagrammet 
framgår att man på 1,5 timmes restid i ut
gångsläget hinner cirka 8 mil med bil, cirka 
7 mil med tåg och cirka 6 mil med buss. 

Med utbyggd tågtrafik med en 
maxhastighet på 200 km/tim och snabba 
regionaltåg ökar medelhastigheten för 
tåget till 120 km/tim. Tåget blir då snab
bare än bilen på avstånd över 3 mil och 
räckvidden för 1,5 timmes restid ökar 
till 13 mil, det vill säga att den nästan 
fördubblas. Tåget kan i detta läge inte 
bara konkurrera med bilen (och bussen) 
utan också skapa helt nya resmöjligheter. 
Med ett snabbt direkttåg kan räckvidden 
ökas till 16 mil från orter långt bort, med 
få stopp på vägen. 

hur stor är den storregionala trafiken? 
Det går, som framgått ovan, att dela in 
tågtrafiken på många olika sätt. Tabell 3 
visar ett försök till funktionell indelning 
efter olika marknader där järnvägens 
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huvudsakliga funktion är styrande. 
Storregional trafik har då definierats 
som linjer  som  huvudsakligen  är 
till för resor över 5 mil och med en  
medelhastighet på minst 85 km/tim.  
Utöver detta krävs också en relativt hög  
turtäthet samt normal eller låg prisnivå  
och möjlighet att köpa månadskort.  
X2000-linjer  ingår  således  inte  i  den 
interregionala trafiken och inte heller  
andra linjer som huvudsakligen är till  
för långväga resor och som inte primärt  
är avsedda för arbetsresor.  

Den storregionala trafiken svarar 
för cirka 30 procent av antalet tågkilo
meter och cirka 27 procent av antalet 
personkilometer. Den långväga trafiken 
svarar för cirka 34 procent av antalet 
tågkilometer och 47 procent av antalet 
personkilometer. Återstoden utgörs av 
länshuvudmännens lokala och regionala 
trafik som svarar för 36 procent av 
antalet tågkilometer och 26 procent av 
antalet personkilometer. Drygt hälften 
av den storregionala trafiken mätt i tåg
kilometer drivs i dag av SJ AB, 40 pro
cent av trafikhuvudmännen och cirka 
7 procent av Rikstrafiken. Med beslutet 
att tilldela trafikeringsrätten till trafik
huvudmännen i södra Sverige kommer 
ytterligare cirka 10 procent av utbudet 
i den storregionala trafiken att övergå 
från SJ AB till trafikhuvudmännen. 

Utvecklingen  av  den  storregionala 
trafiken framgår av diagram 12.   
Trafiken började utvecklas i början   
på  1990-talet  och  ökade  därefter 
snabbt,  dels  när  Mälar dalstrafiken 
startade 1997–1998, dels efter  
Öresundstågstrafikens start 2000.  

konkurrens mellan snaBB
tåg och flyg 

 kan genomsnittshastigheten b li  225  km/ 
tim. Tåget blir då snabbare än flyget upp  
till 60 mil. 

Vid  3  timmars  restid  från  city  till  city 
blir tåget nästan lika snabbt som flyget.  
Om man tar relationen Stockholm– 
Göteborg så tar flyget inklusive matar
transport  och  terminaltid  cirka  2  timmar 
och 45 minuter. Tiden varierar naturligt
vis  beroende  på  var  man  kommer  ifrån 
och vart man ska, men man kan flyga  
från  city  till  city  på  cirka  3  timmar,  från 
Stockholm  till  nästan  vilken  flygplats 
som  helst  i  Sverige,  om  man  inte  behöver 
byta plan på vägen. 

vad styr valet mellan tåg och flyg? 
Liksom  för  de  dagliga  regionala  resorna 
till  och  från  arbetet  är  det  tidsbudgeten 
som styr de långväga tjänsteresorna,  
vilka  sker  mer  sällan.  De  styrs  ofta  av 
att man kan åka fram och tillbaka över  
dagen och vistas en viss tid i målorten.  
Flyget har i stor utsträckning styrt  
utvecklingen  av  tjänsteresandet  och  
har  sedan  också  kommit  att  användas 
för privatresor. 

Av diagram 13 framgår konkurrens
ytorna mellan olika färdmedel bero
ende  på  avstånd.  Matartransport- och 
terminaltiden för bil är satt till 5 minuter,   
för tåg och buss till 50 minuter och  
för  flyg  till  2  timmar.  Med  bil  åker 
man  således  nästan  direkt,  men  måste 
i gengäld ta en rast efter 3 timmar om  
man ska åka en längre sträcka. Med flyg  
är  matartransport- och  terminaltiden 
mycket  lång,  men  när  man  väl  är  i  luften 
går  det  så  fort  att  avståndet  inte  har  så 
stor betydelse. 

Med ett vanligt tåg med en max
hastighet på 200 km/tim går det i dag att  
färdas i genomsnitt i 120 km/tim, vilket  
innebär att det blir snabbare än bilen  
för  resor över 20 mil, med terminaltiden  
inräknad.  Det  blir  dock  inte  snabbare  än 
flyget. Med X2000, som går i 200 km/tim,  
kan  köra  snabbare  i  kurvorna  och  har  
få uppehåll, blir medelhastigheten 150– 
160  km/tim,  vilket  innebär  att  det  blir 
snabbare  än  bilen  för  resor  över  10  mil 
och  snabbare  än  flyget  på  avstånd  upp  till 
omkring 35 mil. Med höghastighetståg  
med en maxhastighet på  300  km/tim   







samband mellan restid med tåg och 
marknadsandel 
Det finns ett mycket starkt samband 
mellan restiden med tåg och tågets 
marknadsandel av tåg- och flygresandet. 
Diagram 14 visar ett sådant diagram 
med uppmätta andelar i många relatio
ner över hela världen. Det visar att tåget 
får en marknadsandel på 50 procent 
redan när restiden är 3,5 timmar, vilket 
innebär att det i praktiken tar längre 
tid att åka tåg än flyg. Det förklaras av 
att tåget är bekvämare. Det blir en mer 
obruten resa att sitta 3,5 timmar på tåg, 
där man kan sitta komfortabelt och 
arbeta ostört, vilket är mycket svårare 
på flyget där resan styckas upp i flera 
moment. Även pris, turtäthet med mera 
kan påverka transportmedelsvalet, men 
restiden är den klart avgörande faktorn, 
det visar all forskning. 

I diagram 14 kan man se hur  
marknadsandelen  för  tåg  har  ökat  från 
cirka  40  procent  1990  när  restiden 





DIAGRAM   

Konkurrensytor mellan olika färdmedel vid resor 
från city till city 
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DIAGRAM  14 

Samband mellan tågrestid och marknadsandel tåg/flyg 
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med tåg uppgick till cirka 4 timmar, till 
60 procent år 2000 när restiden med 
tåg uppgick till cirka 3 timmar. Denna 
utveckling följer kurvan mycket väl. 
Man ser också att tågets marknadsandel 
närmar sig 100 procent vid en restid med 
tåg på 2 timmar. Det beror på att tåget 
då blir snabbare än flyget i kombination 
med att det också är bekvämare, varvid 
tåget nästan helt kan slå ut flyget. 
I relationer med litet trafikunderlag 
läggs därvid ofta flyget ned. 

utvecklingen de senaste åren 
Normalt har flyget utvecklats i takt 
med bruttonationalprodukten (BNP), 
men de senaste åren har inrikesflyget 
stått still eller minskat i relationer där 
snabbtåget varit konkurrenskraftigt. 
I stället har snabbtågen vuxit snabbare 
än den ekonomiska tillväxten. Diagram 
15. Sammantaget har dock resandet med 

DIAGRAM   

Samband mellan BNP och tåg- och flygresor 
mellan Stockholm och Göteborg 1990-2007 
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250 

tåg och flyg ökat i takt med utvecklingen 
för ekonomin. 

Att tåget ökar snabbare än flyget 
beror således på att tåget tar marknads
andelar från flyget, se diagram 16. Av 
diagrammet framgår att tåget ökade sin 
marknadsandel kraftigt när snabbtåget 
introducerades i början på 1990-talet. 
En viss uppbromsning skedde när 
flyget avreglerades och Bromma 
flygplats öppnades 1994. Därefter var 
marknadsandelen ganska konstant fram 
till 2001 då flyget fick en kris efter 11 
september. 2004 introducerades de nya 
lågprisflygbolagen samtidigt som SJ drog 
ner på utbudet och tågets marknadsan
del minskade, varpå lägre priser också 
infördes på tågen. 

2006 och 2007 har tågets marknads
andel ökat till cirka 65 procent. Det 
beror dels på de nya låga priserna med 
Just-nu-biljetter ned till 95 kronor, dels 

på ett bättre utbud med fler direkttåg 
med restider på cirka 2 timmar och 50 
minuter och bättre service med upprus
tade tåg och internet ombord. Sannolikt 
har också miljöfrågan fått ökad betydelse 
det senaste året, i och med att många mer 
aktivt börjat ifrågasätta hur man reser. 
Tåget blir då ett naturligt val när utbud 
och priser är konkurrenskraftiga. 

Analyserar man inrikesflygets 
utveckling på olika flygplatser finner 
man att för de flygplatser som har stark 
tågkonkurrens har flyget minskat med 
4 procent mellan 2006 och 2007, 
medan flyget ökat med 2 procent på de 
flygplatser som saknar tågkonkurrens. 
Totalt sett minskade inrikesflyget med 
2 procent. Under perioden 2001–2007 
minskade inrikesflyget totalt med 11 pro-
cent där flygplatser med tågkonkurrens 
minskade med 18 procent och flygplatser 
utan tågkonkurrens med 4 procent. 

DIAGRAM   

Marknadsandel tåg-flyg mellan Stockholm och Göteborg 
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Tema Öresund – med 
järnvägen som motor i den 
regionala utvecklingen 
det är få platser i europa där den regionala utvecklingen sker över en nationsgräns. Med en restid på 

35 minuter mellan Malmö och köpenhamns centrum har invånarna i Öresundsregionen fått tillgång 

till arbets- och bostadsmarknaderna på båda sidorna av Öresund. Pendlingen med tåg slår nya rekord – 

både mellan danmark och sverige och inom skåne. Järnvägen har blivit en drivkraft som flyttar gränser. 

48 Tema Öresund – med järnvägen 
som motor i den regionala utvecklingen 



 

  

 

 

 
 

 

    
     

  

    
      

 

 

 
 

       

 
 
 

 

 

 
    

   
     

 
     

      
    

 
 

 

   
        

 

 
 
 

 
 

   
     

  

 

 

    
 

      
 

 
 

      
 

 
 
 
 

     
 

 
 

 
 

 
     

 
      

 

 

 

 
 

mItt I IntegratIons
processen 
– Integration, det är kommunikation 
och kontakt mellan människor. Det 
säger Jacob Vestergaard, marknads
direktör på Öresundsbrokonsortiet. 
Vi upplever en remarkabel utveckling 
runt Öresund. Investeringarna i infra
struktur har ökat attraktiviteten och fört 
med sig utveckling på en rad områden. 
Jämfört med 1990-talet är Köpenhamn 
i dag en förändrad stad, och det samma 
gäller Malmö. 

nytt rekordår för pendlingen över 
Öresund 
Pendlingen över Öresund är ett uttryck 
för den integration som nu sker. När 
bron öppnade år 2000 pendlade cirka 
2 500 personer mellan Malmö och 
Köpenhamn. Sedan dess har antalet 
sjudubblats. Under 2007 pendlade cirka 
17 900 personer över Öresundsbron 
till arbete eller studier varje vardag, 
vilket är en ökning med 31 procent från 
2006. Av de 17 900 pendlarna var 2 500 
studerande och 8 200 arbetspendlare 
på tåg, och 7 200 arbetspendlare i bil. 
Det visar uppgifter från Öresundsbro
konsortiet. Därutöver räknar man med 
att mellan 1 500 och 2 000 personer 
pendlar mellan Sverige och Danmark 
med färjorna mellan Helsingborg och 
Helsingör. Diagram 17. 

År 2003 avtalade svenska och 
danska staten om ändringar av vissa 
skatteregler. 

– Bortsett från dessa ändrade regler 
är det marknadskrafterna som driver 
utvecklingen, fortsätter Jacob Vester
gaard. Invånarna i regionen söker bättre 
boende och jobb, och företagen söker 
arbetskraft – det driver integrationen. 

svenskarna får jobb i danmark 
Köpenhamn tar med sina många 
arbetsplatser emot en stor del av den 
samlade pendlingsströmmen från Skåne 
till Danmark. De största pendlings
strömmarna går på sträckorna Malmö– 
Köpenhamn, Malmö–Tårnby (Kastrup) 
och Helsingborg–Helsingör. 

Nio av tio arbetspendlare över 
Öresundsbron bor i Skåne och arbetar 
på den danska sidan sundet. Huvud
delen av de som pendlar med tåg är 

svenskar som fått jobb i Danmark, 
medan majoriteten av bilpendlarna är 
danskar som flyttat till Malmöområdet 
och behållit sina jobb i Köpenhamn. 

Ungefär en tredjedel av pendlarna 
över Öresund är svenskar. Som indika
tion på integrationen av de två arbets
marknaderna är det främst denna grupp 
som är intressant, eftersom den förstär
ker det danska arbetskraftsutbudet. 

– och danskarna bosätter sig i skåne 
Under de senaste åren har pendlingen 
också ökat till följd av ökade flytt
strömmar från Danmark till Skåne. 
En viktig drivkraft är prisskillnaden 
på bostäder i Skåne och i Storköpen
hamn. Den danska flyttströmmen 
till Skåne har mer än femdubblats 
sedan Öresundsbron öppnades 2000, 
och antalet danskar bosatta i Skåne 
ökade under 2007 med närmare 3 000 
personer. Majoriteten av de danskar 
som flyttar till Skåne behåller sina jobb 
på andra sidan Öresund. 

Enligt Öresundsbrokonsortiets 
prognoser kommer antalet pendlare att 
fortsätta öka i snabb takt. År 2017 beräk
nas antalet pendlare över Öresunds
bron uppgå till 46 000 och år 2025 till 
56 000. Men även om utvecklingen 
mot en integrerad arbets- och bostads
marknad runt Öresund påskyndas av 
förbättrade resmöjligheter, finns det 
barriärer som hindrar utvecklingen. 
Förutom kostnaderna för resor mellan 
bostad och arbete – både i tid och i 
pengar – upplever Öresundspendlarna 
de två ländernas olika skatte- och 
pensionssystem som stora nackdelar, 
enligt en undersökning som genom
förts av Öresundsbrokonsortiet. 

DIAGRAM   

Pendlare över Öresundsbron 2000-2007 
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Källa: 
Öresundsbrokonsortiet. 
Årsuppgifterna baseras 
på mätningar i november.  

”den regionala utvecklingen runt 
Öresund är vår affärsidé” 
Jacob Vestergaard menar att invånarna 
i Öresundsregionen redan förändrat 
sättet att förhålla sig till de möjligheter 
som de förbättrade pendlingsmöjlig
heterna ger. Många överväger i dag 
att bosätta sig eller söka jobb på andra 
sidan sundet. 

I en undersökning som Öresundsbro
konsortiet genomförde 2007 angav tolv 
procent av skåningarna att de sannolikt 
kommer att söka arbete på andra sidan 
sundet inom de kommande två åren. 
Samtidigt angav över sex procent av 
invånarna på Själland att de sannolikt 
kommer att flytta till den svenska sidan 
av Öresund under samma tidsperiod. 

– Men att förändra den mentala 
kartan är fortfarande viktigt för att 
fortsätta utvecklingen, säger Jacob 
Vestergaard. Vi ägnar mycket kraft 
åt att förmedla kunskapen om hur 
det upplevs att exempelvis arbeta på 
en dansk arbetsplats, eller att ha ett 
vardagsliv med barn på dagis i Sverige. 
De enskilda individernas berättelser 
om egna erfarenheter är ett viktigt 
redskap för att bryta ner de mentala 
barriärerna. Det är en marknadsstrategi 
att öka kunskapen om möjligheter och 
villkor för boende och arbete på båda 
sidor sundet. 

visionen om en gemensam bostads- och 
arbetsmarknad börjar bli verklighet 
– Det finns en tendens att vara lite 
saktfärdig när det gäller investeringar 
i infrastruktur, menar Jacob Vestergaard. 
Tveksamheten inför nya utbyggnader 
är för stor. Det har aldrig hänt att man 
i efterhand har velat riva upp en bro 
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 ”Intresset för kollektivtrafiken är stort och människors 
attityder förändras snabbare än vad vi kanske själva insett.” 

eller väg som ökar människors möjlighet 
att kommunicera och mötas. 

Jacob Vestergaard anser dock att de 
politiska initiativen i Öresund legat ett 
steg före efterfrågan. Flera stora projekt 
som samverkar i ett system har byggts 
eller håller på att byggas. Förutom 
broförbindelsen har Kastrups flygplats 
byggts ut, Metron i Köpenhamn har 
tagits i drift, och nu byggs även City
tunneln. 

– Men i dag har efterfrågan hunnit 
i kapp politiken. Visionen om en 
integrerad bostads- och arbetsmarknad 
börjar bli verklighet. Öresund behöver 
därför en ny vision för framtiden. Min 
egen vision är att Öresundsregionen 
ska bli ett nordeuropeiskt kraftcenter 
– en kunskapsregion där man i alla 
sammanhang jobbar mer gränsöver
skridande, avslutar Jacob Vestergaard. 

järnvägen flyttar grän
serna I skåne 
Skåne har fördel av att vara en flerkärnig 
och tätbefolkad region. Endast ett fåtal 
större orter saknar i dag järnvägsförbin
delser. Det har gett goda förutsättningar 
för en utvecklad pendling. 

På 1980-talet började man på allvar 
engagera sig för tågtrafiken i regionen. 
År 1982 gjordes 3 miljoner resor med 
järnväg i Skåne. År 2007 var motsva
rande siffra 33 miljoner resor, en ökning 
med en faktor 10 på 25 år. Och ökning
arna fortsätter. Det konstaterar Mats 
Améen, trafikutredare på Skånetrafiken: 

– Till 2020 räknar vi med en fördubb
ling av tågresandet. 

satsningarna måste vara helhjärtade 
– De tågsatsningar vi gör ska vara kraft
fulla och långsiktiga, säger Mats Améen. 
Vi startar ingen trafik om inte utbudet kan 
uppgå till minst tio till tolv dubbelturer 
per dag. Det är gränsen för att en konkur
renskraftig tågpendling ska vara möjlig. 

– Järnvägen har byggts ut i samman
hängande sträckor och resandet har 
kunnat öka kraftigt, fortsätter han. 
Ryggraden i trafiksystemet har i stort sett 
full kostnadstäckning. Fler resande ger 
ökade biljettintäkter och har därmed gett 
möjlighet att köpa nya tåg och förbättra 
turutbudet, vilket i sin tur ökar efterfrågan 
ytterligare. Samspelet mellan utbud och 
efterfrågan har skapat en positiv spiral, 
med ständigt ökad nytta för resenärerna, 
utan att vara kostsamt för samhället. 

De utvecklade resmöjligheterna 
bidrar också till att de lokala tillgängliga 
arbetsmarknaderna växer, det vill 
säga områden inom vilka man kan 
både bo och jobba utan alltför tids
krävande resor. 

Pendlingen mellan de skånska 
städerna är så pass omfattande att 
Malmöregionen, enligt Nuteks indelning 
i så kallade funktionella regioner, är 
jämnstor med Göteborg. Malmö omges 
av ett antal större städer med relativt 
stora arbetsmarknader, framför allt 
Lund och Helsingborg. Mellan dessa 
städer är pendlingsströmmarna så stora 
att de slagits samman till en gemensam 
funktionell region. 

Befolkningen ökar i kommuner med 
förbättrad tågtrafik 
Enligt Mats Améen börjar bilen närma 
sig vägs ände som regionförstorare. 
Tåget har däremot fortfarande en 
mycket stor potential. 

Under 1990-talet följde befolknings
utvecklingen i de skånska kommunerna 
den gängse trenden, det vill säga att den 
största procentuella ökningen förekom 
i de redan befolkningstäta delarna. 
Flertalet prognosinstitut räknade också 
med att denna trend skulle fortsätta. 

Efter år 2000 har det skett ett trend
brott. Den största relativa ökningen 
har mellan åren 2000 och 2007 i stället 
skett i de mindre kommuner som fått ett 

väsentligt förbättrat tågtrafikutbud. 
Åstorp, som började trafikeras med 
Skånetrafikens Pågatåg 1999, är ett exem
pel. Kommunen hade tidigare en mins
kande befolkning, men har sedan 2000 
ökat med sex procent. Andra exempel 
med en liknande utveckling är Kävlinge, 
Skurup, Höör, Eslöv och Landskrona. 

Flera faktorer driver utvecklingen 
i en kommun. Men för många är goda 
pendlingsmöjligheter till studieorter 
och arbetsplatser inom en region en 
förutsättning för att kunna välja att bo 
kvar eller flytta till mindre orter. 

kollektivtrafikens status har höjts 
Skåne har en kollektivtrafikandel på 
15 procent. Stockholmsregionen, som 
har den största andelen i landet, har 
ungefär det dubbla. Förebilden för 
Skånetrafiken är dock Schweiz med 
runt 40 procent. 

– Intresset för kollektivtrafiken är 
stort och människors attityder förändras 
snabbare än vad vi kanske själva insett, 
säger Mats Améen. Även näringslivet in
tresserar sig nu för hur kollektivtrafiken 
utvecklas. Utvecklade kommunikationer 
är en förutsättning för att behålla och 
rekrytera den specialiserade personal 
som är nödvändig för att bibehålla före
tagens konkurrenskraft. Järnvägen har 
också blivit en viktig del i kommunernas 
planering, förklarar han: 

– Förut såg man järnvägen främst 
som en barriär. Nu ser man även järn
vägen och stationen som något som 
knyter ihop samhället. 

– Möjligheterna att ta emot större 
ökningar av resandet på järnväg kräver 
stora satsningar i framför allt utbyggd 
infrastruktur. Men nyttorna är också 
fantastiskt stora. Den typ av investe
ringar för framtiden som man gjorde 
i järnvägens barndom, borde man kunna 
göra också i dag. Det räcker att den 
tillväxt som kan uppnås ökar med bara 
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bråkdelar av procent för att investering
arna ska betala sig. 

– Vi har länge varit pådrivande för 
fler tågsatsningar, men får nu i vissa fall 
i stället mana till besinning. Varenda 
småort vill ha tåguppehåll och allt ska 
genomföras genast. När jag började 
jobba med långsiktig trafikplanering 
i början på 1980-talet var det många 
som betraktade mig som en tågentusiast. 
Trots samma synsätt i dag är det lätt att 
nu få stämpeln bromskloss för utveck
lingen. Men vi måste fokusera på de 
stråk som har störst utvecklingspotential 
och utbyggnad i en takt vi klarar av, 
sammanfattar Mats Améen. 

storstadsområdena drIv
kraft fÖr hela landet 
Storstadsregionerna spelar en viktig roll 
i den ekonomiska utvecklingen, både 
regionalt och nationellt. Det visar inte 
minst uppgifter från Nutek som pekar 
på att de svenska storstadsregionerna 
bidrar med cirka 60 procent av landets 
bruttonationalprodukt. 

”försenade infrastruktursatsningar är 
en hämsko på utvecklingen” 
– Skåne kan ses som en storstad med 
flera centrum och det gäller att det skapas 
förutsättningar för oss att arbeta utifrån 
det perspektivet. Det säger Pia Kinhult, 
regionråd och ordförande i regionala 
tillväxtnämnden vid Region Skåne. 

– För oss som verkar i Öresunds
regionen är det tydligt att världen 
inte slutar vid kommun-, region- eller 
landsgräns. Det perspektivet saknas ofta 
på nationell nivå. 

En förutsättning för att Sveriges 
storstäder ska fortsätta vara centrum 
för tillväxt är att efterfrågan på 
transportinfrastruktur kan mötas. Stor
stadskoncentration ger möjligheter till 
tillväxt genom bland annat marknads
storlek, täthet och branschmångfald. 
Men en ökad koncentration kan också 
medföra problem i form av trängsel 
och samhällsekonomiska förluster. 
I de svenska storstäderna har inte alla 
nödvändiga infrastruktursatsningar 
kommit till stånd, vilket har medfört 
betydande kostnader. 

I en rapport från Nutek framgår 
att det kostar samhället 70 miljarder 
kronor att vänta med de satsningar 
på infrastruktur som man kom överens 
om i det tidiga 1990-talets avtal mellan 
staten och storstadsregionerna. Mer än 
hälften, 50 miljarder av kostnaderna, 
beror av uteblivna eller försenade 
infrastrukturprojekt i Stockholms
regionen. Kostnaderna för Göteborgs
regionen och Skåne beräknas till 7–8 
miljarder respektive 10 miljarder. 

ledorden är helhetssyn och samverkan 
Eftersom beslut om ny- eller ombygg
nad av infrastruktur delvis ligger på 
nationell nivå i Sverige, har storstäderna 
själva begränsad möjlighet att påverka 
kapacitetsutbudet. 

Pia Kinhult efterfrågar en helhetssyn 
kring regional utveckling, samhälls
planering och infrastrukturplanering. 
– Samverkan mellan regioner är ett 
måste och infrastruktursatsningar både 
inom järnväg och andra trafikslag måste 
paketeras. Projekten måste komma 

i gång snabbt och vara ändamålsenliga. 
Det är ingen vits med infrastruktur
projekt som bara innebär att flaskhalsar 
i infrastrukturen flyttas någon annan
stans. Sådana projekt blir bortkastade, 
enligt Pia Kinhult: 

– Politiken är mer trögrörlig än 
förändringarna i efterfrågemönster. 
Det gäller i högsta grad även plane
ringsprocessen med de många möjlig
heterna till överklagande. Den splittrade 
ansvarsbilden när det gäller planering 
för kollektivtrafik, bebyggelse och 
infrastrukturanläggning gör inte saken 
lättare. I Skåne finns dock goda exempel 
att hämta. 

– Vi har skapat arbetssätt för att 
arbeta med så kallade strukturbilder där 
vi tillsammans med kommuner tar fram 
gemensamma bilder kring planering för 
infrastruktur och kollektivtrafik. Vi har 
en gemensam trafikhuvudman och vi 
har successivt inlemmat stadsbussnät 
i kollektivtrafikplaneringen. Vi tror att 
sådana arbetssätt bör användas även 
i andra regioner i Sverige. 

– Det gäller att förstå att efterfrågan 
kommer först och att politiken och 
planeringen måste vara följsam mot 
de förändringar som sker, menar 
Pia Kinhult. 

Öresundsregionen växer 
Framtiden för Skånes tillväxt och 
utveckling ser ljus ut. Det finns stora 
möjligheter att fortsätta expansionen 
och skapa större arbetsmarknads
regioner. Här har järnvägen en mycket 
viktig roll. Det handlar bland annat 
om Blekinge och delar av Halland 
och Kronobergs län. Det faktum att 
Skånetrafiken har fått trafikeringsrätt 
för järnvägstrafik tillsammans med 
trafikhuvudmännen i grannlänen kan 
medföra förbättrade möjligheter till 
pendling över länsgränser. Dessutom 
finns stor utvecklingspotential när 
det gäller export – Skånes tillväxt är 
fortfarande till stor del nationell. 

– Det är viktigt att vi i Sverige 
bedriver en seriös storstadspolitik. 
Genom en ökad förståelse för stor
städernas förutsättningar finns alla 
möjligheter för Skåne att fortsätta vara 
en motor i den svenska ekonomin, 
avslutar Pia Kinhult. 
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Attraktiva, tillgängliga 
och effektiva bytespunkter 
i kollektivtrafiken 
resenärens ingång till järnvägstransportsystemet kan vara en enkel plattform för på- och avstigande. 

det kan också vara ett större resecentrum med möjlighet att byta till andra trafikslag. oavsett 

storlek måste anläggningens funktioner vara anpassade efter resenärernas behov och önskemål. 

statIonen som Bytesplats 
och mÖtesplats 
I grunden är stationen resenärens 
ingång till järnvägstransportsystemet. 
På många platser finns även ingångar 
till andra trafikslag, som till exempel 
vägtrafik i form av buss. Då brukar man 
tala om resecentrum. Stationer och rese
centrum är ofta centralt lokaliserade 
och välbefolkade under stora delar av 
dygnet. Det finns därför ett intresse för 
att etablera främst kommersiella och 
ibland även offentliga verksamheter 
inom stationsområdena. 

