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Banverket ansvarar för att hela järnvägssektorn – järnväg, 
spårväg och tunnelbana – utvecklas i enlighet med de av 
riksdagen fastställda transportpolitiska målen. Utvecklingen 
redovisas varje år i en sektorsrapport. 

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

fastställts av riksdagen. Sektorsansvaret innebär att Banverket, som statens företrädare på 

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

ligger i linje med de transportpolitiska målen. Det övergripande målet för transportpolitiken 

är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 

för medborgarna och näringslivet i hela landet. Inom ramen för det övergripande målet anges 

sex långsiktiga delmål:

ett tillgängligt transportsystem

hög transportkvalitet

säker trafik

god milJö

regional utveckling 

ett Jämställt transportsystem

Banverkets sektorsansvar innebär ett ansvar att följa järnvägssektorns utveckling och tillstånd 

samt att vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. 

Järnvägssektorn omfattar numera ett stort antal aktörer. Samarbete mellan sektorns aktörer 

är en förutsättning för en fortsatt positiv utveckling. 

om sektorsrapporten
Rapporten inleds med en nulägesbild över aktörer verksamma inom järnvägssektorn 2006. 

Därefter följer en sammanfattning av det sektorsprogram som järnvägsektorns aktörer tagit 

fram under året samt en beskrivning av det pågående arbetet med ett handlingsprogram 

för kollektivtrafikens utveckling. Ett särskilt kapitel ägnas åt transportpolitikens utveckling  

i Europa och hur den svenska järnvägen påverkas. 

Efter de inledande kapitlen följer en översikt av utvecklingen inom järnvägssektorn per 

transportpolitiskt delmål. Delmålen om ett tillgängligt transportsystem och regional utveckling 

är nära besläktade och behandlas därför tillsammans. Rapporten avslutas med en kalender 

över viktiga händelser under 2006 och med ett kapitel som visar Sveriges transporter i siffror.

•
•
•
•
•
•
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I sektorsrapporten redovisas det arbete som järnvägssektorns 
aktörer tillsammans utför för att möta medborgarnas och  
näringslivets behov av transporter. Ett viktigt mått på detta är 
det utförda transportarbetet. Här kan vi glädjas åt att järnvägen 
det gångna året återigen slagit nya rekord. Både långväga 
och kortväga persontrafik samt godstrafiken nådde 2006 sin 
historiskt högsta nivå någonsin. Trafikökningen har de senaste 
åren varit så stor att infrastrukturen på vissa håll är maximalt 
utnyttjad. Banverket kan då inte tillmötesgå trafikföretagens 
önskemål om att få köra fler tåg i attraktiva relationer på  
attraktiva tider. Trängseln på spåren gör också att trafiksystemet 
blir känsligt för störningar.

Ett annat viktigt mått på hur järnvägen möter kundkrav är 
punktlighet. Denna har tyvärr blivit sämre under 2006. Om 
järnvägen ska vara ett hållbart transportmedel måste människor 
kunna lita på att tågen går och kommer fram i tid och industrin 
måste kunna sätta tillit till järnvägen som en länk i sina processer.  
För att nå en bättre kvalitet krävs åtgärder från alla aktörer 
inom järnvägssektorn. De största aktörerna inom Stockholm/
Mälardalen för persontrafiken, SJ, SL och Banverket, har under 
sommaren 2006 tagit initiativet till att upprätta en gemensam 
åtgärdsplan för bättre punktlighet. Åtgärderna grundar sig 
på en systematisk genomgång av brister och möjligheter att 
åtgärda dem. Insatserna finns inom fem huvudområden: infra-
struktur, tidtabellsanpassning, trafikstyrning samt fordons- och 
operatörsaktiviteter. Banverket vill gå vidare med liknande 
åtgärdsprogram i övriga storstadsregioner.

Banverket har under 2006 gjort en översyn av sin verksamhet 
med utgångspunkt i att klara kraven på tågtrafiken. Banverkets 
nya organisation, som gäller från och med den 1 februari 2007, 
skapar förutsättningar för en kundinriktad ledning och styrning 
med fokus på att klara dagens tågtrafik och utveckla järnvägen 
för framtiden.

Banverket och Vägverket har som sektorsansvariga  
myndigheter för kollektivtrafiken fått regeringens uppdrag att 
under 2006 och 2007 ta fram ett nationellt handlingsprogram 
för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. Uppdraget är att 

tillsammans med kollektivtrafikens alla aktörer ta fram åtgärder 
som leder till att kollektivtrafikens andel av transporterna ökar. 
De åtgärder som ska föreslås i handlingsprogrammet ska utgå 
från kundnyttan och främja regional utveckling.

Under 2006 har beslutsprocessen kring det så kallade tredje 
järnvägspaketet fortsatt inom EU. Under 2007 väntas det slut-
giltiga fastställandet som bland annat innebär att marknaden 
för internationell persontrafik på järnväg öppnas för konkur-
rens 2010. För Sveriges del innebär detta stora förändringar då 
beslutet kan innebära att SJ:s ensamrätt till viss persontrafik 
upphör samt att persontrafiken över Öresundsbron öppnas för 
konkurrens.

Det är idag alldeles för långa ledtider från planering av ett 
järnvägsprojekt till genomförande och trafikstart. Beslut måste 
oftast fattas långt innan tillväxten bromsas av uppkomna flask-
halsar. Detta ställer stora krav på vår förmåga att presentera 
trovärdiga argument för investeringar. Dagens modeller för att 
bedöma den samhällsekonomiska nyttan av infrastruktur-
investeringar har brister, eftersom stora delar av samhällsnyttan 
idag inte kan redovisas. Modellerna behöver därför utvecklas så 
att de bättre tar hänsyn till den faktiska nyttan. Stora krav ställs 
också på politikernas beslutsförmåga – att våga vara visionär 
bortom korta mandatperioder och att våga satsa på ett hållbart 
transportsystem när effekter av klimatförändringar blir allt 
tydligare.

För att klara en positiv utveckling för järnvägssektorn behövs 
många aktörers samverkan. Vi utvecklar gemensamma arbetssätt 
och gemensamma förhållningssätt till mål och åtgärder. Jag 
brukar ofta säga att järnvägen är en framtidsbransch. Det finns 
därför anledning att vara optimistisk om järnvägens framtid.

Borlänge i mars 2007 

 

Per-Olof Granbom
Generaldirektör

förord

generaldirektörens 
förord
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infrastrukturen och dess förvaltning 
Det svenska järnvägsnätet omfattar drygt 11 000 kilometer 
trafikerad banlängd eller cirka 17 000 spårkilometer, inklusive 
sidospår. Största delen av järnvägsnätet förvaltas av Banverket. 
Den näst största förvaltaren av järnvägsinfrastruktur är Inlands-
banan AB, som förvaltar banan mellan Mora och Gällivare.

A-banan Projekt AB (A-Banan) förvaltas till lika delar av 
Banverket och Luftfartsverket. A-Banan innehar och förvaltar 
Arlandabanan mellan Rosersberg i söder och Odensala i norr, 
via Arlanda flygplats.

Den fasta förbindelsen över Öresund förvaltas av  
Øresundsbro Konsortiet, som ägs gemensamt av svenska och 
danska staten.

Göteborgs stad förvaltar infrastrukturen för spårväg i Göteborg.  
I Norrköping förvaltas spårvägsnätet av kommunen. Tunnel-
banenätet och spårvägsnätet i Stockholmsregionen förvaltas 
av AB Storstockholms Lokaltrafik. Järnvägsinfrastrukturen för 
pendeltågen i Stockholm ägs emellertid av Banverket. 

Utöver banorna som knyter samman de svenska järnvägs-
orterna ingår även andra typer av spår i det svenska järnvägs-
nätet. Det är bland annat spår för uppställning av fordon samt 
anslutningsspår till verkstäder, depåer, industrier och hamnar. 
Denna infrastruktur står under statlig, kommunal eller privat 
förvaltning och har stor betydelse för matning av gods till och 
från de större godsstråken. Det totala antalet infrastruktur-
förvaltare uppgick 2006 till 518.

aktörer  
inom Järnvägs
sektorn 2006
Järnvägssektorn har under de senaste decennierna genomgått stora strukturella förändringar. 

Förvaltningen av järnvägsinfrastrukturen och trafikutövningen har delats upp och stora delar av 

järnvägsmarknaden har avreglerats. Idag består järnvägssektorn av ett stort antal aktörer som 

bland annat bygger och underhåller spår och fordon, utför trafik och ansvarar för stationstjänster. 

I detta kapitel ges en bild av järnvägssektorns aktörer 2006. 

aktörer inom Järnvägssektorn 2006

viktiga begrepp
Banverkets järnvägsnät: Den del av det svenska järnvägsnätet som ägs av staten
och som förvaltas av infrastrukturförvaltaren Banverket (även Inlandsbanan ägs 
av staten, men förvaltas av annan).

Järnvägsnät: Järnvägsinfrastruktur som förvaltas av en och samma 
infrastrukturförvaltare. 

infrastrukturförvaltare: Den aktör som förvaltar järnvägs-, spårvägs- eller 
tunnelbaneinfrastruktur (spår-, signal- och säkerhetsanläggningar med mera).

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: Ett företag som med stöd av licens eller särskilt tillstånd 
utför järnvägstrafik.

trafikhuvudman: Aktör som organiserar den lokala och regionala kollektivtrafiken
i ett län på uppdrag av länstrafikansvariga organ (vanligtvis kommuner och lands-
ting). Trafikhuvudmannens uppgifter sköts oftast av ett länstrafikbolag, exempelvis
Västtrafik AB, AB Dalatrafik och AB Storstockholms Lokaltrafik (SL). 

TAbEll 1

infrastrukturförvaltare 2006: Järnväg,  
spårväg och tunnelbana 

Järnväg  trafikerad banlängd, kilometer

Banverket   9 975

Inlandsbanan AB   1 091

Övriga (inklusive Øresundsbro Konsortiet)   90

summa   11 156

spårväg 

AB Storstockholms Lokaltrafik   30

Göteborgs stad   83

Norrköpings kommun   15

summa   128

tunnelbana

AB Storstockholms Lokaltrafik   109

Källa: banverket
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Såväl projektering som ny- och ombyggnad samt underhåll 
av infrastruktur sker på en konkurrensutsatt marknad. Bland 
entreprenörerna kan nämnas Banverket Produktion, Svensk 
Banproduktion AB och Carillion Rail Sverige AB. 

aktörer på spåret
Antalet aktörer på spåret har ökat sedan avregleringen av järnvägs-
marknaden inleddes. För att utföra järnvägstrafik krävs antingen 
licens och säkerhetsintyg eller särskilt tillstånd. Dessa tillstånd för 
järnvägsföretag beviljas sedan den 1 juli 2004 av Järnvägsstyrelsen. 

En organisation eller ett företag som vill organisera, men 
inte själv utföra transporter på järnväg, kan ansöka om auktori-
sation som möjliggör ansökan om infrastrukturkapacitet hos 
infrastrukturförvaltare. Hittills har större godstransportköpare 
och trafikhuvudmän sökt och fått sådana tillstånd. Fem auktori-
sationer utfärdades 2006.

spelregler
Den som har rätt att utföra trafik kan hos infrastruktur-
förvaltaren ansöka om infrastrukturkapacitet i form av tågläge.  

Om järnvägsföretaget kan tilldelas tågläge sluter infrastruktur-
förvaltaren och järnvägsföretaget ett trafikeringsavtal. Detta 
reglerar bland annat parternas rättigheter och skyldigheter vid 
nyttjande av järnvägsinfrastrukturen. Infrastrukturförvaltaren 
tar ut avgifter av den som nyttjar infrastrukturen.

Järnvägsstyrelsen är den myndighet som utövar tillsyn över 
säkerheten i järnvägs-, tunnelbane- och spårvägssystemen. 
Järnvägsstyrelsen har också ansvar för att övervaka att till-
delning av tåglägen och fastställande av avgifter sker på ett 
icke-diskriminerande och konkurrensneutralt sätt. 

Järnvägsföretag och företag verksamma i spårvägs och  
tunnelbanesystemet
Under 2006 bedrev sammanlagt 25 tågoperatörer trafik på 
järnväg. Av dessa bedrev 11 persontrafik och 17 godstrafik. 
Tre företag bedrev både gods- och persontrafik. Tre opera-
törer bedrev spårvägstrafik och en operatör bedrev tunnel- 
banetrafik. Det finns härutöver ett stort antal järnvägsföretag 
verksamma som utförare av trafik inom till exempel hamnar 
och terminaler. 

Den 18 juni 2006 tog Stockholmståg AB över pendeltågs-
trafiken i Stockholm från Citypendeln AB. Stockholmståg AB, 
som även ansvarar för drift och skötsel av pendeltågsstationerna, 
ägs av SJ AB och Svenska Tågkompaniet AB. 

I november 2006 förvärvade Inlandsgods AB aktierna i BK 
Tåg Sverige AB. I och med affären tog Inlandsgods även över 
BK Tågs transportupplägg.

Stena Gotthard AB förvärvade i oktober 2006 lok och 
vagnar från Vägverket Produktion, som nu avvecklar sin 
järnvägsverksamhet. Stena Gotthard AB har även förbundit 
sig att under de närmaste två åren köra vägsalt med tåg åt 
Vägverket Produktion. 

utländska företag verksamma i spårburen trafik i sverige
Många av de järnvägsföretag som bedrev gods- eller persontrafik  
i Sverige under 2006 var helt eller delvis i utländsk ägo. 

Green Cargo AB och norska NSB AS äger gemensamt 
CargoNet, som bedriver kombinerade transporter i Sverige 
och Norge. CargoNet AB bedrev 2006 trafik både i Sverige och 
Norge medan CargoNet AS bedrev trafik över landsgränsen.

TX Logistik AB är ett helägt dotterbolag till tyska TX Logistik 
AG, vars majoritetsägare är den italienska järnvägen Trenitalia SpA. 

Huvudägare i Railion Danmark A/S, som bedrev godstrafik i 
Danmark och Sverige, är den tyska järnvägen, DB.

Huvudägare i Hector Rail AB är Höegh Capital Partners 
Investment Ltd – ett brittiskt bolag som kontrolleras av den 
norska familjen Höegh.

Citypendeln AB, som fram till juni 2006 bedrev pendeltågs-
trafik i Stockholmsområdet, är helägt av franska Keolis SA. 

Veolia Transport Sverige AB (tidigare Connex Sverige AB) 
är ett dotterbolag till franska Veolia Environnement SA och 
bedriver trafik med buss, tåg, tunnelbana, spårväg och båt. 
Veolia Transport Sverige AB driver bland annat tunnelbanetrafik  
och spårvägstrafik i Stockholm, spårvägstrafik i Norrköping och 
fjärrtåget Göteborg–Stockholm och Luleå–Narvik. 