Attraktiva och tillgängliga bytes- och 
mötesplatser har en positiv inverkan 
på människors attityd till kollektiv
trafiken. Denna tanke har genomsyrat 
arbetet inom projektet Koll framåt. 
Hanteringen av stationen och dess 
möjligheter att bidra till att öka andelen 
resenärer kräver förbättrat samarbete 
mellan berörda aktörer. Därför har 
man inom Koll framåt formulerat 
att Statens stationsråd, ett forum för 
statligt samarbete kring stationsfrågor, 

ska bidra till att öka kollektivtrafik
resandet i Sverige genom att i bred 
samverkan utveckla landets stationer 
och terminaler till attraktiva, trygga och 
väl fungerande bytespunkter. 

nya och ombyggda stationer och rese
centrum 2007 
Under året har Gnesta regionaltågs
station och Kolbäcks station genomgått 
omfattande ombyggnader. Efter 23 
år utan tågtrafik har också stationen 
i småländska Bor åter öppnats efter 
ombyggnad. Många stationer har 
byggts om i olika omfattning. Det 
handlar till exempel om nya gång- och 
cykeltunnlar, åtgärder på plattformar 
för förbättrad tillgänglighet för 
funktionshindrade och förbättringar 
av informationssystem som monitorer, 
klockor och högtalare. Bland stationer 
som har byggts om kan nämnas Eksjö, 
Rydaholm, Gävle, Bjuv, Tyringe, 
Klippan och Åre. I många fall har 
Banverket samarbetat med kommuner 
och länstrafikbolag. 

ansvarsfÖrhållandena på 
statIonen – en fallstudIe 
En stationsanläggning består av ett 
antal olika funktioner, som alla måste 
samspela för att resan ska fungera. För 
att exemplifiera den komplexa ansvars
bilden redogörs för förhållandena på 
Malmö C som de såg ut 2007. 

Malmö C är navet för trafiken i södra 
Sverige. Järnvägsföretagen SJ AB och 
Arriva Tåg AB (på uppdrag av Skåne
trafiken) trafikerar stationen, i vissa fall 
dygnet runt. SJ och Skånetrafiken har 
sina egna biljettsystem med både egna 
automater, bemannade försäljnings
ställen och informationsdiskar. SJ gör 
utrop för sina tåg medan Banverket 
står för resterande utrop. För att hjälpa 
sina resenärer har SJ stationsvärdar på 
stationen. 

Själva stationsbyggnaderna ägs och 
förvaltas av Jernhusen AB. Jernhusen 
hyr via sitt dotterbolag Svenska 
Reseterminaler AB ut gemensamma 
utrymmen och väntutrymmen till 
trafikföretagen som betalar en så kallad 
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stationsavgift. Stationsavgiften ska täcka 
SRAB:s kostnader, men också kostnader 
för vissa kringtjänster, såsom städning, 
bevakning och öppethållande. Jernhusen 
hyr ut lokaler för olika former av service 
till resenärerna, exempelvis biljettför
säljning, caféer och kiosker. Jernhusen 
förvaltar och utvecklar stationen med ett 
krav på lönsamhet. 

Banverket äger och förvaltar spår 
och plattformar på stationen. Banverket 
äger också alla klockor, högtalare och 
informationstavlor som styrs från 

trafikledningen, både i banhallen 
och i stationens övriga gemensamma 
utrymmen. 

Bland de serviceleverantörer som 
verkar på Malmö C kan nämnas LSG 
Sky Chefs, som är ett företag som 
levererar mat till fjärrtågen och ISS 
TraffiCare, som städar tågen, ordnar 
med bäddning med mera. 

Vakthållning inom stationen utförs 
av ett vaktbolag. För närvarande delas 
ansvaret för vakthållningen mellan 
Jernhusen och Banverket. 

Utanför stationen angör bilar, bussar 
och taxi på kommunens gatunät. Kom
munen anordnar också cykelparkering 
för tågresenärerna. 

Resenären bryr sig inte om vilken 
aktör som ansvarar för alla dessa 
funktioner. Att ansvaret för olika 
funktioner, anläggningar och tjänster 
inom och kring stationen är fördelat 
på en mängd olika aktörer, innebär i 
sig inget problem. För att stationen ska 
fungera som en attraktiv, tillgänglig och 
effektiv bytespunkt krävs att resenärens 
behov verkligen sätts i främsta rummet. 
Genom arbetet i Koll framåt har kollek
tivtrafikens aktörer nått en samsyn kring 
detta synsätt. 

”För att stationen ska fungera som 
en attraktiv, tillgänglig och effektiv 
bytespunkt krävs att resenärens behov 
verkligen sätts i främsta rummet.” 

IndelnIng av statIoner I 
grupper och kvalItetsnIvåer 
För att en station ska vara ett medel för 
en ökad andel resenärer i kollektivtrafik 
gäller i ett första steg att stationen 
uppfyller vissa krav på kvalitet och 
standard. För att uppnå en rimlig utrust
nings- och utformningsnivå på stationer 
och bytespunkter har man inom Koll 
framåt utarbetat så kallade funktionella 
baskrav som är definierade utifrån 
stationens och tätortens storlek i antal 
resenärer respektive invånare. Funktio
nerna är indelade i åtta huvudgrupper: 
väntfunktioner, trygghet, förflyttning 
genom anläggningen, trafikinformation, 
angöring, parkering, service för resan 
samt kommersiellt utbud. Baskraven 
ska motsvara en garanterad lägsta nivå 
som resenären kan förvänta sig på en 
station av en viss storlek. På de minsta 
bytespunkterna är det till exempel 
rimligt att det finns bänkar, belysning 
och klockor. 

För att attrahera potentiella kol
lektivtrafikresenärer krävs emellertid 
ytterligare åtgärder – det gäller att 
tillföra kvaliteter som skapar värde för 
resenären. Inom Koll framåt har dessa 
definierats. Kvalitetskriterierna är 

▪ en effektiv bytespunkt 

▪ en nod och länk i staden 

▪ en plats för komfort 

▪ en plats som erbjuder mer 

▪ en plats med identitet 

▪ en informativ plats. 
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studIe om resenärernas 
nÖjdhet med statIoner 
Under våren 2007 genomförde 
Jernhusen en pilotstudie för att mäta 
den totala nöjdheten på tio av bolagets 
stationer. Syftet var att utreda hur 
viktiga olika faktorer är för den totala 
upplevelsen av stationsmiljön. Studien 
visade att det kommersiella utbudet 
och den fysiska miljön är viktigast, följt 
av resetjänster. Detta gäller oavsett 
stationens storlek och typ av resenär. 

Generellt gav resenärerna godkända 
betyg för de flesta typer av utbud. 
Emellertid gavs relativt låga betyg för 
olika faktorer i den fysiska miljön, bland 
annat komforten i väntutrymmen, både 
i stationsbyggnader och på plattformar. 
En fördjupad studie i samverkan med 
trafikaktörer planeras för 2008. 

statsBIdrag tIll regIonala 
kollektIvtrafIkanlägg
nIngar och fordon 
Sedan 2004 har Banverket betalat ut 
statsbidrag till trafikhuvudmän, för 
investeringar i spårfordon för regional 
kollektivtrafik. Bidraget är 50 eller 
75 procent av bidragsgrundande hyres- 
eller investeringskostnader. Under 
2007 har Banverket betalat ut cirka 629 
miljoner kronor i form av statsbidrag. 

För regionala kollektivtrafikanlägg
ningar, det vill säga stationer, rese
centrum och liknande, har Banverket 
betalat ut bidrag bland annat för Bollnäs 
och Härnösands resecentrum, ombygg
nad av stationer på Blekinge kustbana, 
försäljningssystem i tunnelbanan 
i Stockholm och anpassning av spår
vägshållplatser i Göteborg. 

Bidrag för investeringar har under året 
betalats ut till SL för investeringar 
i nya pendeltåg och till Skånetrafiken 
och Västtrafik för investeringar i nya 
regionaltåg. Dessutom har bidrag för 
hyres- eller leasingkostnader betalats ut 
till Hallandstrafiken, Upplands Lokal
trafik, Värmlandstrafik, Tåg i Bergslagen, 
Länstrafiken i Jämtlands län, Länstrafiken 
i Västernorrland och till X-trafik. 

komBInerade resor med 
cykel och tåg 
Att stimulera ett ökat kombinerat 
resande med cykel och tåg är viktigt 
för att åstadkomma ett hållbart trans
portsystem. I drygt 10 procent av alla 
tågresor ingår cykeln som en del av 
resan. Omkring 40 procent av landets 
befolkning bor inom 2 kilometers 
avstånd från en järnvägsstation, varför 
potentialen för att få fler att välja cykeln 
i stället för bilen till tåget bör vara stor. 

I så gott som samtliga förstudier och 
järnvägsutredningar som Banverket för 
närvarande driver med koppling till 
bytespunkter hanteras frågan om cykel
parkeringar och vem som ska ansvara för 
finansiering, byggande och drift av dessa. I 
dialogen med berörda parter har Banverket 
konstaterat att statsbidrag är viktigt som 
incitament för att påskynda utvecklingen. 

Möjligheten att transportera cykeln på 
tåg har förbättrats något sedan Banverkets 
senaste översyn 2005. SJ genomförde 
under sommaren 2007 ett försök med att 
tillåta cyklar på tåg på vissa avgångar på 
ett antal förbindelser. Försöket utvärderas 
för närvarande. Många trafikhuvudmän 
medger att resenärerna tar med cykeln på 
tåg, i mån av plats och mot en viss avgift. 

Uppsala och Lund är Sveriges största 
cykelstäder. När det nya resecentrumet 
byggs i Uppsala skapas nya förutsätt
ningar för cykelparkering. 

I det tredje järnvägspaketet, som 
beslutades av EU i september 2007, 
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 kan en avgift tas ut. 
Detta ställningstagande från EU kan 
förväntas påverka utvecklingen mot 
ökade möjligheter att kombinera resor 
med cykel och tåg. 

den goda staden 
Den goda staden är ett samverkans
projekt mellan kommunerna Jönköping, 
Uppsala och Norrköping samt Banverket, 
Boverket, Vägverket och Sveriges 
kommuner och landsting. Målet är att 
genom samverkan kring faktiska stads
byggnadsprojekt i de tre kommunerna 
hitta lösningar för samhällsbyggande 
och stadsutveckling för ett attraktivt och 
långsiktigt hållbart samhälle. 

Den första etappen av projektet 
avslutades 2007, och beslut om en 
fortsättning fram till 2010 fattades 
i november 2007. En utvärdering gjord 
av KTH visar på vissa utmaningar inför 
det fortsatta arbetet. Det handlar bland 
annat om vikten av förutsägbara och 
stabila planeringsförutsättningar, inklu
sive förutsättningar för finansiering. 
I det fortsatta arbetet avser Banverket och 
Vägverket att tydliggöra förutsättningarna 
för verkens medverkan i kommunala 
samhällsplaneringsprojekt. 
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en kollektivtrafik tillgänglig
för alla 
ett viktigt mål för samhället är att skapa en tillgänglig kollektivtrafik för alla medborgare. olika 

samhällsgruppers behov och krav måste beaktas för att utveckla och utforma kollektivtrafiken. 

i detta kapitel redovisas barns och ungas, funktionshindrades och äldres resvanor, deras behov 

samt hur deras kunskap och åsikter tas till vara av järnvägssektorns aktörer. 

Barns och ungas 
tIllgänglIghet 
Barn och unga utgör cirka en femtedel 
av befolkningen (21 procent) men 
står för en tredjedel av alla resor med 
kollektivtrafik. En av anledningarna till 
detta är att de inte kan använda egen bil. 

Barn och unga i åldersgruppen 
6–17 år gör cirka 1,25 miljarder resor 
totalt per år, enligt uppgifter från den 
nationella resvaneundersökningen RES 
2005–2006. Denna siffra inkluderar alla 
förflyttningar, även att de exempelvis 
skjutsas i bil, går och cyklar till och från 
skolan. Pojkar och flickor gör i princip 
lika många resor totalt. Flickor tenderar 
att göra fler service- och inköpsresor. 

De flesta resorna i den spårburna 
kollektivtrafiken görs med tunnelbanan. 
Flickor reser oftare än pojkar med 
järnväg, spårväg eller tunnelbana. 

En jämförelse mellan uppgifter 
från mätningen 2005–2006 och ett 
genomsnitt av åren 1999–2001 visar 
att det totala antalet resor har minskat 
något. Resorna med spårburen trafik har 
emellertid ökat. 

Det finns inga större skillnader 
i resvanorna mellan nedre och övre 
tonåren. Noterbart är dock att flickor 
tenderar att oftare åka spårburet ju äldre 
de blir, i förhållande till pojkar i samma 
ålder. Det är också värt att notera att 

12–17-åringar oftare åker spårburet 
2005–2006 jämfört med 1999–2001. 

rabatter och familjebiljetter 
Det är vanligt att järnvägsföretagen och 
länstrafikbolagen har rabatter för barn. 
Barn under sju år reser oftast gratis 
i vuxens sällskap. Familjebiljetter gör 
det möjligt för barnfamiljer att resa till 
exempelvis fritidsaktiviteter till låga 
kostnader. För barn i övre tonåren 
erbjuds ofta lägre priser på kontant
biljetter och månadskort. 

För ungdomar som har valt en 
gymnasieskola som ligger långt ifrån 
hemmet kan det bli aktuellt att resa 
med kollektivtrafik till och från skolan. 
Det är upp till varje kommun att 
bestämma hur skolskjutsverksamheten 
ska bedrivas. För exempelvis Stock
holms kommunala gymnasieskolor 
gäller från 2006 den så kallade sexkilo
metersgränsen. Det innebär att elever 
med en skolväg längre än sex kilometer 
får resa gratis med SL. 

åtgärder för en ökad tillgänglighet 
för barn 
Mycket av det som görs för att förbättra 
tillgängligheten för bland annat personer 
med funktionsnedsättningar har posi
tiva effekter även för barns och ungas 
tillgänglighet till kollektivtrafiksystemet. 

Det finns dock ett antal åtgärder som 
mer specifikt har en effekt när det gäller 
barn och unga. 

De fysiska barriärer som järnvägs
infrastruktur orsakar kan försvåra för 
barn och unga att förflytta sig. Att riva 
gamla järnvägsfastigheter och slopa 
plankorsningar i närheten av skolor 
och stationer förbättrar tillgängligheten, 
tryggheten och säkerheten för barn 
och unga. 

Det är inte möjligt att skapa ett till
gängligt kollektivtrafiksystem för barn och 
unga om deras kunskaper, erfarenheter 
och behov inte beaktas. Det är även ett 
mål i den nationella strategin för barn
konventionens genomförande att barn 
ska ha rätt att komma till tals i trafik
och samhällsplaneringen. 

Under 2007 har sociala konsekvens
beskrivningar genomförts i järnvägs
utredningsfasen inom projektet Ängel
holm–Helsingborg på Västkustbanan 
och inom projektet Malmö–Trelleborg, 
när det gäller stationslägen i Trelleborg. 
I dessa konsekvensbeskrivningar 
tillvaratas barns och ungas åsikter. 
Järnvägsutredningarna ställs även ut 
på lokala bibliotek för att ge barn och 
unga möjlighet att reflektera över de 
förändringar som föreslås. En social 
konsekvensbeskrivning planeras för 
Norrbotniabanan. I det arbetet kommer 
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  ”... det är olika miljöer som är funktionshindrande, inte en enskild 
persons fysiska, psykiska eller intellektuella svårigheter.” 

en fokusgrupp att inrikta sig särskilt mot 
barns behov. 

Banverkets skolinformatörer har 
under 2007 fortsatt sitt arbete med att 
informera skolelever om säkerhetsfrågor, 
som till exempel faran med så kallat 
spårspring, men även om järnvägens för
delar. Under året har skolinformatörerna 
besökt cirka 25 000 skolelever. 

Som stöd till lärare har Banverket 
även tagit fram lektionsmaterial som är 
anpassat till olika åldrar, däribland låg- 
och mellanstadieelever. För ungdomar 
i körkortsåldern finns ett multimedia-
material som syftar till att informera om 
risker i samband med plankorsningar. 
Materialet om barns och ungas tillgäng
lighet och säkerhet är gratis och finns 
samlat på Banverkets hemsida. 

funktIonshIndrades 
tIllgänglIghet tIll 
kollektIvtrafIksystemet 
SLTF undersöker i den rikstäckande 
Kollektivtrafikbarometern hur stor 
andel av kollektivtrafikresenärerna som 
under det senaste året uppmärksammat 
förbättringar för personer med funk
tionsnedsättning. Mätningen för 2007 
visar att 30 procent uppmärksammat 
sådana förbättringar. Motsvarande andel 
2006 var 33 procent. 

funktionshinder 
eller funktionsnedsättning? 
Under 2007 har Socialstyrelsen gjort 
terminologiska ändringar. Förändring
arna innebär bland annat att funktions
nedsättning och funktionshinder inte 
längre är synonymer. Dessutom utgår 
termen handikapp. 

En funktionsnedsättning är nedsätt
ning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. Nedsättningen kan 
ha uppstått genom sjukdom, annat 
tillstånd eller till följd av en medfödd 
eller förvärvad skada. 

Funktionshinder definieras som den 
begränsning som en nedsättning innebär 
för en person i relation till omgivningen. 
Konsekvensen av detta blir att det är 
olika miljöer som är funktionshin
drande, inte en enskild persons fysiska, 
psykiska eller intellektuella svårigheter. 
Kollektivtrafiksektorns aktörer arbetar 
i princip redan efter denna princip i 
och med målet att göra bland annat 
stationsmiljöer mer tillgängliga för alla. 

ett prioriterat nät 
Under 2007 har kollektivtrafiksektorn 
arbetat tillsammans för att ta fram ett 
så kallat prioriterat nät av stationer/ 
resecentrum. Nätet ska senast år 2010 
vara tillgängligt för personer med 
funktionsnedsättningar. Det har näm
ligen ansetts omöjligt att åtgärda hela 
kollektivtrafiken inom den tid och de 
budgetramar som stått till förfogande. 

Det prioriterade nätet täcker in viktiga 
målpunkter, det vill säga tätorter med 
mer än 5 000 invånare inklusive ett kom
muncenter i varje kommun. I utpekandet 
av målpunkter har man fokuserat på 
resandemängd och stråk med betydande 
pendling till arbete och utbildning. 

Till det prioriterade nätet har ett 
antal kvalitetsnivåer tagits fram. Det 
handlar till exempel om fysisk utform
ning, trafikering och kompetensnivå 
för bemötande. Nu återstår att ta fram 
ett system för mätning och uppföljning 
och för utveckling av indikatorer för 
tillgängligheten i kollektivtrafiken. 

möjligheterna att nå målet till 2010 
Banverket anser att det totalt sett blir 
svårt att nå målet om en tillgänglig 
kollektivtrafik för personer med funk
tionsnedsättning till 2010 – även med 
den avgränsning som det prioriterade 
nätet innebär. 

En handlingsplan för att utifrån 
befintliga budgetmedel åtgärda stationer 

fram till 2010 har tagits fram. För detta 
ändamål finns totalt cirka 100 miljoner 
kronor för åren 2007–2010. Dessa medel 
kommer i första hand att användas för 
så kallade enkelt avhjälpta hinder på ett 
20-tal stationer inom det prioriterade 
nätet. Åtgärderna utgår i första hand 
från Boverkets förordning om enkelt 
avhjälpta hinder i befintlig miljö och 
Banverkets råd och riktlinjer för tillgäng
lighet i den fysiska miljön. För resterande 
delar av planperioden, 2011–2015, finns 
det totalt 700 miljoner kronor för att 
åtgärda resterande stationer inom det 
prioriterade nätet. 

åtgärder i den fysiska miljön 2007 
Banverket har genomfört tillgänglighets
åtgärder i den fysiska miljön under 2007, 
många gånger i nära samråd med han
dikapporganisationer. I Gnesta har den 
nyligen ombyggda regionaltågsstationen 
utformats så att avstånden mellan 
parkeringar, gångvägar och plattformar 
med ramper ska vara så korta som 
möjligt. Kolbäcks station har byggts om 
så att resenärerna inte behöver korsa 
spåren för att nå tågen. Dessutom har 
man anlagt ramper för rullstolsburna. 
Längs stationer på Blekinge kustbana har 
plattformshöjder anpassats och ledstråk 
anlagts. I Skåne har Banverket tillsam
mans med Skånetrafiken genomfört 
åtgärder för att förenkla byte mellan tåg 
och buss. 

standarden i nätet 2007 
I arbetet med det nationella handlings
programmet för kollektivtrafikens 
långsiktiga utveckling, Koll framåt, 
har information om fordonens och 
stationernas standard samlats in. 

En stor andel av persontågen har 
plant insteg eller är utrustade med någon 
form av invändig lyftanordning. Dock 
uppfyller inga befintliga tåg helt de krav 
som ställs i EU:s tekniska specifikationer 
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för driftskompatibilitet (TSD). I princip 
alla nya fordon har en acceptabel till
gänglighet för rullstolsburna, men det är 
svårare att bedöma tillgängligheten för 
personer med andra funktionshinder. 

Stationer med stationshus och övrig 
kringutrustning har inventerats i olika 
omgångar under 2000-2006. Gemen
samma indikatorer visar på att vissa 
områden har relativt god tillgänglighet. 
Resenären kan ofta ta sig fram till 
stationen och även in i stationsbyggna
den utan hinder. Större brister uppvisas 
för hissar, ledstråk, kontrastmarkeringar, 
toaletter för personer med funktions
nedsättning samt information om statio
nens uppbyggnad och funktioner. 

ledsagning som 
medel för ökad tillgänglighet 
En förutsättning för att främst rörelse
hindrade personer ska kunna resa 
kollektivt är att någon form av assistans 
finns tillgänglig mellan samlingspunkter 
på stationen och kollektivtrafikens 
fordon. I dag tillhandahåller ett antal 
järnvägsföretag och trafikhuvudmän 
ledsagning. 

Under 2007 har en utredning om 

hur bland annat organisation och 
finansiering av ledsagning ska ordnas 
tagits fram. Det har konstaterats att 
dagens ledsagningssystem inte fungerar 
tillfredsställande. Bland annat finns 
det brister i samordningen mellan 
olika aktörer. 

I och med EU:s förordning om rättig
heter och skyldigheter för tågresenärer, 
som träder i kraft hösten 2009, införs 
rätten för personer med funktions
nedsättning att få kostnadsfri assistans 
på stationer och på tåg. Det är järnvägs
företagen och stationsförvaltarna som 
är skyldiga att ordna med assistansen. 

äldre I kollektIvtrafIken 
Upp emot 40 procent av pensionärerna 
åker aldrig tåg eller buss. Det finns 
dock skäl att anta att detta kommer att 
förändras under de kommande åren. 

Den demografiska utvecklingen 
pekar mot en ökad andel äldre personer 
i samhället. I Sverige fanns vid årsskiftet 
2005/06 cirka 1,6 miljoner personer 
som var 65 år eller äldre. Enligt beräk
ningar kommer gruppen äldre att öka 
till 1,9 miljoner 2015 och till 2,3 miljoner 
2030. Det finns anledning att förvänta 

sig att denna växande grupp kommer att 
ställa ökade krav på kollektivtrafiken. 

Det är viktigt att kollektivtrafiken 
anpassas till att tillgodose de krav och 
önskemål som den ökande andelen 
äldre personer kommer att ha. Det får 
inte vara krångligt att resa kollektivt. 
Ju fler faktiska eller upplevda hinder 
som finns, desto lägre blir kollektiv
trafikens attraktionskraft, vilket i sin 
tur kan leda till en ökad isolering bland 
äldre personer. 

Enligt uppgifter från den nationella 
resvaneundersökningen RES har det 
totala antalet resor i åldersgruppen 
65–84 ökat på senare år. Det är emeller
tid mycket få resor som görs i spårburen 
trafik och några tydliga skillnader går 
inte att utläsa från RES 1999–2001 och 
RES 2005–2006. Antalet resor med 
tåg har dock ökat mellan mätningarna 
1999–2001 och 2005–2006. 

Det finns vissa skillnader mellan 
kvinnors och mäns resvanor bland de 
äldre resenärerna. Kvinnor reser till 
exempel oftare i spårburen trafik jämfört 
med män, även om det totala antalet 
resor med alla färdsätt är relativt lika 
fördelat mellan könen. 
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effektiva transporter är en förutsättning för näringslivets 

konkurrenskraft. godstransporterna i sverige ökade under 

2007, både med järnväg och med övriga trafikslag. Järnvägens 

godstransportarbete uppgick preliminärt till 23,3 miljarder 

tonkilometer, vilket är den högsta nivån någonsin. 

Godstransporter
 

totalt transportarBete 
I sverIge 
Det totala transportarbetet uppgick 
2007 preliminärt till 103,1 miljarder 
tonkilometer, vilket är den högsta 
nivån någonsin och en ökning med 
4,4 miljarder tonkilometer vid en jäm
förelse med 2006. Ökningen hade blivit 
ännu större om inte stormen Gudrun 
hade medfört att cirka 15 miljoner 
kubikmeter skog transporterades till 
skogsindustrin 2006. Transportarbetet 
uppgick för dessa transporter till 
ungefär 0,6 miljarder tonkilometer. 
Om hänsyn tas till dessa flöden skulle 
ökningen av transportarbetet 2007 ha 
uppgått till 5,0 miljarder tonkilometer 
vid en jämförelse med 2006, vilket mot
svarar en ökning med drygt 5 procent. 

Ökningen bör ses i perspektivet av de 
senaste årens extrema internationella 
högkonjunktur med BNP-ökningar 
för samtliga världens länder på ungefär 
5 procent per år för åren 2004–2007. 
Även om konjunkturen internationellt 
år 2007 inte blev lika god som åren 
innan, drabbades Sverige endast 
marginellt av utvecklingen. Tillväxten 
för exporten dämpades, vilket dock 
kompenserades av en ökad inhemsk 
efterfrågan, beroende på att sysselsätt
ningen och den disponibla inkomsten 
ökade. Detta gav i sin tur upphov till en 
kraftigt ökad import som även förklaras 
av ökade investeringar och inköp av 
insatsvaror till exportindustrin. 

Kronans värde sjönk med 3 procent 
under 2007 trots försvagningen av 

dollarn, vilket medförde att det blev 
billigare att exportera, men dyrare att 
importera. Exporten till USA minskade 
dock dramatiskt, vilket förutom dollar
försvagningen förklaras av att efter
frågan från USA inte kunde tillgodoses 
av den svenska produktionen. Även 
där så var fallet uppstod det många 
gånger kapacitetsbrist. Minskningen av 
exporten till USA kompenserades dock 
till viss del av en ökad export av högför
ädlat gods till Kina. För tranportsektorn 
medförde den förändrade produktions
och konsumtionsstrukturen att nivån 
på transportarbetet steg, samtidigt 
som transportstrukturen förändrades, 
både för transportmedelsfördelningen, 
förädlingsnivån på godset samt flödes
strukturen. 
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Det långväga transportarbetet, det vill 
säga samtliga järnvägs- och sjöfartstran
sporter samt lastbilstransporter längre 
än 10 mil, uppgick 2007 preliminärt till 
94,9 miljarder tonkilometer, vilket är 
den högsta nivån någonsin och en ök
ning med 4,1 miljarder tonkilometer vid 
en jämförelse med 2006. Liksom för det 
totala transportarbetet skulle ökningen 
ha blivit ännu större om man räknar 
bort effekterna av stormen Gudrun. 

Det kortväga transportarbetet, det vill 
säga lastbilstransporter 10 mil och 
kortare, uppgick 2007 preliminärt till 
8,2 miljarder tonkilometer, vilket är en 
ökning med 0,3 miljarder tonkilometer 
vid en jämförelse med 2006. Ökningen 
dämpades av att virkestransporterna 
förorsakade av stormen Gudrun åter
gick till importtransporter av traditionell 
skogsråvara, med undantag av att ett 
antal lastplatser för vidaretransport med 
långväga lastbil och järnväg behölls. 
Sand- och grustransporterna till bygg
nadsindustrin som svarar för huvud
delen av de kortväga transporterna 
ökade, vilket förklaras av att investering
arna i bostadsbyggandet ökade kraftigt. 
Den ökade bostadsproduktionen 
innebar även ökade sand-, grus- och 
mineraltransporter för järnvägen. 

nya mÖjlIgheter fÖr 
järnvägen 
Järnvägens transportarbete uppgick 
2007 preliminärt till 23,3 miljarder 
tonkilometer, vilket är den högsta 
nivån någonsin och en ökning med 

1,0 miljarder tonkilometer vid en jäm
förelse med 2006. 

Även om ökningen hade varit större 
om effekterna av stormen Gudrun hade 
räknats bort, kan man konstatera att 
järnvägen som en positiv konsekvens av 
stormen utvecklade nya logistiklösningar 
som i vissa fall innebar ett samarbete 
mellan företag och ett antal tågopera
törer. Vissa av dessa transportupplägg 
har behållits och utvidgats efter det 
att stormvirkestransporterna upphört. 
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 skogsvirkes
transporterna, men även nya lastplatser 
har tillkommit och i samband med det 
har det även genererats nya flöden från 
andra företag än skogsindustrierna. Vissa 
av dessa transporter har varit så kallade 
spotflöden av mer tillfällig karaktär. Så
dana flöden tenderar dock att i ett längre 
perspektiv permanentas via traditionella 
transportavtal. 

Järnvägens ökning av transporterna 
går huvudsakligen att hänföra till 
högförädlat gods och då framför allt 
till kombitransporter. En stor del av 
ökningen förklaras av tillväxten för 
skytteltrafiken till och från Göteborgs 
hamn. Utvecklingen förklaras troligt
vis även av att järnvägsföretagen 
under året, som komplettering till 
järnvägsflödena, svarat för distribution, 
lagerhållning av centrallager, termina
ler för omlastning med mera i större 
utsträckning än tidigare. Bland annat 

har Green Cargo AB köpt in lastbilar 
för distributionstrafik i samma orter 
där man år 2004 avyttrade lastbilar. 

Järnvägens marknadsandel av de 
långväga transporterna uppgick till 25 
procent, vilket är samma nivå som 2006, 
men en ökning med en procentenhet vid 
en jämförelse med åren 1996–2005. Om 
man räknar bort malmtransporterna, 
som ökade med 0,1 miljarder tonkilo
meter till 4,6 miljarder tonkilometer, 
kan man notera att inrikestransporterna 
ökade med drygt 7 procent till 13,7 mil
jarder tonkilometer, vilket är den högsta 
nivån någonsin för järnvägen. Vid en 
jämförelse med 2004 uppgick ökningen 
till 23 procent. 

Utrikestransporterna förblev oför
ändrade vid en jämförelse med 2006 
och uppgick till 5,0 miljarder tonkilo
meter. Exporten minskade något, medan 
importen ökade med 2 procent. Vid en 
jämförelse med 2004 minskade dock 
exporten med 13 procent. Järnvägens 
andel av exportflödena uppgår därmed 
till 7 procent, vilket är den lägsta ande
len i modern tid. Detta förhållande kan 
dock komma att förändras genom att 
Green Cargo AB har köpt in sig i Railion 
Danmark som ägs av DB. Green Cargo 
AB har därmed fått tillgång till ett större 
antal flerströmslok och planerar att år 
2009 påbörja trafik med direkta tåg utan 
lokbyte Sverige–Danmark–Tyskland. 

Kombinationen minskad export och 
ökad import hade det positiva med sig 
att balansen mellan export och import 
förbättrades, varför antalet tomma järn
vägsvagnar i nordlig riktning minskade. 
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I verkligheten är dock balansen sämre 
än vad som framgår av relationen 
mellan de importerade och exporterade 
godsmängderna, eftersom det även 
förekommer flöden med tomma vagnar 
i sydlig riktning. Detta problem kom
mer dock förhoppningsvis att minska 
framöver genom att RIV-avtalet ersatts 
av GCU-avtalet. Det kommer att 
medföra att vagnar som töms på gods 
i Sverige av ekonomiska skäl kommer 
att fyllas med gods för returtransporter 
till ursprungslandet. Detta kan även 
förväntas leda till ett utökat samarbete 
mellan järnvägsföretagen. 

Den transporterade godsmängden 
för kombitrafik med järnväg uppgick 
2007 preliminärt till 7,8 miljoner ton, 
vilket är den högsta nivån någonsin 
och en ökning med 0,3 miljarder ton-
kilometer vid en jämförelse med 2006. 
Siffran är osäker, eftersom vissa flöden 
som initialt redovisas som vagnslast
flöden i verkligheten visar sig vara 
kombiflöden. Inrikes kombitranspor
terna ökade med drygt 2 procent vid en 
jämförelse mellan åren 2006 och 2007, 
medan utrikes kombitransporterna 
ökade med ungefär 7 procent. 

mIndre operatÖrer vInner 
marknadsandelar 
Det bör noteras att avregleringen av 
stomnätet har medfört att det 2007, 
utöver MTAB:s malmtransporter på 4,6 
miljarder tonkilometer, också transporte
rades 3,6 miljarder tonkilometer av andra 
järnvägsföretag än koncernen Green 
Cargo AB. Det är en ökning med 0,3 
miljoner ton vid en jämförelse med 2006 
och en ökning med 3,2 miljarder ton-
kilometer vid en jämförelse med 2004. 
Genom den kraftiga ökningen svarade 
andra järnvägsföretag än Green Cargo 
AB och MTAB för 15 procent av järnvä
gens transportarbete. Nivån kan relateras 
till 2004, då dessa järnvägsföretag endast 
svarade för 4 procent av järnvägens 

transportarbete. Utvecklingen förklaras 
till viss del av att ett privat järnvägs
företag slutit transportavtal om ett antal 
relativt stora flöden, vilket fick genomslag 
åren 2006 och 2007. 

Som exempel på en förändrad 
flödesstruktur där ett mindre järnvägs
företag varit involverat, kan nämnas 
det nya transportsystem som etablerats 
sedan Stena Gotthard (numera Stena 
Recycling AB) övertog de lok och vag
nar som Vägverket Produktion använde 
för transporter av salt. Stena Recycling 
har lagt upp ett slingtågssystem för 
transporter av skrot från ett flertal 
lastplatser till sina fragmenterings- och 
sorteringsanläggningar i Sverige. Stena 
Recycling transporterar även vägsalt 
åt Vägverket. Transporterna sker med 
lösa lastbärare och ersätter ett stort antal 
transporter som tidigare gått med lastbil. 

Det har således under åren 2005, 
2006 och 2007 skett ett genombrott för 
privata järnvägsföretag. Utvecklingen 
2005 kan till stor del tillskrivas stormen 
Gudrun, medan utvecklingen 2006 
kan ses som ett bredare genombrott. 
Under 2007 blev det ett genombrott för 
utrikestransporterna genom att ett privat 
järnvägsföretag anskaffade ett antal 
tvåströmslok som ska kunna trafikera 

Sverige, Danmark, Tyskland och Norge. 
En del av de små privata järnvägs
företagens transporter genomförs inom 
ramen för samarbetsformer med Green 
Cargo AB, och i vissa fall som under
leverantör till en speditör som sköter 
kundkontakterna. Detta har troligtvis 
bidragit till ökningen av trafiken. De 
”nya” järnvägsföretagen finns represente
rade i utrikes- men framför allt i inrikes
flöden samt i flertalet sektorer, när det 
gäller såväl högförädlat gods som mer 
lågförädlat gods. Trots ökningen för de 
nya järnvägsföretagen svarade Green 
Cargo AB 2007 för nästan två tredje
delar av järnvägens transportarbete 
och är därmed en mycket stor aktör på 
transportmarknaden. Det framgår också 
av att man svarade för 15 procent av det 
långväga transportarbetet i Sverige. 

”Järnvägens ökning av transporterna går huvudsakligen att 
hänföra till högförädlat gods ...” 

transportarBete fÖr 
ÖvrIga trafIkslag 
Lastbilens långväga transportarbete 
uppgick 2007 preliminärt till 36,4 mil
jarder tonkilometer, vilket är den högsta 
nivån någonsin och en ökning med 1,5 
miljarder tonkilometer vid en jämförelse 
med 2006. Ökningen av lastbilens trans
portarbete går till stor del att hänföra 
till utrikestransporterna, där importen 
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ökade avsevärt mer än exporten, 
vilket liksom för järnvägen förbättrade 
balansen mellan import och export. 

Den gynnsamma utvecklingen för 
importen är framför allt en konsekvens 
av den ökade inhemska konsumtionen 
av högförädlade varor, men den förklaras 
även av en ökad import av insatsvaror, 
vilket vanligtvis gynnar lastbilen. Den 
relativt dåliga utvecklingen för export
flödena hade kunnat bli ännu sämre om 
inte vissa transporter med högförädlat 
gods hade ökat. Den minskade ex
porten för den traditionella svenska 
basnäringen, beroende på stigande priser, 
lageruppbyggnad hos kunderna med 
mera hade dock en relativt marginell 
inverkan på lastbilen, eftersom dessa 
transporter vanligtvis gynnar järnvägen 
och sjöfarten. 

När det gäller skogsråvara ökade 
importen 2007 trots stormen Gudrun. 
Importen hade troligtvis blivit ännu 
större om inte Ryssland infört export
tullar på massaved, samtidigt som man 
delvis stoppade exporten för transporter 
med lastbil till terminaler i Finland och 
därifrån med järnväg via Haparanda 
till Sverige. Det sistnämnda drabbade 
dock framför allt järnvägen. Export
begränsningarna genomfördes för att 
få kapital till att öka förädlingsgraden 
och därmed intäkterna för Rysslands 
export av sågade trävaror. Genom att 
de internationella priserna för trävaror 
minskade dramatiskt, uteblev dock 
ökningen för exporten av trävaror och 
den därav förväntade förändringen av 
transportstrukturen i Sverige. 

Lastbilen har däremot i större utsträck
ning än järnvägen påverkats av att 
urvalsmetoden vid avverkning av skog 
efter stormen Gudrun förändrats genom 
att man avverkar skog på relativt otill
gängliga platser som tidigare lämnades 
orörda. Detta förändrar transporternas 
omfattning och struktur. Strukturen har 
också förändrats genom att en allt större 
andel av skogsråvaran transporteras till 
energibolag i stället för till någon annan 
vidareförädling. 

Sjöfartens transportarbete uppgick 
2007 preliminärt till 35,2 miljarder ton-
kilometer, vilket är en ökning med 1,6 
miljarder tonkilometer vid en jämförelse 
med 2006. En uppdelning i inrikes och 
utrikes sjöfart visar att utrikes sjöfarten 
mellan åren 2006 och 2007 ökade med 
1,0 miljarder tonkilometer till 27,5 mil
jarder tonkilometer, vilket är den högsta 
nivån någonsin. Inrikes sjöfarten ökade 
under motsvarande period med 0,6 
miljarder tonkilometer, vilket framför 
allt beror på ökade transporter av skrot. 

Ökningen av den utrikes sjöfarten 
kan huvudsakligen förklaras av en ökad 
export av malm och skrot. Ökningen 
av malmtransporterna, vilken även 
påverkade järnvägen, förklaras av den 
kraftiga tillväxten i Indien och framför 
allt Kina som skapat en kraftigt ökad 
efterfrågan på malm och stål. Trots att 
den ökade efterfrågan medfört allt högre 
priser på malm har efterfrågeökningen 
fortsatt. Paradoxalt är att prishöjning
arna har sänkt transportkostnadens 
andel av varuvärdet och därigenom 

i vissa fall skapat utrymme för en mer 
differentierad prisbild för transporterna. 
Den förändrade prisbilden för sjöfartens 
transporter går även att relatera till 
andra sektorer och kan förklaras av den 
kraftiga ökningen av andra transporter 
än containerflöden. 

DIAGRAM   

Export från Sverige 2006, exkl. olja och malm Miljoner ton 
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utrIkestransporter fÖr
delade på land och trans
portmedel 2006 
I diagram 18 och 19 redovisas den 
transporterade godsmängden till och 
från ett antal länder i Europa. Länderna 
redovisas rangordnade utifrån den 
transporterade godsmängden från res
pektive till Sverige. I diagram 20 redo-
visas en motsvarande sammanställning 
för summan av exporten och importen. 
För att spegla konkurrenssituationen 
mellan transportmedlen redovisas de 
transporterade godsmängderna ex
klusive olja och malm. Rangordningen 
mellan länderna förändras endast 
marginellt om malmen och oljan tas 
med i redovisningen. 

Den totala exporterade godsmäng
den (inklusive malm och olja) från 
Sverige uppgick till cirka 89 miljoner ton 
och den importerade godsmängden till 
76 miljoner ton. Transporterna till och 
från Europa svarade för 72 respektive 
70 miljoner ton. Även om ursprungs
landet inte alltid stämmer överens med 
mottagar- respektive avsändarlandet, 
kan man konstatera att Europa trots 
globaliseringen fortfarande svarar för 
huvuddelen av flödena till och från 
Sverige. Det är framför allt länderna 
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i Sveriges närområde som Sverige 
har störst handelsutbyte med. Således 
svarade Tyskland, Norge, Finland och 
Danmark för en mycket stor del av såväl 
Sveriges import- som exportflöden till 
och från Europa. 

Järnvägens andel av transporterna 
varierar mellan länderna, vilket till stor 
del förklaras av vilka varuslag som trans
porteras till och från respektive länder, 
men även av andra faktorer såsom hin
der som följd av bristande avreglering, 
det mottagande/avsändande landets 
geografiska läge, transportavstånd, pris
relationen mellan transportmedlen, be
hovet av rangering, antalet gränspassager, 
risken för skador på godset med mera. 

I ett historiskt perspektiv kan man 
konstatera att de utrikes godstranspor
terna med järnväg legat på en relativt 
konstant nivå. Under senare år har 
transporterna till och med minskat. 
Utvecklingen för övriga transportmedel 
har gått i motsatt riktning, varför järn
vägens andel av utrikesflödena minskat. 

När det gäller efterfrågefaktorer kan 
den hittillsvarande utvecklingen för 
järnvägen förklaras av 

▪	 ökad total efterfrågan genom ökade 
utrikestransporter, vilket ändrat 
flödesstrukturen 

▪	 ökad vidareförädling och ökad 
specialisering inom hela Europa, 
vilket vanligtvis gynnar lastbils
transporterna 

▪	 ökad import av högförädlade kon
sumtionsvaror och insatsvaror till 
industrin, vilka i större utsträckning 
transporteras med lastbil 

▪	 ökat behov av just-in-time-transporter 
med hela Europa som bas, vilket 
dagens transportkvalitet med järnväg 
ofta har svårt att tillgodose 

▪	 svårigheter för järnvägen att  
kompensera  för  obalanser  mellan 
export- och  importtransporter, 
vilket ger dyrare transporter. 

När det gäller utbudsfaktorer kan 
den hittillsvarande utvecklingen för 
järnvägen förklaras av 

▪	 ökad tillåten totalvikt och längd 
för lastbilen, vilket höjer lastbilens 
kapacitet och därmed ger billigare 
transporter. (Detta har bland annat 
skapat förutsättningar för en 
rationell hantering vid gränspas
sager mellan Sverige och övriga 
EU, där två lastbilar för trafikering 
i Sverige förvandlas till tre lastbilar 
för trafikering i övriga EU samt 
tvärtom i motsatt riktning.) 

▪	 avreglering av lastbilstrafiken, 
vilket skapat en prispress på hela 
transportmarknaden 

▪	 skattelättnader för lastbilen på grund 
av slopad kilometerskatt, vilket ger 
billigare transporter för inrikesdelen 
av utrikestransporterna 

▪	 försämrat samarbete mellan 
järnvägsbolagen på grund av 
avregleringar eller brist på deras 
genomförande i Europa, vilket ger 
dyrare och långsammare transporter 

▪	 höga banavgifter i vissa europeiska 
länder, vilket höjer priset för utrikes
transporterna 

▪	 

förändrat konkurrenssituationen för 
utrikestransporterna med järnväg 
och lastbil i relation till sjöfarten. 

öppnandet av Öresundsbron som 

Utöver detta kan nämnas en del utbuds
faktorer som endast har haft en relativt 
liten inverkan på utrikestransporterna. 
Dessa är utökningen av antalet system
tåg, rationaliseringen av kombitrafiken 
samt utvecklingen av snabba godsvagnar 
för högförädlat gods. 

En faktor som har ändrat produk
tionsstrukturen, men som dock endast 
ändrat marknadsförutsättningarna mar
ginellt, är ökningen av antalet direkttåg, 
vilket minskat behovet av bangårdar och 
terminaler. För att kunna få direkttåg 
även till kontinenten bildade dåvarande 
SJ Gods gemensamma bolag med ett an-
tal utländska operatörer. Dessa är dock 
numera nedlagda, eftersom motsvaran
de verksamhet kan bedrivas utan dessa 
bolag. När det gäller utrikestranspor
terna har järnvägen, till skillnad från 
övriga transportmedel, fått en obalans 
mellan export och import, bland annat 
beroende på en oförmåga från framför 
allt utländska operatörer att få fram 
returtransporter till Sverige. Den ökade 
tillåtna totalvikten för lastbilen, i kombi
nation med de sänkta kostnaderna, har 
också försämrat konkurrenssituationen 
för kombitafiken. Om man undantar 
de senaste åren har detta bromsat en 
förväntad expansion. 
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DIAGRAM  	

Import till Sverige 2006, exkl. olja och malm Miljoner ton 
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DIAGRAM   

Utrikes godstransporter 2006, exkl. olja och malm Miljoner ton 

  

 

 

Ty
sk

land 

Norg
e

Danm
ark

 

Fin
land

Sto
rb

rit
annien

Holla
nd

Le
ttl

and 

Belg
ien 

Ita
lie

n 

Fra
nkrik

e 

Polen 

Ryss
land 

Spanien 

Est
land

Öst
erri

ke 

Lit
auen 

Tu
rk

iet 

15 

12 

9 

6 

3 

0 

Sjöfart 

Järnväg 

Lastbil 

Källa: Banverket 



Terminaler för järnvägens godstrafik
 
Terminaler för järnvägens godstrafik 66  

 

66 



Terminaler för järnvägens godstrafik
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

 
       

     
 

 

    
 

 
 
 

     
 

 
 

   
 

    
 

  

     
    

     
    

 

 

 

Terminaler för järnvägens 
godstrafik 
transportsystemet måste fungera som en helhet – och i kedjan av transporter till och från våra  

industrier utgör järnvägen en viktig länk. Men järnvägens fördelar kan bara nyttjas om godset kan  

lastas och lossas vid industrierna och till och från andra trafikslag.  

hur transporteras gods 
på järnväg? 
En terminal är en punkt för lastning och 
lossning av gods på järnvägsvagnar, eller 
en brytpunkt för omlastning av gods 
mellan transportmedel. Terminalerna 
kan delas in i följande grupper: 

▪	 industrispår 

▪	 frilastspår 

▪	 hamnar 

▪	 kombiterminaler 

▪	 post-, paket- och styckegods
terminaler. 

Terminalerna är kopplade till järn
vägens produkter och till olika trans
portmedel och kunder. Produkterna är 
i sin tur kopplade till olika marknads
segment på godstransportmarknaden 
och skiljer sig åt förutom när det gäller 
terminalerna även avseende produk
tionssystem och fordon. Det bör i 
sammanhanget noteras att produkterna 
inte alltid används renodlat. 

vagnslasttrafik 
Vagnslasttrafik är den äldsta produkten 
och basen i järnvägens godstrafiksystem. 
Den tillgodoser främst transporter av 
råvaror och halvfabrikat och omfattar 
transporter av hela vagnar som lastas 
och lossas av kunderna vid industrispår 
eller frilastkajer. Det kan vara enstaka 
vagnslaster eller grupper av vagnar. 
Vagnarna går med matartåg till och 
från en rangerbangård där de sorteras. 
Mellan rangerbangårdarna går vagnarna 
med fjärrtåg. Om avsändaren eller 

mottagaren av godset saknar egen 
spåranslutning, kombineras järnvägs
transporten med lastbilsforsling till ett 
frilastspår. 

systemtåg 
Systemtåg är godståg som ingår i logis
tiska system där järnvägen fungerar 
som ett löpande band för industrin. 
Det som transporteras är bland annat 
malm, rundvirke, stål, flis, torv, olja 
och papper. Varje systemtåg körs åt 
en viss kund, med särskilt avdelade 
vagnar och efter egen tidtabell direkt 
mellan industri- och frilastspår eller 
hamnar. Samma teknik används som 
i vagnslasttrafiken, men systemtågen 
medger att järnvägens skalfördelar kan 
utnyttjas maximalt. Det största och 
äldsta systemet är Malmbanan. 

kombitrafik 
Kombitrafik omfattar transporter av 
lösa lastbärare som containrar, växel
flak och semitrailrar mellan särskilda 
terminaler på speciella vagnar och 
avser huvudsakligen högförädlat gods. 
Vagnarna går i separata tåg direkt mellan 
kombiterminalerna eller som vagn
grupper i vagnslasttågen. Matartrafiken 
sker med lastbil. 

snabbgodståg 
Snabbgodståg ombesörjer i regel post- 
och pakettransporter. Transporterna 
sker oftast över natt med sen avgång 
och tidig ankomst, så att insamling 
och sortering kan ske på terminalerna 

före avgång och så att sortering och 
distribution kan ske efter ankomst. 
Vissa tåg gör uppehåll för lastning och 
lossning längs vägen. I Sverige är det 
numera endast posttåg som framförs 
mellan postterminalerna. 

Vagnslasttrafiken svarar för 31 
procent av järnvägstransporterna mätt 
i tonkilometer och systemtågen för 30 
procent. Gränsen mellan dessa produk
ter är flytande, eftersom de delvis är in
tegrerade. Tillsammans svarar de för 61 
procent. Kombitrafiken lastbil–järnväg 
svarar för 19 procent. Malmbanan, som 
också är ett systemtåg men kan betraktas 
som ett eget tekniskt system, svarar för 
20 procent. Kombitrafiken har ökat sin 
andel under de senaste åren, främst som 
en följd av ökade transporter av conta
inrar till och från hamnar. Diagram 21. 

hur många termInaler fInns det? 

▪	 det finns cirka 600 industrispår 
som används av vagnslast- och 
systemtåg i 225 orter. det 
finns frilastterminaler på cirka 
100 platser. 

▪	 det finns cirka 50 hamnar och 
ungefär lika många industriägda 
lastageplatser i sverige, varav 
många har spåranslutning. 

▪	 kombiterminaler finns på 23 orter. 
7 av terminalerna ligger i hamnar. 

▪	 endast 8 postterminaler med 
järnvägsanslutning används. 
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DIAGRAM   

Järnvägens produkter 2006 
Andel av totalt transportarbete 

Källa: Banverket 

Vagnlast, 31% 

Systemtåg, 30% 

Kombi, 19% 
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DIAGRAM   

Antalet orter med industrispår 1987 och 2005, exkl. malm 
Godsmängd per ort och år i ton 
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hur har termInalerna 
utvecklats? 
Industrispår 
Antalet industrispår i Sverige har halv
erats under 1990-talet, från cirka 1 200 
år 1992 till cirka 600 år 2005. Många 
gånger finns flera industrispår på samma 
ort och ofta i samma industriområde. 
Nedan redovisas antalet orter som har 
industrispår, vilket är ett mått på den 
geografiska täckningsgraden. 

Antalet orter med godstrafik på 
järnväg minskade från 537 år 1987 
till 225 år 2005, det vill säga antalet 
orter mer än halverades. Baserat på 
transportmängd, har orter i nästan alla 
storleksklasser försvunnit, även om 
minskningen för orter med mindre än 
30 000 ton per år dominerade. Det var 
dock framför allt orter med mindre än 
5 000 ton per år som försvann, samtidigt 
som orter med över 30 000 ton per år 
ökade. Diagram 22. 

Den viktigaste orsaken till minsk
ningen av antalet industrispår är att 
lastbilstrafiken blivit konkurrenskrafti
gare genom utbyggnaden av vägnätet, 
införandet av större och tyngre lastbilar 
och avregleringen av lastbilstrafiken. 
Motsvarande förbättringar har inte skett 
inom järnvägstrafiken, utan järnvägsföre
tagen måste rationalisera verksamheten 
för att förbättra lönsamheten. I det läget 
har det varit naturligt att i första hand dra 
in matartrafiken till de minsta kunderna, 
varefter industrispåren lagts ned. 

Industrispårsminskningen beror 
också på att många traditionellt järn
vägsberoende företag omstruktureras, 
varvid verksamheten koncentreras 
till färre och större enheter. Stålverk, 

pappersbruk och sågverk har således 
lagts ned i stor omfattning i Sverige och 
i andra länder i Europa. Detta gäller 
framför allt i glesbygden. 

En annan bidragande orsak till att 
industrispåren försvinner är exploate
ringsintressen, framför allt i storstads
områdena. Tung industri flyttar ut från 
storstadsområdena, användningen av 
spåren minskar, varefter spåren blir 
dåligt underhållna. Om all industri 
försvinner utgör detta inget problem, 
men oftast måste det dock även i stor
städerna finnas ett fungerande system 
för järnvägstransporter och terminaler 
för de transporter som finns kvar. 

kombiterminaler 
Liksom för industrispår har antalet 
kombiterminaler minskat från det att 
kombitrafiken etablerades under 1970
talet fram till slutet av 1990-talet. Som 
mest fanns det 40 kombiterminaler. 
I slutet av 1990-talet fanns endast 17 
kvar. Minskningen fick dock inte lika 
stora effekter som för industrispåren, 
eftersom de kvarvarande terminalerna 
tog hand om en stor del av godset. 
Kapaciteten på de kvarvarande 
terminalerna byggdes således ut och 
de omsatte allt mer gods. Under 2000
talet har dock antalet kombiterminaler 
ökat och för närvarande finns det 
kombiterminaler i 23 orter. I tre orter 
finns det mer än en terminal. Flera av 
terminalerna utgörs av hamnar. 

CargoNet svarar för huvuddelen av 
kombitrafiken i Sverige, men trafikerar 
endast tolv av terminalerna. De är de 
största terminalerna och kan i många 
fall betraktas som ”Freight Service 

Centers”, vilket innebär att de förutom 
själva omlastningen även har utrymme 
för lager och en viss industriverksamhet. 
Om nyetableringen under 2000-talet inte 
kommit till stånd, hade troligtvis endast 
de kombiterminaler som CargoNet 
trafikerar funnits kvar. 

Även kombitrafiken använder 
industrispår: 20 procent av gods
mängden i kombitrafiken utnyttjar 
industrispår, vanligtvis i ena änden. 
80 procent av godsmängden lastas och 
lossas således i kombiterminaler, varav 
63 procent går inom Sverige och 17 
procent mellan Sverige och utlandet. 

hamnar och ”torrhamnar” 
För järnvägen utgör hamnarna viktiga 
terminaler såväl för vagnslast och system
tåg som för kombitrafik. I hamnarna finns 
ofta terminalutrustning för hantering av 
tunga containrar och trailrar, och utnytt
jandet av hamnarna som kombiterminaler 
förbättrar samordningen mellan järnväg 
och sjöfart. 

Under senare år har även begreppet 
torrhamn börjat användas. Dessa att 
utifrån lastnings- och lossningssynpunkt 
är att betrakta som kombiterminaler. 
Det som skiljer torrhamnar från kombi
terminaler är att transporten mellan en 
torrhamn och en faktisk hamn kan ses 
som ett internt logistikflöde. Sträckan 
mellan torrhamnen och den faktiska 
hamnen kan således betraktas som ett 
”hamnområde”. Detta medför att all 
administration i samband med överläm
nandet av godset i hamnen kan göras 
i torrhamnen. Terminalen i Hallsberg, 
med tullhantering, kan därmed betraktas 
som torrhamn. 
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De kombiterminaler som i dag mest 
liknar torrhamnar, och som eventuellt 
i framtiden kan utvecklas till sådana, 
är de terminaler som kan relateras till 
skytteltrafiken till och från Göteborgs 
hamn. Denna trafik påbörjades 1998 
och är bland annat ett resultat av den 
ökade containeriseringen. En skyttel 
avser i dessa fall en direkttransport 
med kombitåg mellan Göteborg 
och en annan ort. Matartransporter 
finns således bara i ena änden. Tågen 
rangeras inte och avgår vanligtvis på 
bestämda tider. Detta system ger en 
rationell hantering av godset i hamnen, 
vilket har lett till att verksamheten suc
cessivt utökats. Containertrafiken kan 
också innebära kostnadsbesparingar 
för kunderna när man tar hänsyn till 
hela logistikkedjan. Utöver detta kan 
det också bli aktuellt att de terminaler 
som enligt Banverkets förslag ska ingå 
i ett strategiskt nät av kombiterminaler 
utvecklas till torrhamnar. 

styckegods- och postterminaler 

DIAGRAM   

Järnvägen marknadsandel beroende på transportmängd 
Per ort och år 
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Styckegodsterminaler finns inte vid 
järnvägen, utan styckegodset hanteras 
av speditionsföretag och går ibland 
i kombitrafik. När styckegodstrafiken 
lades ner år 1990 fanns 35 knutpunkts
terminaler som ofta var samlokaliserade 
med kombiterminaler och rangerban
gårdar. Nu finns bara ett mindre antal 
postterminaler med järnvägsanslutning. 
Med utbyggnaden av banorna för 
högre hastighet har efterfrågan ökat 
på posttransporter med järnväg som 
ett alternativ till flyget. Posttågen är 
de snabbaste godstågen med en max
hastighet på 160 km/tim. 

hur används termInalerna? 
Av den totala transporterade gods
mängden i Sverige, exklusive malm och 
olja, är 64 procent direkta transporter, 
det vill säga flöden från avsändare till 
mottagare, utan omlastning. Det innebär 
att 36 procent av transporterna har 
omlastning, eller är intermodala. Den 
högsta andelen intermodala transporter 
har sjöfarten med 82 procent, medan 
lastbilen har lägst andel med 12 procent. 
Av järnvägens transporter är 45 procent 
intermodala. Skillnaderna beror framför 
allt på de olika transportmedlens 
geografiska tillgänglighet. 

Av järnvägstransporterna, exklusive 
malm, går cirka 55 procent till och från 
industrispår och 15 procent till och 
från hamnar, sammanlagt 70 procent. 
Ytterligare 15 procent går med forsling 
till terminaler eller frilastspår, och reste
rande 15 procent går med kombitrafik. 
Sammanlagt 30 procent av järnvägstran
sporterna är således en kombination av 
lastbil och järnväg. 

Den svenska industrin är fortfarande 
i hög utsträckning lokaliserad till orter 
med järnväg, även om detta inte alltid 
utnyttjas. Överslagsmässigt är 85 
procent av sysselsättningen i tillverk
ningsindustrin lokaliserad till orter med 
järnväg. De nedläggningar som gjorts 
av järnvägar har i större utsträckning 
omfattat persontrafik, samtidigt som 
näringslivet koncentrerats till färre och 
större anläggningar. 

Även om transporterna går från 
orter vid järnvägsnätet, finns inte alltid 
industrispår eller lokala terminaler med 
godstågsförbindelser. En enkät som 
Banverket riktat till transportchefer vid 

företag med över 100 anställda visade 
att 35 procent av företagen hade indu
strispår, 72 procent av godskunderna 
hade industrispår eller järnväg på orten, 
ytterligare 22 procent hade järnväg 
inom 50 km avstånd och endast 5 pro-
cent var lokaliserade mer än 50 km från 
järnväg. Däremot var det nästan bara 
företag med industrispår som utnyttjade 
järnväg i någon större utsträckning: 
43 procent av dessa utnyttjade järnväg, 
medan över 90 procent av företagen 
i alla grupper utnyttjade lastbil. 