TAbEll 2

under 2006 verksamma järnvägsföretag med trafik 
inom sverige respektive över landsgräns samt företag  
i spårvägs och tunnelbanesystemet 

godstrafik  
på järnväg

persontrafik  
på järnväg

spårväg tunnel
bana

tågoperatör Inland Utland Inland Utland

atrain aB

aB stockholms spårvägar

Bantåg nordic aB

Bk tåg sverige aB

cargo net aB

cargo net as

citypendeln aB

green cargo aB

göteborgs spårvägar aB

hector rail aB

inlandsbanan aB

inlandsgods aB

malmtrafik i kiruna aB

merresor aB

ofotbanen as

railion denmark a/s

roslagståg aB

sJ aB

stena gotthard

stockholmståg aB

svenska tågkompaniet aB

tgoJ trafik aB

tX logistik aB

tågfrakt aB

tågåkeriet i Bergslagen aB

veolia transport sverige aB

vägverket produktion aB

Källa: banverket
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A-Train AB, som driver flygpendeltåget Arlanda Express,  
förvaltas av Macquarie European Infrastructure Fund – en del 
av det australiensiska investmentbolaget Macquarie Group. 

Svenska Tågkompaniet AB driver bland annat X-tåget, Mitt-
linjen och Tåg i Bergslagen. Från januari 2007 är norska NSB 
AS huvudägare i företaget. 

Danska DSB är huvudägare i Roslagståg AB som 2006 
trafikerade Roslagsbanan i nordöstra Storstockholm.

I juni 2007 övertar Arriva Sverige AB driften av Pågatågen 
från SJ AB. Arriva Sverige AB är ett helägt dotterbolag till det 
brittiska transportföretaget Arriva plc.

Norska Ofotbanen AS är bland annat underentreprenör 
till Veolia och har ett samarbetsavtal med Veolia om gränsöver-
skridande persontrafik på Ofotbanen/Malmbanan. 

fordonsförsörjning
Merparten av de lok och vagnar som används i Sverige ägs inte 
av de järnvägsföretag som använder dem. Järnvägsfordonen 
ägs eller förvaltas av andra aktörer, bland annat affärsverket  
Statens järnvägar, i vars uppgifter ingår förvaltning av leasingavtal  
och uthyrning av järnvägsfordon som används i trafik upp-
handlad av Rikstrafiken. 

Så kallade privatvagnar ägs av vagnbolag eller nyttjare. 
Svenska privatvagnföreningen tillvaratar gemensamma intressen  
hos privatvagnsägare och långtidsuthyrare. 

I juli 2006 förvärvade Transwaggon AB logistikföretaget 
Nordwaggon AB från Electrolux och det statsägda holding-
bolaget Swedcarrier. Transwaggon AB ägs av Wodan Holding 

AG/VTG AG och koncernen är den största uthyraren av privata 
järnvägsvagnar i Europa. 

Bland övriga aktörer som hyr ut järnvägsfordon kan nämnas 
STT Rental AB och Tågåkeriet i Bergslagen AB.

AB Transitio är ett samverkansorgan med uppgift att anskaffa 
spårfordon, främst för regional järnvägstrafik. Bolaget, som drivs 
utan vinstsyfte, ägs av länstrafikbolagen AB Storstockholms 
Lokaltrafik, Tåg i Bergslagen AB, Västmanlands Lokaltrafik AB, 
X-Trafik AB, Värmlandstrafik AB, Upplands Lokaltrafik AB och 
Region Skåne. 

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

Den svenska järnvägsindustrin har stor omsättning med en 
betydande exportandel. Industrin har även stor betydelse för 
utveckling och forskning inom området. Kockums Industrier 
AB är Nordens enda utvecklare och tillverkare av godsvagnar. 
Därutöver finns ett antal företag som levererar tåg eller delar till 
tåg representerade i Sverige, bland annat Bombardier, som har 
viktiga kompetens- och forskningscentra i Sverige. 

tjänsteleverantörer
För att järnvägsföretag och företag verksamma i spårvägs- och 
tunnelbanesystemet ska kunna använda spårfordon krävs 
en mängd servicefunktioner, bland annat underhåll och  
reparation av vagnar och lok, städning och serveringstjänster.  

DIAGRAM �

Finansiella strömmar inom järnvägssektorn 2006 (2005). Miljoner kronor1

Förbrukade medel

12 769 (12 109)

Samverkansavtal

(järnvägstrafik)

221 (215)

Avtal

stöd och 

samverkan

405 (437 )

Direktavtal

med

företag

111 (170)

749 (831)

1 950* (1 950*)

2 825*

(2 625)

13 820*
(13 130)

STATEN 

Banverket Rikstrafiken 
Interregional buss-, 

flyg- och fartygstrafik 

Trafikhuvudmän 

Godskunder 
Kommuner 

Landsting 

2 832
(2 631)

7 358
(6 742)

Övrig lokal/regional 
kollektivtrafik 

Biljettintäkter 
persontrafik 

Järnvägsföretag 

7 100* 
(6 800)

6 000* (5 450)

Banavgifter

529 (479)

Driftsbidrag

10 190 (9 372)

Statsbidrag 383 (795)

1  Driftbidrag från offentliga organ liksom trafikhuvudmännens kostnader för övrig lokal/regional kollektivtrafik avser 2005, med jämförelseår 2004. Intäkter från övrig  
lokal/regional kollektivtrafik redovisas inte i diagrammet. Uppgifter markerade med * bygger på överslagsmässiga beräkningar och bör tolkas med viss försiktighet. 
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Dessa service- och underhållsfunktioner utförs av bland  
annat Tågia AB, STT Svensk Tågteknik AB, ISS TraffiCare AB,  
EuroMaint Rail AB och SweMaint AB. 

finansiärer och beställare av trafik
SJ AB har ensamrätt till interregional persontrafik på järnväg som 
bedrivs på kommersiella grunder. Denna trafik omfattar bland 
annat tågtrafiken Stockholm–Göteborg, Stockholm–Malmö  
och Stockholm–Sundsvall samt viss regionaltrafik, bland 
annat i Mälardalen. Anser SJ AB att en linje inte kan drivas på 
kommersiella grunder kan regeringen besluta att annan får 
organisera trafiken. 

Rikstrafiken är den myndighet som upphandlar transport-
politiskt motiverad interregional kollektivtrafik som inte kan 
drivas på kommersiella grunder. Dessa upphandlingar är öppna 
för alla järnvägsföretag. Under 2006 upphandlade Rikstrafiken 
trafik för 749 miljoner kronor, varav 332 miljoner kronor gick 
till tågtrafik. 

I varje län i Sverige ska det finnas en aktör som organiserar den 
lokala och regionala kollektivtrafiken. Normalt är det landstingen 
och kommunerna i länet som tillsammans är trafikansvariga. De 
länstrafikansvarigas uppgifter handhas av en trafikhuvudman, 
oftast i form av ett länstrafikbolag. Exempel på länstrafikbolag 
är AB Storstockholms Lokaltrafik och Västtrafik AB. Trafik-
huvudmannen upphandlar kollektivtrafik från bland annat 
järnvägsföretag, vilka bedriver trafiken för bolagets räkning. Flera 
trafikhuvudmän som samverkar om trafik inom och mellan länen 
kan beviljas trafikeringsrätt för sådan trafik. Normalt bestämmer 
trafikhuvudmännen trafikens omfattning och vilka biljettpriser 
som ska gälla. Trafikhuvudmännen handlade under 2006 upp 
järnvägstrafik för uppskattningsvis 2 825 miljoner kronor. 

Transporter av gods på järnväg bedrivs i Sverige på 
kommersiella grunder. Godstransportkunderna köpte under 
2006 godstransporter på järnväg för uppskattningsvis 7 100 
miljoner kronor. Diagram 1, sidan 9.

ägare och förvaltare av stationer med  
resenärsutbyte
Stationen utgör resenärernas ingång till järnvägssystemet och 
har ofta även en funktion som allmän mötesplats. Omkring 
590 järnvägsstationer trafikeras med resenärsutbyte. De flesta 
stationer trafikeras av endast ett järnvägsföretag. På omkring 
160 stationer bedrivs trafik av två eller flera trafikföretag. 

En rad aktörer ansvarar för olika funktioner och tjänster 
inom stationen. Jernhusen AB äger, förvaltar och utvecklar 
de flesta större stationerna i landet. Jernhusen är ett helägt  
dotterbolag till Swedcarrier, som i sin tur ägs av svenska staten. 
Väntsalarna på de stationer som Jernhusen äger och förvaltar 
hyrs ut till Jernhusens dotterbolag Svenska Reseterminaler 
AB. De aktörer som har trafik på den aktuella stationen betalar 
sedan en avgift för väntsalen i förhållande till trafikmängd. 

Övriga järnvägsstationer, i huvudsak hållplatser och stationer 
för enbart pendel- och lokaltrafik, ägs och förvaltas av Banverket, 
kommuner eller trafikhuvudmän.

Banverket förvaltar plattformar och deras utrustning, 
förbindelser till plattform inklusive trappor, hissar, rulltrappor, 
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fasta skyltar (dock inte i stationsbyggnaden) och skyltar för 
digital information. 

Kommuner kan förvalta eller äga stationsbyggnader/ 
resecentra och är då ansvariga för väntsalar, toaletter, skyltar  
i stationsbyggnaden och i vissa fall uppställningsplatser och 
parkeringar. Kommunerna ansvarar ofta även för de vägar och 
gång- och cykelvägar som leder till stationen.

Järnvägsföretagen är delbeställare av bland annat väntsalar. 
Järnvägsföretagen ansvarar även för biljettförsäljning, biljett-
automater och ledsagning av resenärer med funktionshinder. 

Tunnelbanesystemet består av 100 stationer som ägs av AB 
Storstockholms Lokaltrafik. Spårvägen i Norrköping trafikerar 
elva hållplatser. Spårvägsnätet i Göteborg består av 131 hållplatser. 

godsterminaler
I grunden är en godsterminal ett spårområde med spåranslutning 
till ett större järnvägsnät. Vid godsterminalerna lastas och lossas 
gods eller lastbärare. Gods lastas även om mellan tåg och andra 
trafikslag. I begreppet godsterminaler ingår kombiterminaler, 
hamnar samt övriga last- och lossningsterminaler.

I kombiterminaler hanteras främst så kallat enhetsberett gods, 
det vill säga sådant gods som är lastat i till exempel containrar.  
I Sverige finns idag 20 kombiterminaler. De flesta av dessa ägs av 
CargoNet, som ägs gemensamt av den svenska och norska staten 
genom järnvägsföretagen Green Cargo AB respektive NSB AS.

Vid hamnarna hanteras enhetsberett gods mellan väg- och 
järnvägstrafik och sjöfart. Den svenska hamnstrukturen har 
främst utvecklats inom den kommunala sektorn och idag finns 
cirka 50 allmänna hamnar som är öppna för kommersiell 
sjöfart samt ett antal industri- och privathamnar som främst är 
knutna till industriföretag. 

Övriga last- och lossningsterminaler kännetecknas av att 
det finns spår- och väganslutningar till dem samt att det inom 
området finns så kallade hårdgjorda ytor, till exempel asfaltsytor 
för omlastning mellan järnväg och lastbil. 

övriga aktörer och funktioner
Utöver de myndigheter, företag och organisationer som 
ansvarar för järnvägsinfrastrukturen, eller utför trafik, finns 
ett antal andra aktörer som understödjer eller utgör delar av 
järnvägstransportsystemet.

Branschorganisationer och myndigheter
Samtrafiken i Sverige AB förenklar för kollektivresenärerna 
genom att underlätta byten mellan olika färdsätt och 
trafikföretag för hela landets kollektivtrafik. För att genomföra 
denna uppgift har Samtrafiken, i samarbete med operatörerna 
och länstrafikbolagen, hand om Resplus och den årligen 
utkommande Rikstidtabellen.

Branschföreningen Tågoperatörerna driver gemensamma 
frågor för den yrkesmässiga spårtrafiken gentemot regering och 
riksdag, myndigheter och andra aktörer, såväl nationellt som 
internationellt. Tågoperatörerna hade 2006 21 medlemmar 
verksamma inom både gods- och persontransporter.

Svenska Lokaltrafikföreningen, SLTF, är läns- och lokaltrafikens  

branschorganisation. SLTF ska stärka kollektivtrafikens  
konkurrenskraft för att fler ska välja att resa kollektivt. 

Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, är en 
myndighet som har som uppgift att ta fram beslutsunderlag åt  
regeringen, utveckla prognos- och analysmetoder samt ansvara för 
Sveriges officiella statistik om transporter och kommunikationer.

Swedtrain, som är en branschförening inom Teknikföretagens 
Branschgrupper AB, arbetar framförallt för att stärka den svenska 
järnvägsindustrins konkurrenskraft. Swedtrain bestod 2006 av 
15 medlemmar, främst verksamma i tillverkningsindustrin inom 
infrastruktur och fordon. 

resenärsorganisationer
För att utveckla järnvägssystemet är det viktigt att resenärernas 
synpunkter och önskemål beaktas. Resenärsforum är en 
organisation för kollektivtrafikresenärer och utgör en 
samverkansplattform med syfte att påverka transportsektorns 
aktörer för att skapa tillgängliga transporter med hög kvalitet. 
Resenärsforum lämnar bland annat remissyttranden och 
samverkar med lokala pendlarföreningar. Under 2006 ingick 
Banverket, Vägverket och Resenärsforum ett samarbetsavtal.

Resenärsforum är medlem i European Passengers’ Federation 
(EPF) som på europeisk nivå arbetar med att främja resenärernas 
intressen. EPF grundades 2002 och hade 23 medlemmar 2006. 

internationella aktörer
Eftersom arbetet med att utveckla framtidens järnväg i hög grad 
sker på europeisk nivå, krävs medverkan i europeiska organisa-
tioner för att svenska aktörer ska kunna påverka utvecklingen. 

Inom EU sker en uppdelning av de funktioner som förvaltar 
järnvägsinfrastrukturen och de som utövar trafik. De fristående 
infrastrukturförvaltarnas intressen inom EU och EES tillvaratas 
av European Rail Infrastructure Managers (EIM). Banverket är 
en av organisationens tolv medlemmar. I Norden samarbetar 
Banverket, Jernbaneverket i Norge och Banförvaltningscentralen  
i Finland inom Nordic Infrastructure Managers (NIM). 

Community of European Railway and Infrastructure  
Managers (CER) samlade 2006 54 järnvägsföretag och 
infrastrukturförvaltare från en rad europeiska länder. CER 
verkar främst gentemot EU:s institutioner. Branschföreningen 
Tågoperatörerna är medlem i CER.  

Den europeiska järnvägsbyrån ERA bistår kommissionen 
och medlemsstaterna i EU med att utveckla bestämmelser för 
teknik och säkerhet för det europeiska järnvägssystemet beträf-
fande bland annat fordon, infrastruktur och tågledningssystem.

Den internationella järnvägsunionen, UIC, ska främja 
internationella transporter på järnväg. UIC samlar järnvägs-
organisationer från ett stort antal länder, både inom och utom 
Europa. Under året har UIC arbetat med en genomgripande 
omorganisation för att 2007 skapa en världsorganisation med 
flera regionala kommittéer, bland annat för Europa. Banverket, 
Green Cargo AB och SJ AB är medlemmar i UIC. 

Inom RNE (Rail Net Europe) samarbetar företag och  
organisationer inom EU för att fördela kapacitet på järnvägsnätet 
mellan sina respektive länder. Banverket är medlem i RNE.

aktörer inom Järnvägssektorn 2006
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sektorsprogram 2006
– för en enad Järnvägssektor

avsiktsförklaringar tydliggör målen
Sektorsprogram 2006 har utarbetats av Sektorsrådet för 
järnvägen. I sektorsrådet ingår för närvarande representanter för 
Rikstrafiken, Näringslivets transportråd – för transportköpare, 
Branschföreningen Tågoperatörerna, Transportindustriförbundet, 
Sveriges Hamnar, SLTF, Swedtrain, Jernhusen, Resenärsforum 
och Banverket. Programmet bygger på avsiktsförklaringar inom 
ett antal utvalda områden. Syftet med avsiktsförklaringarna är 
att tydliggöra vilka aktörer som står bakom målsättningarna och 
att tydliggöra rollfördelningen mellan aktörerna. De områden 
som Sektorsprogram 2006 fokuserar på är trafiksäkerhet, 
security (omvärldssäkerhet), trafikinformation, ERTMS samt 
miljöprestanda.

trafiksäkerhet
Inom området trafiksäkerhet har gemensamma mål och  
aktiviteter formulerats i ”Trafiksäkerhetsprogram för järnvägen 
2004–2006”. Under 2006 har det sektorsgemensamma trafik-
säkerhetsrådet följt upp aktiviteterna i programmet och lagt 
en grund för fortsatt arbete. Trafiksäkerhetsarbetet presenteras 
vidare under avsnittet om säker trafik.

representanter: Banverket, SJ, SL, Green Cargo, Carillion,  
Branschföreningen Tågoperatörerna och Bombardier. 
kontaktperson trafiksäkerhet: Mariann Nordqvist,  
tel: 0243-44 55 11, e-post: mariann.nordqvist@banverket.se

security
Inom området security har ett nätverk etablerats. De samver-
kande parterna har gemensamt formulerat en avsiktsförklaring 
om att samordna planeringen och förmågan att hantera 
kriser. Hittills har inriktningen varit att utarbeta en gemensam  
definition och ambition samt att skapa ett konkret samarbete 
och informationsutbyte kring security mellan samtliga aktörer. 

representanter: Banverket, SJ, Green Cargo, Inlandsbanan  
och Jernhusen.
kontaktperson security: Larserik Glännerud,  
tel: 0243-44 59 25, e-post: larserik.glannerud@banverket.se

trafikinformation
I det trafikinformationsråd som etablerades 2005 finns en  
avsiktsförklaring om att erbjuda ”nödvändig, relevant och till-
gänglig trafikinformation på rätt plats, i rätt tid före, under och 
efter resan”. Under 2006 har en prioritering gjorts av åtgärder för 
att nå kvantifierade mål för tillförlitlig trafikinformation, tillgänglig 
trafikinformation och nöjda kunder. Arbetet med trafikinforma-
tion presenteras vidare under avsnittet om transportkvalitet.

representanter: Banverket, Branschföreningen Tågoperatörerna, 
SLTF, Samtrafiken, Rikstrafiken, Jernhusen och Vägverket.
kontaktperson trafikinformation: Ingrid Huss,  
tel: 0243-44 54 32, e-post: ingrid.huss@banverket.se

ertms
Det svenska systemet för automatisk tågövervakning (ATC) har 
använts sedan 1980-talet. Huvudregeln i ny EG-lagstiftning är 
att systemet ERTMS (European Railway Safety Management 
System) ska användas på nya eller uppgraderade järnvägslinjer. 
Parterna har undertecknat en avsiktsförklaring om ett samman-
hållet program för att synkronisera och samplanera införandet 
av ERTMS i Sverige. Genom tydliga roller ska alla inblandade ta 
ansvar för sina respektive delar. Arbetet med ERTMS presenteras 
vidare under avsnittet om infrastruktur. 

representanter: Banverket, Branschföreningen Tågoperatörerna, 
SJ, Green Cargo, SLTF och Transitio.
kontaktperson ERTMS: Rolf Haraldsson,  
tel: 0243-44 58 36, e-post: rolf.haraldsson@banverket.se

miljöprestanda
Järnvägens miljöråd har under 2006 tagit fram en avsiktsförklaring 
med fokus på att uppnå förbättringar inom viktiga miljöområden. 
De områden som prioriterats i avsiktsförklaringen är buller, energi-
användning och partikelspridning. Miljöarbetet inom sektorn 
presenteras vidare under avsnittet om god miljö. 

representanter: Banverket, SJ, Green Cargo, Bombardier, SL, SLTF 
och Branschföreningen Tågoperatörerna.
kontaktperson miljöprestanda: Ulrika Wennergren,  
tel: 0243-44 64 51, e-post: ulrika.wennergren@banverket.se

För att utveckla järnvägssektorn krävs många aktörers samverkan. Inom Sektorsrådet för 

järnvägen har aktörerna hittat gemensamma arbetssätt och gemensamma förhållningssätt till 

mål och åtgärder. Erfarenheterna från det tidigare arbetet med Sektorsprogram 2002 har tagits 

tillvara i Sektorsprogram 2006. Roller och ansvar är tydligare fördelade och möjligheterna att 

följa upp arbetet är därför större. 

sektorsprogram 2006
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 nationellt handlingsprogram för  

kollektivtrafikens  
utveckling
Banverket och Vägverket har som sektorsansvariga för kollektivtrafiken fått i uppdrag av 

regeringen att i samverkan med berörda myndigheter och aktörer gemensamt ta fram ett 

nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. Arbetet bedrivs 

under 2006 och 2007 i projektet KOLL framåt. Programmet ska föreslå åtgärder för att 

kollektivtrafikens andel av transporterna ska kunna öka. Åtgärderna ska utformas från två 

perspektiv: kunden och regional utveckling med fokus på tillväxt. 

nationellt handlingsprogram för 
kollektivtrafikens utveckling
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en gemensam utmaning 
Uppdraget innebär stora utmaningar. Den största är att samla 
kollektivtrafikens aktörer för att utifrån de två perspektiven 
agera samordnat och åtgärdsinriktat. Eftersom de regionala 
målen kan vara olika måste det samtidigt finnas utrymme 
för att strategier och målbilder för kollektivtrafiken kan  
skilja sig åt. 

Många viktiga beslut om kollektivtrafiken fattas av 
kommuner, regioner eller landsting. För att säkerställa att de 
regionala förutsättningarna återspeglas i programmet bjuder 
trafikverken in till regionala möten under våren 2007. Dessa 
möten ger möjlighet för aktörerna och representanter för 
kunderna att diskutera problembild och insatser som grund för 
en gemensam vision för kollektivtrafiken. Genom samarbete 
med regionala och lokala organ för planering av kollektivtrafik, 
bebyggelse och näringslivsutveckling kan effektiviteten inom 
kollektivtrafiksektorn höjas. 

Det finns många goda exempel inom kollektivtrafikområdet. 
Däremot finns behov av att sprida kunskapen om dessa och att 
säkerställa att resultaten införs. Det behövs också fler incitament 
för att utveckla kollektivtrafiken.

Arbetet ska resultera i ett starkt och väl förankrat program 
som leder till handling. Programmet ska bygga på ett tydligt 
ansvar från berörda aktörer för respektive åtgärd. Trafikverken 
ska även skapa samarbetsformer för att genomföra och följa 
upp handlingsprogrammet. 

För att nå målet om en ökad andel kollektivtrafik krävs 
insatser inom många områden. Regeringen har i sina direktiv 
angett prioriterade områden som sektorn ska arbeta med. 

samordning av system för information, bokning 
och biljetthantering (område a)
Programmet ska peka ut åtgärder för att:
• konsumenterna enkelt ska kunna skaffa sig information  

om tider, priser och kvalitet 
• konsumenterna ska kunna boka och köpa kombinerade 

resor med flera trafikslag på ett och samma färdbevis 
• allmän passagerarinformation och störningsinformation ska 

förbättras och blir transportslagsövergripande.

Arbetet med att samordna system för bokning har påbörjats 
under 2006. Hittills har arbetet inriktats mot att hitta arbets-
former, kontakta berörda aktörer samt att samla och strukturera 
information för det fortsatta arbetet. 

I arbetsgruppen ingår representanter för Banverket, Riks-
trafiken och Vägverket. Sektorsrådet för trafikinformation 
(Banverket, Vägverket, SLTF, Jernhusen, Branschföreningen 
Tågoperatörerna och Samtrafiken kompletterat med 
Bussbranschens Riksförbund) är referensgrupp för arbetet. 
Kontakter med resenärsorganisationer har också tagits för att 
bilda användargrupper som stöd för arbetet.

attraktiva, tillgängliga och effektiva  
bytespunkter (område B)
Programmet ska peka ut åtgärder för att:
• resenärerna ska uppleva bytespunkterna som attraktiva, 

trygga, säkra, tillgängliga och effektiva. 

Ett råd för stationsfrågor bildades 2006. Stationsrådets ansvar 
gäller frågor som rör alla bytespunkter mellan järnväg och buss, 
bussterminaler samt terminaler för sjö- och luftfart. Arbetet  
i rådet ska leda till en utvecklingsplan för alla bytespunkter. 
Förankringen av rådets arbete sker i den så kallade Samsgruppen 
(Samtrafiken – Stationskommittén, Svenska Lokaltrafikföreningen, 
SJ, Sveriges Kommuner och Landsting, Bussbranschen,  
Taxiförbundet, Vägverket, Banverket, Rikstrafiken, Jernhusen, 
Branschföreningen Tågoperatörerna och Resenärsforum). 

Ett första steg i arbetet är att samlas kring ett förslag till kvalitets-
nivåer/standarder för olika stationsgrupper. Till halvårsskiftet 
2007 beräknas en utvecklingsplan med prioriteringsgrunder 
och en ansvarsmodell vara klar. Principer och konsekvenser för 
olika finansieringslösningar ska också beskrivas.

kraftsamling för en tillgänglig kollektivtrafik  
för funktionshindrade (område c)
Programmet ska peka ut åtgärder för att:
• funktionshindrade och personer med särskilda behov 

senast 2010 ska kunna resa säkert och tryggt i ett prioriterat 
nät över hela landet

• resenärer i förväg ska kunna förvissa sig om vilken 
standard och service som erbjuds i kollektivtrafiksystemet

• system för ledsagning av funktionshindrade personer  
på stationerna kan byggas upp. 

Inom området finns en målbild för 2010. Ett förslag till prioriterat 
nät, som består av en avgränsad men sammanhängande del 
av trafiksystemet, har identifierats. Arbetet med att föreslå en 
gemensam lägsta standard för nätet har påbörjats.

Till halvårsskiftet 2007 beräknas förslaget till det prioriterade 
nätet med tillståndsbeskrivning samt en plan med prioriterade 
åtgärder till 2010 vara klar. Med nuvarande investeringsplaner är 
emellertid risken stor att det prioriterade nätet inte kan byggas 
ut i sin helhet till 2010.

I regeringens direktiv nämns även områdena Kvalitet i kollektivtrafiken 
samt Kollektivtrafik i gles- och landsbygd. Banverket prioriterar redan 
de viktigaste kvalitetsfaktorerna punktlighet och trafikinformation vid  
störningar, men ska fastställa mått och mål för ytterligare kvalitetsfaktorer.

För mer information om projektet kontakta: 
projektledare: Bengt Rydhed, tel: 031-10 32 33,  
e-post: bengt.rydhed@banverket.se 

område a: Lars Ekdahl, tel: 040-20 23 90,  
e-post: lars.ekdahl@banverket.se

område b: Lena Lingqvist, tel: 0243-44 64 61,  
e-post: lena.lingqvist@banverket.se

område c: Karin Malmquist, tel: 0243-44 66 87,  
e-post: karin.malmquist@banverket.se

Mer information om projektet finns också på www.banverket.se/ 
kollframat. Där finns även den lägesrapport som lämnades till 
Näringsdepartementet i december 2006 samt mer information 
om de regionala seminarierna.

nationellt handlingsprogram för 
 kollektivtrafikens utveckling



Sektorsrapport 200618 Sektorsrapport 2006

transportpolitiken i europasamarbetet
Redan i Romfördraget 1957 bedömdes en gemensam marknad 
för transporter vara en nödvändig förutsättning för att nå målet 
om fri rörlighet. Romfördraget är den rättsliga grunden för den 
europeiska transportpolitiken. Enligt artikel 71 i fördraget ska 
ministerrådet tillsammans med Europaparlamentet fastställa:
• gemensamma regler för internationella transporter till eller 

från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera 
medlemsstaters territorium

• villkoren för att utländska transportföretag ska få utföra 
transporter i en medlemsstat

• åtgärder för att förbättra transportsäkerheten.

I praktiken innebär detta att det som senare blev Europeiska 
unionen ska fastställa villkor och åtgärder som undanröjer de 
hinder som försvårar en gemensam marknad för transporter. Det 
har inom järnvägsområdet framför allt skett genom EU:s tre så 
kallade järnvägspaket, vilka utgör grunden för den nuvarande  
europeiska järnvägspolitiken. Paketen innehåller både förord-
ningar och direktiv. En förordning gäller precis som den är skriven 
och är direkt tillämplig i alla medlemsstater. I direktiv är målen 
bindande, men varje land bestämmer hur införandet ska ske.

hinder för en gemensam marknad för  
transporter 
Det europeiska samarbetet är i grunden en ekonomisk gemenskap 
baserad på marknadsekonomiska principer. Järnvägarna har 
emellertid under lång tid präglats av protektionism, det vill säga 
motsatsen till tanken om en gemensam marknad. Ända in på 
1990-talet hade flertalet medlemsstater på olika sätt bevarat sina 
järnvägar som statliga monopol med infrastrukturförvaltning 
och transportrörelse under samma tak. Samtidigt hade 
övriga trafikslag avreglerats, vilket sannolikt ökade deras 
transportandel på bekostnad av järnvägen.

Trots att en marknad officiellt öppnas för konkurrens kan markna-
den ändå i praktiken vara mer eller mindre stängd. Medlemsstater 
har infört bestämmelser som hindrar nya aktörer på marknaden 
eller gynnar det dominerande järnvägsföretaget, till exempel 
genom tilldelning av infrastrukturkapacitet. Därför har EU skapat 
bestämmelser som säkerställer likabehandling och öppenhet.

Även om dessa hinder undanröjs kan det finnas fysiska hinder  
i form av olika tekniska standarder och krav för infrastruktur 
och fordon. I denna fråga arbetar EU med gemensamma  
tekniska specifikationer för det europeiska järnvägssystemet. 

marknadsöppning

uppdelning mellan infrastruktur och trafik
Direktiv 91/440/EEG innehåller bland annat bestämmelser om 
obligatorisk uppdelning av räkenskaper mellan infrastruktur 
och trafik samt förvaltningsmässig frihet för järnvägsföretag. 