Av diagram 23 framgår järnvägens 
marknadsandel av den sammanlagda 
järnvägs- och lastbilsmarknaden, bero
ende på transporterad godsmängd med 
järnväg 2005. Lastbilstransporterna 
redovisas både för avstånd över 10 mil 
och över 30 mil. Järnvägens marknads
andel i de allra minsta orterna, det 
vill säga orter med 5 000 ton/år, mot
svarande 5 vagnar per vecka, är endast 
1–3 procent. Marknadsandelen ökar 
med ökad godsmängd till 35–42 procent 
vid mer än 210 000 ton/år, vilket mot
svarar 200 vagnar/vecka. 

Det bör noteras att det i diagrammet 
bara ingår orter som har haft trafik med 
järnväg. En kompletterande analys visar 
att endast 30 procent av den långväga 
lastbilstrafiken går till eller från orter 
som inte har järnväg. 70 procent av den 
långväga lastbilstrafiken går således till 
eller från orter med järnväg och där 
tillgången till industrispår och ett bra ut-
bud kan vara avgörande för att kunden 
ska välja järnväg. 

utrednIngar om IndustrI 
spår, hamnar och komBI
termInaler 
Under 2007 presenterades ett antal 
utredningar och förslag som berör 
terminalerna: Banverkets utredning 
om industrispår, Kombiterminalutred
ningen och den statliga Hamnstrategi
utredningen. 

Banverkets utredning om industri
spår ”Utveckling av det kapillära 
järnvägsnätet” tillsattes på grund av 
de problem som uppstått efter upp
delningen mellan infrastrukturhållare 
och operatörer, och på grund av 
effekterna av avregleringen. Tidigare 
tog man inte ut några särskilda avgifter 
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för trafiken på industrispåren, utan de 
ingick i fraktpriset. Banverket började 
dock för ett antal år sedan ta ut avgifter 
i nämnvärd omfattning för anslutnings
växlar till industrispår och kommunerna 
började ta ut avgifter för sina spår. Detta 
innebar en snedvridning av konkurren
sen mot lastbilstrafiken som inte har så
dana avgifter, vilket medförde att många 
industrispår riskerade att läggas ned. 

Banverket föreslog att en ”vägtrafik
modell” skulle tillämpas på samma sätt 
som för övrig infrastruktur. Det innebär 
att man ska kunna få statsbidrag för 
byggande och underhåll av industrispår, 
precis som för kommunala och privata 
vägar, och att en samhällsekonomisk 
marginalkostnad för utnyttjandet skulle 
betalas via den ordinarie banavgiften. 
Detta ska ses i perspektivet av att 
intresset för industrispår har ökat efter 
avregleringen och att klimatfrågan gör 
att det nu finns en ökad efterfrågan på 
transporter via industrispår. Den före
slagna modellen syftar till att tillgodose 
denna ökade efterfrågan. 

Hamnstrategiutredningen föreslog 
följande hamnar som strategiska noder 
i det svenska godstransportsystemet: 

▪ Trelleborg 

▪ Malmö 

▪ Helsingborg 

▪ Karlshamn/Karlskrona 

▪ Göteborg 

▪ Norrköping 

▪ Stockholm (Kapellskär) 

▪ Gävle 

▪ Sundsvall 

▪ Luleå. 

Urvalet av hamnar motiveras med att 
det är viktigt att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för godstransporter via 
hamnar som är av stor betydelse för det 
svenska näringslivet. Statens roll är att 
ge förutsättningar för en effektiv och 
väl fungerande omkringliggande infra
struktur till hamnarna. Viktiga förbätt
ringar kring de strategiska hamnarna 
ska prioriteras i trafikverkens olika 
planeringsomgångar. De stordrifts
fördelar som finns i olika intermodala 
transporter gör att det är viktigt att 
prioritera de viktigaste hamnarna för 
att utnyttja infrastrukturen så effektivt 
som möjligt. 

70 Terminaler för järnvägens godstrafik 

Kombiterminalutredningen föreslog att 
man skulle peka ut ett antal prioriterade 
kombiterminaler där en marknadsmäs
sig prissättning skulle tillämpas för 
att främja kombitransporter. Följande 
kombiterminaler föreslogs ingå i nätet: 

▪ Malmö 

▪ Älmhult 

▪ Göteborg 

▪ Jönköping 

▪ Hallsberg 

▪ Stockholm 

▪ Umeå 

▪ Luleå. 

Utvecklingen de senaste åren markerar 
ett trendbrott. Transportkunderna 
efterfrågar i allt större utsträckning 
järnvägstransporter. Det har länge fun-
nits ett konsumenttryck för miljövänliga 
transporter av konsumtionsvaror, men 
nu börjar det också bli ett tryck från 
producenterna som själva börjar räkna 
på utsläpp och hållbarhet. Avgifterna 
för lastbilstrafiken på kontinenten 
skapar också en ökad efterfrågan på 
järnvägstransporter. 

Avregleringen har medfört att nya 
operatörer etablerats först i inrikes
trafiken och senare även i utrikes
trafiken. Stormen Gudrun blåste liv 
i järnvägsmarknaden, nya operatörer 
fick ett genombrott och även Green 
Cargo ökade sin trafik. Banverket 
lyckades på kort tid bygga ett antal 
nya terminaler för timmertransporter. 
Dessa finns kvar och används nu även 
för andra transporter. 

Behovet av terminaler har således 
ökat. Flera nya kombiterminaler har 
etablerats. Samtidigt har nedläggningen 
av industrispår bromsats upp och nya 
industrispår byggts. Terminalerna måste 
hela tiden anpassas till näringslivets be
hov, och därför måste även i framtiden 
vissa industrispår läggas ner men även 
nya etableras. 
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Järnvägens infrastruktur 
investeringar i järnvägsinfrastrukturen är investeringar för framtiden. Men de kostnader samhället 

måste bära i dag är betydande – och investeringskostnaderna för många projekt har ökat på senare 

tid. Prioriteringar av nyinvesteringar, reinvesteringar och underhållsåtgärder måste göras för att 

utveckla en väl utbyggd och tillförlitlig järnvägsinfrastruktur. 

revIderIng av Banverkets 
framtIdsplan 
I februari 2004 nådde regeringen en 
politisk överenskommelse om stora 
satsningar på investeringar i Sveriges 
vägar och järnvägar. Över perioden 
2004–2015 fördelades totalt 373,3 mil
jarder kronor. Utifrån denna överens
kommelse fastställdes Banverkets 
framtidsplan för järnvägen. Planen 
omfattar cirka 108 miljarder kronor 
för investeringar i infrastrukturen, 
38 miljarder för drift och underhåll 
samt 2 miljarder för sektorsuppgifter. 

Under 2007 har Banverket, på reger
ingens uppdrag, ställt samman ett förslag 
till reviderad plan för investeringsprojek
ten. Anledningen till uppdraget är bland 
annat prisutvecklingen i anläggnings
branschen, som uppgick till 17 procent 
enbart mellan 2004 och 2006. 

järnvägens bidrag till samhällsutveck
lingen 2010–2019 
Under året har Banverket tillsammans 
med Vägverket, Statens institut för kom
munikationsanalys, Luftfartsstyrelsen 
och Sjöfartsverket även utarbetat 

underlag inför regeringens kommande 
proposition om den långsiktiga 
infrastrukturplaneringen för perioden 
2010–2019. Västra Götalandsregionen 
och Region Skåne har bidragit med 
egna underlag till trafikverken. Propo
sitionen väntas under hösten 2008. 

I Banverkets underlag visas järnvä
gens möjligheter att stödja både Sveriges 
konkurrenskraft och utvecklingen mot 
ett hållbart samhälle. Genom fortsatta 
satsningar på järnväg skulle ytterligare 
cirka 2,9 miljoner människor kunna 
nå en arbetsplats inom en timme, och 
mängden gods och persontransporter 
på järnväg skulle kunna öka med 50 
procent. Detta förutsätter dock att eko
nomiska styrmedel införs, exempelvis 
kilometerskatt för tung trafik på väg. 

aktuellt om stÖrre plane
rade och pågående projekt 
För att öka järnvägskapaciteten och till
gängligheten i Skåne läggs stora resurser 
på det så kallade Citytunnelprojektet. 
Projektet består av totalt 17 kilometer 
järnväg uppdelat på 6 kilometer i tunnel 
under centrala Malmö och 11 kilometer 

ovan jord. Dessutom pågår utbyggnad 
av Malmö Central och nya stationer 
vid Triangeln och Hyllie. Vid dessa 
stationer kommer Öresundståg och 
Pågatåg att stanna. Malmö C kommer 
även att trafikeras av fjärrtåg. Arbetet, 
som påbörjades 2005, beräknas vara 
klart 2011. Under 2007 slutfördes 
Citytunnelns första stora entreprenad. 
I entreprenaden ingick bland annat sex 
järnvägsbroar, en vägbro och ett system 
för grundvattensänkning. 

Genom Västkustbanan länkas Skåne 
ihop med Halland och Göteborg. Banan 
är i dag hårt belastad, varför den suc
cessivt byggs ut till dubbelspår. Tunneln 
genom Hallandsås är ett av de projekt 
som pågår på Västkustbanan för tillfället. 
Hallandsåsprojektet har alltsedan bygg
starten 1992 förknippats med miljöpro
blem. Det är främst åsens varierande 
geologi och stora mängder grundvatten 
som komplicerar tunnelbygget. I slutet 
av 2007 var emellertid nästan hälften av 
tunneln genom Hallandsås klar. Tunneln 
beräknas stå klar för trafik tidigast 2012. 

Norge/Vänernbanan och Europaväg 
45 mellan Göteborg och Trollhättan är 
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viktiga kommunikationsstråk med om
fattande person- och godstrafik. Genom 
projektet Bana väg i väst har Banverket 
och Vägverket inlett ett gemensamt 
arbete med att förbättra kapaciteten på 
infrastrukturen. Vägverket och Ban
verket ska bygga fyrfältsväg respektive 
dubbelspår på sträckan. Arbetet beräk
nas vara klart 2012. Bland pågående 
delprojekt kan nämnas utbyggnad av 
dubbelspår mellan Trollhättan och 
Velanda samt mellan Nödinge och Nol. 
Totalt består projektet av 16 delsträckor. 

I Norrland pågår projekt Botnia
banan – en järnväg som när den står 
klar för trafik 2010 kommer att knyta 
ihop städer och tätorter längs Norr
landskusten. Med Botniabanan kommer 

31 maj 2007 beslutade regeringen att 
Banverket ska bygga Citybanan. 

Citybanan är en förutsättning för att 
Ostlänken, en planerad dubbelspårig 
järnväg mellan Linköping och Järna, 
ska kunna byggas. Den 15 mil långa 
järnvägen ska dels knyta Östergötland, 
Södermanland och Mälardalen närmare 
varandra, dels vara en länk i den framtida 
Götalandsbanan mellan Stockholm och 
Göteborg, via Jönköping och Borås. För 
närvarande pågår förberedelser i form av 
järnvägsutredningar. 

I Göteborgsområdet pågår stora 
satsningar på att bygga ut järnvägs
kapaciteten. Västlänken är en planerad 
tågtunnel under centrala Göteborg. 
Den är en förutsättning för utökad 

järnvägen och E10. Banverket beräknar 
att en ny järnväg måste stå klar cirka 
2012. Även andra anläggningar påverkas 
av deformationerna; bland dessa finns 
Banverkets omformarstation. En ny 
omformarstation kommer att driftsättas 
under våren 2008. Parallellt med arbetet 
med den nya järnvägen och en ny 
omformarstation, pågår kontinuerligt 
arbetet med att säkerställa trafiken på 
den befintliga järnvägen. 

”Det är nu möjligt att åka direkt till både Malmö och 
Köpenhamn från blekinge med Öresundståg” 

allt dyrare att Bygga och 
underhålla järnväg 
Den kontinuerliga ökningen av tåg
trafiken under senare år har medfört 
ett allt större behov av underhåll på 
sträckor med mycket trafik. Ett eftersatt 

restiderna inom regionen att halveras. 
Till exempel kommer en tågresa mellan 
Örnsköldsvik och Umeå att ta cirka 50 
minuter, jämfört med 90 minuter med 
buss längs E4. Under 2007 har arbetet 
framskridit enligt planen. 

I juni avslutades elektrifieringen av 
Blekinge kustbana mellan Kristianstad 
och Karlskrona. Projektet, som även 
omfattade ombyggnad av fem ban
gårdar, påbörjades i juni 2005. Det 
är nu möjligt att åka direkt till både 
Malmö och Köpenhamn från Blekinge 
med Öresundståg. 

större planerade projekt 
Behovet av kapacitetsökningar genom 
ny järnvägsinfrastruktur märks tydligt 
i Stockholmsområdet. Åtta av tio 
tågresor börjar eller slutar i Stockholm, 
och den ansträngda kapaciteten innebär 
att en störning i Stockholm kan påverka 
tågtrafiken i övriga delar av landet. En 
lösning på problemet är Citybanan 
– en sex kilometer lång tunnel med två 
järnvägsspår under centrala Stockholm. 
I projekt Citybanan ingår också två helt 
nya stationer, City och Odenplan. Den 

trafik på alla de fem banor som går till 
och från Göteborg, däribland Västkust
banan. Utbyggnaden finns dock ännu 
inte med i Banverkets långsiktiga plan. 

Mellan industrierna på Hisingen 
i Göteborg och Göteborgs hamn går 
Hamnbanan. Banan har inte tillräcklig 
standard och kapacitet för att möta 
framtidens efterfrågan. Därför pågår ett 
arbete med att identifiera lösningar för 
en ny hamnbana. 

Godsstråket genom Bergslagen, 
mellan Storvik och Mjölby, är viktig för 
godstransporterna från norra till södra 
Sverige och till kontinenten. Kapaciteten 
är emellertid ansträngd, vilket gör att 
känsligheten för störningar är hög. 
Bland de kapacitetshöjande åtgärder 
som Banverket planerar märks ombygg
nad till dubbelspår mellan Motala och 
Mjölby (byggstart under 2008) och nya 
järnvägsbroar över Motala ström. 

Det är inte bara en ökad trafik som 
gör att Banverket behöver vidta åtgärder 
i järnvägsinfrastrukturen. I Kiruna har 
gruvbrytningen gett upphov till defor
mationszoner, vilka under senare år 
har börjat sprida sig mot området kring 

underhåll på de kraftigt trafikerade 
sträckorna innebär större risker för 
störningar, vilket leder till sämre 
punktlighet och längre transporttider. 

Samtidigt har det blivit allt dyrare att 
såväl underhålla det svenska järnvägs
nätet som att bygga ny järnväg. Pris
utvecklingen på 17 procent 2004–2006 
har fortsatt med ytterligare 4 procent 
under 2007. Samtidigt har anslagen räk
nats upp med endast 1,9 procent. Detta, 
tillsammans med reviderade kalkyler 
har lett till att den gällande planen är 
underfinansierad med cirka 40 miljarder 
kronor. Hösten 2007 meddelades att 
regeringen satsar 330 miljoner kronor 
extra per år på underhåll, för att klara de 
akuta behoven. Ytterligare medel för en 
fortsatt utveckling av infrastrukturen har 
emellertid inte gjorts tillgängliga. 

Det finns flera skäl till fördyringarna. 
Den starka konjunkturen i Sverige 
under de senaste åren har inneburit 
att det råder stark konkurrens om 
entreprenadtjänster, vilket driver upp 
priserna. Dessutom har efterfrågan 
på de materialgrupper som är viktiga 
i järnvägsbranschen ökat, exempelvis 
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stål och koppar. Det beror dels på 
inhemsk efterfrågan, dels på en ökad 
global efterfrågan, framför allt från 
tillväxtländer som Kina. Ytterligare en 
orsak är de förseningar av projekt som 
kan uppstå på grund av överklaganden 
i tillståndsprocesser. 

Underhåll och nybyggnad i det 
svenska järnvägsnätet finansieras i allt 
väsentligt genom anslagstilldelningen 
i statsbudgeten. I och med att det är 
betydande belopp har den årliga pris
uppräkningen stor ekonomisk betydelse. 
Hittills har denna prisuppräkning gjorts 
med nettoprisindex (NPI), vilket kraftigt 
understiger prisutvecklingen inom 
entreprenad- och anläggningsbranschen. 

Billigare byggen med privata pengar? 
I Sverige är det i dag mycket ovanligt 
med så kallad offentlig–privat samverkan 
(OPS) för att finansiera ny infrastruktur. 
Arlandabanan som förbinder Stockholms 
central och Arlanda flygplats är ett av 
få exempel. 

VTI, Banverket och Vägverket pre
senterade under hösten en utredning 
om en svensk modell för offentlig– 
privat samverkan vid infrastruktur
investeringar. Enligt utredningen är 
det osäkert om privata pengar kan ge 

lägre kostnader. Däremot kan det gå 
snabbare om privata bolag bygger och 
underhåller järnvägar och annan infra
struktur. Produktivitetsutvecklingen i 
branschen har varit svag i förhållande 
till övrig industri. Offentlig–privat sam
verkan skulle kunna leda till effektivi
seringar som vänder denna utveckling. 

På regeringens uppdrag lämnade 
Banverket under året förslag på inves
teringsprojekt som bedöms lämpliga 
för finansiering genom offentlig–privat 
samverkan. Till dessa hör bland annat 
Ostlänken och Norrbotniabanan. 

lågtrafIkerade Banor 
Det så kallade lågtrafikerade nätet utgör 
cirka 20 procent (235 mil) av det svenska 
järnvägsnätet. Banverket kommer tillsam
mans med kommuner och regioner att 
under 2008 utreda förutsättningarna för 
detta nät, för att se vilka banor som kan 
anses ha en framtida transportuppgift 
och vilka Banverket vill rekommendera 
regeringen att lägga ned. 

De finansiella medel som behövs för 
drift, underhåll och reinvesteringar i 
hela det lågtrafikerade nätet beräknas till 
cirka 12 miljarder kronor för perioden 
2010–2019. En första bedömning har lett 
fram till förslaget att 75 mil lågtrafikerad 

bana läggs ned och 160 mil lågtrafikerad 
bana rustas upp. Den beräknade kost
naden för detta alternativ är cirka 8,8 
miljarder kronor. 

Ett utvecklingsarbete för att för
bättra trafiksäkerheten på lågtrafikerade 
banor med persontrafik pågår. Det 
handlar bland annat om utveckling 
av en elektronisk loggbok, liksom ett 
trafikstyrningssystem som är anpassat 
för regionala banor, ERTMS Regional. 

Omfattande investeringar är 
nödvändiga för att stärka järn-

vägens konkurrenskraft.
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effektIvIteten I drIft och 
underhåll 
I början av 2007 tog Banverket beslut 
om en underhållsstrategi. Som huvud
tanke gäller att underhållet ska bedrivas 
så kostnadseffektivt som möjligt med 
avseende på järnvägsnätets hela livs
cykel. Detta har medfört ett flertal 
nya rutiner och arbetssätt. Banverket 
har också under året bedrivit ett antal 
utvecklingsprojekt som på sikt ska ge 
ett mer effektivt underhåll. I flera av 
dessa projekt samarbetar Banverket med 
järnvägsföretagen. 

Banverkets underhållsinsatser ska 
planeras och prioriteras utifrån industri
ers och järnvägsföretags behov av trafik
upplägg. Det är inte bara trafikvolymen 
som är avgörande vid prioritering av 
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insatser, utan också bedömningen av 
vilka trafikupplägg de olika bandelarna 
ingår i. Det tidigare ganska strikta tän
kandet i stråk har således utvecklats 
i en riktning som bättre ska motsvara 
kundernas behov. Därmed bör också 
effektiviteten öka. 

Sedan 1996 har Banverket del
tagit i ett europeiskt projekt kring 
benchmarking av underhållskostnader. 
Projektet, Lasting Infrastructure Cost 
Benchmarking, leds av den Internatio
nella järnvägsunionen (UIC), och har 
bland annat visat att Sverige har låga 
drift- och underhållskostnader jämfört 
med andra europeiska länder. Dessa 
positiva resultat har enligt Banverkets 
analyser uppnåtts tack vare arbetet 
med att utveckla underhållsstrategin 
och leverantörsmarknaden. Projektet 
visar emellertid också att Sverige ligger 
efter när det gäller reinvesteringar, 
vilket kommer att ha konsekvenser 
för driftskvaliteten längre fram. Under 
det senaste året har europeiska företag 
etablerat sig på den svenska marknaden 
för drift- och underhåll, vilket visar på 
marknadens attraktivitet. 

drift och underhåll i konkurrens 
En förutsättning för att säkerställa en 
hög effektivitet i driften och underhållet 

av järnvägsnätet är att det finns en 
leverantörsmarknad med konkur
rerande aktörer. Leverantörsmarknaden 
för drift- och underhållstjänster är 
för närvarande förhållandevis kon
centrerad med ett fåtal större aktörer. 
Anledningen till detta är bland annat 
denna marknads relativa ungdom samt 
de inträdesbarriärer som är förknip
pade med att ge sig in på marknaden, 
till exempel initiala kostnader för 
maskiner och personal. 

Banverket började 2001 att handla 
upp drifts- och underhållsverksamheten 
i konkurrens. Syftet var effektivisering 
av såväl beställare som entreprenör 
samt en önskan om mer järnväg för 
pengarna. Sedan Banverkets beslut 2001 
har en leverantörsmarknad för drift och 
underhåll av järnvägsanläggningar vuxit 
fram. År 2012 bedöms allt underhåll 
vara upphandlat i konkurrens. 

För Banverket har upphandling 
i konkurrens inneburit billigare under
håll med bibehållen säkerhet och 
förbättrad kvalitet. Utvärdering görs 
utifrån tågförseningar, felrapporter, 
felavhjälpningstid och inställelsetid. 

Under perioden 2002-2007 har 28 
upphandlingar (varav två pågår) för drift 
och underhåll genomförts i konkurrens. 
Dessa upphandlingar avser det så 

kallade basunderhållet. Utöver detta 
har ett stort antal upphandlingar gjorts 
avseende riktade underhållsinsatser. 
I november 2007 uppgick den andel 
av Banverkets järnvägsnät som upp
handlas i konkurrens till 66 procent, 
att jämföra med 48 procent 2005 och 
53 procent 2006. 

Under 2007 har Banverket genom
fört drifts- och underhållsupphand
lingar bland annat för Ostkustbanan 
(Banverket Produktion), Södra stam
banan (Strukton Rail AB) och Blekinge 
kustbana (Banverket Produktion). 

Av de delar av bannätet som upp
handlats i konkurrens har Banverket 
Produktion kontrakt motsvarande 66 
procent. Motsvarande uppgift för 2006 
var 72 procent. Balfour Beatty Rail och 
Strukton Rail (tidigare Svensk Ban
produktion) har marknadsandelar 
på 7 (9) respektive 27 (19) procent. 

Målsättningen är att ytterligare två till 
tre företag etablerar sig på marknaden 
för drift och underhåll. Samtidigt bör 
poängteras att leverantörsmarknaden 
sannolikt är mättad om det finns fem 
till sex leverantörer, på grund av de 
samproduktionsfördelar som finns i 
den aktuella produktionsverksamheten. 
Diagram 24. 
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        ”För banverket har upphandling i konkurrens inneburit billigare 

underhåll med bibehållen säkerhet och förbättrad kvalitet.”
 

kortare restIder och 
hÖgre kapacItet med ertms 
ERTMS (European Railway Traffic 
Management System) är en teknisk 
standard som bland annat möjliggör 
kapacitetsökning på befintligt nät. 
Under 2007 har det första ERTMS
utrustade fordonet testats på sträckan 
Örnsköldsvik–Husum på Botniabanan. 
Utöver detta har en strategi och en 
införandeplan tagits fram. Dessutom 
har ett gemensamt program tagits fram 
i syfte att koordinera införandet av 
ERTMS i Sverige. 

Under 2008–2015 kommer ERTMS 
fortlöpande att införas genom de 
projekt som ingår i Banverkets förslag 
till reviderad framtidsplan. De projekt 
som omfattas är bland annat Citytun
neln i Malmö, Öresundsförbindelsen 
och Botniabanan. Enligt den föreslagna 
införandeplanen kommer merparten av 
det svenska järnvägsnätet vara utrustat 
med ERTMS omkring 2030. 

Systemet kräver investeringar i såväl 
infrastruktur som fordon. För järn
vägsföretag och fordonsägare medför 
införandet av ERTMS att investeringen 
i fordonsutrustning kommer tidigare 
än nyttan av investeringen. Detta har 
motiverat ett samarbete mellan berörda 
aktörer för att klarlägga förutsättning
arna för införandeperioden och för att 
utarbeta ett förslag till finansiering. Ett 
förslag om en modell för nationell stöd 
till fordonsutrustning väntas under 
första halvåret 2008. I detta arbete deltar 
Branschföreningen Tågoperatörerna, 
SLTF och Transitio. 



infrastrukturförvaltaren Jernbane
verket. Samarbetet handlar bland annat  
om  att  ta  fram  ombordutrustning  för 
fordon som ska trafikera både Sverige  
och Norge.  

Tre större upphandlingar – två  
för  infrastrukturutrustning  och  en 
för  ombordutrustning  –  beräknas 
vara genomförda under 2008. Ett  
samarbete kring ombordutrust
ning  är  etablerat  med  den  norska 

Banverkets It-Infra
struktur 
Banverkets fiberoptiska nät finns i hela 
Sverige och mäter totalt cirka 13 000 
kilometer. Nätet förvaltas av Banverket 
ICT, som är en resultatenhet inom 
Banverket. Med hjälp av nätet kan 
Banverket styra och övervaka växlar, 
signaler och eldriftanläggningar, 
i syfte att säkerställa en säker och 
punktlig tågtrafik. 

Av säkerhetsskäl och på grund av 
begränsat utrymme tillåter inte Banver
ket – utom i mycket speciella situationer 
– andra kablar än sina egna i banvallen 
eller i kabelkanaler. Om andra aktörer 
arbetar med underhåll av egna kablar 
i banvallen, kan bland annat punktlig
heten påverkas negativt. För att mini
mera risken för kabelskador vid arbete 
nära spåret, tillhandahåller Banverket 
ICT en kabelanvisningstjänst. Banverket 
ICT driver även ett laboratorium för att 
kunna testa bland annat komponenter 

och mjukvara utan att riskera störningar 
i tågdriften. 

Förvaltardelen av Banverket är den 
primära användaren av det fiberoptiska 
nätet, men Banverket ICT hyr även 
ut kapacitet på fullt marknadsmässiga 
villkor till transportföretag, telekom
operatörer och andra kommunikations
intensiva företag. En förutsättning 
för uthyrningen är emellertid att det 
finns ledig kapacitet och att kvaliteten 
i järnvägssektorns kommunikation 
inte äventyras. 

Banverket ICT förvaltar också Ban
verkets GSM-R-nät, det järnvägsunika 
nät som består av cirka 1 000 master 
och torn, med bland annat radiolänk
utrustning som används för tågkom
munikation. Banverket ICT erbjuder 
även möjligheter för externa aktörer 
att placera sina antenner i Banverkets 
master och torn. Banverket ICT har 
i dag cirka 400 avtal (varje avtal kan 
inkludera flera antenner i samma mast) 
för inplacering av antenner i master och 
torn. Antalet inplaceringar i masterna 
har varit relativt konstant under senare 
år. Under 2007 inkom inga förfråg
ningar om att nyttja infrastrukturen för 
ledningsdragning. 

DIAGRAM   

Entreprenörer i och utom konkurrens 2007 
Marknadsandelar i spårmil 

Banverket Produktion 
i konkurrens, 43% 

Banverket Produktion 
utom konkurrens, 34% 

Strukton Rail AB, 18% 

Balfour Beatty Rail 
Sverige AB, 5% 

Källa: Banverket 
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Fordon för gods och 
persontrafik 

en god tillgång till fordon för olika typer av gods- och persontrafik är en förutsättning för att 

kundernas efterfrågan på snabba och effektiva resor och transporter ska kunna tillgodoses. 

i detta kapitel ges en bild av fordonsförsörjningen 2007. 

fler lok och vagnar I godstrafIken 
Åren 2005 och 2006 blev det ett trendbrott då antalet lok och 
vagnar började öka efter att ha minskat kontinuerligt under 
flera decennier. 

Antalet dragfordon, det vill säga ellok och diesellok, för 
godstrafik uppgick 2006 till 579, vilket är en ökning med 
2 procent vid en jämförelse med år 2005, men en minskning 
med 22 procent vid en jämförelse med 1990. Statistik för 
2007 finns ännu inte tillgänglig. Minskningen beror dels 
på att starkare lok har ersatt svagare lok, dels på att antalet 
små terminallok har minskat beroende på rationalisering av 
matartrafiken och nedläggning av industrispår. Dragfordonen 
består till ungefär hälften av ellok och till hälften av diesellok. 

Det totala antalet godsvagnar i Sverige uppgick 2006 
till 16 678, vilket är ungefär samma antal som 2005, men 
en minskning med 37 procent vid en jämförelse med 1990. 
Samtidigt som vagnantalet har minskat har utvecklingen 
gått mot högre lastförmåga och längre körsträcka per vagn. 
Flakvagnarna var den största kategorin med cirka 9 400 
vagnar, vilket motsvarar ungefär hälften av vagnparken. 
Detta förklaras av att denna vagntyp har ett mycket brett 
användningsområde. Antalet slutna vagnar utgjorde drygt en 
fjärdedel av beståndet och ökade med 2 procent mellan 2005 
och 2006. Dessa vagnar används framför allt för olika typer 
av färdigvaror. 

Transportarbetet för godstransporter ökade 2006 och det 
blev också ett genombrott för de privata operatörerna som 
2006 svarade för 15 procent av transportarbetet (exklusive 
Malmbanan). De nya operatörerna har anskaffat både nya och 
begagnade lok. Vanligast har varit att operatörerna inleder 

sin verksamhet i liten skala, med begagnade danska diesellok. 
Dessa lok är slitstarka och billiga i inköp. Om man bortser från 
Malmbanan hade inga nya ellok anskaffats sedan SJ köpte 
de sista Rc-loken 1988. 

Detta förhållande bröts när det privata godsbolaget 
Hector Rail AB köpte två nya ellok med leverans 2006. 
Det är europeiska standardlok med flera strömsystem 
som kan dra tåg på minst 2 000 ton, till skillnad från 
Rc-loken som normalt drar 1 600 ton. Hector Rail har också 
köpt begagnade ellok från Österrike, och beställde i början 
av 2007 ytterligare tio nya flersystemslok. 

Green Cargo AB och Deutsche Bahns godsbolag Railion bil
dade 2007 ett gemensamt produktionsbolag för Skandinavien, 
Railion Scandinavia, med bas i Danmark. Detta resulterade i att 
23 nya flersystemslok beställdes, bland annat för att man ska 
kunna köra tåg direkt från Hallsberg till Maschen i Hamburg. 

Green Cargo har beslutat att rusta upp 104 äldre lok till 
en sammanlagd kostnad av 1,1 miljarder kronor. Det är både 
diesellok och ellok som rustas upp för bättre miljöprestanda 
och arbetsmiljö samt för att förlänga fordonens livslängd 
med 20 år. 

De flesta nya vagnar som beställts har tillverkats i utlandet. 
Vagnarna har varit billiga i inköp, men det har ibland varit så 
stora kvalitetsproblem att de antingen inte kunnat användas 
alls eller kunnat användas först efter att ha byggts om. 

Svensk vagntillverkning har varit nedlagd sedan länge, 
men ett genombrott har skett genom Kockums Industrier AB 
i Malmö. Verksamheten har utvidgats genom förvärv av Talgo 
(före detta Rautarukkis) i Finland 2005 och SweMaint AB, som 
är specialiserade på godsvagnsunderhåll, 2007. 
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  ”De nya snabbtågen behövs som en följd av en kraftigt 
ökande efterfrågan ...” 

Kockums Industrier har även utvecklat nya vagntyper som har 
levererats bland annat till Green Cargo AB. De har även fått 
en stororder på nya malmvagnar till MTAB. Under 2007 fick 
företaget en order på multi-purpose/biltransportvagnar till 
Finland och på nya tvåaxliga containerpostvagnar anpassade 
för 160 km/tim. 

Lastbilens bruttovikt har ökat från 51,4 till 60 ton och 
längden från 24 till 25,25 meter. Järnvägen genomför en 
motsvarande uppgradering av infrastrukturen för en ökad 
axellast från 22,5 till 25 ton (30 ton på Malmbanan) samtidigt 
som lastprofilen utökas. Genom dessa åtgärder hoppas man 
kunna minska näringslivets transportkostnad och göra järn
vägen mer konkurrenskraftig gentemot lastbilen och sjöfarten. 
Uppgraderingen innebär att nyttolasten per vagn kan öka 
med cirka 15 procent för tungt gods. Den ökade lastprofilen 
innebär att transportvolymen kan öka med upp till 65 procent 
för volymgods. Många nya vagnar anpassas för högre axellast 
och volym. Det bör dock noteras att vagnarna nästan enbart 
kan användas inom Sverige. 

många nya pendeltåg I persontrafIken 
Det totala antalet dragfordon för persontrafik i Sverige, det 
vill säga lok och motorvagnar uppgick 2006 till 1 074, vilket 
är en ökning med 22 procent vid en jämförelse med 2005. 
Statistik för 2007 finns ännu inte tillgänglig. Andelen loktåg 
minskade och andelen motorvagnståg ökade. Antalet linjelok 
som används i persontrafik ökade med 4 procent till 124, 
medan antalet dragfordon i motorvagnar ökade med 25 
procent till 950. 

Det totala antalet vagnar för lokdragna tåg uppgick 2006 till 
554, vilket är en liten minskning vid en jämförelse med 2005. 
Antalet sittvagnar minskade med 6 procent under motsvarande 
tidsperiod, medan beståndet av ligg- och sovvagnar förblev 

oförändrat. Sittvagnarna används framför allt i InterCity och 
regionaltågen. Minskningen av ligg- och sovvagnarna under 
senare år har således stagnerat, vilket förklaras av ökningen 
av nattågstrafiken till och från Norrland. 

Antalet vagnar i motorvagnståg ökade med 16 procent 
till 1 534 under samma tidsperiod. Att ökningen blev så 
stor beror bland annat på att SL fick många nya pendeltåg 
levererade, samtidigt som många äldre tåg behölls som reserv 
under de nya tågens inkörningsperiod. Dessutom har de nya 
tågen fler men kortare vagnar, varför siffrorna inte är helt 
jämförbara. En del av de nya motorvagnstågen har också fler 
sittplatser per vagn. Det beror på att de antingen är breda 
tåg som Regina där man kan sitta 2+3 personer i bredd, eller 
tvåvåningståg som SJ AB:s dubbeldäckare där man kan sitta 
2+2 personer i två plan. 

SJ AB beslutade i slutet av 2007 att beställa 20 nya motor
vagnssnabbtåg och att rusta upp större delen av vagnarna från 
1980-talet. Redan under 2007 började vagnarna till nattågen 
att rustas upp. De nya snabbtågen behövs som en följd av en 
kraftigt ökande efterfrågan som medfört en beläggningsgrad 
på omkring 70 procent i X2000-tågen. 

Genom att trafikhuvudmännen tagit över trafikerings
rätten, äger eller disponerar de allt fler motorvagnar. 
Trafikhuvudmännen äger eller hyr ungefär fyra femtedelar av 
motorvagnarna. En del av fordonen hyrs av fordonsbolaget 
Transitio som ibland även svarar för underhållet. Ett stort 
antal nya motorvagnståg har också anskaffats, med en största 
tillåten hastighet på 180-200 km/tim, för att trafikera nya stor
regionala trafiksystem som en följd av utbyggnaden av 
infrastrukturen. De snabba regionaltåg som hittills har leve
rerats är Öresundstågen (typ X31 med 42 tåg i Sverige från 
2000) och Reginatågen (typ X50 med 72 tåg från 2001) och 
dubbeldäckaren (typ X40 med 43 tåg från 2005). Ytterligare 
Öresundståg och Reginatåg är beställda och under leverans. 

SL beställde 55 nya pendeltåg (typ X60), vilka började 
levereras 2005, men togs i trafik i större omfattning först under 
2006. Under 2006 beställde SL ytterligare 16 sådana tåg. De 
nya tågen består av ett 107 meter långt permanent hopkopplat 
tågsätt med lågt golv och med alla insteg i nivå med platt
formen. Det mesta av den elektriska utrustningen sitter på 
taket. Ett liknande tåg (typ X61) beställdes av Skånetrafiken 
som komplement och ersättning för de äldre Pågatågen (X11) 
från 1980-talet. Ordern omfattar 49 tåg som ska levereras 
åren 2009–2011. Både X60 och X61 är avsedda för lokaltrafik 
och har därför fler dörrar och lägre topphastighet, men bättre 
acceleration än regionaltågen. 

En betydande del av investeringarna finansieras genom 
Banverkets anslag för anskaffning av nya fordon. 
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Det kan i sammanhanget noteras att golvet i X60-tågen till 
Stockholm ligger i nivå med en mellanhög plattform på 72 cm, 
medan golvet i X61-tågen till Skåne ligger i nivå med standard
plattformshöjden på 58 cm. Det finns därmed moderna tåg 
med plant insteg för tre olika plattformshöjder i Sverige: 

▪	 Standardhöjden 58 cm: SJ AB:s X40 och Skånetrafikens 
beställda X61 med alla dörrar i nivå med plattformen samt 
Öresundstågen X31 och Regina X50 med två respektive en 
dörr i nivå med plattformen. 

▪	 Plattformshöjden 72 cm: SL:s pendeltåg X60. Pågatågen 
i Skåne har också haft denna plattformshöjd. Denna byggs 
nu emellertid bort. 

▪	 Arlanda Express i Stockholm med högplattformar 
på 120 cm, som inga andra tågtyper kan angöra. 

Man kan samtidigt konstatera att det i Sverige nu finns en 
standardplattformshöjd på 58 cm som i stort sett överens
stämmer med den europeiska standarden på 55 cm, men det 
finns således tre olika plattformshöjder i Stockholmsregionen, 
med nybyggda tåg för alla tre höjderna. 

Både SJ AB och SL har tidigare haft stora problem med att 
få sina nya X40- och X60-tåg i trafik. Stora ansträngningar 
har dock gjorts för att förbättra tillförlitligheten, vilket började 
ge resultat under 2007. Allt fler tåg togs i trafik och trafiken 
fungerade stabilt. 

Fordonstillverkaren Bombardier (före detta ASEA/ 
ABB) som tidigare hade tågtillverkning i Sverige, har flyttat 
tillverkningen till Tyskland. I Sverige har företaget numera 
huvudansvaret för konstruktion av snabba motorvagnståg 
och för komponenttillverkning. Företaget har fått ett antal 
stora order på motorvagnståg till Kina. Tågen bygger på 
Reginakonceptet som utvecklats i Sverige. Fordonen 
konstrueras och drivutrustningen tillverkas i Sverige, 
medan återstoden tillverkas i Kina. 40 stycken 8-vagnars 
motorvagnståg för 200 km/tim är under leverans och 40 
stycken 16-vagnars motorvagnståg för 250 km/tim är beställda. 
Hälften av tågen är nattåg och de blir därmed världens 
snabbaste nattåg. Tabell 4, 5, 6 och 7. 

fordonsregIster I drIft 
I december 2007 började nya regler att gälla för märkning 
och registrering av järnvägsfordon. Bland annat ska järnvägs
fordonen tilldelas en identifikationskod som består av 
ett tolvsiffrigt fordonsnummer, en innehavarbeteckning och 
övriga uppgifter som anger ett fordons driftskompatibilitet och 
tekniska egenskaper. Det är myndigheten Järnvägsstyrelsen 
som ansvarar för tilldelningen. Fordonsinnehavaren, det 
vill säga den som varaktigt använder ett fordon, ska lämna 
uppgifter till Järnvägsstyrelsen. De godsvagnar som redan är 
godkända och märkta enligt Internationella järnvägsunionens 
(UIC) avtal om standardisering av godsvagnar (RIV) kommer 
inte att behöva märkas om. 

EU:s medlemsstater ska föra nationella register över 
godkända järnvägsfordon. I Sverige har Järnvägsstyrelsen 
denna uppgift. Det handlar dels om ett register för tekniska 
egenskaper, såsom vikt och längd, dels ett register med 

uppgifter om enskilda fordon. Järnvägsstyrelsen har börjat 
specificera de egenskaper som ska ingå i registren, och kom
mer med start under 2008 successivt att börja registrera. Efter 
hand kommer de nationella registren att länkas samman till ett 
EU-gemensamt fordonsregister. 

TAbell 4 

utvecklingen av person- och godsvagnar 1990-2006 

år antal personvagnar  antal godsvagnar 

1990 2 038  26 501 

2000 1 789  18 406 

2001 1 888  17 910 

2002 1 935  17 674 

2003 1 882  16 909 

2004 1 784  16 832 

2005 1 901  16 637 

2006 2 088  16 678 

TAbell 5 

utvecklingen av antal dragfordon 1990-2006 

år  antal  

persontrafik  godstrafik  

1990 655  750  

totalt 

1 405 

2000 569  551  1 120 

2001 656  535  1 191 

2002 716  531  1 247 

2003 757  530  1 287 

2004 753  545  1 298 

2005 881  568  1 449 

2006 1 074  579  1 653 

TAbell 6 

godsvagnar uppdelat på typ 2006 

vagntyp antal 

Flakvagnar 9 390 

slutna vagnar 4 548 

lådvagnar 428 

Postvagnar 108 

Övriga vagnar 2 204 

TAbell 7 

personvagnar uppdelat på typ 2006 

fordonstyp antal 

snabbtågsvagnar 444 

Övriga motorvagnar 1 090 

sittvagnar 339 

liggvagnar 86 

sovvagnar 77 

restaurangvagnar 30 

specialvagnar 22 
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Trångt på spåret
 
det svenska järnvägsnätet är hårt belastat, och under 2007 ökade mängden tåg på banorna 

ytterligare. På vissa delar av nätet är efterfrågan nu så hög att alla som vill inte längre får plats 

på spåret. det gör kapaciteten till en av järnvägens viktigaste frågor. 

hÖg efterfrågan skapar 
trängsel 
Kapacitetsutnyttjandet mäts i hur stor 
andel av tiden banan är belagd med tåg. 
Andelen beror på antalet tåg, typer av 
tåg, fordonens prestanda, trafikstyrnings
systemets utformning och om banan 
består av enkel- eller dubbelspår. 

Kapacitetsutnyttjandet beräknas dels 
för dygnet som helhet, dels för den två
timmarsperiod då banan är mest utnytt
jad. Under 2007 var ungefär 40 procent 
av alla järnvägslinjer högt belastade i 
rusningstid, med stor risk för köbild
ningar och ihållande trafikstörningar. 
Allvarliga kapacitetsbegränsningar 
råder framför allt i storstadsområdena 

Stockholm, Göteborg och Malmö, samt 
på Västra stambanan, Södra stambanan, 
Gävle–Sundsvall, Göteborg–Trollhättan, 
Örebro–Mjölby, samt delar av Västkust
banan och Bergslagsbanan. 

På vissa delar av järnvägsnätet kan 
kapaciteten tyckas vara god, men likväl 
begränsas den av att antalet tåg måste 
fördelas till geografiskt och tidsmässigt 
trånga sektorer. Det förekommer också 
att det inte finns uppställningsplatser 
för tågen på ankomst- eller avgångs
stationerna, eller att möjligheterna 
för tåg att mötas på enkelspårssträckor 
är begränsade. 

Eftersom dessa kapacitetsbegräns
ningar är väl kända, avstår järnvägs

företag från att över huvud taget ansöka 
om plats på spåren. Det innebär att 
efterfrågan på järnvägskapacitet kan 
vara underskattad. 

kapacitetsutnyttjandet ökade 2007 
Mellan 2006 och 2007 har det totala 
kapacitetsutnyttjandet per dygn ökat 
något. Det beror på att person- och 
godstrafiken har ökat snabbare än 
investeringstakten i infrastrukturen, 
och de kapacitetshöjande åtgärderna 
har inte följt med trafikutvecklingen. 
Persontågstrafiken uppgick under 2007 
till 82,5 miljoner tågkilometer. Det är en 
ökning med 3,2 procent i förhållande 
till 2006. Godstågstrafiken uppgick till 
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44,6 miljoner tågkilometer, vilket är en 
ökning med 1,2 procent i förhållande 
till 2006. Inklusive övriga tåg uppgick 
den totala trafiken till 131,7 miljoner 
tågkilometer. Det är 2,6 procent mer 
än 2006. 

alla tåg får Inte plats 
Tilldelningen av kapacitet på spåren utgår 
från de ansökningar som kommer in till 
Banverket. Tidtabellerna ska i möjligaste 
mån konstrueras enligt ansökningarna. 
Den sökandes efterfrågan ska tillgodoses 
så långt som möjligt, eftersom denna i sig 
anses representera ett samhällsekono
miskt värde. Om Banverkets förslag till 
tågplan inte accepteras av de sökande, 
och om eventuella intressekonflikter inte 
går att lösa genom vare sig samordning 
eller tvistlösning, ska infrastrukturen där 
ansökningarna är oförenliga förklaras 
överbelastad. 

spåren i centrala stockolm förklaras 
överbelastade 
Om det är uppenbart att det kommer 
att bli en betydande kapacitetsbrist 
på en viss del av infrastrukturen, kan 
Banverket även förklara denna del 
överbelastad innan samordning inleds. 
Detta inträffade inför den tågplane
period som gäller från december 
2007 till december 2008. Banverket 
förklarade sträckan Jakobsberg/ 
Skavstaby–Älvsjö/Flemingsberg, inklu
sive Stockholms central, överbelastad. 

Enligt Banverkets bedömning skulle 
kapacitetsbristen under högtrafiktid 
ha blivit betydande. Infrastrukturen 
i området kring Stockholm bedömdes 
inte klara en ökad mängd tåg, och 
denna brist ansågs inte kunna avhjälpas 
genom mindre justeringar av de 
sökandes önskemål. Beslutet gäller de 
mest trafikintensiva perioderna då alla 
tåglägeskanaler till eller från Stockholm 
förväntas bli uppbokade utan att alla 
sökande har tilldelats kapacitet. 

I oktober 2007 förklarades ytterligare 
två sträckor överbelastade. Besluten 
gäller sträckorna Olskroken–Sävedalen 
och Sundsvall–Iggesund. På dessa 
sträckor var järnvägsföretagens ansök
ningar oförenliga, eftersom kapacitets
konflikterna inte kunde lösas under 
tvistlösningsförfarandet. 

tvister till följd av Banverkets 
prioriteringar 
Järnvägsföretag kan vända sig till 
Järnvägsstyrelsen för att pröva om 
en infrastrukturförvaltares beslut om 
kapacitetstilldelning, uttag av avgifter 
eller tillhandahållande av tjänster är 
förenliga med järnvägslagen. Under 
2007 beslutade Järnvägsstyrelsen i tre 
ärenden som samtliga gällde Banver
kets tilldelning av kapacitet. Tvisterna 
berörde Ofotbanen AS, Green Cargo 
och Svenska Tågkompaniet. 

Järnvägsstyrelsen konstaterade 
i besluten att Banverket bland annat 
brustit i skyldigheter vid tilldelning 
av kapacitet och att dokumentation 
och samordning av ansökningar inte 
genomförts på det sätt järnvägslagen 
föreskriver. Enstaka fall har inte kunnat 
lösas genom Järnvägsstyrelsens eller 
parternas försorg, utan har hänvisats 
till länsrätten. 

kapacItetskrav I olIka 
trafIksystem 
Både regional och långväga persontrafik, 
liksom godstrafiken på järnväg, har 
ökat kraftigt under senare år. Samtidigt 
har antalet järnvägsföretag ökat. Men 
olika trafiksystem har olika krav på hur 
tågen ska trafikera järnvägsnätet. Det 
innebär ofta konkurrens om attraktiva 
tåglägen. Dessutom leder trafikering med 
olika typer av tåg till att järnvägsnätets 
kapacitet belastas hårt. Snabba tåg har 
begränsade möjligheter att köra om 
långsammare tåg utefter banan. Tåg med 
många uppehåll där infrastrukturen inte 
är anpassad för omkörningar, är också 
begränsande. Tåg i trånga sektorer ligger 
för tätt efter varandra, vilket orsakar 
köbildning och förseningar. 

Långväga tågtrafik bedrivs med 
särskilda förutsättningar när det gäller 
förhållandet till kapaciteten i järnvägs
systemet. Inte sällan måste tågen pas-
sera flera flaskhalsar, och av naturliga 
skäl påverkas punktligheten av den 
långsträckta infrastruktur som de 
långväga tågen trafikerar. Den tid och 
sträcka som tågen utsätts för en risk 
för förseningar är längre än för regional 
eller lokal tågtrafik. Det avspeglar 
sig också i punktlighetsstatistiken 
för olika tågslag. 

Den långväga persontrafiken har ofta 
slutpunkter i storstadsområdena, där den 
lokala och regionala tågtrafiken under 
lång tid ökat kraftigt. Konkurrensen om 
attraktiva tåglägen är därför stor. Det är 
mycket svårt att hitta tåglägen som har 
tillräckliga vändtider. Problemen finns 
i huvudsak i Mälardalen, i västra Sverige 
(framför allt på sträckan Göteborg– 
Alingsås) och på ett flertal sträckor 
i Öresundsområdet, med Malmö–Lund 
som det mest påtagliga exemplet. 

Regional och lokal persontrafik 
på järnväg ingår normalt i system där 
tågen noga måste samordnas med andra 
trafikslag. Anslutningar till exempelvis 
buss kan vara avgörande för att hela 
resan ska fungera för resenären. Ett 
flertal regionala tågsystem körs med så 
kallad styv tidtabell, det vill säga med 
tåg som avgår vid samma minuttal varje 
timme. Det är en viktig kvalitetsfaktor 
för resenären, men innebär mindre flexi
bilitet när tåglägen ska fördelas mellan 
de regionala och lokala tågen och lång
väga persontåg och godståg. Till skillnad 
från den långväga trafiken gör dessa 
tåg uppehåll på betydligt fler stationer, 
vilket ökar kapacitetsutnyttjandet. 

prioriteringar mellan gods- och 
persontåg 
Vid beslut om vilket tåg som ska få före
träde vid ett möte eller en förbigång, tas 
hänsyn till tågens omlopp, anslutningar 
till andra tåg och/eller terminaltider. 
Även avstånd mellan stationer, infra
strukturens och fordonens egenskaper 
samt kapacitetshöjande åtgärder som 
exempelvis kolonnkörning beaktas. 

Godstransporter har i princip större 
flexibilitet än persontåg, och normalt 
är tidhållningen till slutdestinationen 
det mest avgörande. Trots det är tid
hållningen per station för alla tågslag 
viktig för att uppnå hög punktlighet 
för järnvägssystemets som helhet. 
Persontågen, som ofta har anslutningar 
med kort tidsmarginal till annan trafik, 
måste emellertid ofta få företräde 
framför andra tåg vid mötessituationer. 
Trots det hade godstrafiken under 2007 
något högre ankomstpunktlighet vid 
slutstation än snabbtågstrafiken: 76,9 
procent jämfört med 74,0 procent. 
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Transportkvalitet för 
resenärer och 
transportköpare 
Hög tillförlitlighet och god information är avgörande för resenären och transportköparen. På stora  

delar av järnvägsnätet är punktligheten dålig, vilket kostar samhället stora belopp. sektorn har  

därför tagit gemensamma krafttag för att se till att tågen kommer och går i tid. Åtgärderna har  

redan  gett  effekt. 

sektorn kraftsamlar fÖr 
Ökad punktlIghet 
I Mälardalen, Västsverige och Öresunds
området tar järnvägssektorn nu 
gemensamma krafttag för att minska 
förseningarna i tågtrafiken. Genom 
samarbete över de organisatoriska 
gränserna ska punktligheten för rese
närer och godstransporter öka. Fokus 
ligger på åtgärder som snabbt ger 
effekt, och de åtgärder som genomförts 
under 2007 visar på goda resultat. 

kraftsamling stockholm-mälardalen 
Järnvägstrafikens punktlighet i Mälar
dalen måste snabbt förbättras. Den 
totala mängden resenärsförseningar 
inom området är cirka 4,5 miljoner 
timmar per år enligt beräkningar som 
Banverket låtit göra. Det motsvarar en 
hel arbetsvecka per år för en genom
snittlig pendlare. 

Ett grundproblem är trängseln på 
järnvägsspåren. Trafiken med lokal- 
och regionaltåg har ökat kraftigt de 
senaste tio åren. På ett flertal platser 
är järnvägsspåren maximalt utnyttjade 
under rusningstrafik. Förseningar 
fortplantar sig till andra tåg och till helt 
andra ställen än där de har uppstått. 

För att snabbt förbättra situationen 
har de största aktörerna lanserat en 
samordnad kraftsamling för att halvera 
förseningarna under tre år. Målet är att 

senast till 2010 minska mängden rese
närsförseningar till 2,2 miljoner timmar. 

”44 åtgärder för förbättrad tåg- och 
pendeltågstrafik i Mälardalen” 
Banverket, SJ och SL presenterade under 
hösten 2007 en lista med 44 åtgärder 
som ska genomföras till 2010. I samband 
med lanseringen av projektet genom
fördes bland annat en annonskampanj 
i lokal- och rikspress. Insatserna berör 
infrastruktur, fordon, operatörsrutiner, 
trafikstyrning, trafikinformation och 
trafikplanering. 

För järnvägsinfrastrukturen inne
fattar projektet ett utökat förebyggande 
underhåll, förstärkt felavhjälpning i hög
prioriterade områden samt ett stort antal 
företrädesvis små investeringsåtgärder. 

Felavhjälpningen har under 2007 
förstärkts med särskilda spårpatruller 
vid bland annat Stockholms central 
som snabbt kan gripa in när det uppstår 
fel på infrastrukturen. Resultatet hittills 
är mycket lovande. 

Åtgärder vid ett flertal stationer har 
genomförts för att klara tågavgångar i 
tid. Bland annat har plattformar i Arboga 
förlängts och klockor med sekund
visare har införts runt hela Mälardalen 
för att förbättra tidhållningen. 

På Stockholms central har högtalar
systemet förbättrats. Rutiner och kom
munikationen då störningar trots allt 

inträffar i tågtrafiken kommer fortsatt 
att förbättras. För att underlätta riktad 
trafikinformation vid störningar kom
mer webbkameror att installeras på vissa 
stationer. Uppkoppling mot övriga och 
angränsande trafikinformationssystem 
såsom buss, tunnelbana, Vägverket, 
räddningstjänst med flera ingår också 
som en del i projektet. 

I arbetet med den förbättrade punkt
ligheten ingår även att ta fram tidtabeller 
med bättre återställandeförmåga vid 
störningar. Förbättringar har genom
förts redan under 2007. Bland annat 
har större tidsseparering mellan snabba 
och långsamma tåg beaktats. Arbetet 
med att finna samordnade trafik
lösningar mellan främst regionala 
och lokala tåg fortsätter. 

Bland de stÖrre åtgärder I 

Infrastrukturen som Banverket 

kommer att genomfÖra under 

2008–2010 Ingår 

▪	 utbyggnad av mötesstationer 
och förlängning av dubbelspår 
på svealandsbanan, för snabbare 
återhämtning vid störningar 

▪	 förbigångsspår på stambanan 
söderut som gör det möjligt att 
köra om långsammare tåg 

▪	 åtgärder i signalsystemet för att få 
ett bättre flyt i trafiken. 
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SJ påbörjade under 2007 ett omfat
tande tekniskt åtgärdsprogram för 
dubbeldäckarna, vilket ska säkerställa 
tågens tillförlitlighet i drift. SJ har 
även börjat koncentrera trafikeringen 
med dubbeldäckare till Mälardalen. 
Dessutom har arbetsproceduren 
vid tågavgångar förbättrats för att 
tågen ska gå i tid. All berörd personal 
har informerats och en film om 
avgångsproceduren har producerats. 
Uppföljningen vid störningar och fel 
har förbättrats. Under parollen ”Ett 
tåg i taget” har operatörsrutinerna 
på utvalda tåg studerats särskilt. De 
åtgärder som vidtagits har väsentligt 
förbättrat tågens punktlighet. 

SJ har även påbörjat en omfattande 
nyrekrytering av lokförare och om
bordpersonal. SJ planerar även en egen 
lokförarutbildning. 

SL/Stockholmståg har under 2007 
satt in nya pendeltåg på flera linjer. 
Trafikeringen med sådana tåg kommer 
att utökas även under 2008. SL/Stock
holmståg har även avsatt bemannade 
reservtåg som kan sättas in vid behov. 
Fler pendeltågsförare har anställts un
der året, och antalet kommer att utökas 
även under 2008 och 2009. 

All pendeltågspersonal har under 
2007 försetts med handdatorer med 
trafikinformation i realtid, och en 
utbildning i trafikinformation för all 
trafikpersonal har påbörjats. 

Åtgärder för att förbättra fram
komligheten på plattformarna och 
i spärrarna vid Stockholms central 
har avslutats under året. SL kommer 
även att till 2009 bygga en ny depå för 
pendeltåg i Södertälje. 

Åtgärderna har redan gett effekt 
Full effekt av projektet kan inte 
förväntas förrän samtliga åtgärder 
har genomförts. Men punktligheten 
för både SL-trafiken och den övriga 
tågtrafiken i Mälardalen bedöms redan 
ha blivit bättre, tack vare de åtgärder 
som genomförts under året. Antalet 
tågstörningstimmar har minskat under 
hösten 2007, både inom SL-området 
och på Mälarbanan och Svealands
banan, jämfört med genomsnittliga 
förseningsnivåer och jämfört med 
motsvarande period tidigare år. 

SL genomför kontinuerligt mät
ningar av vad resenärerna tycker om 
trafiken inom SL-området. Mätningar 
under hösten 2007 visar på en betydlig 
höjning av andelen nöjda resenärer, 
framför allt på pendeltågen. Från en 
mycket låg andel, 33 procent i decem
ber 2006, har andelen höjts till 55 pro-
cent i december 2007. De insatser som 
genomförts, och kommunikationen 
kring den gemensamma kraftsamlingen, 
bedöms ha bidragit till ökningen. Målet 
för andelen nöjda pendeltågsresenärer 
är 70 procent. Diagram 25. 