I Sverige delades räkenskaperna mellan infrastruktur och 
trafik upp genom 1985 års järnvägslag. Tre år senare etablerades  
Banverket som infrastrukturförvaltare och det oberoende 
järnvägsföretaget SJ skulle drivas på marknadsmässiga villkor. 
Vid Sveriges anslutning till EU hade direktivets bestämmelser 
således redan införts i svensk rätt. 

godstransportmarknaden öppnas upp 
I direktiv 91/440/EEG togs det första steget mot en öppen  
marknad för godstransporter genom viss transittrafik och inter-
nationell konkurrens. Genom ändringsdirektiv har arbetet sedan 
stegvis fortsatt. I direktiv 2001/12/EG fastställdes rätten till inter-
nationella godstransporter på ett särskilt utpekat transeuropeiskt 
godsnät. I direktiv 2004/51/EG slogs fast att hela marknaden för 
internationella godstransporter skulle öppnas från 1 januari 2006 
och ett år senare fullbordades hela den inre marknaden för gods-
transporter, inklusive tillträde till alla medlemsstaters infrastruktur.

europeisk  
transportpolitik och  
tillämpningen i sverige
Den europeiska transportpolitiken ska skapa riktlinjer för en bra förvaltning, sunda finanser, lika-

behandling och möjligheter till gränsöverskridande trafik som utvecklar den inre marknaden. Utifrån 

dessa politiska mål har lagstiftning under de senaste åren utvecklats. Detta temaavsnitt förklarar hur 

den europeiska transportpolitiken förändrats och konsekvenserna för den svenska järnvägen. 

europeisk transportpolitik och 
tillämpningen i sverige
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Öppningen av godstransportmarknaden innebär bland annat 
att svenska järnvägsföretag kan genomföra transporter inom 
Europa och dessutom lasta och lossa gods i andra medlems-
stater. Järnvägsföretagen måste samtidigt betala avgifter för att 
nyttja infrastrukturen.  

öppningen av persontransportmarknaden
Förslaget till att öppna marknaden för persontransporter lades 
fram 2004 som ett ändringsdirektiv till 91/440/EEG. Enligt 
förslaget ska marknaden för internationell persontrafik öppnas 
senast 1 januari 2010. Då behöver järnvägsföretag inte längre 
bilda så kallade internationella sammanslutningar för att få 
tillträde till infrastrukturen. Det kommer emellertid fortfarande 
finnas begränsningar för sträckor med samhällsstödd trafik. 

Även om det finns skilda meningar mellan Europaparlamentet 
och ministerrådet – främst kring en framtida konkurrensutsättning 
även av den nationella persontrafiken – finns det skäl att anta att 
den internationella persontrafiken öppnas för konkurrens 2010. 

För Sveriges del kan SJ AB:s ensamrätt till viss persontrafik 
komma att upphöra. Dessutom öppnas passagerartrafiken över 
Öresundsbron för konkurrens. Att utländska järnvägsföretag 
kan ta upp och lämna av passagerare inom Sverige som en del 
av en internationell linje, cabotage, kan bland annat få följder 
för information och stationstjänster. 

likabehandling och öppenhet

tillstånd för järnvägsföretag
För att säkerställa att tillträdesrätten till järnvägsinfrastrukturen 
tillämpas på ett enhetligt och icke-diskriminerande sätt finns ett 
krav i direktiv 95/18/EG, som delvis ändrats i direktiv 2001/13/EG, 
på att järnvägsföretag ska ha licens. Denna utfärdas i den 
medlemsstat i vilken järnvägsföretaget har etablerats och utfärdas  
om järnvägsföretaget uppfyller kraven på gott anseende,  

ekonomisk förmåga, yrkesmässig kompetens och täckning 
för civilrättsligt ansvar. Licensen i sig ger inte tillträdesrätt till 
infrastrukturen, utan det regleras i trafikeringsavtalet som sluts 
mellan infrastrukturförvaltaren och järnvägsföretaget. 

Genom att bestämmelserna harmoniserats har den prövning 
som medlemsstaternas oberoende regleringsorgan – Järnvägs-
styrelsen i Sverige – ska göra av järnvägsföretagen avsevärt 
förenklats. Om ett järnvägsföretag anses uppfylla kraven  
i en medlemsstat gäller detta nämligen automatiskt i hela EU.  
Eftersom nationella regler fortfarande styr det civilrättsliga 
ansvaret måste regleringsorganet dock pröva detta ansvar. 

tilldelning av infrastrukturkapacitet
I direktiv 1995/19/EG slogs fast att tilldelning av infrastruktur-
kapacitet ska ske på rättvisa och icke-diskriminerande grunder. 
Direktivet ersattes sedan av 2001/14/EG om tilldelning av 
infrastrukturkapacitet, avgifter och säkerhetsintyg. Det nya  
direktivet preciserar järnvägsföretagens rättigheter i till-
delningen av infrastrukturkapacitet och anger riktlinjer för  
hur kapacitetsbegränsningar ska lösas.

Direktivet har i Sverige införts i järnvägslagen och järn-
vägsförordningen som trädde i kraft 1 juli 2004. Infrastruktur-
förvaltare är nu skyldiga att tilldela kapacitet till alla som har rätt 
att utföra eller organisera trafik på det svenska järnvägsnätet. 
Järnvägsföretagens önskemål ska så långt möjligt tillgodoses 
och infrastrukturförvaltaren ska försöka lösa eventuella intresse-
konflikter. Om ansökningarna inte kan samordnas ska förvaltaren  
tilldela kapacitet med hjälp av avgifter eller prioritera trafik 
som medför ett samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande av 
infrastrukturen. Om infrastrukturen är överbelastad och önske-
målen inte kan samordnas ska infrastrukturförvaltaren göra en 
kapacitetsanalys och en kapacitetsförstärkningsplan. 

Prioriteringskriterierna och annan information om hur 
tilldelningen sker ska anges i en järnvägsnätsbeskrivning.  

europeisk transportpolitik och 
tillämpningen i sverige
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I enlighet med Järnvägsstyrelsens föreskrift om tillträde till 
järnvägsinfrastruktur följer alla tågplaner från december 2006 
järnvägslagstiftningens regler om beskrivning av järnvägsnät, 
tilldelning av infrastrukturkapacitet och avgiftssättning. 

Järnvägsstyrelsen, som inrättades samtidigt som den nya 
lagstiftningen trädde i kraft, har förutom tillsynsansvar för 
säkerheten även i uppgift att övervaka att avgifterna för att 
använda järnvägsinfrastrukturen är icke-diskriminerande. 
Järnvägsstyrelsen ska även övervaka att det finns en effektiv 
konkurrens på marknaderna för järnvägstjänster.

avgifter
I direktiv 2001/14/EG anges principerna för att fastställa och ta 
ut avgifter. Avgiften för att använda spårkapacitet ska motsvara 
den kostnad som uppstår som en direkt följd av den tågtrafik 
som bedrivs. I den svenska järnvägslagstiftningen används 
benämningen marginalkostnadsbaserade avgifter. För andra 
tjänster – exempelvis tillgång till stationsbyggnader och last-
kajer – ska avgifterna motsvara den faktiska kostnaden för att 
tillhandahålla tjänsten. 
 I direktivet anges fem olika typer av tjänster:
• minimipaket av tillträdestjänster (rätt att nyttja den  

kapacitet som tilldelats, inklusive trafikledning)
• bantillträdestjänster (bland annat spårkapacitet för  

uppställning av fordon och tågbildning)
• andra tjänster (exempelvis tillgång till lastkajer  

och stationsbyggnader)
• tilläggstjänster (exempelvis tågbildningstjänster  

och drivmotorström)
• extra tjänster (bland annat extra trafikinformation  

och provkörningar).

För minimipaketet och bantillträdestjänsterna är huvudprincipen 
att marginalkostnadsbaserade avgifter ska tas ut. För övriga tjänster  
är det självkostnads- eller marknadsprissättning som gäller. 

Infrastrukturförvaltaren får även ta ut så kallade särskilda 
avgifter utöver marginalkostnad för minimipaket och bantillträdes-
tjänster. Särskilda avgifter får tas ut under förutsättning att pris-
sättningen inte leder till utslagning av hela marknadssegment. 

Innan den nya järnvägslagstiftningen trädde i kraft beslutade 
regeringen om avgifterna på statens spåranläggningar. Som 
uppbördsmyndighet beslutade Banverket i april 2006 om nya 
avgifter för minimipaketet av tillträdestjänster. Tabell 3.

teknisk harmonisering
En gemensam marknad för transporter förutsätter också  
teknisk harmonisering för att uppnå driftskompatibilitet mellan  
de olika nationella näten. Genom direktiv 96/48/EG för hög-
hastighetståg och direktiv 2001/16/EG för konventionella tåg har 
EU påbörjat arbetet för att skapa de tekniska förutsättningarna  
för trafik mellan medlemsländerna. Dessutom skapas en  
gemensam marknad för järnvägskomponenter. 

tekniska specifikationer 
Eftersom kraven i direktiven är allmänt hållna utarbetas 
preciserade tekniska specifikationer för driftskompatibilitet 
(TSD). Sådana tekniska specifikationer har bland annat tagits 
fram för signal- och kontrollsystem och en rad andra delsystem 
inklusive buller och tillgänglighet för funktionshindrade. 

Den europeiska järnvägsbyrån, ERA, har bildats bland annat 
för att stödja kommissionen och medlemsstaterna i arbetet med 
teknisk harmonisering. En av järnvägsbyråns uppgifter är att 
tillsammans med europeiska järnvägsorganisationer utarbeta 
nya TSD:er på uppdrag av kommissionen. Denna beslutar om 
TSD:er efter omröstning i den så kallade artikel 21-kommittén.  
Banverket deltar i TSD-arbetet genom European Rail 
Infrastructure Managers (EIM) och i Järnvägsstyrelsens arbete.

De tekniska specifikationerna gäller för projektering, 
anläggning, anpassning samt drift av infrastruktur och järn-
vägsfordon. Det innebär att Banverket vid ny- eller ombyggnad 
av järnvägsnätet måste utforma anläggningen i enlighet med 
gällande TSD:er. 

ertms
Den kanske mest omtalade delen av den tekniska harmoni-
seringen av det europeiska järnvägsnätet handlar om ERTMS  
(European Railway Traffic Management System). ERTMS är en 
teknisk standard som långsiktigt kan innebära stora fördelar, 
bland annat genom ett smidigare trafikflöde, fler tåg på spåren, 
ökad driftskompatibilitet, färre avbrott i driften samt en högre 
punktlighet.

För att uppnå dessa fördelar krävs emellertid bland annat att 
all trafikstyrning och signalering liksom samtliga järnvägsfordon 
på banan anpassas till den nya tekniken. Dessutom måste förare  
och verkstadspersonal utbildas i den nya tekniken. Kostna-
derna för anpassningen av infrastrukturen bärs av Banverket.  
Banverket har bildat ett sektorsråd med Branschföreningen 
Tågoperatörerna, SLTF och vagnbolaget Transitio som ska hitta 
smidiga lösningar för att planera för och införa ERTMS, men 
också hitta former för finansiering av fordonsanpassningen.  

europeisk transportpolitik och 
tillämpningen i sverige

TAbEll 3

Banverkets avgifter för minimipaket av tillträdestjänster 
särskilda avgifter  

Särskild avgift för tilldelat tågläge   0,25 kr/tågkilometer

Särskild avgift för persontrafiken  0,0078 kr/bruttotonkilometer

Särskild avgift för godstrafik över Öresund   2 325 kr/passage

marginalkostnadsbaserade avgifter efter trafikutövande  

Spåravgift  0,0029 kr/bruttotonkilometer

Olycksavgift   0,65 kr/tågkilometer

Emissionsavgift dieseldrivna loktåg   0,39 kr/liter diesel

Emissionsavgift dieseldrivna motorvagnar   0,22 kr/liter diesel

Källa: banverket



Sektorsrapport 2006 Sektorsrapport 2006 21

En annan fråga kring införandet av ERTMS är att varje 
medlemsstat i princip själv kan välja tidpunkt för införandet. 
Driftskompatibiliteten över gränserna kan därför dra ut på 
tiden. För att råda bot på detta arbetar kommissionen med att 
skapa ERTMS-korridorer genom Europa, där medlemsstaterna 
förbinder sig till en gemensam införandeplan. 

det tredje järnvägspaketet
Förutom marknadsöppning för persontransporter innehåller 
det tredje järnvägspaketet ett förslag till förordning om minimi-
standarder för information för passagerare, kompensation vid 
förseningar och olyckor samt assistans för funktionshindrade 
personer. Motsvarande regleringar har redan utformats för 

luftfarten och inom såväl sjöfarten som busstrafiken förbereds 
liknande lagstiftning.

Ett förslag till förordning om ersättning för bristande kvalitet 
vid godstransporter har inte godtagits och förslaget vilar därför 
för närvarande. 

Det tredje järnvägspaketet innehåller dessutom ett 
förslag till direktiv om behörighetsprövning av tågpersonal 
med bestämmelser om att inrätta ett slags lokförarkörkort.  
Bestämmelserna kommer främst att beröra lokförare som kör 
i internationell trafik.

Förslagen om marknadsöppning för persontransporter,  
passagerares rättigheter samt behörighetsprövning av tåg-
personal väntas antas under 2007. 

europeisk transportpolitik och 
tillämpningen i sverige
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målrapportering

sex delmål anger ambitionsnivån på lång sikt:

rapportering 
mot de trans
portpolitiska 
delmålen
Det övergripande transportpolitiska målet är att transportpolitiken ska säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 

och näringslivet i hela landet.  

De transportpolitiska delmålen är inte ömsesidigt uteslutande. Speciellt nära varandra är delmålet för tillgänglighet  
och delmålet för regional utveckling. Åtgärder i transportsystemet som ökar tillgängligheten är viktiga för att främja  
den regionala utvecklingen. 

I denna rapport samredovisas utvecklingen mot delmålen ett tillgängligt transportsystem och regional utveckling. 

ett tillgängligt transportsystem
Transportsystemet skall utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

hög transportkvalitet
Transportsystemets utformning och funktion skall medge en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

säker trafik
Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor.  
Transportsystemets utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta.

god milJö
Transportsystemets utformning och funktion skall bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås.

regional utveckling
Transportsystemets utformning och funktion skall bidra till att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken  
samt motverka nackdelar av långa transportavstånd.

ett Jämställt transportsystem
Målet skall vara ett jämställt transportsystem, där transportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och 
mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning 
och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.
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ett tillgängligt transportsystem och regional utveckling 
målet är ett tillgängligt transportsystem, där järnvägstransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets 
grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

målet är en positiv regional utveckling, där järnvägstransportsystemet bidrar till att utjämna skillnader i möjligheterna för 
olika delar av landet att utvecklas och motverka nackdelar av långa transportavstånd.

målrapportering
TIllGäNGlIGHET ocH rEGIoNAl UTVEcKlING

ökat totalt resande 
Det totala transportarbetet uppgick 2006 preliminärt till 
134,2 miljarder personkilometer, vilket är den högsta nivån 
någonsin och en ökning med 1,4 miljarder personkilometer 
vid en jämförelse med 2005. Bilen och motorcykeln svarade 
tillsammans 2006 för 75 procent av transportarbetet, medan 
de kollektiva transportmedlen svarade för 21 procent samt 
gång, cykel och moped för fyra procent. Motsvarande nivåer 
2005 var 76 procent, 20 procent respektive fyra procent. De 
kollektiva transportmedlen ökade således med en procentenhet 
på personbilens bekostnad.