DIAGRAM   

Andel nöjda resenärer inom SL-området 
december 2006 och december 2007 Procent 
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DIAGRAM   

Trafikvolym och förseningsminuter 
Per tågkilometer 
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Källa: Banverket 
Beräkningarna är gjorda 
med data från trafikdagar 
2004 och 2007. 

sektorn mobiliserar 
ytterligare kraftsamlingar 
Gemensamma kraftsamlingar med 
Mälardalen som mönster startas nu 
i andra delar av landet. 

Efter förberedande arbete under 
2007 inleds i början av 2008 ett 
åtgärdsprogram i västra Sverige. Kraft
samling Väst är ett samarbete mellan 
Banverket, SJ, Veolia Transport, Väst
trafik, Hallandstrafiken, Green Cargo, 
Branschföreningen Tågoperatörerna 

och Göteborgs Hamn. Även Kraftsam
ling Väst ska pågå under tre år, till och 
med 2010. 

I Öresundsområdet har både per
son- och godstrafiken på järnväg ökat 
kraftigt sedan Öresundsbron invigdes. 
Punktlighetsproblemen har i takt med 
den ökande trafiken blivit allt större. 
I oktober 2007 var vart tredje Öre
sundståg mer än tre minuter försenat 
till sin slutstation, vilket var den sämsta 
noteringen någonsin. 

I december 2007 beslutade Banverket, 
tillsammans med Skånetrafiken, SJ, 
Green Cargo, Arriva, Branschföreningen 
Tågoperatörerna, DSB och DSB First, 
att med Mälardalen som förebild lansera 
Kraftsamling Öresund. En gemensam 
arbetsgrupp kommer i början av 2008 
att utarbeta konkreta mål och förslag 
på åtgärder. 

mer trafIk Ökar rIsken fÖr 
fÖrsenIngar 
Ju fler tåg som trafikerar ett banavsnitt, 
desto större blir risken att en störning 
för ett enskilt tåg kommer att drabba 
även andra tåg. Enskilda störningar 
kan därmed sprida sig och påverka 
punktligheten långt från den plats där 
störningen inträffade. 

Ett högt kapacitetsutnyttjande 
i järnvägsystemet sammanfaller med 
en större mängd förseningar på ett 
flertal sträckor. Det gäller bland an
nat Stockholms central–Stockholms 
södra (Getingmidjan), Lund–Malmö, 
Kil–Karlstad–Kristinehamn och Norra 
stambanan söder om Ljusdal. Man kan 
också konstatera det omvända, det 
vill säga att sträckor med relativt lågt 
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kapacitetsutnyttjande har relativt sett 
mindre förseningar. Exempel på sådana 
sträckor är Västkustbanan söder om 
Kungsbacka, Mälarbanan väster om 
Kungsängen, Västra stambanan mellan 
Gnesta och Hallsberg och Södra stam
banan mellan Tranås och Hässleholm. 

Trafikbelastningen, och därmed ris
ken för förseningar, varierar också över 
dygnet, framför allt i storstadsområdena 
Stockholm, Göteborg och Malmö, 
där kapacitetsutnyttjandet är högt. 
Detta beror framför allt på omfattande 
regional trafik och många långväga tåg. 
Rusningstrafik är normalt 06.00–09.00 
och 15.30–18.00 i storstadsområdena. 

DIAGRAM   

Punktlighet för olika trafiktyper 2005-2007 
(ankomstpunktlighet till slutstation) Procent 

  

 

100 

80 

2005 

2006 

60 
2007 

40 

20 

0 
Persontåg 

totalt 
Fjärrtåg  Pendeltåg  Regionaltåg Snabbtåg Arlanda 

Express 
Godståg 

totalt 

Källa: Banverket 

Ökad trafik orsakade tre procent mer 
förseningar 2007 
Banverket har under 2007 genomfört 
statistiska analyser av förhållandet mel
lan den totala trafikvolymen och den 
totala mängd förseningar som uppstår 
i järnvägssystemet. Analyserna visar 
att en ökning av trafikvolymen med en 
procent resulterar i en lika stor ökning 
av mängden förseningar. 

Med utgångspunkt från detta sam
band kan man beräkna att den ökade 
trafikvolymen under 2007 bidragit 
med cirka tre av de totalt tio procent 
som den totala mängden förseningar 

ökade med under året. Sambandet 
gäller järnvägsnätet som helhet – för 
enskilda sträckor med mycket högt 
kapacitetsutnyttjande kan det antas att 
trafikökningar resulterar i relativt sett 
högre förseningsutfall. Förhållandet 
mellan trafikvolym och förseningar 
gäller med den nuvarande nivån på 
drift- och underhållsåtgärder. Ett utökat 
underhåll kan motverka de negativa 
kvalitetseffekter som uppstår till följd 
av ökande trafikvolymer. 

Sambandet mellan trafikvolym och 
ökad risk för förseningar kan illustreras 
med hjälp av beräkningar av hur stora 
förseningar som i genomsnitt uppstår 
per tågkilometer vid olika trafikbelast
ning. Beräkningarna visar att förse
ningarna i genomsnitt är avsevärt högre 
under dagar då den totala mängden tåg 
är stor. Diagram 26. 

ankomstpunktlIghet och 
tågfÖrsenIngar 2007 
Punktligheten på järnvägsnätet ökade 
under året. Andelen tåg som anlände 
till sin slutstation med en försening på 
mindre än fem minuter var 89,5 pro-
cent, vilket är 0,4 procentenheter högre 
än 2006. Den förbättrade punktligheten 
märktes dock bara i persontrafiken, 
vars punktlighet 2007 uppgick till 91,6 

procent vilket är 0,7 procentenheter 
högre än 2006. Punktligheten för 
godstrafiken var 76,9 procent, vilket 
är 1,2 procentenheter lägre än 2006. 
Diagram 27. 

En markant förbättrad punktlighet 
noterades under året i SL:s tågtrafik. 
För denna trafik mäts punktligheten 
med en snävare tidsmarginal – två 
minuters försening till slutstation. Punkt
ligheten för SL:s tågtrafik i rusningstid 
ökade med 7,8 procentenheter under 
året, och uppgick därmed till 71,7 procent 
2007, jämfört med 63,9 procent 2006. 
Orsaken bedöms till viss del vara den 
kraftsamling för ökad punktlighet i 
Stockholm–Mälardalen som aktörerna 
i sektorn gemensamt lanserat under 2007. 

Trots att punktligheten förbättrades 
totalt – och specifikt för persontrafiken 
– minskade inte antalet tågstörningstim
mar, varken för godstrafiken eller för 
persontrafiken. Totalt ökade tågförse
ningarna under 2007 med 10 procent. 
Cirka 3 procent bedöms bero på den 
ökade trafikvolymen (se ovan). 

Antalet inställda tåg uppgick 2007 
till 91 788, vilket var en ökning med 
27,7 procent. De inställda tågen ersattes 
till stor del med avgångar på andra tider. 
Under 2007 var antalet extrainsatta 
tågavgångar 75 731. 

”en markant förbättrad punktlighet noterades under året 
i Sl:s tågtrafik.” 
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DIAGRAM   

Tågförseningar uppdelat på orsaker 2005-2007 
Antal störningstimmar 

  

  
Källa: Banverket 0 

5 000 

10 000 

15 000 

20 000 

25 000 

30 000 

35 000 

40 000 

Planerade 
arbeten 

Trafik-
ledning 

Infra-
struktur 

Operatörer Fordon Övriga Orsak 
ej känd 

2005 

2006 

2007 

DIAGRAM   

Tågförseningar per månad 2006 och 2007 samt medel, 
min och max 1997-2006 Antal störningstimmar 
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järnvägen trädsäkras 
Den främsta orsaken till att försening
arna varierar mellan olika år är vädrets 
inverkan på trafiken. Vädersituationen 
under 2007 bedöms också ha bidragit 
till en stor del av ökningen av antalet 
tågförseningstimmar. Det första halv
året präglades av stora väderberoende 
störningar, bland annat stormen Per, 
snökaos i Skåne och Göteborg och stora 
översvämningar i södra Sverige under 
sommaren. Antalet förseningstimmar 
var 25 procent högre under denna 
period jämfört med första halvåret 2006. 

Den största variationen i antalet för
seningstimmar mellan olika år noteras 
under vintermånaderna. Under 2007 
uppstod ett nytt maxvärde för januari, 
på grund av stormen Per, jämfört med 
januarimånader 10 år bakåt i tiden. 
Diagram 29. 

En viktig inriktning i punktlighets
arbetet är att därför att eliminera 
konsekvenserna av vädersituationen. 
Längs prioriterade stråk tas träd bort 
för att minska riskerna för skador på 
kontaktledning och spår i samband med 
storm. Under 2007 trädsäkrades cirka 
20 mil järnväg. 

dålIg punktlIghet kostar 
Försenade resenärer och gods som inte 
kommer fram i tid är kostsamt för hela 
samhället. Industrins logistikkedjor störs 
och människor försenas till sina arbeten 
och förlorar delar av sin privata tid. 

I december 2007 presenterade 
konsultföretaget WSP resultatet av 
forskning kring människors vär
deringar av förseningar i järnvägs
systemet. Forskningen har genomförts 

på uppdrag av Banverket. Studierna 
bygger på intervjuer som genomfördes 
i maj 2007. Totalt intervjuades 2 270 
resenärer på X2000-tåg och regionaltåg 
på sträckan Stockholm–Norrköping. 

De förseningsvärden som presenterats 
är preliminära, men tyder på värderingar 
som är väsentligt högre än de som hittills 
använts i beräkningar av samhällets 
kostnader för försenade resenärer och 
försenat gods. 

Den beräknade kostnaden per 
förseningstimme och person uppgår 
enligt studierna till cirka 1 000 kronor, 
vilket är ungefär sex gånger högre än 
de förseningsvärden som använts i 
tidigare analyser. För tjänsteresenärer 
är värdet ännu högre. 

För många resenärer är det 
avgörande att tåget är i tid för att 
de ska hinna med en viss anslutning 
eller till ett möte. En majoritet av de 
intervjuade upplever större förseningar 
som mycket eller ganska stora problem. 
Detta gäller främst arbets-, skol- och 
tjänsteresenärer. 

Resultatet av analysen förstärker 
vikten av satsningar på att komma till 
rätta med punktlighetsproblemen. Tidi
gare studier av förseningar i tågtrafiken 
i Stockholm/Mälardalen har beräknat 
samhällets kostnader till 1,1 miljarder 
kronor per år enbart i Mälardalsområdet. 
Mot bakgrund av de forskningsresultat 
som nu presenterats är det sannolikt 
en underskattning. 

IncItamentsavtal 
Under året avslutades ett försök med 
incitamentsavtal mellan Banverket och 
SJ AB. Försöket påbörjades 2006. Ett av 

syftena var att förbättra punktligheten för 
X2000-tågen på tre utvalda linjer: Södra 
och Västra stambanan och Ostkustbanan. 
Avtalen syftade även till att utveckla det 
gemensamma punktlighetsarbetet och till 
att öka förståelsen för de kostnader som 
förseningar i tågtrafiken medför. 

I korthet innebar avtalet att Banverket 
skulle ersätta SJ vid förseningar som 
orsakades av vanliga fel i infrastrukturen. 
Ersättningen varierade mellan 1 000 
och 50 000 kronor per förseningstillfälle. 
SJ skulle enligt avtalet betala en bonus till 
Banverket för de dagar då den berörda 
X2000-trafiken inte drabbades av infra
strukturrelaterade fel. 

SJ och Banverket har bedrivit ett nära 
samarbete i särskilda ”stråkgrupper”. 
Dessa grupper har varit viktiga för att 
hantera kvalitetsfrågor över de organi
satoriska gränserna. 

Dessvärre har inga förbättringar 
i punktlighet eller förseningar kunnat 
konstateras som en följd av incitaments
avtalet. Både Banverket och SJ menar 
dock att arbetssättet varit bra, och att 
kvalitetsarbetet i särskilda stråkgrupper 
bör utvecklas. 

samordnIng av system fÖr 
InformatIon, BoknIng och 
BIljetthanterIng 
Inom projektet Koll framåt har man 
behandlat frågan om en samordnad 
nationell tjänst för all information som 
behövs för bokning och köp av resor 
från dörr till dörr i hela Sverige, oavsett 
trafikslag. Kollektivtrafikbranschen har 
tagit initiativ till att bygga upp en rese
planerare som omfattar all inrikes trafik 
och som även erbjuder möjlighet att boka 
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och köpa en trafikslagsövergripande resa. 
Perspektivet vid utvecklingen av rese
planeraren ska vara ”hela resan”, det vill 
säga att det ska vara möjligt att planera 
resan från dörr till dörr. Samarbetet har 
börjat och reseplaneraren kan troligen 
lanseras under 2008. 

Under året har Banverket arbetat 
med att förbättra resenärernas tillgäng
lighet till trafikinformation. Förutom 
fortbildning för trafikinformatörer 
handlar det om förbättrad trafikinfor
mation via webb och wap, samt utveck
ling av en interaktiv terminal. 

Numera presenterar Banverket 
realtidsinformation om tågtrafiken både 
via wap och via webben. På Banverkets 
webbplats har länkar placerats så att 
besökarna lätt ska kunna hitta trafikinfor
mation. Järnvägsföretagen och trafikhu
vudmännen har också möjlighet att lyfta 
in Banverkets trafikinformation på sina 
egna sidor, något som bland andra SJ, 
Västtrafik och Veolia har gjort. 

En interaktiv terminal testades 
under året på Örebro central. Den ska 
underlätta för personer med exempelvis 
funktionsnedsättningar att kunna ta 
del av trafikinformation på stationer. 
I projektet samarbetar Banverket med 
forskningsenheten på Designhögskolan 
vid Umeå universitet. 

resenärerna ger trafikinformationen 
dåligt betyg 
Under hösten 2007 genomfördes 
en undersökning om resenärernas 
uppfattning om den trafikinformation 
som Banverket tillhandahåller. Under
sökningen, som bygger på intervjuer 
med cirka 2 400 resenärer på sex 
stationer, är en uppföljning av motsva
rande studie från 2006. Resenärerna 
har bland annat tillfrågats om vilka 
informationskanaler de använder, 
vilket betyg de olika informations
sätten får samt hur tydlig och tillför
litlig informationen upplevs vara. 

Liksom 2006 är de vanligaste 
informationssätten skyltar och högtalare 
på stationerna. En minoritet känner 
till och använder webb, telefonsvarare, 
informationsvärdar eller wap-tjänst. 
Plattformsskyltar och så kallade flertågs
skyltar får högst betyg, medan högtalarna 
får bland de lägsta. 

Trots att användningen av och kunska
perna om Banverkets trafikinformation 
inte förändrats nämnvärt mellan 2006 
och 2007, visar undersökningen på 
stora skillnader i resenärernas betyg 
på informationen. År 2006 var andelen 
resenärer som utifrån en helhetsbedöm
ning var nöjda med trafikinformationen 
72 procent. År 2007 var motsvarande 
andel 50 procent. Även resenärernas 
betyg på den information som ges vid 
störningar och förseningar har sjunkit 
mellan 2006 och 2007, från 53 procent 
till 31 procent. 

Det har inte gått att utläsa någon klar 
orsak till varför andelen nöjda resenärer 
sjunkit så kraftigt mellan 2006 och 2007. 
En hypotes är dock att missnöjet med 
förseningar i stort har avspeglat sig i re
sultaten. Det som talar för denna tolkning 
är att svaren i de öppna frågor som ställts 
i undersökningen i hög grad handlar om 
andra frågor än trafikantinformationen. 

resenärernas rättIgheter 
stärks 
I oktober 2007 utfärdade EU en förord
ning om rättigheter och skyldigheter för 
tågresenärer. Regleringen syftar till att 
förbättra kvaliteten i persontrafiken och 
att ge resenärerna vissa grundläggande 
rättigheter. Särskilda krav ställs exempel
vis på att resenärer ska ges relevant 
information i olika former, att tjänster 
för assistans och ledsagning ska finnas på 
stationer och att resenärer som drabbats 
av förseningar ska kunna få ersättning. 

Vissa grundläggande bestämmelser 
kommer att gälla i hela EU när förord
ningen träder i kraft i oktober 2009. För 
andra bestämmelser kan dock medlems
staterna beviljas dispens i upp till femton 
år (bland annat reglerna om ersättning). 
För stads- och förortspersontrafik samt 
regional persontrafik kan permanenta 
undantag beviljas. 

Den 1 januari 2007 trädde lagen 
om information till passagerare m.m. 
i kraft. Lagen innehåller bestämmelser 
om kollektivtrafiktransportörens 
informationsplikt när det gäller allmän 
reseinformation och information vid 
försening. Transportören måste också 
ha ett ersättningssystem för förseningar 
och störningar. 

ersättning till resenärer vid förseningar 
För att kollektivtrafikens generella attrak
tivitet ska öka är det viktigt att transportö
rerna arbetar för att minimera förseningar. 
Men det är också viktigt att resenärer som 
ändå drabbas av kvalitetsbrister i form av 
inställda tåg eller förseningar bemöts på 
ett sådant sätt att de inte väljer bort kollek
tivtrafiken nästa gång. Transportörer inom 
tåg-, spårvagns- och tunnelbanetrafik 
är enligt lagen om information till pas
sagerare m.m. skyldiga att ha ett system 
för att lämna ersättning till passagerare 
som drabbas av förseningar eller andra 
störningar i trafiken. 

De flesta resegarantier är relativt 
lika utformade, särskilt när det gäller 
kompensationsmöjligheter och kompen
sationsnivåer. För trafikhuvudmännen 
är det normalt att ersätta med 200–400 
kronor kontant (något mer om ersätt
ningen väljs i form av värdebevis) om 
resenären tvingats göra en alternativ 
resa med taxi eller privatbil för att inte 
riskera att bli mer än 20–30 minuter 
försenad till sitt resmål. 

Om resenärer råkar ut för en 
större försening i SJ:s egen trafik, 
får de ersättning för resan i form av 
värdebevis. Resegarantin för Arlanda 
Express medger ersättning med ny 
biljett om tåget blir mer än två minuter 
försenat. Tågkompaniets resenärer får 
tillbaka kostnaden för biljettpriset om 
det uppstår en försening på mer än 30 
minuter och om förseningen ligger inom 
Tågkompaniets ansvar. 

Transportkvalitet för 
resenärer och transportköpare 87 
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ett jämställt 
transportsystem 

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. eftersom 

majoriteten av resenärerna i kollektivtrafiken är kvinnor, innebär varje satsad krona på kollektivtrafik 

också en satsning på jämställdhet. 

kvInnor står fÖr de flesta kollektIva 
resorna 
Den nationella resvaneundersökningen RES 2005–2006 
visar att kvinnor och män gör ungefär lika många resor totalt. 
Undersökningen visar emellertid också att kvinnor i större 
utsträckning än män reser med kollektiva färdmedel, både 
med spårburen trafik (tåg, tunnelbana och spårväg) och med 
buss. Männen är kraftigt överrepresenterade när det gäller 
resor i personbil som förare, medan kvinnor oftare reser som 
passagerare i personbil. Diagram 30. 

Mäns och kvinnors resor är ungefär lika långa för alla 
färdsätt, utom för bilresor som förare, där kvinnors resor 
i genomsnitt är betydligt kortare än mäns – 13 respektive 
19 kilometer. 

Även i projektet Jämställda kommunikationer (ett sam
arbete mellan bland annat Banverket, Vägverket, SL och Läns
styrelsen i Stockholms län åren 2004–2007) har kvinnors och 
mäns resvanor studerats. 

DIAGRAM   

Andel huvudresor efter färdsätt uppdelat på kön Procent 
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spårvagn förare passagerare färdsätt 

män gör fler arbetsresor 
Män gör fler arbetsresor än kvinnor, vilket till största delen 
kan förklaras med att män förvärvsarbetar i högre grad än 
kvinnor. Det är till exempel betydligt fler kvinnor än män som 
arbetar deltid, studerar eller är föräldralediga. Jämförs i stället 
män och kvinnor i samma socioekonomiska grupp och med 
samma förvärvsgrad syns inga systematiska skillnader. 

Yngre män gör endast något längre arbetsresor än yngre 
kvinnor. Bland personer över 35 ökar dock männens res
längd till arbetet kraftigt. Detta gäller också personer som har 
småbarn. 

Män gör även fler tjänsteresor än kvinnor i samma ålder. 
Medan äldre män gör betydligt fler tjänsteresor än yngre män, 
finns det inga tydliga skillnader mellan yngre och äldre kvinnor. 
Skillnaden mellan könen kan förklaras av den karriäreffekt som 
kan finnas i mansdominerade yrken. 

Forskningen visar att kvinnor gör fler fritidsresor än män. 
Skillnaden är störst för singelhushåll och sambohushåll med 
små barn, men minskar i sambohushåll utan små barn, troligt
vis för att par gör fler aktiviteter tillsammans. 

Kvinnor gör även betydligt fler serviceresor än män. Upp 
till pensionsåldern gör kvinnor i genomsnitt 20 procent fler 
serviceresor än män. Efter pensionen blir rollerna de omvända. 

värderingar styr mäns och kvinnors val 
Det finns således skillnader i kvinnors och mäns resvanor. 
Forskningen inom projektet Jämställda kommunikationer visar 
att vissa olikheterna kan förklaras av yttre förutsättningar som 
ålder, familjesituation, inkomst och bostadstyp, medan andra 
olikheter inte låter sig förklaras utifrån dessa faktorer. 

Detta gäller särskilt resor med bil. Bland män mellan 18 och 
84 år har 82 procent körkort och tillgång till bil, medan mot
svarande uppgift för kvinnor är 70 procent. Skillnaderna mellan 

88 ett jämställt transportsystem 
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mäns och kvinnors bilanvändning verkar inte vara orsakade 
av makt- och ansvarsfördelning i hushållet – snarare tvärtom. 
Det är större skillnad i bilanvändning mellan män och kvinnor 
i singelhushåll än mellan män och kvinnor i sambohushåll. 
Många fler singelmän skaffar bil än singelkvinnor, och skill
naden verkar inte kunna förklaras av skillnader i till exempel 
inkomst eller förvärvsgrad. Det verkar därför som att män, 
i genomsnitt, värderar bilen som färdmedel högre än kvinnor. 

utvecklad kollektivtrafik för en ökad jämställdhet 
En analys av dagens resmönster och värderingar hos kvinnor 
och män visar att en utvecklad kollektivtrafik gynnar kvinnor 
mer än män. En satsning på kollektivtrafik kan därför också 
anses vara en satsning på att öka transportsystemets tillgäng
lighet för kvinnor. 

En viktig förutsättning för ett jämställt transportsystem är 
också att hela planeringsprocessen utgår från ett jämställdhets
perspektiv. I sammanhanget bör noteras att det finns en inne
boende tröghet i transportsystemet. Dagens transportsystem 
är resultatet av investeringar under flera årtionden. Det är 
värderingarna och behoven hos de som planerade, beslutade 
och byggde transportsystemet som i stora delar förklarar 
varför dagens transportsystem ser ut som det gör. Det kan ta 
tid innan en process som ger ett jämställt transportsystem får 
fullt genomslag. 

trygghetsaspekter I fysIsk planerIng 
Järnvägstransportsystemet är jämställt när män och kvinnor 
har samma möjligheter att nyttja systemet. Stationsmiljöer 
som upplevs som otrygga utgör hinder för ett jämställt 
järnvägstransportsystem. Kön har nämligen betydelse när det 
gäller bedömning av hot och risker i offentliga miljöer. Oron 
för hot och våld är betydligt större bland kvinnor än bland 

män. En rädsla för att bli utsatt för hotfulla situationer styr 
därför många kvinnors beslut i vardagen. Detta påverkar valet 
av transportsätt och färdväg samt möjligheten att vistas 
i det offentliga rummet. 

Upplevelsen och intrycken hos resenärerna i stations
miljön får stor betydelse för hur kollektivtrafiken värderas. 
Därför är det viktigt att stationer och anslutande cykelvägar, 
gångvägar med mera utformas på ett sådant sätt att de upp
levs som trygga platser. Trygghet handlar även om belysning, 
sanering av klotter, städning, röjning av vegetation och 
allmän överblickbarhet, men även om att människor i rörelse 
är ett trygghetsskapande faktum i sig. 

Genom att Banverket arbetar tillsammans med järnvägs
sektorns aktörer för att anpassa och göra stationsmiljöer mer 
attraktiva för alla resenärer, ökar även kvinnors tillgänglighet 
till järnvägstransportsystemet. 

jämställdhetsIntegratIon genom 
utBIldnIng 
Banverket har tillsammans med Vägverket, Stiftelsen 
Minerva och VUC (Vägsektorns Utbildningscentrum), med 
sponsring från Europeiska socialfonden i Sverige, tagit fram 
en e-utbildning om jämställdhet. Utbildningen omfattar 
teori om jämställdhet utifrån ett historiskt, vetenskapligt och 
politiskt perspektiv. Syftet med utbildningen är att höja den 
allmänna kunskapsnivån hos de anställda. För att kunna 
beakta jämställdhetsaspekter vid planering och förvaltning av 
järnvägstransportsystemet krävs medvetenhet och insikt om 
vad jämställdhet egentligen handlar om. I och med att Euro
peiska socialfonden har sponsrat utbildningen är det möjligt 
för vem som helst att genomgå den mot en viss administrativ 
kostnad. Banverket har planerat att låta alla anställda genomgå 
utbildningen med start under 2008. 
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Järnvägen är ett mycket säkert färdmedel. ingen resenär har under de 

senaste åren omkommit till följd av urspårning, kollision eller brand. inte 

heller har någon olycka med farligt gods inträffat under året. de dödsfall 

och skador som ändå inträffar beror i huvudsak på att personer olovligt 

befinner sig på spåren. den största delen av dödsfallen är självmord. 

Säkerhet – en grund
förutsättning för järnvägen 
dÖdade och skadade I spår-
Buren trafIk 
Det är mycket sällsynt att resande med 
tåg, spårvagn eller tunnelbana dödas till 
följd av olyckor. Ingen resenär har under 
de senaste åren omkommit till följd av 
urspårning, kollision eller brand. Likväl 
omkommer människor varje år i spår
trafiksystemet och några skadas allvarligt. 
De som dödas eller skadas har i de allra 
flesta fall befunnit sig på spåren olovligt. 

Under 2007 dödades 38 (24) perso
ner i spårtrafiksystemet exklusive själv
mord, och 43 (63) skadades allvarligt. 
Antalet självmord uppgick till 75 (71). 

Inom järnvägen dödades 33 (21) per
soner exklusive självmord, och 23 (28) 
skadades allvarligt. Antalet självmord 
uppgick till 70 (65). 

Inom spårvägen inträffade 2 (2) 
dödsfall, och 14 (30) skadades allvarligt. 
Inga självmord inträffade. 

I tunnelbanan dödades 3 (1) personer 
exklusive självmord, och 6 (5) skadades 
allvarligt. Antalet självmord uppgick 
till 5 (6). 

Samtliga uppgifter för 2007 är prelimi
nära. Diagram 31, 32 och 33. 

påkörningar i spår 
Den största andelen av dödsfallen som 
inträffar i järnvägssektorn är människor 
som själva valt att ta sitt liv. Den tren
den är också jämn och visar inte några 
tendenser att minska. Branschen har 
initierat forskning i ämnet och tekniska 
lösningar har utformats, till exempel 
kameraövervakning på känsliga ställen, 
för att komma till rätta med problemet. 

Av det totala antalet dödade i järn
vägstransportsystemet under perioden 
1998–2007, inklusive spårväg och tun
nelbana, var 71 procent självmord. 

Bortsett från självmorden sker det 
största antalet dödsfall och allvarliga 
skador när människor olovligt korsar 
spåren. Av det totala antalet dödsfall 
under perioden 1998–2007 orsakades 
18 procent av så kallat spårspring. 

Under 2007 dödades 20 personer 
och 14 skadades allvarligt i järnvägstran
sportsystemet, till följd av påkörningar 

i spår (exklusive självmord). I spårvägs
systemet var motsvarande siffror 2 
dödade och 14 skadade. I tunnelbanan, 
som i viss utsträckning även går ovan 
jord, dödades 3 personer vid påkör
ningar och 6 skadades allvarligt. Av 
de 6 som skadats allvarligt misstänks 
4 vara försök till självmord. 

Kartläggningar som Banverket 
genomfört i Storstockholmsområdet 
visar att det till största delen är arbets
pendlare som gör sig skyldiga till 
spårspringet. Den vanligaste kategorin 
är enligt undersökningen medelålders 
män. Den vanligaste orsaken till spår
spring bland kvinnor uppgavs vara 
känslan av otrygghet när de tar den 
lagliga vägen. 