Utvecklingen bör ses i perspektivet av att den reala dispo-
nibla inkomsten preliminärt ökade med 1,8 procent, vilket  
huvudsakligen förklaras av en ökad sysselsättning som gene-
rerat en höjd total lönenivå. Ökningen förklaras till viss del även 
av ökade ränteinkomster, beroende på Riksbankens successiva 
höjningar av räntan. 

Den privata konsumtionen ökade preliminärt med  
2,8 procent. Ökningen förklaras av den ökade disponibla in-
komsten samt av den för tredje året i följd mycket gynnsamma 
utvecklingen på börsen och av annan förmögenhetsbildning. 
Hushållens konsumtion skulle ha ökat ännu mer om inte 
sparandet hade ökat. 

Resekonsumtionen ökade med två procent, det vill säga  
ungefär lika mycket som den disponibla inkomsten, men mindre  
än den totala privata konsumtionen. Ökningen beror bland 
annat på att bilkonsumtionen ökade med fyra procent, där en 
stor del av ökningen förklaras av nybilsinköp, vilket medförde 
att bilinnehavet ökade något. Den kollektiva resekonsumtionen 
ökade endast med en procent. Ökningen kan ses i perspektivet 
av hushållens medvetenhet om att återbetalningen av den över-
skjutande skatten numera görs andra kvartalet, vilket troligtvis 
medförde ökningar av resandet under sommarperioden. Man 
bör också notera att resekonsumtion mätt i kronor inte är 
samma sak som resor mätt i transportarbete. 

Järnvägens långväga resande ökar
Det långväga (interregionala) transportarbetet uppgick 2006 
preliminärt till 38,6 miljarder personkilometer, vilket är 
den högsta nivån någonsin och en ökning med 0,4 miljarder 
personkilometer vid en jämförelse med 2005. Andelen bilresor 
uppgick till 70 procent 2006 och 71 procent 2005. Därmed har 
den tidigare trenden mot ett ökat bilresande brutits. 

Järnvägens långväga transportarbete uppgick 2006 
preliminärt till 5,7 miljarder personkilometer, vilket är den 
högsta nivån någonsin och en ökning med 0,5 miljarder 
personkilometer vid en jämförelse med 2005 samt en ökning 
med 0,1 miljarder personkilometer vid en jämförelse med 
det tidigare toppåret 2002. Av järnvägens långväga transport-
arbete svarade de privata operatörerna för tio procent såväl 
2005 som 2006. Det bör i sammanhanget noteras att den 
tidigare minskningen av nattågstrafiken till Norrland, vilken 
förändrade fördelningen mellan privata operatörer och SJ AB, 
vänt till en ökning.

Flygets transportarbete uppgick 2006 preliminärt till  
3,3 miljarder personkilometer, vilket är en minskning med  
0,1 miljarder personkilometer vid en jämförelse med 2005. 
Vid en jämförelse med toppåret 2001 är det en minskning med 
0,4 miljarder personkilometer. Flygets stagnation förklaras av 
ett något försämrat utbud och en hårdare konkurrenssituation 
gentemot järnvägen. Samtidigt uppvägs detta delvis av ökat 
tjänsteresande till följd av den ekonomiska tillväxten. 

Såväl järnvägen som flyget påverkades av hushållens 
ekonomi. Till skillnad från järnvägen gynnades dock flyget av 
hushållens stigande förmögenhet och ökade bilkostnader, men 
missgynnades av hushållens relativt svaga utveckling avse-
ende disponibla inkomsten i kombination med hushållens höga  
sparande. Flygresandet gynnades också av den alltmer avkling-
ande rädslan för att flyga efter händelserna den 11 september  
2001, samtidigt som nya säkerhetsregler missgynnade flyget.

persontrafik 
Möjligheten att resa är en förutsättning för utveckling och tillväxt. Hur resandet med tåg 

utvecklas ger en bild av järnvägssektorns förmåga att tillgodose medborgarnas resbehov.  

Både det långväga och det kortväga resandet med tåg ökade 2006. 
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målrapportering
TIllGäNGlIGHET ocH rEGIoNAl UTVEcKlING

Förutom hushållens ekonomi har både järnvägen och flyget  
påverkats av den ökade konkurrensen och de högre realpriserna  
på bensin. Den ökade konkurrensen 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 kabinfaktor, 
vilket indikerar ett överutbud och därmed troligtvis en olönsam 
verksamhet. 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 mycket 
hög medelbeläggning i vissa relationer, vilket indikerar en 
möjlighet att ytterligare utöka kapaciteten.

När det gäller lågprisflyget kan man för 2006 konstatera en 
anmärkningsvärd förändring för trafiken till övre Norrland. 
Den tidigare överföringen av nattågsresenärer till flyget har 
upphört. För 2006 motsvarar istället ökningen av antalet 
resande med tåg ungefär minskningen för antalet resande med 
flyg. Ökningen för järnvägen går att hänföra till sänkta priser 
och ett delvis förändrat och utökat utbud med en anpassning 
till turistresandet, samtidigt som det för flyget har blivit vissa 
försämringar av utbudet på vissa relationer. 

Förutom etablerandet av lågprisflyget har även konkurrensen  
skärpts mellan det mer traditionella flyget och järnvägen. Som 
exempel kan nämnas att SJ AB införde förbättrade villkor på 
Just nu-biljetterna till att gälla samtliga tågavgångar för X2000, 
regionaltåg och SJ AB:s övriga tåg ända fram till resdagen som 
svar på att SAS för inrikesflyget införde låga enhetspriser. För 
att ytterligare förenkla resandet gjorde SJ AB det möjligt att 
köpa tågbiljetter i Pressbyrån och 7-Eleven. Den tilltagande 
konkurrenssituationen medförde att flyget minskade antalet 
avgångar för att kunna höja kabinfaktorn. Sammantaget innebar 
förändringarna fler resor med järnväg och en stärkt konkur-
renssituation även gentemot bil och buss.

utbudsförändringar
Trafikutbudet och priserna ändrades endast marginellt 2006.  
De förbättringar som genomfördes fick dock en gynnsam inver-
kan på den långväga järnvägstrafiken. När det gäller priserna kan 
noteras att prisstrukturen förblev oförändrad om man undantar 
prissänkningarna för nattågen. Andelen rabatterade biljetter ökade 
dock, vilket uppvägdes av att andelen första klass-biljetter ökade. 

De utbudsförändringar som genomfördes var att restiden 
mellan Stockholm och Göteborg på en X2000-tur sänktes till 
2 timmar och 45 minuter, vilket gav samma restid från city 
till city som flyget via Arlanda. Ytterligare en förbindelse med 
X2000 sattes in mellan Stockholm och Falun. Snabbtågen 
mellan Göteborg och Malmö började köras via Hässleholm.  
En pendel mellan Gävle-Arlanda-Uppsala-Stockholm-Nyköping- 
Linköping etablerades, vilket bland annat innebar att restiden 
mellan Stockholm och Gävle förkortades avsevärt. Utbudet 
förbättrades också mellan Luleå och Umeå genom dagtåg,  
vilket även gynnade den regionala trafiken. På motsvarande sätt 
gynnade linjen Stockholm-Västerås-Göteborg den regionala 
trafiken samtidigt som den fungerade som ett billigt alternativ 
för resor mellan Stockholm och Göteborg. I samtliga relationer 
med X2000 genomförde SJ AB en upprustning av vagnparken 
samtidigt som man förbättrade servicen och komforten.

Ytterligare exempel på utbudsförändringar är järnvägens 
anpassning till sommarperioden, där X2000-tågen mellan 
Stockholm och Göteborg förlängdes till Halmstad och Malmö 
samtidigt som snabbtåget till Uddevalla förlängdes till Strömstad. 

långväga resande med buss och bil
Busstrafikens långväga transportarbete förblev preliminärt 
oförändrat mellan åren 2005 och 2006. Trafikutbudet förbätt-
rades något i vissa relationer samtidigt som priserna höjdes. 
Detta resulterade i att busstrafiken i konkurrensen gentemot 
övriga transportmedel fick vissa svårigheter att vidmakthålla 
sina andelar i vissa relationer. 
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Det långväga transportarbetet med bil förblev preliminärt 
oförändrat mellan åren 2005 och 2006 trots det under 2006 
höjda realpriset på bensin. Genom att drivmedelspriset och den 
disponibla inkomsten ökade ungefär lika mycket upplevdes 
sannolikt priset på bensin som lika högt de båda åren. Troligtvis 
upplevdes dock priset som högt under sommarperioden då 
transportarbetet är som störst, eftersom priset då var högre än 
under sommarperioden 2005. 

kortväga resande
Det kortväga (regionala och lokala) transportarbetet uppgick 
2006 preliminärt till 95,6 miljarder personkilometer, vilket är 
den högsta nivån någonsin och en ökning med 1,0 miljarder  
personkilometer vid en jämförelse med 2005. Andelen 
bil- och motorcykelresor uppgick 2006 till 77 procent, vilket 
är en procentenhet mindre än 2005. De kollektiva resornas 
andel uppgick till 17 procent. Gång-, cykel- och mopedtrafiken  
svarade för återstoden, det vill säga sex procent. 

Busstrafikens kortväga transportarbete ökade 2006 med  
0,3 miljarder personkilometer till 9,5 miljarder personkilometer. 
Ökningen förklaras av att den regionala busstrafiken har byggts 
ut med expressbussar, men framför allt av den utökade buss-
trafiken i samband med trängselskatteförsöket i Stockholm. 

Trafiken med de så kallade trängselbussarna (x-bussarna) 
startade i augusti 2005 för att skapa nya resmöjligheter inför 
införandet av trängselskatten och pågick hela 2006. Ökningen 
går dock huvudsakligen att hänföra till perioden då trängsel-
skatteförsöket pågick. Genom att denna period var relativt kort, 
blev inte bidraget till busstrafikens totala kortväga transport-
arbete särskilt stort. 

Järnvägens kortväga transportarbete uppgick 2006 till 
3,9 miljarder personkilometer, vilket är den högsta nivån 
någonsin och en ökning med 0,2 miljarder personkilometer 
vid en jämförelse med 2005. Av järnvägens kortväga 
transportarbete svarade 2006 de privata operatörerna endast 
för 33 procent mot 49 procent 2005. Den minskade andelen 
för de privata operatörerna förklaras nästan uteslutande av att 
pendeltågstrafiken i Stockholm övergick till ett dotterföretag till 
SJ AB vid halvårsskiftet 2006. 

Ökningen förklaras framför allt av en gynnsam utveckling 
för Öresundstrafiken, pendeltågen i Stockholm och Mälardals-
trafiken. Ökningen förklaras också av att antalet turer med 
regionaltågen i relationerna Göteborg-Malmö-Köpenhamn, 
Malmö-Växjö-Kalmar samt mellan Göteborg och Halmstad 
utökades samt av att relationen Uppsala-Tierp förlängdes från 
Uppsala till Gävle och från Tierp till Arlanda och vidare till 
Upplands Väsby. Genom att linjen öppnade i augusti blev dock 
tillskottet till transportarbetet 2006 marginellt.

spårväg och tunnelbana
Transportarbetet för tunnelbane- och spårvägstrafiken 
ökade något 2006 vid en jämförelse med 2005. Ökningen gäller 
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främst tunnelbanetrafiken och förklaras nästan uteslutande av 
trängselskatteförsöket. Det sänkta priset på biljetter för längre 
resor i kombination med realprishöjningen på bensin har också 
påverkat utvecklingen. Den förstärkta busstrafiken genom 
trängselbussarna kan däremot ses som ett komplement till tun-
nelbanan och påverkade således inte resandet med tunnelbana. 

Spårvägsresandet ska ses i perspektivet av att inga större 
utbudsförändringar genomfördes under 2006. De fyra nya 
spårvägslinjer som successivt färdigställdes runt Göteborgs 
centrum under åren 2002 och 2003 samt den trafikomläggning 
som genomfördes sommaren 2004 har dock haft relativt stor 
betydelse för utvecklingen de senaste åren. Stockholms nya 
spårvägslinje 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 stagnerade. 
Spårvägen i Norrköping förlängdes en kort sträcka som ett led 
i en framtida utbyggnad till Ringdansen. Samtidigt togs den 
första av fem nya spårvagnar i trafik, vilket dock inte inverkade 
på transportarbetets utveckling.

utvecklingen av tågtrafiken i storstadsområdena
Tågtrafiken har särskilt stor betydelse i storstadsområden 
där den utvecklats snabbt. Det beror dels på den växande 
befolkningen i storstadsområdena, dels på att tåget utgör ett 
bra alternativ till bil- och busstrafiken och lämpar sig väl för 
de koncentrerade flöden som finns in mot städernas centrum. 
Utan tågtrafiken skulle vägnätet behöva byggas ut mer och 
miljön bli sämre. Nedan beskrivs utvecklingen i Stockholm, 
Göteborg och Skåne.

stockholmsregionen
Pendeltågsystemet utgör tillsammans med tunnelbanan 
ryggraden i kollektivtrafiken i Stockholms län. Behovet av ett 
kapacitetsstarkt pendeltågssystem uppstod under 1950- och 
60-talet då kranskommunerna kring Stockholm började 
exploateras kraftigt. År 1950 bodde ännu knappt 70 procent av 
länets invånare i Stockholms kommun. År 1970 hade andelen 
sjunkit till 50 procent och 2000 till 40 procent. Samtidigt hade 
den totala folkmängden ökat från 1,1 miljoner invånare 1950 till 
1,5 miljoner 1970 och 1,9 miljoner 2006.

Den så kallade Hörjelöverenskommelsen som började gälla 
1967 lade grunden till dagens pendeltågssystem. Den ledde till 
en samordning av all kollektivtrafik i Stockholms län med en 
gemensam huvudman och taxa. Denna modell blev senare 
förebild för länshuvudmannareformen som beslutades 1979 
och som genomfördes i alla län. 

I Hörjelöverenskommelsen ingick en utbyggnad av infra-
strukturen för pendeltågen samt anskaffning av nya tåg och 
ett avtal med SJ om en mer omfattande trafik. Trafiken med 
nya tåg startade 1968 och byggdes successivt ut på de olika 
pendeltågsgrenarna till halvtimmestrafik med styv tidtabell 
kompletterad med insatståg i högtrafik.

Fram till 1967, då SJ bedrev trafiken på företagsekonomisk basis, 
minskade trafiken successivt vartefter biltrafiken ökade och 
tågtrafiken försämrades. Resandet nästan halverades trots att 
befolkningsunderlaget ökade. Med en ny taxa och en successivt 
förbättrad trafik ökade resandet mycket snabbt. År 1971 infördes 
det billiga månadskortet som då kallades ”50-kortet” eftersom 
det då kostade 50 kronor (2006 kostade det 600 kronor).  
År 1974, då det var energikris, var resandet fyra gånger så stort 
som 1966, när det var som lägst.

När energikrisen var över kom en tillfällig stagnation och mot 
slutet av 1970-talet blev det en ny energikris med höga bensin-
priser, varvid pendeltågstrafiken nådde en ny topp. I början av 
1980-talet hade pendeltågen stora kvalitetsproblem på vintrarna 
samtidigt som bensinpriserna sjönk och bilinnehavet ökade, 
vilket gjorde att resandet minskade. När kvalitetsproblemen 
åtgärdats i slutet på 1980-talet ökade pendeltågstrafiken åter.

Under 1990-talet förbättrades utbudet successivt genom att 
infrastrukturen byggdes ut. Grödingebanan och Arlandabanan 
innebar att pendeltågen i större utsträckning fick egna spår.  
Nynäsbanan byggdes ut till dubbelspår till Västerhaninge och 
pendeltågen förlängdes till Bålsta när Mälarbanans dubbelspår 
blev klart 2001. Därmed kunde 15-minuterstrafik införas på 
stora delar av nätet. Resandet fortsatte att öka som en följd av 
det bättre utbudet.

År 2000 uppstod problem med pendeltågen i samband med 
bytet av operatör, som bland annat innebar en akut brist på 
lokförare. Följden blev att utbudet fick minskas och att resandet 
därmed också minskade. Successivt kom man tillrätta med 
problemen, men nya problem uppstod 2005 och 2006 främst 
som en följd av brist på fungerande tåg. Resandet ökade dock 
och blev 2006 sex gånger så stort som 1966.

Problemen uppstod när de nya tåg som SL hade beställt inte 
fungerade tillfredställande och därmed inte kunde tas i trafik  
i full omfattning. Samtidigt hade underhållet på de gamla tågen 
dragits ned, eftersom de skulle ersättas med nya. Det medförde 
inställda tåg och ökade förseningar. 

Trängselavgifter på biltrafiken till/från Stockholms innerstad  
togs ut under perioden januari till och med juli 2006. Under 
denna period minskade biltrafiken till innerstaden med 22 pro-
cent samtidigt som bilköerna och restiderna med bil och buss 
minskade. Ungefär hälften beräknas ha överförts till kollektiv-
trafik och då framför allt arbetsresorna. Detta medförde att det 
totala resandet med kollektivtrafiken ökade med sex procent 
under en vardag under våren 2006 vid en jämförelse med året 
innan. Under morgonens högtrafik ökade kollektivresandet 
över innerstadssnittet med 20 procent.

Tunnelbanan och bussarna tog hand om de flesta nya rese-
närerna och ökade med sex respektive åtta procent per vardag. 
Lokalbanorna (Roslags- och Saltsjöbanan samt spårvägarna) 
stod för den största ökningen med tio procent. Pendeltågen 
ökade bara med två procent över dygnet men minskade något  
i högtrafik. Det beror dels på de ovan nämnda kvalitetsproblemen,  
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dels på att särskilda busslinjer sattes in för att avlasta pendel-
tågen. Mot slutet av perioden fungerade trafiken bättre och då 
ökade också resandet markant. 

Det finns således en stor potential för ökat resande i pendel-
tågstrafiken i Stockholm med nya fungerande fordon och 
utbyggd infrastruktur. De nya tågen har blivit allt driftsäkrare 
och SL räknar med att all bastrafik ska köras med nya tåg i slutet 
av 2007. En ombyggnad av Stockholm Central kommer då också 
att vara klar. På lång sikt krävs ytterligare kapacitet och bästa 
lösningen är om pendeltågen helt kan separeras från annan tåg-
trafik genom att Citybanan byggs.

Den storregionala trafiken i Mälardalen har ökat mycket 
snabbt sedan infrastrukturen byggts ut med Svealandsbanan, 
Mälarbanan och Arlandabanan. Det innebär att man med en 
timmas restid dagligen kan pendla till orter som Eskilstuna och 
Västerås. Denna trafik svarar nu för ungefär samma transport-
arbete som pendeltågen, det vill säga cirka 1,2 miljarder person-
kilometer. Pendeltågen och Mälardalstrafiken svarade därmed 
för 25 procent av det totala transportarbetet med järnväg  
i Sverige. Diagram 2, sidan 26.

göteborgsregionen
Liksom i Stockholmsregionen bedrevs lokaltrafiken i Göteborg 
av SJ med en tynande tillvaro. Göteborgsregionens Lokaltrafik 
övertog trafiken Göteborg-Alingsås 1980 med SJ som entreprenör. 
Det moderna pendeltågsystemet etablerades 1986 när det nya 
pendeltåget X10 sattes i trafik på sträckan Göteborg-Alingsås.  
Därefter har trafiken successivt utökats till halvtimmestrafik.

Det andra pendeltågsbenet är Göteborg-Kungsbacka 
som kunde etableras när Västkustbanans dubbelspår mellan 
Göteborg och Kungsbacka blev klart 1992. Även linjen Göte- 
borg-Kungsbacka trafikeras med halvtimmestrafik. 

Dessa två linjer är de enda rena pendeltågslinjerna i Göteborgs-
regionen, det vill säga linjer med hög turtäthet, minst 
halv-timmestrafik och uppehåll i princip i varje tätort längs  
vägen. Det finns dock också ett antal regionala linjer där trafiken 
successivt byggts ut. Dessa är Göteborg-Uddevalla-Strömstad, 
Göteborg-Vänersborg, Göteborg-Skövde och Göteborg-Borås.

Göteborg-Uddevalla trafikeras med åtta turer per vardag 
där hälften fortsätter mot Strömstad. Banan är enkelspårig och 
sträckan till Uddevalla håller på att rustas upp, medan sträckan 
mellan Uddevalla och Strömstad har låg standard. Sträckan  
Göteborg-Borås har god teknisk standard men är enkelspårig 
och mycket krokig, varför det oftast på denna linje går fortare 
att åka expressbuss än tåg. Linjen Göteborg-Trollhättan-
Vänersborg håller på att byggas ut till dubbelspår och för en  
högsta hastighet på 250 km/h. Förutom en utbyggd regional-
tågstrafik kommer ett antal nya lokala stationer att öppnas på 
denna sträcka.

Den storregionala trafiken är i stor utsträckning sam-
ordnad med SJ AB:s regionaltrafik. På Västra stambanan  
går, förutom Skövde-Göteborg, linjerna Stockholm-Västerås- 
Örebro-Skövde-Göteborg och Jönköping-Falköping-Göteborg.  
På Västkustbanan är linjen Göteborg-Halmstad integrerad med 
Göteborg-Malmö och även Göteborg-Vänersborg är i viss mån 
samordnad med Göteborg-Karlstad. Trafiken på Kinnekulle-
banan körs av Veolia (Connex) där Mariestad och Lidköping fått 
direktförbindelse till Göteborg via Herrljunga.

Den rena pendeltågstrafiken omfattar drygt 0,1 miljarder 
personkilometer. Tillsammans med de övriga regionala linjerna 
och resor i den storregionala trafiken i SJ AB:s tåg beräknas 
transportarbetet uppgå till i storleksordningen 0,5 miljarder 
personkilometer eller fem procent av det totala transportarbetet 
med järnväg i Sverige.
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Det finns en stor utvecklingspotential i tågtrafiken i Göteborgs- 
regionen genom utbyggd infrastruktur. Utbyggnaden av 
Göteborg-Trollhättan-Öxnered och Västkustbanan till dubbel-
spår kommer enligt nuvarande planer att vara klar 2012. På 
linjen Göteborg-Alingsås finns idag stora kapacitetsproblem 
när både lokaltåg, regionaltåg, snabbtåg och godståg ska 
fram. En utbyggnad till partiellt fyrspår är planerad, men 
har för närvarande skjutits upp på grund av oenighet om 
bansträckningen. En långsiktig lösning på både detta och linjen 
Göteborg-Borås är Götalandsbanan, men den finns ännu inte 
med i Banverkets planer. Det finns också planer på en tunnel 
under Göteborg, Västlänken, som skulle öka kapaciteten genom 
att Göteborg inte längre skulle vara en säckstation och också 
innebära flera stationer i Göteborgs City för lokaltrafiken. 
Diagram 3, sidan 26.

skåne
Pendeltågstrafiken i Skåne började ungefär som i Göteborgs-
regionen, men har fått en mycket dynamisk utveckling under 
2000-talet som en följd av Öresundsbron. Det moderna pendel-
tågsystemet ”Pågatågen” etablerades 1983 när nya tåg X10 sattes 
in på linjerna Malmö-Lund-Eslöv och Malmö-Lund-Helsing-
borg. Linjen till Eslöv förlängdes till Höör 1987, medan linjen 
till Helsingborg förlängdes till Ängelholm 2001.

Utvecklingen därefter hänger samman med utbyggnaden av 
infrastrukturen. Malmö-Ystad rustades upp och elektrifierades 
1997 och fick Pågatågstrafik, som 2003 förlängdes till Simrishamn 
sedan även denna sträcka elektrifierats. När Västkustbanans nya 
sträckning från Lund till Helsingborg via Landskrona öppnades 
2001 fick även den Pågatågstrafik.

Öppnandet av Öresundsbron innebar att Pågatågen kom-
pletterades med Öresundstågen. Det är ett regionaltåg som 

är bekvämare och snabbare genom att det inte stannar på lika 
många stationer som Pågatågen. Öresundstågen utgör stommen  
i det storregionala systemet som även omfattar Danmark.  
Utvecklingen av detta trafiksystem har gått snabbt och det har 
fått spridningseffekter inte bara i Skåne utan även i andra delar 
av södra Sverige. 

De flesta Öresundståg trafikerar mycket längre sträckor än 
bara över bron, bland annat Helsingör-Köpenhamn-Malmö-
Ängelholm eller Helsingör-Köpenhamn-Malmö-Kristianstad. 
Tågen går också vidare från Ängelholm till Göteborg och från 
Hässleholm till Alvesta-Växjö-Kalmar i ett gemensamt trafik-
upplägg med de andra länstrafikhuvudmännen och SJ som 
har trafikeringsrätten för den interregionala trafiken. Blekinge 
Kustbana från Kristianstad till Karlskrona håller på att elektri-
fieras och när den öppnas i juni 2007 kommer den också att 
trafikeras av Öresundståg.

Pågatågen har haft en mycket snabb ökning vartefter 
systemet byggts ut och Öresundstrafiken har också påverkat 
Pågatågen positivt. De båda systemen blir alltmer integrerade. 
Tågen som används som Öresundståg används ibland även  
i Pågatågsystemet. Transportarbetet med Pågatågen uppgår 
till ungefär 0,3 miljarder personkilometer och är nu sex 
gånger så stort som 1980 då trafiken byggdes ut. Öresundstågen  
i Skåne och på brons svenska halva omfattar cirka 0,4 miljarder 
personkilometer. Tillsamman blir det 0,7 miljarder person-
kilometer eller sju procent av det totala transportarbetet med 
järnväg i Sverige.

I juni 2007 tar Arriva över från SJ som operatör för Påga-
tågen. Hela Öresundstågstrafiken i både Danmark och Sverige 
är också under upphandling. Trafiken kommer att starta 2008. 
Skånetrafiken har sökt trafikeringsrätten även för de långa 
linjerna som SJ idag innehar.
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Det finns utbyggnadsplaner för tågtrafiken i Skåne, både 
när det gäller infrastrukturen och anskaffningen av nya tåg.  
Ytterligare Öresundståg har beställts för att öka kapaciteten 
och ska vara levererade under 2007. Skånetrafiken har beställt  
nya Pågatåg som ska börja levereras 2009. Citytunneln i Malmö 
håller på att byggas och beräknas enligt nuvarande planer vara 
klar 2011. Det innebär flera nya stationer i Malmö och att tågen 
kan gå direkt till Köpenhamn utan att vända. Planer finns på 
pendeltåg till Trelleborg och också på att bygga helt nya järn-
vägslinjer. Diagram 3, sidan 26.

pris och reshastighet åren 1990–2006
Under perioden 1950–1970 expanderade privatbilismen snabbt 
och tågutbudet minskade successivt. En tillfällig nedgång 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 energi-
krisen då också lågpriser infördes på tågen genom ett politiskt 
beslut. Under 1980-talet minskade resandet något. 

1990-talet inleddes med en kraftig minskning av resandet 
som följd av införandet av moms på resor och därefter en 
kontinuerlig ökning som följd av utbyggnaden av banorna 
och nya tåg. De nya banorna blev successivt 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 följd av ett minskat utbud 
och en ökad flygkonkurrens. Under 2005 började resandet öka 
igen och 2006 ökade resandet kraftigt. Diagram 4, sidan 26.

Under perioden 1990–2006 höjdes medelhastigheten kraftigt, 
framför allt på längre avstånd, samtidigt som turtätheten ökade 
både i fjärrtrafiken, regionaltrafiken och de lokala trafiksystemen. 
Investeringarna i infrastruktur och nya tåg har resulterat  
i 50 procent fler tåg som går minst 20 procent snabbare.

Sedan 1990 har priserna för resor med normala fjärr- och 
regionaltåg varit relativt stabila bortsett från påverkan av 
momsen. Trafikhuvudmännens priser, som var relativt låga, 
har ökat mest. För snabbtågen, som vid introduktionen hade 
höga priser, har priserna sänkts genom utökade rabatter. Man 
kan i sammanhanget även notera att prisdifferentieringen 
ökade i SJ AB:s trafik, de dyraste biljetterna har blivit dyrare 
och de billigaste har blivit billigare med särskilt låga priser åren 
2004, 2005 och 2006.

Under 2006 har inga stora förändringar skett av priserna  
för tågresor. SJ AB:s normalpriser låg på samma nivå som 
2005, men med en allt större andel billiga Just nu-biljetter. 
Förutom Just nu-biljetter i andra klass såldes också allt fler  
i första klass, trots att de är något dyrare. En allt större andel 
biljetter bokades via nätet, vilket underlättar prisjämförelser. 
Veolia (Connex) sänkte sina priser på nattågen till Norrland. 
Även i länshuvudmannatrafiken var förändringarna små med 
vissa prishöjningar. För kontantbiljetter i Stockholmsregionen  
sänktes dock priset.

Transportarbetet med järnväg ökade från 8,9 miljarder person-
kilometer 2005 till 9,6 miljarder personkilometer 2006, vilket 
motsvarar en ökning med åtta procent. Det långväga resandet 
ökade med tio procent och det kortväga med fem procent. En 
översiktlig analys av vad ökningen på 0,7 miljarder personki-
lometer beror på visar att de viktigaste förklaringarna är bättre 
utbud, en allmän marknadstillväxt, högre bensinpris, överflytt-
ning från flyget och fler resor som följd av konkurrenskraftiga 
tågpriser. Diagram 5, sidan 26.

Den privata konsumtionen är den ekonomiska faktor som 
påverkar tågresandet mest. Ökningen av konsumtionen med 
2,8 procent 2006 beräknas ha ökat tågresandet med drygt en 
procent eller 100 miljoner personkilometer. En ökning av den 
privata konsumtionen driver normalt en ökning av bilinnehavet 
och annan konsumtion, vilket gör att tågresandet inte ökar lika 
mycket som den privata konsumtionen. Högre bensinpris kan 
förklara en ökning på cirka en procent eller cirka 100 miljoner 
personkilometer. Realpriset på bensin har för helåret 2006 inte 
ökat nämnvärt men priset var högt under den del av året då de 
flesta resorna genomfördes.