För att informera om farorna med 
obehörigt spårbeträdande har Tågkom
paniet, SJ, Veolia, A-Train, Inlandsbanan, 
Carillion och SL under 2007 tillsammans 
med Banverket delat ut ett informations-
material som vänder sig till fjärrtågs
resenärer och pendeltågsresenärer samt 
personal inom järnvägssektorn. 
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DIAGRAM   

Antal dödade exkl. självmord i spårtrafiksystemet 
( järnväg, spårväg och tunnelbana) 1998-2007, 

inkl.  femårigt  rullande  medelvärde 
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DIAGRAM   

Antal allvarligt skadade i spårtrafiksystemet ( järnväg, spårväg 
och tunnelbana) 1998-2007, inkl.  femårigt  rullande  medelvärde 
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DIAGRAM   

Genomsnittligt antal dödade i olika olyckstyper 1998-2007 


 

 

Plankorsningsolyckor 10%             

Påkörningar i spår 18% 

Självmord 71% 

Övriga* 1% 

* I kategorin Övriga ingår bland annat personer som
   omkommit till följd av skador som uppstått vid 
   avstigning, påstigning eller fall i vagn, och de mer
   ovanliga dödsfallen till följd av urspårning, kollision 
   eller brand 

Källa: Järnvägsstyrelsen. Uppgifter från 2007 som ingår i beräkningen är preliminära. 
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Material som riktar sig till ungdomar har 
presenterats som artiklar i olika tidningar. 

DIAGRAM   

Antal plankorsningsolyckor i järnvägs- och spårvägssystemet 
1998-2007, inklusive femårigt rullande medelvärde  
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DIAGRAM   

Antal olyckor med järnvägs-, spårvägs- och tunnelbanefordon 
1998-2007 
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*Preliminära uppgifter 
OBS! Definitionen av så 
kallade klass 1-olyckor 
ändrades 2007, vilket 
kan förklara den del 
av minskningen. 

plankorsningsolyckor 
Korsningar mellan väg och järnväg 
i samma plan kallas plankorsningar. 
Antalet plankorsningar har de senaste 
åren minskat från mer än 16 000 till cirka 
8 500. Vid tågtrafikens huvudlinjer finns 
några hundra oskyddade korsningar 
kvar, och det dubbelspåriga nätet har i 
dag inga sådana korsningar alls. Under 
2007 byggdes 58 plankorsningar bort. 
Dessutom har skyddet för vägtrafiken 
förbättrats vid 40 plankorsningar. 

År 2007 inträffade 35 plankors
ningsolyckor i järnvägstrafik. Plan
korsningsolyckor inträffar även i 
spårvägssystemet. Antalet är dock 
mycket litet, under 2007 inträffade 
1 plankorsningsolycka i spårvägstrafik. 

Vid de olyckor som inträffade under 
2007 omkom 9 personer och lika många 
skadades allvarligt. I ingen av olyckorna 
med dödlig utgång har något fel kunnat 
påvisas i järnvägsanläggningen eller 
i järnvägstrafiken. 

Antalet plankorsningsolyckor har 
minskat varje år sedan 2004. Mätt 
som femårigt rullande medelvärde har 

utvecklingen dock varit oförändrad mel
lan 2006 och 2007. Diagram 35 

Barns och ungas säkerhet 
Påkörning, självmord och elolyckor vid 
klättring på fordon är de dominerande 
typerna av olyckor med dödlig utgång 
för barn och unga. Uppgifterna om 
antalet barn och unga som förolyckas 
eller skadas allvarligt i den spårburna 
trafiken är emellertid inte fullständiga. 
Detta gör det också svårt att bedöma 
utvecklingstendenserna. 

Under året dödades 8 barn och 
unga på Banverkets järnvägsnät, varav 
3 var konstaterade självmord. Antalet 
allvarligt skadade var 2. Motsvarande 
uppgifter för 2006 var 7 dödade och 
1 skadad. Uppgifter om antalet dödade 
och skadade barn på övriga delar av 
järnvägsnätet och inom spårvägs- och 
tunnelbanesystemen saknas. 

En viktig åtgärd för att minska 
antalet olyckor är att göra barn och 
unga medvetna om riskerna med att 
olovligt vistas i spåren, eller klättra upp 
på fordon. Banverkets skolinformatörer 
informerade under året cirka 25 000 
grundskoleelever om säkerhet inom 
järnvägen. Banverket deltog också med 

säkerhetsinformation på skolmässan 
i Stockholm. Mässan lockade 18 000 
besökare. Dessutom har omkring 500 
pedagoger fått information om tillgäng
ligt skolmaterial om säkerhet vid järn
vägen, och alla AV-centraler i Sverige 
har uppdaterats med detta material. 

Tillsammans med en rad andra 
myndigheter medverkar Banverket i det 
råd för barnsäkerhet som Räddningsver
ket inrättat som ett led i sitt uppdrag att 
samordna barnsäkerhetsarbetet i Sverige. 

olyckor med fordon I spår-
Buren trafIk 
Under 2007 inträffade enligt preliminära 
uppgifter 34 så kallade klass 1-olyckor 
med järnvägsfordon, det vill säga hän
delser som är anmälningspliktiga eller 
misstänks bero på säkerhetsrelaterade 
systemfel. Antalet olyckor av denna typ 
är mindre än 2006, vilket emellertid 
kan förklaras av att definitionen av klass 
1-olycka har ändrats under 2007. Den 
nedre skadekostnadsgränsen för att 
olyckor med enbart materiella skador 
ska räknas som klass 1 har höjts från 
10 000 euro till 150 000 euro. Trenden 
för olyckor med järnvägsfordon är 
emellertid fallande. 

”banverkets skolinformatörer informerade under året cirka
 
25 000 grundskoleelever om säkerhet inom järnvägen.”
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olyckor med fordon i spårvägs- 
och tunnelbanetrafik 
Spårvägstrafiken måste samsas med 
annan tätortstrafik, vilket kan leda till 
konflikter och olyckor. Den vanligaste 
olyckstypen är kollisioner mellan spår
vagnar och vägfordon, men även kol
lisioner mellan spårvagnar inträffar. På 
grund av låga hastigheter uppstår sällan 
personskador, men kostnaderna för 
materiella skador kan vara betydande. 

Inga olyckor med spårvägs- eller 
tunnelbanefordon inträffade under 
2007. Diagram 36. 

säkra järnvägstranspor
ter av farlIgt gods 
Cirka 2,5 miljoner ton farligt gods 
transporteras varje år på järnväg 
i Sverige. Ungefär sex gånger mer körs 
på väg. Transportsträckorna på järnväg 
är dock i regel betydligt längre, vilket 
innebär att cirka en tredjedel av allt 
transportarbete av farligt gods på land 
sker på järnväg. 

Mycket få allvarliga olyckor med 
farligt gods har inträffat i Sverige och 
något dödsfall har aldrig inträffat. 

Som olycka med farligt gods räknas 
händelser då det sker utsläpp i sam
band med olyckor med järnvägsfordon 
i rörelse. Det är dock mycket sällsynt 
att farliga ämnen läcker ut vid järn
vägsolyckor. 

Kemikalier eller andra farliga ämnen 
kan även läcka ut från vagnar som inte 
är i rörelse. Under 2007 inträffade 
11 oönskade händelser där farligt gods 
var inblandat. Vid 9 av dessa händelser 
förekom utsläpp. Vid 8 av utsläppstill
fällena läckte det från vagnar som stod 

uppställda, och vid 1 tillfälle läckte 
det från hydraulsystemet på en spår
riktningsmaskin. Dessa händelser anses 
vara avvikelser, och inte olyckor eller 
tillbud till olyckor med farligt gods. Ut
släppen skedde på grund av materialfel 
eller bristfällig hantering av kranar, 
ventiler och luckor på vagnarna. Vid 
2 tillfällen fanns det farligt gods i de 
vagnar som var inblandade i olyckor, 
men inget utsläpp förekom. 

Mätt som medelvärde över fem år 
minskade denna typ av oönskade hän
delser under året, från 24 under 2006 
till 19 under 2007. 

Järnvägsstyrelsen är tillsynsmyndig
het för transporter av farligt gods 
på järnväg och kontrollerar årligen 
100–150 vagnar avsedda för farligt 
gods. Det motsvarar 10–15 procent 
av den totala cisternvagnsparken 
som används i Sverige. Under 2007 
genomfördes 68 kontroller. Vid 16 fall 
uppmärksammades brister. 

År 2007 har Banverket tillsammans 
med Räddningsverket tagit fram en 
ny utgåva av skriften ”Säkra järnvägs
transporter av farligt gods”. Här beskrivs 
alla inblandade aktörers roller och 
ansvar. Skriften syftar till att öka 
kunskapen om riskerna med farligt 
gods. Den beskriver också hur riskerna 
hanteras i samhällsplaneringen och 
i samband med själva transporten. 

modernIserat regelverk 
fÖr trafIksäkerheten 
på järnväg 
Banverket avslutade 2007 arbetet 
med nya trafiksäkerhetsregler 
för järnvägen. Den så kallade 

trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) 
skickades på remiss, och över 800 
remissinstanser lämnade tillsammans 
cirka 2 000 synpunkter. Banverket 
har tagit fram det nya regelverket i 
samarbete med järnvägsbranschens 
operatörer och entreprenörer. Reglerna 
var från början avsedda att gälla på 
den del av järnvägen som förvaltas 
av Banverket. 

Behovet av ett enhetligt regelverk 
för hela järnvägen är emellertid stort. 
På en konkurrensutsatt marknad med 
ett stort antal järnvägsoperatörer och 
andra aktörer måste trafikreglerna 
vara gemensamma. Samtidigt pågår 
en harmonisering inom hela den 
europeiska järnvägssektorn, och den 
gränsöverskridande trafiken ökar. 
Det är också viktigt att reglerna 
beslutas och övervakas av en part som 
är oberoende i förhållande till markna
dens aktörer. Från den 1 juli 2007 har 
därför Järnvägsstyrelsen regeringens 
bemyndigande att meddela föreskrifter 
om trafiksäkerheten på den svenska 
järnvägen. 

Banverkets trafiksäkerhetsinstruktion 
överlämnades därför 2007 till Järnvägs
styrelsen, som underlag för de föreskrifter 
Järnvägsstyrelsen kommer att ge ut. 
Föreskrifterna kommer att till stor 
del bygga på det regelverk Banverket 
utarbetat, men de kommer att anpas
sas för att kunna gälla på alla svenska 
järnvägsnät. Branschorganisationen 
Tågoperatörerna och Banverket stödjer 
arbetet. Järnvägsstyrelsen planerar att 
ge ut de nya nationella trafiksäkerhets
reglerna 2008, och de ska träda i kraft 
under andra kvartalet 2009. 

Säkerhet – en grundförutsättning 
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Järnväg för en god miljö 

Järnvägstransportsystemets utveckling bedöms ha stor betydelse för möjligheterna att nå vissa av 

miljöpolitikens mål. Framför allt gäller det målen begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, god bebyggd 

miljö och ett rikt växt- och djurliv. samhällsutvecklingen är dock avgörande för järnvägssektorns 

möjlighet att bidra till måluppfyllelsen. För att nå de långsiktiga målen måste åtgärder genomföras  

i samtliga samhällssektorer. 

Begränsad mIljÖpåverkan 
Begränsad klimatpåverkan är det 
nationella miljökvalitetsmål där järn
vägssektorns bidrag är störst genom 
överflyttning av transporter från andra 
trafikslag till järnväg. Järnvägen är 
energisnål och orsakar mycket små 
utsläpp av koldioxid. Genom att öka 
järnvägens marknadsandel av det totala 
transportarbetet kan sektorn bidra till 
det nationella miljömålet. 

Utsläppen av koldioxid från transport
sektorn var cirka 20 miljoner ton kol
dioxidekvivalenter 2006, vilket motsvarar 
en tredjedel av de totala utsläppen av 
växthusgaser i Sverige. 

Vägtrafiken är den största enskilda 
källan till utsläpp av växthusgaser i 
Sverige och står för cirka 85 procent 
av transportsektorns utsläpp. Last
bilar svarar för cirka en tredjedel av 
vägtrafikens utsläpp. Utsläppen av 
koldioxid från inrikesflyg är ungefär en 
halv miljon ton, men klimatpåverkan 
är 2–3 gånger större på grund av ut
släppen av andra föroreningar på hög 

höjd. Järnvägstrafiken har minskat sina 
koldioxidutsläpp kraftigt sedan 1990 och 
utsläppen utgör endast en ytterst margi
nell del av transportsektorns utsläpp. 

Utsläppen från transporter i Sverige 
förväntas öka från 18,4 (1990) till 21,7 
miljoner ton CO2-ekvivalenter 2020, det 
vill säga en ökning med cirka 18 procent. 
I avvaktan på en global uppgörelse har 
EU åtagit sig att minska utsläppen av 
växthusgaser med minst 20 procent till 
2020, jämfört med 1990 års nivåer, men 
utvecklingen i transportsektorn går åt 
motsatt håll. 

En transport som utförs med järn
vägstrafik är nästan alltid betydligt mer 
energieffektiv än om den utförs med 
andra trafikslag. Detta innebär att varje 
transport som kan flyttas över från väg 
och flyg till järnväg utgör en betydande 
minskning av den enskilda transportens 
koldioxidutsläpp. 

Utsläppen från järnvägssektorn har 
haft en gynnsam utveckling sedan 1990 
med en minskning motsvarande cirka 
30 000 ton. År 2007 var utsläppen från 

den spårburna trafiken 68 100 ton. 
Utsläppen från byggande, drift och 
underhåll av järnvägsinfrastrukturen 
var cirka 34 000 ton. 

energianvändning inom järnvägen 
Energianvändningen inom järnvägen 
uppgår till 2,8 terawattimmar per år. Detta 
utgör ett par procent av den totala energi
användningen inom transportsektorn, 
som år 2006 var 126 terawattimmar. 

Driften av spårfordon står för cirka 
85 procent av energibehovet. Resterande 
15 procent går till drift av infrastruktu
ren. Energibehovet har ökat något under 
de senaste åren. Det beror dels på en 
ökad trafikmängd, dels på att energi
behovet inom infrastrukturen har ökat. 
De energibärare som används för drift 
av spårfordon består till största delen av 
elenergi. Elenergin kommer sedan 2003 
uteslutande från förnybara energikällor. 
År 2007 kom 99,3 procent från vatten
kraft och 0,7 procent från vindkraft. 

Fossila bränslen täcker cirka 15 procent 
av energibehovet inom järnvägssektorn. 

Järnväg för en god miljö 95 



Järnväg för en god miljö
 

 
 
 

  
 

    

 
      

 
       

 

 
 

 
    

 
 

 
    

 
  

  

 
  

 
    

     
    

 
    

     
 

    

 
 

 

 
 

   
 

  
      

 
      

  
  

    
    

 

   

      

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

energianvändning per personkilometer1 

persontransporter, kWh per person-km 

Bil 0,33 

Buss 0,132 

inrikesflyg 0,66 

tåg 0,103 

1 uppgifterna är i huvudsak hämtade ur ”energianvändning i transportsektorn, ivA” 
2 vti Meddelande 718 
3 Banverket Miljödata 

koldioxidutsläpp per personkilometer 

persontransporter, gram koldioxid per person-km 

Bil 110 

Buss 15 

inrikesflyg 171 

tåg <0,01 

4 enligt inköpt elmix 

energianvändning per tonkilometer 

godstransporter, kWh per ton-km 

lastbil 0,52 

sjöfart 0,08 

Flyg 3,27 

tåg 0,04 

koldioxidutsläpp per tonkilometer  

godstransporter, gram koldioxid per ton-km 

lastbil 130 

sjöfart 21 

Flyg 540 000 

tåg <0,01 

energieffektivisering inom järnvägs
sektorn 
Inom sektorn pågår kartläggning och 
genomförande av åtgärder för energi
effektivisering av fordon. Projektet 
Gröna tåget syftar till att utveckla nästa 
generation snabbtåg för svenskt klimat 
och för svenska krav i övrigt. De nya 
tågen ska bland annat ha förbättrad 
miljöprestanda (buller och energi
förbrukning). 

Sektorn arbetar på flera sätt med 
att minska energiförbrukningen på 
fordon. Genom till exempel installation 
av energimätare, användning av Drive 
Style Manager och införande av system 
för smart uppställning vid stationer, 
minskar energiåtgången på både nya 
och gamla fordon. 

strategi för effektivare energianvänd
ning och transporter 
Under året har Banverket tillsam
mans med Energimyndigheten, 
Luftfartsstyrelsen, Naturvårdsverket, 

Sjöfartsverket och Vägverket utvecklat 
en strategi för effektivare energi
användning och transporter (EET
strategin). Uppdraget ingick i Miljö
målsrådets fördjupade utvärdering av 
samtliga miljömål. EET-strategin är 
en av tre åtgärdsstrategier för att nå 
de nationella miljömålen. I strategin 
presenteras ett 50-tal förslag på nya 
eller förändrade styrmedel som krävs 
för att uppnå miljömålen om klimat, 
försurning, övergödning, frisk luft och 
en god bebyggd miljö. Strategin ska 
också bidra till att nå de transport
och energipolitiska målen. 

god BeByggd mIljÖ 
– delmål Buller 
Delmålet för buller inom miljökvali
tetsmålet god bebyggd miljö och tillika 
etappmålet i transportpolitiken, att 
bullerstörningar över riktvärdena ska 
ha minskat med fem procent mellan 
1998 och 2010, har redan med marginal 
uppfyllts av Banverket. 

kartläggning av antal bullerexponerade 
Under 2007 har Banverket tillsammans 
med A-Train och SL kartlagt bullret 
längs landets mest trafikerade järnvägs
sträckor. 

Kartläggningen omfattar cirka 31 
mil järnväg. Alla inventerade sträckor 
har två eller flera spår. Inventeringen 
omfattar därmed cirka 17 procent av 
den dubbel- eller flerspåriga järnvägen 
i landet. 

Kartläggningen är gjord enligt de krav 
som ställs på Banverket i förordningen 
om omgivningsbuller. I förordningen 
ställs krav på att Vägverket, Banverket, 
Luftfartsverket och kommuner med 
mer än 250 000 invånare ska kartlägga 
buller och upprätta åtgärdsprogram. 
Sedan 2002 finns ett EG-direktiv om 
bedömning och hantering av mgivnings
buller. Kraven i direktivet har införts 
i förordningen om omgivningsbuller. 
Med omgivningsbuller avses buller 
från vägar, järnvägar, flygplatser och 
industriell verksamhet. 

TAbell 8 

antal bullerexponerade personer längs sveriges mest 
trafikerade järnvägssträckor 

55-59 dBa 60-64 dBa 65-69 dBa 70-74 dBa >75 dBa 

39 000 17 000 4 200 1 100 100 

källa: Banverket. 
uppgifterna avser leq24h 2m över mark utomhus vid bostadens mest exponerade fasad 
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Kartläggningarna har utförts vid de 
mest trafikerade delarna av Västra 
stambanan, Södra stambanan, Ostkust
banan och Mälarbanan. Beräkningar 
har även genomförts längs Kontinental
banan och Arlandabanan samt delar av 
Roslagsbanan. 

Bullerkartläggningen visar att längs 
de aktuella järnvägssträckorna expone
ras sammanlagt cirka 61 100 personer 
för ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA 
utomhus vid bostadens mest exponerade 
fasad. Vid tidigare beräkningar har 
Banverket uppskattat att cirka 500 000 
personer i hela landet exponeras för 
ekvivalenta ljudnivåer högre än 55 dBA 
utomhus. Det visar att kartläggningen till 
följd av förordningen om omgivnings
buller enbart täcker en mindre del av de 
totala problemen. 

Banverket ska upprätta och senast 
i juni 2008 fastställa ett åtgärdsprogram 
för de bansträckor som trafikeras av mer 
än 60 000 fordon per år. Ett förslag till 
åtgärdsprogram och samråd runt detta 
planeras till våren 2008. 

åtgärder på fordon 
Krav på högsta tillåtna bullernivåer 
från nya fordon har beslutats på EU
nivå. Kraven definieras i tekniska 
specifikationer för driftskompabilitet 
(TSD) enligt direktiv 96/48/EG 
för höghastighetståg, och direktiv 
2001/16/EG för konventionella tåg. 
Kraven för konventionella tåg började 
tillämpas i juni 2006. Kraven kommer 

att innebära tystare tåg i framtiden. När 
alla järnvägsfordon är utbytta kommer 
ljudnivåerna från varje enskild tågpas
sage att minska med upp till 8–10 dBA 
jämfört med dagens nivåer. 

Nya persontåg har generellt lägre 
bullernivå, även om fordonen upp
handlats före 2007. De nya pendeltågen 
(X60) har generellt minst 3–4 dBA och 
upp till 8 dBA lägre bullernivå än de 
äldre typerna (X1 och X10). 

I SL:s trafik ersätts successivt äldre 
X1-fordon med den nya motorvagnen 
X60. Alla X1-fordon planeras vara tagna 
ur trafik under 2008. 

År 1998 påbörjades introduktionen 
av nya tunnelbanevagnar. De nya C20
tågen är 4–8 dB tystare än den äldre 
typen (CX). De nya vagnarna infördes 
under perioden 1998–2006. Vid 
årsskiftet 2006/07 utgjordes tunnel
banetrafiken av 271 C20-vagnar och 
264 CX-vagnar. 

När det gäller buller från järnvägs
fordon är det stora problemet den 
befintliga fordonsflottan och dess långa 
livslängd. Befintliga konventionella tåg 
som godkänts för trafikering före juni 
2006 omfattas av EU:s krav enbart vid 
ombyggnader som kräver nytt godkän
nande av Järnvägsstyrelsen. Med tanke 
på att järnvägsfordon har en lång 
livslängd är det nödvändigt att vidta 
åtgärder på befintliga fordon, särskilt 
godsvagnar, för att få till stånd en 
avsevärd minskning av bullernivåerna 
inom rimlig tid. 

Det har på Europanivå bedömts som 
mycket viktigt att få till ett utbytes
program för bromssystemen på den 
befintliga godsvagnsflottan. Den 
internationella järnvägsunionen, UIC, har 
identifierat att utbyte av bromsblock på 
godsvagnar är en av de mest kostnads
effektiva åtgärderna för att minska bullret 
från järnvägssektorn. På EU-nivå har 
man uppskattat att enbart utrangering av 
gamla vagnar och introduktion av nya 
vagnar som är 10 dBA tystare, kommer 
att leda till att de ekvivalenta ljudnivå
erna reduceras med i genomsnitt mindre 
än 3 dBA på 20 år. 

Under 2007 har det pågått utred
ningar om kostnader, former och 
möjligheter för subventioner genom 
statsstöd, antingen på nationell nivå 
eller på EU-nivå. 

Som en del i utredningarna genom
förde EU-kommissionen under 2007 
en särskild offentlig konsultation 
för att identifiera vilka åtgärder och 
styrmedel som krävs för att komma 
vidare med uppgiften att minska 
bullret från befintliga godsvagnar. 
EU-kommissionen förväntas ta ställning 
till olika förslag till styrmedel under 
våren 2008. 

Green Cargo har under året testat 
komposit-bromsblock under vinterför
hållanden. I ”Stålpilen” mellan Luleå och 
Borlänge har 15 vagnar utrustats med 
olika typer av kompositblock. Proven 
har visat att denna typ av block uppfyl
ler bullerkraven, men sliter mer på 

Järnväg för en god miljö 97 



Järnväg för en god miljö
 

 
 
 

  
 
 

    
 

    
 
 

  
  

     

      
     

 
 

 

 
 

 
     

 

  
   
   

 

 
 

 
 

     

 

 
 

 

          ”banverket arbetar inom flera områden för att nå delmålen 
i målet giftfri miljö.” 

hjulen än konventionella bromsblock. 
Ytterligare prov planeras. 

gIftfrI mIljÖ 
I samband med nybyggnation samt drift 
och underhåll av järnvägsnätet används 
olika material, komponenter och kemiska 
produkter som kan påverka miljön. 
Banverket arbetar inom flera områden 
för att nå delmålen i målet giftfri miljö. 
Granskning av kemikalier, miljösäkring 
av materialförsörjning och avfallshante
ring är några exempel. 

strategi för giftfria och resurssnåla 
kretslopp 
Banverket har under året deltagit 
i Naturvårdsverkets arbete med att ta 
fram en strategi för giftfria och resurs
snåla kretslopp. Strategin är en av tre 
åtgärdsstrategier för att nå de nationella 
miljömålen. Strategin syftar till att 
åstadkomma en effektiv användning 
av naturresurser och material samt 
minskad miljöpåverkan från produktion 
och konsumtion av varor och tjänster 
i ett livscykelperspektiv. Bygg- och 
anläggningssektorn och livsmedels
sektorn pekas ut som sektorer där det är 
särskilt viktigt att minska miljöpåverkan. 
Strategin för giftfria och resurssnåla 
kretslopp inkluderar miljöpåverkan i ett 
livscykelperspektiv. För järnvägssektorn 
innebär detta åtgärder kopplade till 
byggnation samt drift- och underhåll 
av järnväg, exempelvis sektorns använd
ning av material och kemikalier. 

miljövarudeklarerade transporter 
Botniabanan AB driver tillsammans 
med Banverket ett utvecklingsprojekt 
för att ta fram en miljövarudeklaration 
enligt ISO-standard för järnvägsinfra
struktur och järnvägstransporter. Syftet 
med en miljövarudeklaration är att re
dovisa och sammanfatta miljöpåverkan 
från både järnvägsinfrastruktur och 
järnvägstransporter. Informationen 

i deklarationen ska kunna användas för 
att kommunicera med resenärer, gods
transportköpare och beslutsfattare om 
en viss transporttjänsts miljöpåverkan. 

Botniabanans vision är att en fram
tida tågbiljett exempelvis ska innehålla 
uppgifter om resans totala koldioxidut
släpp. I de totala koldioxidutsläppen kan 
utsläppen från själva trafikeringen ingå, 
men också utsläpp från infrastrukturen. 
Andra faktorer som kan beskrivas i en 
miljövarudeklaration är exempelvis 
resursförbrukning samt markanvänd
ningsaspekter såsom barriäreffekter och 
fragmentering. 

En miljövarudeklaration kan också 
ge underlag för jämförelser mellan olika 
transportslag, och för att hitta förbätt
ringspotentialer inom det egna systemet. 
Projektet har under året arrangerat se
minarier med bland annat Bombardier, 
Linköpings universitet, SJ, Green Cargo, 
Järnvägsforum och miljöstyrningsrådet. 

förslag om förbud för kreosot 
Det finns i dag cirka 8 miljoner kreosot
impregnerade träsliprar i järnvägsan
läggningen som Banverket förvaltar, och 
ytterligare cirka 1,5 miljoner om man 
räknar in andra infrastrukturförvaltare. 
På ungefär 40 procent av järnvägsnätet 
används träsliprar. 

Kemikalieinspektionen rekommen
derade under 2007 EU-kommissionen 
att lägga fram ett förslag om förbud 
för kreosot som verksamt ämne i trä
skyddsmedel inom EU. Banverket har 
till Kemikalieinspektionen, Miljödepar
tementet, Näringsdepartementet och 
EU-kommissionen redovisat vilka kon
sekvenser ett eventuellt kreosotförbud 
skulle få för järnvägssektorn. 

Konsekvenserna av ett förbud skulle 
bli störst för underhållet på lågtrafike
rade banor, där medlen för underhåll 
är begränsade. På dessa banor är det på 
kort eller medellång sikt ekonomiskt 
orealistiskt att ersätta träsliprarna med 

betongsliprar. För att klara underhållet 
på lågtrafikerade banor behöver därför 
en alternativ sliper med träsliperns 
egenskaper utvecklas. Någon sådan pro
dukt finns dock i dagsläget inte att tillgå 
på marknaden. Banverket har påbörjat 
en förstudie för att samla in erfarenheter 
av alternativ till kreosotslipern. Detta 
sker i samarbete med UIC (Internatio
nella järnvägsunionen). 

partikelspridning 
Banverket har under senare år arbetat 
intensivt med att bygga upp kunskap 
kring partikelspridning från järnvägs
trafik. Utifrån dagens kunskap drar 
Banverket slutsatsen att höga partikel
halter i utomhusluft inte är ett problem 
vid normal järnvägsverksamhet. Det 
kan dock vara ett problem där frekvent 
inbromsning sker i stängda miljöer 
med dålig luftomsättning, exempelvis 
på stationer under mark. Banverket 
finansierar två olika forskningsprojekt 
inom området. Det ena projektet har 
som syfte att öka kunskapen om hälso
effekter av kortvarig vistelse i miljöer 
med högre partikelhalter. Det andra har 
som syfte att ta fram emissionsfaktorer 
för partikelspridning från järnvägstrafik. 

Preliminära resultat visar att den 
akuta effekten av exponering i tunnel
banemiljö inte är lika uttalad som 
tidigare studier kunnat påvisa efter mot
svarande exponering i vägtunnelmiljö. 

Banverket har knutit en referens
grupp till forskningsprojekten. Bland 
annat ingår Socialstyrelsen, Arbetsmiljö
verket, SL, Bombardier och SJ. 

förorenade områden 
Banverket arbetar långsiktigt med att 
minska antalet förorenade områden 
i enlighet med miljöpolitikens mål för 
förorenade områden. Målet innebär att 
områden som utgör en stor eller mycket 
stor risk ska vara undersökta och vid 
behov efterbehandlade till 2050. 
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Enligt nuvarande bedömning ansvarar 
Banverket för cirka 1 000 sådana områ
den. I dagsläget har Banverket inventerat 
över 90 procent av alla identifierade 
förorenade områden med avseende på 
punktkällor. 

Inom järnvägsområdena har många 
olika typer av verksamheter pågått 
under många år, i vissa fall ända från 
1800-talet. Verksamheterna berör allt 
från impregnering och gastillverkning 
till verkstadsarbeten och petroleumhan
tering. I flera fall har dessa verksamheter 
genererat utsläpp av föroreningar till 
mark och vatten. Föroreningar kan fö
rekomma i banvallar och på bangårdar, 
men även inom områden där det inte 
finns några spår. De vanligaste förore
ningarna är metaller, petroleumproduk
ter och aromatiska kolväten (PAH). 