Bättre utbud kan förklara cirka 300 miljoner personkilometer, 
vilket motsvarar en tillväxt på drygt tre procent. Utbudet har 
bland annat förbättrats på Västkustbanan, Kalmar-Växjö-
Malmö, Gävle-Stockholm-Linköping, Stockholm-Karlstad 
och i X2000-trafiken. Den förbättrade X2000-trafiken innebar 
också att tåget tog marknadsandelar från flyget, vilket också 
framgår av statistik från turistdatabasen (TDB). Flyget minskade 
med 0,1 miljarder personkilometer och ungefär lika mycket kan 
beräknas ha överförts till järnväg. 

Normalt borde den höga ekonomiska tillväxten under 2006 
ha medfört att både den långväga bil- och flygtrafiken ökat mer. 
Det faktum att lägre priser erbjudits i allt större omfattning 
innebär att tåget blivit mer konkurrenskraftigt särskilt när 
de andra färdmedlen har blivit dyrare eller fått sämre utbud. 
Denna effekt kan beräknas svara för drygt 100 miljoner person-
kilometer. Som en följd av det förbättrade utbudet, har även 
resor som tidigare gjorts med bil, buss eller flyg gjorts med tåg, 
samtidigt som även nya resor har genererats.

Man kan inte heller bortse från att miljöfrågan fått ökad 
betydelse under 2006 och att även detta givit ett incitament till 
ökat tågresande. Det är således en mängd olika faktorer som 
medverkat till det ökade tågresandet. Tåget i sig har blivit mer 
attraktivt samtidigt som de konkurrerande färdmedlen av olika 
anledningar blivit mindre konkurrenskraftiga.

Den trafik som svarade för de största ökningarna var  
SJ AB:s trafik där både snabbtågen och regionaltågen ökade, 
vilket förklaras av bättre utbud och konkurrenskraftiga priser 
jämfört med bil, buss och flyg. Även Veolias (Connex) trafik 
till/från och i Norrland ökade framför allt som en följd av 
lägre priser. När det gäller den regionala trafiken ökade trafiken 
över Öresundsbron mest, men även trafiken i Stockholm och 
Mälardalen ökade.
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totalt transportarbete i sverige 
Det totala transportarbetet uppgick 2006 preliminärt till  
98,8 miljarder tonkilometer, vilket är den högsta nivån någonsin 
och en ökning med 0,4 miljarder tonkilometer vid en jämförelse 
med 2005. En faktor som hade mycket stor betydelse för 
transportsektorns utveckling framför allt 2005, men även 2006, 
var stormen Gudrun i januari 2005. I samband med stormen 
fälldes cirka 75 miljoner kubikmeter skog i södra Sverige, varav  
60 miljoner kubikmeter transporterades till skogsindustrin 2005 
och 15 miljoner kubikmeter 2006. Transportarbetet uppgick 
2005 för dessa transporter till 2,7 miljarder tonkilometer och 
för 2006 till ungefär 0,6 miljarder tonkilometer. Om det totala 
transportarbetet reduceras med dessa flöden skulle ökningen av 
transportarbetet 2006 ha uppgått till 2,5 miljarder tonkilometer 
vid en jämförelse med 2005. 

En faktor som dämpade utvecklingen var den svenska 
kronans relativt höga värde 2006 vid en jämförelse med 2005. 
Den stärkta kronan medförde att det blev dyrare att exportera,  
men billigare att importera. I kombination med hushållens 
konsumtionsökning bidrog detta till en ökad import. Förutom 
den stärkta kronan har exporten drabbats av prishöjningar 
för produkter från den traditionella svenska basnäringen. 
En stor internationell efterfrågan på dessa varor har dock 
medfört att exporten ökade trots dessa försämrade villkor. Det 
bör i sammanhanget noteras att effekterna av kronans värde 
dämpades genom att en relativt stor andel av de exporterade  
produkterna bestod av importerade insatsvaror som blivit  
billigare samt att många företag valutasäkrade sin handel.

Ytterligare en faktor som påverkade utvecklingen är att den 
inhemska efterfrågan, det vill säga konsumtion och investeringar 
varit mer drivande för utvecklingen 2006. Sysselsättningen och den 
disponibla inkomsten ökade, börsen utvecklades starkt samtidigt 
som hushållens förmögenheter också förbättrades av andra orsa-
ker, vilket sammantaget ökade konsumtionen. Företagsvinsterna 
ökade, räntorna förblev relativt låga, vilket ökade investeringarna. 

Det långväga transportarbetet, det vill säga samtliga järnvägs- 
och sjöfartstransporter samt lastbilstransporter längre än tio mil, 
uppgick 2006 preliminärt till 90,7 miljarder tonkilometer, vilket 
är den högsta nivån någonsin och en ökning med 0,8 miljarder 
tonkilometer vid en jämförelse med 2005. Om man räknar bort 
effekterna av stormen Gudrun ökade transportarbetet 2006 
med 2,6 miljarder tonkilometer vid en jämförelse med 2005. 

Det kortväga transportarbetet, det vill säga lastbilstransporter 
kortare än eller lika med tio mil, uppgick 2006 preliminärt till 
8,1 miljarder tonkilometer, vilket är en minskning med 0,4 mil-
jarder tonkilometer vid en jämförelse med 2005. Minskningen 

förklaras uteslutande av stormen Gudrun. Stormen medförde 
också att transportstrukturen för de kortväga lastbilstranspor-
terna ändrades. Detta förklaras bland annat av att importen av 
traditionell skogsråvara ersattes av transporter av stormvirke. 
År 2006 återgick flödena till den gamla strukturen med undan-
tag av att ett antal lastplatser för vidaretransport med långväga 
lastbil och järnväg bibehölls. Sand- och grustransporterna till 
byggnadsindustrin som svarar för huvuddelen av de kortväga 
transporterna stagnerade något, vilket förklaras av att bygg-
företagen fick allt svårare att anställa kompetent arbetskraft 
samtidigt som räntorna steg, vilket dämpade byggandet.

ny topp för godstransporter på järnväg
Järnvägens transportarbete uppgick 2006 preliminärt till  
22,1 miljarder tonkilometer, vilket är den högsta nivån  
någonsin och en ökning med 0,4 miljarder tonkilometer vid en 
jämförelse med 2005. Om man reducerar för stormen Gudrun 
ökade transportarbetet 2006 med 1,4 miljarder tonkilometer 
vid en jämförelse med 2005. 

Som en konsekvens av stormen Gudrun tvingades järnvägen  
utveckla nya logistiklösningar som i vissa fall innebar ett 
samarbete mellan företag och ett antal tågoperatörer. Vissa 
av dessa transportupplägg har bibehållits 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 skogsvirkestransporterna,  
men även nya lastplatser har tillkommit och i samband med det 
har det även genererats nya flöden från andra företag än skogs-
industrierna. Vissa av dessa transporter har varit så kallade 
spotflöden av mer tillfällig karaktär. Sådana flöden tenderar 
dock att i ett längre perspektiv permanentas via traditionella 
transportavtal. 

Järnvägens marknadsandel av de långväga transporterna 
uppgick till 24 procent, vilket är samma nivå som för åren 
1996–2005. Om man räknar bort malmtransporterna, som 
ökade med 0,1 miljarder tonkilometer till 4,5 miljarder 
tonkilometer, kan man notera att inrikestransporterna ökade 
med tre procent till 12,5 miljarder tonkilometer, vilket är den 
högsta nivån någonsin för järnvägen. 

Utrikestransporterna minskade med två procent till  
5,1 miljarder tonkilometer. Exporten ökade dock något, medan 
importen minskade med åtta procent. Systemstrukturen för 
delar av utrikestrafiken har under 2006 ändrats något, vilket  
i vissa relationer medfört en kapacitetshöjning, kortare 
transporttider och mer regelbunden trafik.

godstransporter 
Godstransporterna är mycket omfattande i ett högindustrialiserat land som Sverige och är en 

förutsättning för näringslivet och tillväxten i landet. Järnvägens godstransportarbete uppgick 

preliminärt till 22,1 miljarder tonkilometer, vilket är den högsta nivån någonsin. 

målrapportering
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Kombinationen ökad export och minskad import hade det 
negativa med sig att balansen mellan export och import för-
sämrades, varför antalet tomma järnvägsvagnar i nordlig rikt-
ning ökade. I verkligheten är balansen ännu sämre än vad som 
framgår av relationen mellan de importerade och exporterade 
godsmängderna, eftersom det även förekommer flöden med 
tomma vagnar i sydlig riktning. Under 2006 minskade dock 
detta problem bland annat genom ett utökat samarbete mellan 
järnvägsoperatörerna. Samarbetet medför att vagnar som töms 
på gods i Sverige efter en kortare tomtransport kan fyllas med 
gods för returtransporter till ursprungslandet.

Den transporterade godsmängden för kombitrafik med 
järnväg uppgick 2006 preliminärt till 6,9 miljoner ton, vilket 
är samma nivå som 2005. Inrikes kombitransporterna ökade 
med fyra procent vid en jämförelse mellan åren 2005 och 
2006, medan utrikes kombitransporterna minskade med nästan  
14 procent. Systemstrukturen för kombitransporterna ändrades 
delvis 2006 genom att det etablerades ett antal skyttlar med daglig  
trafik mellan ett antal utvalda terminaler. Den nya strukturen  
förväntas dock först på sikt förbättra förutsättningarna för 
kombitransporter och därmed öka efterfrågan på dessa flöden. 

nya operatörer på frammarsch 
Det bör noteras att avregleringen av stomnätet har medfört 
att det 2006, utöver MTAB:s malmtransporter på 4,5 miljarder 
tonkilometer, också transporterades 3,3 miljarder tonkilometer 
av andra operatörer än Green Cargo AB, vilket är en ökning med 
0,65 miljarder tonkilometer vid en jämförelse med 2005. Om 
transporterna förorsakade av stormen Gudrun räknas bort upp-
går ökningen till 1,1 miljarder tonkilometer. Genom den kraftiga 
ökningen svarade andra operatörer än Green Cargo AB och 
MTAB för 15 procent av järnvägens transportarbete. Nivån kan 
relateras till 2004, då dessa operatörer endast svarade för fyra 
procent av järnvägens transportarbete. Utvecklingen förklaras till 
viss del av att en privat operatör under 2005 slutit ett transport-
avtal om ett relativt stort flöde, vilket fick genomslag 2006. 

Det har således åren 2005 och 2006 varit ett genombrott för 
privata operatörer. Utvecklingen 2005 kan till stor del tillskrivas  
stormen Gudrun, medan utvecklingen 2006 kan ses som ett 
bredare genombrott. Man kan också notera att det 2006 slutits 
avtal mellan Green Cargo AB och privata operatörer, där dessa 
övertagit viss trafikering av Green Cargo AB för att därefter 
bli underleverantörer. Man kan också notera att en del av de 
små privata operatörernas transporter också genomfördes 
inom ramen för andra samarbetsformer med Green Cargo och 
att de också i vissa fall genomfördes som underleverantör till  
en speditör som skötte kundkontakterna. 

transportarbete för övriga trafikslag
Lastbilens långväga transportarbete uppgick 2006 preliminärt 
till 33,3 miljarder tonkilometer, vilket är den högsta nivån 
någonsin och en ökning med 0,4 miljarder tonkilometer vid en 
jämförelse med 2005. Om man reducerar för stormen Gudrun 
ökade transportarbetet 2006 med 0,7 miljarder tonkilometer 
vid en jämförelse med 2005. 

Ökningen av lastbilens transportarbete går nästan helt att 
hänföra till utrikestransporterna, där exporten ökade mer än 
importen, vilket, liksom för järnvägen, försämrade balansen 
mellan import och export. Balansen är dock trots försämringen 
mycket god vid en jämförelse med järnvägen. 

Den relativt svaga utvecklingen för inrikestransporterna 
förklaras av att man för att uppnå samma nivå som 2005 måste 
ersätta de förlorade stormvirkestransporterna med andra trans-
porter. Det bör dock i sammanhanget noteras att den största delen 
av dessa transporter genomfördes med utländska lastbilar. Dessa 
kom från Österrike och Finland men även från Polen, Estland, 
Lettland och Litauen. Lastbilar från de sistnämnda länderna fick 
därvid tillstånd att transportera gods mellan svenska orter. 

Den gynnsamma utvecklingen för exporten är bland annat 
en konsekvens av den goda utvecklingen för den traditionella 
svenska basnäringen, trots att detta vanligtvis gynnar järnvägen 
och sjöfarten mer än lastbilen. Lastbilen gynnades också av den 
ökade importen av konsumtions- och insatsvaror. Transittran-
sporterna med lastbil, vilka inte ingår i ovan redovisade siffror, 
beräknas uppgå till 1,5 miljarder tonkilometer och har antagits 
ligga på samma nivå de senaste åren.

Sjöfartens transportarbete uppgick 2006 preliminärt till 
35,3 miljarder tonkilometer, vilket är exakt samma nivå som 
för 2005 och den högsta nivån någonsin. Om man reducerar 
för stormen Gudrun ökade transportarbetet 2006 med  
0,6 miljarder tonkilometer vid en jämförelse med 2005. 

En uppdelning i inrikes och utrikes sjöfart visar att utrikes 
sjöfarten mellan åren 2005 och 2006 ökade med 0,8 miljarder 
tonkilometer till 28,2 miljarder tonkilometer, vilket är den 
högsta nivån någonsin. Inrikes sjöfarten minskade under mot-
svarande period med lika mycket. Inrikes sjöfartens minskning 
förklaras nästan uteslutande av stormen Gudrun. Från ett 
nästan obefintligt transportarbete för timmertransporter ökade 
nivån markant i samband med stormvirkestransporterna för att 
sedan åter bli obefintlig. En faktor som dämpade minskningen 
för inrikes sjöfarten var att transporterna av oljeprodukter 
ökade. Ökningen av utrikes sjöfarten kan huvudsakligen för-
klaras av en ökad export av petroleumprodukter beroende på 
att raffinaderierna minskade sina lager i samband med kraftiga 
prishöjningar under första halvåret 2006. 

målrapportering
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stora satsningar på järnvägsinfrastrukturen
Framtidsplanen för järnvägen 2004–2015 sätter ramarna för 
Banverkets långsiktiga investerings- och underhållsplaner. 
Planen omfattar investeringar i infrastrukturen på sammanlagt 
nästan 108 miljarder kronor, varav 38 miljarder avser drift 
och underhåll. Planen omfattar även två miljarder kronor till 
sektorsuppgifter. 