En stor del av järnvägsnätet är dess
utom diffust förorenad till en nivå som 
inte utgör någon risk för människors 
hälsa eller för miljön. I samband med 
schaktning, fastighetsöverlåtelse eller 
förändrad markanvändning kan dock 
även dessa områden utgöra en risk och 
behöver därför utredas i dessa fall. 

Ett rimligt antagande är att liknande 
förhållanden råder inom de järnvägs
områden och fastigheter som inte 
förvaltas av Banverket. I dagsläget finns 
dock ingen samlad bild av den övriga 
järnvägssektorns situation när det gäller 
föroreningar eller risken för människors 
hälsa eller för miljön. 

Under 2007 har några större impreg
neringsplatser åtgärdats: Krylbo, Nässjö, 
Hässleholm och Katrineholm. 

ett rIkt väXt- och djurlIv 
Järnvägar påverkar naturmiljön på en 
rad olika sätt och bidrar därmed till 
miljökvalitetsmålet om ett rikt växt- och 
djurliv. Flera projekt pågår som studerar 
hur järnvägar påverkar natur- och kul
turmiljövärden, hur detta kan beaktas 
i planeringsprocessen och hur den 
nuvarande situationen kan förbättras. 

Järnvägar kan ha en rad olika effekter 
på naturmiljön trots att det arealmäs
siga ingreppet i ett större perspektiv är 
relativt begränsat. Den påverkan som 
uppstår och de åtgärder som aktualiseras 
är likartade för väg- och järnvägsinfra
strukturen, men järnvägen ställer högre 

krav på den geometriska utformningen, 
vilket leder till mindre anpassningsmöj
ligheter. Järnvägens direkta negativa 
påverkan på naturmiljön kan delas in 
i biotopförluster, barriäreffekter, vilt
olyckor och störningseffekter. Järnvägen 
kan också ha en positiv påverkan på 
naturmiljön genom att järnvägsområdet 
i sig kan utgöra livsmiljöer och fungera 
som spridningskorridor för olika arter. 

järnvägens påverkan på naturmiljön 
kvantifieras 
Den mest påtagliga effekten av en 
järnvägsdragning uppstår när mark tas 
i anspråk för järnvägsanläggningen och 
de växter och djur som tidigare funnits 
i området försvinner. Den yta som 
befintliga järnvägar har tagit i anspråk är 
cirka 40 000 hektar. 

Under 2007 avslutades forsknings
projektet ”Kvantifiering av järnvägens 
påverkan på naturmiljön med hjälp av 
GIS-metodik”. Projektet har anpassat 
ett tidigare utvecklat index för vägars 
påverkan på naturmiljön till att också 
kunna användas på järnvägar. Det är ett 
samlat index för intrångs-, barriär- och 
störningseffekter som ska kunna använ
das vid jämförelse av olika alternativ 
i planeringsprocessen. 

påkörda djur längs järnvägen 
Enligt Banverkets statistik sker 
årligen i storleksordningen 3 000 djur
påkörningar längs järnvägen i Sverige. 
Djurpåkörningar på järnvägen är inte 
något trafiksäkerhetsproblem, men 

innebär kostnader för Banverket och 
järnvägsföretagen i form av skador på 
fordon, förseningar, felavhjälpning samt 
ersättning till djurägare. Till detta kan 
de etiska aspekterna på skadade djurs 
lidande läggas. 

Under 2007 påbörjade Naturhisto
riska riksmuseet med hjälp av Banverket 
en genomgripande analys av den 
statistik som finns över påkörningar 
av statens vilt (med fokus på havs- och 
kungsörn). Målet är dels att få bättre 
kunskap om problemets omfattning, 
dels att ta fram ett underlag för effektiva 
åtgärder där behovet är som störst. 

Vid påkörning av ren och klövvilt 
finns risk för sekundära djurolyckor där 
rovdjur blir påkörda när de lockas till 
banvallen för att äta andra påkörda djur. 
Det är framför allt vid dessa sekundära 
djurolyckor som djurpåkörningar är 
en miljöaspekt. Rovdjurstammarna har 
i regel glesa populationer, vilket kan 
innebära att förluster av ett fåtal djur 
kan ha en stor effekt. 

Både havs- och kungsörn är djur
arter som finns på Sveriges officiella 
”rödlista” som innehåller de arter som 
bedöms löpa risk att försvinna från 
landet. Av de havsörnar som kommer 
in till Naturhistoriska riksmuseet har 
den andel som dödats av tåg ökat stadigt 
under den senaste tioårsperioden. Kol
lision med tåg är den vanligaste döds
orsaken för de inlämnade havsörnarna. 
Även Banverkets egen statistik visar på 
en ökning av antalet påkörda örnar de 
senaste åren. 
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Framtidens tåg liknar inte gårdagens. genom nya tekniksprång 

kan järnvägens effektivitet och attraktionskraft öka. den långvariga 

traditionen av järnvägsindustri i sverige tillsammans med den 

forskning som bedrivs på universitet och högskolor lägger goda 

grunder för en fortsatt utveckling. 

Svensk järnvägsforskning 
och industri i framkant 
svensk järnvägsforsknIng 
Fram till det att dåvarande SJ delades 
upp i Banverket och ett järnvägsbolag 
1988, var svensk järnvägsforskning 
liktydig med den samverkan som fanns 
mellan SJ och industrin i form av ASEA 
(ABB). Forskningen var tillämpad, 
men hade också starka inslag av mer 
grundläggande karaktär. Forskning 
kring mjuka boggier och korglutning 
i samband med utvecklingen av det som 
kom att bli X2000, är exempel på detta. 

kth skapar kritisk massa i forskningen 
På de svenska tekniska högskolorna 
hade järnvägsforskningen fram till den
na tidpunkt varit tämligen begränsad. 

Men kring 1990 påbörjades på initiativ 
av SJ och ABB en verksamhet på KTH. 
Sedan 1996 är KTH Järnvägsgruppen ett 
forskningscentrum med basfinansiering 
från flera av järnvägssektorns aktörer. 

KTH Järnvägsgruppen täcker ett brett 
forskningsfält. Inom gruppen bedrivs 
forskning kring bland annat fordons
teknik, tågtrafikplanering, infrastruktur 
och elektroteknik. I flera projekt har 
KTH studerat hur järnvägssystemets 
effektivitet kan ökas genom både 
ökad attraktivitet och lägre kostnader. 
Projekten har genererat resultat 
som snabbt plockats upp av olika 
användare. Det mest kända exemplet är 
utvecklingen av Regina-tåget. Ett annat 

exempel är utvecklingen av ett koncept 
till ett så kallat duo-lok som kan drivas 
av både el och diesel, och som därmed 
kan effektivisera godstransporterna på 
järnväg. KTH:s forskningsresultat har 
även använts för att utforma tågtrafiken 
i Mälardalen. 

järnvägsteknik för effektivare underhåll 
I slutet av 1980-talet hade forskning 
i järnvägsmekanik också fått fotfäste 
vid Chalmers. Med start 1995 fick man 
av NUTEK möjligheten att skapa ett 
nationellt kompetenscentrum i järnvägs
mekanik – CHARMEC. 

Verksamheten finansieras genom 
långsiktiga avtal mellan högskolan, 

Svensk järnvägsforskning 
och industri i framkant 101 



 
 

 

 

 

 

  
 
 

 
    

 
 

 
 

 
 

      
 

 
 

 
 

 
 

 
     

      
 

  

  
 

    
 

 
 

 
  

 
 

     
 

      
    

 
 

     
 

    
 
 
 

    

    
 

   
 

     
 

 

     

 
 

 
   

 
 
 
 

 
     

  

 
  

   
  

 

 
        

”I Sverige finns sedan många år en tillverkande järnvägs
industri som har bidragit till utveckling av tåget som 
transportmedel.” 

Banverket och ett tiotal industriparter. 
Inom CHARMEC pågår för närvarande 
ett 25-tal forskningsprojekt inom om
rådena samverkan tåg/spår, vibrationer 
och buller, material och underhåll samt 
system för övervakning och drift. Man 
är, eller har varit, engagerad i ett tiotal 
EU-projekt och har utexaminerat drygt 
25 doktorer i järnvägmekanik. Resultatet 
från forskningen inom CHARMEC har 
bland annat använts i samband med 

▪	 uppgraderingen av spår från 22,5 till 
25 tons axellast (från 25 till 30 ton på 
Malmbanan), 

▪	 nya specifikationer på sliprar för 35 
tons axellast, 

▪	 Banverkets arbete med nya 
larmgränser för hjulskador (det vill 
säga de lastnivåer som inte ska över
skridas för att undvika rälsbrott), 

▪	 utveckling av nya godsvagnshjul för 
25 tons och 30 tons axellast. 

Järnvägsteknisk forskning bedrivs 
även vid Luleå Tekniska Universitet. 
Verksamheten vid universitets enhet 
Järnvägstekniskt Centrum är fokuserad 
mot tunga transporter och underhåll 
av järnvägssystem, vilket bland annat 
beror på närheten till Malmbanan. 

Forskningsområdets övergripande 
syfte är att effektivisera underhållet 
med beaktande av anläggningarnas 
långsiktiga värde. Ny teknik och nya 
arbetssätt kombineras med en behovs
bild som varierar över tiden. Syftet är 
att kunna upprätthålla anläggningens 
funktion på en nivå som motsvarar 
kundernas krav. 

forskningsfältet breddas 
I och med att Banverket fick ett 
sektorsansvar för järnvägens utveckling 
1998 har nya forskningsområden 
tillkommit utöver den traditionellt 

bantekniska. ”Hela resan”, sam
modalitet och järnvägens roll i ett 
uthålligt samhälle är exempel på sådana 
områden. Detta har också betytt att nya 
forskningsmiljöer har kommit i fråga 
för forskningsuppdrag. Viktiga miljöer 
som utför forskningsuppdrag åt Ban
verket är bland annat Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI), Lunds 
Tekniska Högskola och transport- och 
logistikforskningsinstitutet TFK. 

VTI är internationellt ledande inom 
forskning som rör samhällsekonomi, 
upphandlingsformer, prissättning och 
finansiering av infrastruktur. Resultat 
från VTI:s forskning har använts som 
underlag till de banavgifter som järn
vägsföretagen betalar för att använda 
Banverkets spår. 

VTI har också blivit en stark miljö för 
forskning om hur traditionell järnväg 
kan kopplas ihop med spårvagnssystem. 
Så kallade duo-spårvagnar, som kan 
köras både på spårvagnsnätet och det 
ordinarie järnvägsnätet kan bidra till en 
effektivare kollektivtrafik. Näraliggande 
städer kan integreras och resor kan ske 
med färre byten. Med stöd av Banverket 
och Alstom har VTI genomfört prov 
med en duo-spårvagn i bland annat 
Norrköping och Linköping. 

järnvägsIndustrIn – en 
svensk framtIdsBransch 
Överallt i världen pågår diskussioner 
om hur ökade transportbehov till följd 
av global handel och befolkningstillväxt 
ska lösas på ett effektivt och långsiktigt 
hållbart sätt. En lösning består av järn
vägar, spårvägar och andra spårburna 
trafiksystem. Förutsättningarna finns 
för att transportsystemens omställning 
världen över kommer att drivas av 
teknik som utvecklas och tillverkas 
i Sverige. 

I Sverige finns sedan många år en 
tillverkande järnvägsindustri som har 
bidragit till utveckling av tåget som 
transportmedel. Bombardiers (f.d. ABB) 
utveckling av tåg och signalsystem är 
den mest betydande industrin med 
avseende på omsättning och antal 
anställda. Företaget fick under 2007 en 
order på 40 höghastighetståg från Kina. 
Tågen, som bygger på Reginakonceptet, 
utvecklas i Sverige, och drivsystemen 
tillverkas vid företagets produktions
enhet i Västerås. Bombardiers utvecklar 
även trafikledningssystemet ERTMS. 
Utvecklingen sker vid företagets 
enheter i Stockholm och Hässleholm. 

Men det finns flera tillverkande före
tag i Sverige. Några exempel: Kockums 
Industrier i Malmö tillverkar godsvagnar, 
Buffers monterar järnvägsbuffertar, 
Dellner Couplers i Falun tillverkar kopp
lingar och SAFT i Oskarshamn tillverkar 
batterier. Dessa företag har många under
leverantörer, och det finns också många 
företag som sysslar med IT-system till tåg 
och signalsystem. 

Enligt en enkät som genomförts av 
Swedtrain omsatte tillverkningen av 
tåg och tillhörande materiel i Sverige 
4,3 miljarder kronor 2006, varav 3,5 
miljarder var export. Tillverkningen 
sysselsatte cirka 2 500 personer. Till 
dessa siffror ska läggas alla de företag 
som är underleverantörer och som inte 
ingick i undersökningen. 

samverkan – en fÖrut
sättnIng fÖr fortsatt 
utvecklIng 
Det samarbete som historiskt fanns 
mellan dåvarande SJ och ASEA har 
i dag ersatts av ett antal järnvägs
forskningscentrum som finansieras av 
myndigheter, industri och operatörer. 
Dessa centrum har framgångsrikt 
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bedrivit både grund- och tillämpad 
forskning. En bidragande orsak till 
framgången är närvaron av en svensk
baserad järnvägsindustri. 

Ett exempel på hur forskningsresultat 
kunnat tas till vara och vidareutvecklas 
i järnvägsindustrin är utvecklingen av 
regionaltåget Regina. I slutet av 1990
talet fanns det i Sverige en del nya och 
upprustade banor och flera var på gång. 
Problemet var att det inte fanns lämpliga 
fordon, speciellt inte för regionaltrafik. 
Vid KTH studerade man vid denna tid 
hur den breda svenska lastprofilen skulle 
kunna utnyttjas genom bredare tåg, och 
därmed minska kostnaderna och bidra 
till högre lönsamhet. Utvecklingen ledde 
fram till Regina-tåget vars kännetecken 
är den bredare vagnkorgen. Tåget, som 
tillverkas av Bombardier, går i trafik 
i olika regionala trafiksystem från Kiruna 
till Helsingborg. 

gröna tåget 
Ett mer aktuellt exempel på forsk
ningssamverkan mellan industrin, 
akademin och Banverket är projektet 
Gröna tåget. 

Efterfrågan på snabba och effektiva 
transporter på järnväg är i dag mycket 
hög, och kan förväntas öka. Med snab
bare tåg kan restiderna minska, och 
om nya snabba persontåg kan gå på 
särskilda höghastighetsbanor kan gods
transporterna samtidigt effektiviseras. 

Ett framtida höghastighetståg i Sve
rige måste därför kunna fungera både på 
höghastighetsbanor med blandad trafik 
och på särskilda höghastighetsbanor 
som bara ska trafikeras med snabbtåg 
och regional trafik. 

Tillsammans med VTI, KTH järn
vägsgruppen och Bombardier driver 
Banverket sedan 2006 utvecklingen av 
det nya svenska höghastighetståget. 

Det ”gröna” i Gröna tåget handlar om att 
fordonet ska vara energieffektivt, ha låga 
bulleremissioner, vara spårvänligt och 
i hög grad återvinningsbart. Ett resultat 
av forskningsprogrammet kommer att 
bli en kravspecifikation som kan använ
das vid framtida upphandlingar. Ett syfte 
med projektet är också att vidmakthålla 
svensk kompetens inom området. 

Ett antal prov med ett modifierat 
Regina-tåg har utförts i syfte att testa 
nya tekniska konstruktioner, bland 
annat en ny typ boggi. Högfartstester 
genomfördes sommaren 2007 mellan 
Skövde och Töreboda och mellan 
Enköping och Västerås. 
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januarI 
Stormen Per orsakade stora problem med punktligheten i de 
södra och västra delarna av landet. Banverket noterade det 
högsta månadsvärdet för förseningar på mer än tio år. 

SL förändrade biljettsystemet, och priset för enkelbiljetter 
höjdes den 29 januari. Anledningen var att stimulera till att 
köpa biljetten i förväg. Under första kvartalet 2007 införde SL 
även möjligheten att betala resan med mobiltelefon, och den 
1 april infördes ett zonsystem med tre zoner för enkelbiljetter. 

feBruarI 
Snöstormar i Skåne orsakade omfattande förseningar och 
inställda tåg. 

Den nybyggda banan förbi rasområdet i Småröd på Bohus
banan öppnades för trafik. Den nya banvallen vilar på solitt  
berg och orörd lerslänt. 

mars 
Green Cargo och Railion presenterade ett så kallat letter 
of intent om avsikten att bilda ett gemensamt bolag för 
godstrafik mellan Sverige och Tyskland. Railion Scandinavia 
kommer inledningsvis att köra cirka 300 godståg i veckan.  

aprIl 
Genom en ny paragraf i järnvägsförordningen blev det  
den  1  april  möjligt  för  järnvägsföretag  att  utföra  och 
organisera  nattågs- och  chartertrafik  på  kommersiella 
villkor. 

Banverket förklarade spåren genom centrala Stockholm 
överbelastade i rusningstid. Beslutet gäller för tidtabellen 
från januari 2008 och berör järnvägsspåren från Jakobs
berg och från Skavstaby norr om Upplands Väsby, genom 
centrala Stockholm, mot Älvsjö och Flemingsberg. 

I Frankrike sattes hastighetsrekord på järnväg när ett  
specialbyggt  TGV-tåg uppnådde 574,8 km/tim på banan 
mellan Strasbourg och Paris. 

Banverket och norska Jernbaneverket skrev under ett  
samarbetsavtal  om  upphandling  av  teknisk  utrustning 
i  fordon  för  framtidens  trafikledningssystem  ERTMS 
(European  Railway  Traffic  Management  System). 

Regeringen avsatte i vårbudgeten ytterligare 125 miljo
ner kronor till underhåll och investeringar i Stockholm 
och Mälardalen. 

 Den 25 april kulminerade Samverkansövning 2007 
(SAMÖ07) när en fiktiv bomb briserade på ett pendeltåg 
nära Stockholms central. Övningen var ett sätt att  testa 
bland annat myndigheters och järnvägsföretags rutiner 
för krishantering. 
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maj 
Den 2 maj gick det officiella startskottet för Vägverkets och 
Banverkets samarbetsprojekt ”BanaVäg i Väst” på sträckan 
Agnesberg–Älvängen. 

Från och med 15 maj blev det möjligt att resa biljettlöst på 
alla SJ:s avgångar. 

Regeringen gav Banverket klartecken att bygga Citybanan. 
Trafikstarten på den nya banan genom Stockholm är 
beräknad till 2017. 

junI 
Den 1 juni införlivades det andra järnvägspaketet i den 
svenska järnvägslagen. Nyheter är bland annat att järn
vägsföretag och infrastrukturförvaltare ska ha ett säker
hetsstyrningssystem. Järnvägslagen innehåller också för
enklingar för fristående järnvägsnät och för företag som 
endast transporterar eget gods på eget spår. 

Blekinge kustbana nyinvigdes efter det att elektrifieringen 
blivit klar. Arbetet startade i juni 2005 och persontågtrafi
ken ersattes då av bussar. 

Två strukturaffärer genomfördes i sektorn. Investmentbola
get Ratos köpte statliga EuroMaint, och Kockums Industrier 
köpte SweMaint. Båda bolagen ägdes tidigare av det stat
liga Swedcarrier. 

Rikstrafikens avtal med SJ AB om tågtrafik på sträckan 
Örebro–Mjölby upphörde. Från och med 17 juni ingår 
sträckan i Rikstrafikens samverkansavtal med Tåg 
i Bergslagen och tågen körs av Tågkompaniet AB. 

Tågkompaniet AB körde sin sista tur på Mittlinjen mellan 
Sundsvall och Östersund. Trafiken togs över av Veolia Trans
port AB som vunnit upphandlingen om trafiken på den utö
kade sträckan Sundsvall–Trondheim för de kommande fem 
åren. 

DSB First vann upphandlingen om Öresundstågtrafiken 
från 2009 till och med 2015. Upphandlingen var den dittills 
största i Skandinavien. DSB First är ett samarbete mellan 
danska DSB och brittiska First Group. Tillsammans kommer 
de att köra trafiken med Öresundståg från Helsingör, Köpen
hamn och Kastrup i väster till Malmö, Ängelholm, Kristian
stad och Karlskrona i öster. 

Danmarks och Tysklands transportministrar kom överens 
om ett avtal om en fast förbindelse över Fehmarn Bält. 
Första spadtaget planeras till 2012 och bron väntas stå klar 
2018. 

Ett flertal instanser lämnade inriktningsunderlag till reger
ingens kommande proposition om den långsiktiga infra
strukturplaneringen för perioden 2010–2019. Banverket 
lämnade i juni även förslag till en revidering av framtids
planen, det vill säga den långsiktiga planen för banhållning 
2004–2015. 

julI 
Regeringen beslutade att bilda en ny trafikinspektions
myndighet med ett övergripande ansvar för trafiksäkerhe
ten – Transportinspektionen. En särskild utredare ska 
förbereda och genomföra bildandet av den nya myndig
heten, som ska kunna inrättas den 1 januari 2009. 

Nya Inlandsgods AB försattes i konkurs. Företaget fraktade 
främst rundvirke och fast bränsle.  

augustI 
Den 1 augusti infördes en permanent  trängselskatt i Stock
holms  innerstad.  Syftet  är  att  förbättra  framkomligheten 
och miljön, men även att bidra till finansieringen av väg
nätet.  





SJ AB presenterade det bästa resultatet i bolagets historia. 
De goda tiderna medför stora rekryteringsbehov. Ungefär 
1 000 n ya medarbetare behöver anställas. 
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septemBer 
Regeringen presenterade budgeten för 2008. I denna får 
Banverket 330 miljoner kronor mer till drift och underhåll. 
Investeringsanslagen ökar emellertid inte, varför flera inves
teringsobjekt måste skjutas upp. 

Rikstrafiken beslutade att  tilldela SJ AB avtalet om nattågs
trafik på övre Norrland. SJ AB kommer att bedriva trafiken 
under fem år från och med juni 2008. Tågtrafiken från 
Stockholm och Göteborg till övre Norrland är en av Rikstrafi
kens största upphandlingar. Sedan 2003 har trafiken drivits 
av Connex/Veolia. 

Banverket överlämnade ett förslag på ett strategiskt nät  
av kombiterminaler till regeringen. Banverket pekar ut åtta 
orter som bör ha terminaler som ingår i nätet: Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Hallsberg, Jönköping, Luleå, Umeå och 
Älmhult. 

Helsingborgs tingsrätt fattade beslut i skadeståndsmålet  
mellan staten och den franska tillverkaren av tätningsmedlet  
Rhoca Gil. Domslutet innebär att företaget inte behöver 
betala skadestånd till svenska staten för skadorna som  
uppkom vid tunnelbygget genom Hallandsås 1997. 

oktoBer
 
Regeringens utredare föreslog att Vägverket Produktion, 
Vägverket Konsult och Banverket Projektering bolagiseras 
den 1 januari 2009. Banverket Projektering föreslås bli sam
manslaget med Vägverket Konsult i ett nytt aktiebolag. För 
Banverket Produktion föreslår utredaren en bolagisering 
den 1 januari 2010. 

Europaparlamentet antog det så kallade tredje järnvägs
paketet. Paketets tre rättsakter handlar om tillträdet till 
järnvägsmarknaden för persontåg, behörighetsprövning av 
lokförare samt rättigheter för tågresenärer. 

EU-kommissionen presenterade ett paket med förslag för 
att göra godstrafiken i Europa mer effektiv och miljövänlig. 

novemBer
 
Regeringen beslutade att tillsätta en utredning om åtgärder 
för ökad konkurrens på persontrafikmarknaden. Utgångs
punkten är att det inte bör förekomma några monopol och 
att upphandlad trafik inte bör tillåtas konkurrera ut kom
mersiell trafik. 

EU-kommissionen lade fram förslag på projekt som 
kommissionen vill stödja fram till 2013. Bland de utvalda 
projekten återfinns Citytunneln. 

decemBer 
Tunnelborrmaskinen Åsa nådde halvvägs genom Hallands
åsen. Den färdiga tunneln kommer att bli totalt 8,6 kilo
meter lång. 

Regeringen beslutade att på försök ge Skånetrafiken, 
Hallandstrafiken, Västtrafik och Länstrafiken Kronoberg 
trafikeringsrätt för Öresundstågen på sträckorna Malmö– 
Göteborg och Malmö–Alvesta. Trafikeringsrätten gäller från 
2009 till och med 2016. 

Banverkets och Vägverkets generaldirektörer enades om ett  
mer omfattande samarbete mellan verken. Inom det admi
nistrativa området har samarbetet redan inletts. 

Triangelspåret över Göta älv i Göteborg invigdes. Triangel
spåret utgör en viktig del i kommunikationerna mellan järn
vägen väster om Vänern, det vill säga Norge/Vänerbanan 
och industrierna på Hisingen i Göteborg, främst Göteborgs 
hamn. Tidigare har tågen tvingats till en så kallad lokvänd
ning vid Sävenäs rangerbangård. 

Statens särskilde förhandlingsman redovisade ett förslag till 
trafiklösning för Stockholmsregionen (”Samlad trafiklösning 
Stockholmsregionen för miljö och tillväxt – till 2020 med 
utblick mot 2030”). Förslaget innebär bland annat en  
kraftig utbyggnad av den spårburna kollektivtrafiken. 
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diagrammen om person- och godstransporternas utveckling bygger på uppgifter från ett stort antal 

källor. Helårsuppgifterna för 2007 är preliminära. inget tyder dock på att de definitiva uppgifterna 

kommer att förändra bilden på något avgörande sätt. 

Totalt inrikes persontransportarbete fördelat 
på transportslag 1950–2007. 
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Miljarder personkilometer 
50 

40 

30 

20 

10 

0 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Procent 
100 

80 Järnväg 

60 
Flyg 

40 

Buss
20 

Bil 
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

0 

Kortväga resor totalt och fördelat 
på transportmedel 1970–2007. 

Miljarder personkilometer 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

2000 2005 

Procent 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

2000 2005 

T-bana, Buss 
Spårväg 

Bil, MC 

GCM 

Järnväg 

Sveriges transporter i siffror 107 



Sveriges transporter i siffror
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Persontransportarbete på järnväg 1996–2007 
fördelat på kort- och långväga resor. 
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Totalt långväga och kortväga persontransportarbete på 
järnväg fördelat på SJ och övriga operatörer år 2007. 
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Persontransportarbete fördelat på 
ärendetyp och transportmedel år 2006. 
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Inrikes* godstransporter totalt och fördelat 
på transportmedel 1970–2007, exkl. olja och malm. 
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Utrikes godstransporter totalt fördelat på 
transportmedel 1970–2007, exkl. olja och malm. 
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Export totalt och fördelat på transportmedel 1970–2007, 
exkl. olja och malm. 
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Import totalt och fördelat på transportmedel 
1970–2007, exkl. olja. 
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Utrikes godstransporter med sjöfart fördelat på export  
och import 1970–2007, exkl. olja och malm (ton). 
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Långväga godstransportarbete år 2007 fördelat på  
transportmedel och förädlingsgrad. 
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Långväga godstransportarbete totalt och fördelat
på transportmedel 1970–2007. 
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Bruttonationalprodukt och totalt inrikes 
godstransportarbete 1950–2007. 
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Privat konsumtion och totalt 
inrikes persontransportarbete 1950-2007. 

Index 
500
 

400
 

300
 

200
 

Transportarbete 

100
 
Privat konsumtion 

1950 1960 1970 1980 1990 2000
 

Bensinpris och disponibel inkomst 
realt 1970–2007. 

Index 
200
 

150
 

100
 

50
 
Disp. inkomst
 
per invånare
 

0
 
Bensinpris


1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
 



112

-

C
A

Re
 o

F 
H

A
U

S.
  e

D
IT

A
 V

ä
ST

R
A

 A
Ro

S,
 2

00
8 

781 85 Borlänge 
tel: 0243 44 50 00 
www.banverket.se 

http://www.banverket.se

	Innehållsförteckning
	Järnvägssektorns utveckling. 
	Innehåll 
	Generaldirektörens förord. 
	Våra resenärer och transportköpare 
	med kunden I centrum -undersÖknIngar av 
	Hur väl uppfyller järnvägssektorn transp
	Aktörer inom järnvägssektorn 2007 
	Koll framåt – handlingsprogram för kolle
	Program för en enadjärnvägssektor 
	Trafiksäkerhet. 
	Trafikinformation. 
	Security. 
	eRTMS. 
	Miljöprestanda. 
	Kraftsamlingar för ökad punktlighet. 
	Kompetensförsörjning. 
	Persontrafik .
	Tema Öresund – med järnvägen som motor i
	Attraktiva, tillgängliga och effektiva b
	en kollektivtrafik tillgängligför alla 
	Godstransporter. 
	Terminaler för järnvägens godstrafik 
	Järnvägens infrastruktur 
	Fordon för godsoch persontrafik 
	Trångt på spåret. 
	Transportkvalitet för resenärer och tran
	ett jämställt transportsystem 
	Säkerhet – en grundförutsättning för jä
	Järnväg för en god miljö 
	Svensk järnvägsforskning och industri i 
	Viktiga händelser 2007. 
	Sveriges transporter i siffror. 