Under 2007 kommer Banverket, efter direktiv från regeringen,  
att göra en översyn av framtidsplanen. Översynen omfattar 
endast investeringsprojekten. Översynen görs mot bakgrund av 
att ett antal investeringsprojekt har kommit att bli betydligt  
dyrare än vad som först förutsågs i framtidsplanen, till stor del 
på grund av kraftiga kostnadsökningar i entreprenadmarknaden. 
Dessutom ska Banverket under 2007 utarbeta inriktnings-
underlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för  
perioden 2010–2019. Uppdragen ska genomföras under första 
delen av 2007. 

aktuellt om större planerade eller  
pågående projekt
Botniabanan mellan Nyland på Ådalsbanan via Örnsköldsvik 
till Umeå håller på att färdigställas. Den nya banan omfattar 
19 mil järnväg, 140 broar och 25 kilometer tunnel och är den 
första bana som utrustas med det nya signalsystemet ERTMS. 
I oktober 2008 öppnas de första sträckorna för godstrafik 
och i augusti 2010 trafikerar de första persontågen banan. 
Botniabanan kommer särskilt att innebära kortare restider. Till 
exempel minskar restiden mellan Stockholm och Umeå från 
elva timmar till cirka 5,5 timmar.

Blekinge kustbana är en enkelspårig järnväg mellan Kristianstad  
och Karlskrona. I juni 2005 påbörjades elektrifiering av banan. 
Eldrivna tåg ska börja trafikera banan i mitten av 2007.

Bohusbanan mellan Göteborg och Uddevalla kommer under 
åren 2007–2010 att rustas upp eftersom kapaciteten på banan 
tidvis är fullt utnyttjad. Genom att banan bland annat utrustas 
med fjärrblockering kan antalet tåg ökas. Fjärrblockering, som 
är ett system som övervakar tågtrafiken elektroniskt, medför 
också en ökad trafiksäkerhet.

I Stockholm pågår planeringen för Citybanan. Projekt City-
banan ingår i Banverkets arbete för att förbättra spårkapaciteten 
söder om och genom Stockholm Central. Banverkets ursprungliga  
förslag för Citybanan innebar byggande av en dubbelspårig 
järnväg med två nya stationer i en cirka sex kilometer lång  

tunnel mellan pendeltågsstationen Stockholms södra och  
Tomteboda. Regeringen beslutade i november att snabbutreda 
förutsättningarna för en ytspårslösning. Vid årsskiftet presenterade  
regeringens utredare resultatet som visar att Citybanan klarar 
de långsiktiga trafikökningarna bättre än ett tredje spår.  
Regeringen har även tillsatt en förhandlingsman för frågor  
kring Stockholms infrastruktur, inklusive medfinansiering av  
Citybanan. För närvarande gäller, enligt regeringens beslut  
i november 2006, att verksamheten i projekt Citybanan tills  
vidare ska begränsas till förberedelsearbete. 

Godsstråket genom Bergslagen mellan Storvik och Mjölby 
är av stor betydelse för godstrafiken och är hårt trafikerat. 
Eftersom sträckan Hallsberg-Mjölby har begränsad kapacitet 
måste många tåg idag dirigeras om via Falköping, en omväg  
på cirka 70 kilometer. De senaste åren har Banverket byggt 
dubbelspår på en två mil lång sträcka norr om Motala.  
I december 2006 fastställdes järnvägsplanen för en utbyggnad 
till dubbelspår på godsstråkets sydligaste del, sträckan  
Motala-Mjölby. Byggandet påbörjas under 2007 och beräknas 
vara klart under 2010.

Malmbanan sträcker sig mellan Luleå och Riksgränsen och 
vidare till Narvik i Norge. Banan, som är cirka 50 mil lång,  
rustas för att kunna bära tåg med 30 tons axellast, jämfört med 
dagens 25 ton. Det skapar möjlighet till mer effektiva och miljö-
vänliga transporter.

Gruvbrytningen i Kiruna har gett upphov till markdeforma-
tioner som successivt kommer att påverka staden. Deformations-
zonen har börjat sprida sig mot området kring järnvägen, vilket 
medför att järnvägen måste flyttas. Utifrån järnvägsutredningen 
som färdigställdes 2006 har Banverket beslutat att befintlig 
Malmbana utmed Loussajärvi ska ligga till grund för den  
fortsatta planeringen.  

För att tillgodose efterfrågan på bättre kommunikationer 
mellan Göteborg och Trollhättan har Banverket tillsammans 
med Vägverket inlett ett projekt under namnet BanaVäg i Väst. 
Banan är ett viktigt kommunikationsstråk ur ett västsvenskt och 
nationellt perspektiv med omfattande person- och godstrafik. 
Vägverket och Banverket ska bygga fyrfältsväg respektive dubbel-
spår på sträckan. Den nya järnvägen ger bland annat möjlighet 
att bättre möta de ökande godsvolymer som transporteras till 
och från Göteborgs hamn. Dessutom kommer banan att kunna 
ta över en del godstrafik från den hårt belastade Västra stam-
banan. Arbetet beräknas vara klart 2012. 

Järnvägens  
infrastruktur 
Med en ökande trafikmängd krävs att järnvägsinfrastrukturen är väl utbyggd och att underhållet 

inte eftersätts. Samtidigt finns begränsade medel för satsningar på järnvägen, vilket kräver 

prioriteringar av nyinvesteringar, reinvesteringar och underhållsåtgärder. I det här kapitlet ges 

en bild av förvaltningen av infrastruktur 2006. 
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Ostlänken är en planerad dubbelspårig järnväg mellan Järna och 
Linköping. Den nya järnvägen ska knyta samman Östergötland, 
Södermanland och Mälardalen och kan även vara en länk en 
framtida bana mellan Stockholm och Göteborg (Götalands-
banan). Järnvägsutredningen planeras vara klar 2007.

I och omkring Malmö pågår arbetet med Citytunneln.  
Projektet omfattar 17 kilometer järnväg, varav sex kilometer är 
tunnel under centrala Malmö och elva kilometer är järnväg 
ovan jord. Dessutom kommer två nya stationer att byggas. 
Förbindelsen kommer att knyta samman Malmö Central med 
Öresundsbron samt knyta ihop det skånska järnvägsnätet.  
Åtgärderna som ingår i Citytunnelprojektet kommer att öka 
kapaciteten för järnvägstrafik i framtiden.  

I Göteborg görs en omfattande satsning på spårvägsinfra-
strukturen för att utveckla kollektivtrafiken i staden. Genom 
projekt Kringen skapas bättre tvärförbindelser genom staden. 
En allmän upprustning och tillgänglighetsanpassning av håll-
platser och stråk genomförs också. 

I Norrköping planeras en förlängning av spårvägsnätet söderut. 
I den första etappen utvidgas spårvägsnätet mot Hageby. Senare 
planeras en utbyggnad till Navestad och möjligen också till Söder-
köping. Den nya spårvägen kommer att ersätta viss busstrafik.

tillståndet i järnvägsnätet – Banverkets, inlands
banans och Øresundsbro konsortiets infrastruktur
Det tydligaste måttet på infrastrukturens kvalitet, tågförsenings-
timmar orsakade av fel i infrastrukturen, minskade under 2006. 

Det finns emellertid tecken på kvalitetsförsämringar. Spår-
lägeskvaliteten mätt i det så kallade k-talet uppgick 2006 till 74, 
vilket är det lägsta värdet sedan 2003. För banor med mindre 
trafik är minskningen betydande och k-talet uppgick 2006 till  
38. Detta kan ses som en följd av Banverkets strategi att  
prioritera banor med mer trafik. Dock finns tendenser till en  
minskning av k-talet även för banor med mer trafik. Ett sämre  
k-tal medför att nedbrytningen av spåret ökar och att underhål-
let blir dyrare. 

Man skiljer på avhjälpande och förebyggande underhåll.  
Avhjälpande underhåll är betydligt dyrare än jämförbara 
åtgärder av förebyggande karaktär. Trafikvolymen, mätt  
i tågkilometer, och transportvolymen, mätt i tonkilometer och 
personkilometer, har ökat mer än Banverkets anslag för 
underhåll. Banverkets strategi är därför att genom förebyggande 
underhåll samt genom större utbyten och upprustningar 
(reinvesteringar) återställa anläggningens tillstånd och därmed 
förhindra funktionsfel. Diagram 6, sidan 37. 

På allt större delar av järnvägsnätet erbjuder Banverket  
25 tons axellast. Detta medför en bättre transportekonomi för 
järnvägsföretagen och deras kunder. Samtidigt innebär tyngre 
laster att slitaget och nedbrytningen av spåren blir större. Även 
om de nya spåren är byggda för att klara högre axellaster  
kommer trafiken ändå att medföra ett ökat behov av underhåll. 
Inlandsbanans verksamhet regleras i avtal mellan staten och 
IBAB. Banverket ska för IBAB:s räkning begära anslag och  
betala bidrag för banans drift och underhåll.

Delarna Mora-Sveg och Östersund-Arvidsjaur – med 22,5 tons 
axellast – har bäst standard. Delen Sveg-Brunflo är för närva-
rande dimensionerad endast för 20 tons axellast. I nuvarande 
åtgärdsplan ingår upprustning till 22,5 tons axellast med början 
2010. Norr om Arvidsjaur håller banan en lägre standard, vilket 
i princip innebär att endast persontrafik med motorvagnar är 
möjlig. 

Den låga bärigheten på sträckan Sveg-Brunflo och banans 
ålderdomliga trafikledningssystem begränsar möjligheterna att 
utöka trafiken. Medel finns anvisade för ett nytt trafiklednings-
system enligt Europastandard (ERTMS-regional). När det nya 
systemet är i drift och järnvägsföretagens dragfordon har  
utrustats med nödvändig utrustning, kan turtätheten på  
banan ökas.

Driftsäkerheten för järnvägen över Öresund är hög och har 
under 2006 legat över målsättningen på 95 procent för passage-
rartåg. Under sommaren 2006 orsakades tågförseningar på 
grund av att en del av säkerhetssystemet i tunneln visade sig 
vara alltför känslig för fukt. Det ska bytas mot ett så kallat  
axelräknarsystem, som säkrar en stabil drift.

effektivare drift och underhåll genom  
konkurrens
Banverket började 2001 att upphandla drifts- och underhålls-
verksamheten i konkurrens för att uppnå mer kostnadseffektiva 
tjänster. Med konkurrensutsättningen måste entreprenörerna 
förbättra sina produkter och tjänster, samtidigt som beställaren 
Banverket i högre grad kan fokusera på att precisera önskade 
produkter och tjänster. 

Under perioden 2002–2006 har 23 upphandlingar för drift  
och underhåll genomförts i konkurrens. Den andel av Ban-
verkets järnvägsnät som upphandlas i konkurrens ökade från  
48 procent 2005 till 53 procent 2006. Banverket Produktion har  
i dagsläget kontrakt motsvarande 72 procent av bannätet som har  
upphandlats i konkurrens. Carillion och Svensk Banproduktion 
har marknadsandelar på nio respektive 19 procent av bannätet 
som upphandlats i konkurrens. 

Banverket anser att upphandlingen av de järnvägsspecifika 
tjänsterna i konkurrens har lett till en effektivisering av drift och 
underhåll. Utvecklingen avseende upphandlingen av drift och 
underhåll följs noga och det kan konstateras att kvaliteten, 
punktligheten, säkerheten och kostnadsutvecklingen i stort är 
bättre eller oförändrad på de banor där upphandling har skett  
i konkurrens. Diagram 7, sidan 37. 

ett nytt signal och trafikstyrningssystem för 
mer effektiv järnvägstrafik.
ERTMS (European Railway Traffic Management System) är 
ett nytt signal- och trafikstyrningssystem för det europe-
iska järnvägsnätet. ERTMS är en teknisk standard som bland  
annat medför ökad interoperabilitet, det vill säga möjligheter 
till förenklad gränsöverskridande trafik och möjlighet till 
kapacitetsökning på befintligt nät.
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Ett sektorsråd för ERTMS har bildats och en avsiktsförklaring  
för införande av ERTMS i Sverige har undertecknats av 
Branschföreningen Tågoperatörerna, SLTF, Transitio och 
Banverket. Sektorsrådet har under 2006 arbetat med att skapa 
ett finansiellt stödsystem. Finansiellt stöd behövs eftersom den  
utrustning som kommer att krävas i varje dragfordon som ska 
trafikera ERTMS-banor kommer att medföra höga kostnader 
för järnvägsföretag och andra ägare av järnvägsfordon. Arbetet 
ska slutföras under 2007.

Planerna för att införa ERTMS ingår i den översyn av fram-
tidsplanen som ska genomföras under 2007. I arbetet ingår även 
att ta fram en strategi för införandet av ERTMS som sträcker sig 
till 2019 och inkluderar Arlandabanan, Inlandsbanan och  
Öresundsbron. Beslut om att införa ERTMS finns idag för  
Botniabanan, Ådalsbanan och Västerdalsbanan. 

upphandling av trafiktjänster  
på rangerbangårdar
Banverket utvecklar successivt förmågan att tilldela kapacitet på 
tågbildningsplatser. Framför allt gäller det de stora rangerban-
gårdarna där järnvägsföretagen hittills själva skött den uppgiften. 
Till följd av avregleringen på godstrafikmarknaden har konkur-
rensen om kapacitet ökat de senaste åren. Samtidigt har kraven på  
konkurrensneutral behandling tydliggjorts genom järnvägslagen. 

Våren 2006 fattade Banverket beslut om upphandling av 
drift- och trafiktjänster på Hallsbergs rangerbangård. Genom 
att upphandla rangeringen åt järnvägsföretag via en entreprenör 
blir relationen mellan Banverket som tjänsteleverantör och 
Banverkets kunder tydligare. 

Den första upphandlingen var en direktupphandling för 
andra halvåret 2006 och den andra en konkurrensutsatt 
upphandling för 2008–2009 med möjlighet till förlängning 
ytterligare ett år. Banverket går nu vidare med konkurrensutsatta 
upphandlingar för Malmö godsbangård och Sävenäs 
rangerbangård (Göteborg). 

Järnvägens riksintressen
Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av järnvägens anläggningar. 
Under året har Banverket pekat ut banor och större anläggningar 
för tågbildning som bedöms vara av riksintresse enligt miljöbalken. 
Detta har gjorts för att tillgodose järnvägens anspråk på mark- och 
vattenområden för kommunikationer fram till 2030.

Översynen omfattar inte stationer. Banverkets avsikt är att under 
2007 även precisera riksintresset för stationer för resandeutbyte.

Järnvägens riksintressen finns beskrivna på Banverkets 
hemsida, www.banverket.se/riksintressen.

Banverkets itinfrastruktur
Banverkets fiberoptiska nät finns i hela Sverige och mäter totalt 
cirka 13 000 kilometer. Med hjälp av nätet kan Banverket styra 
och övervaka växlar, signaler och eldriftanläggningar i syfte att 
säkerställa en säker och punktlig tågtrafik. Banverket Telenät, 
som är en resultatenhet inom Banverket, förvaltar nätet.

Banverket hyr även ut kapacitet och våglängder på fullt 
marknadsmässiga villkor till en stor mängd kunder. En 
förutsättning för uthyrningen är emellertid att det finns ledig 
kapacitet och att kvaliteten i järnvägssektorns kommunikation 
inte äventyras. 

Av säkerhetsskäl och på grund av begränsat utrymme tillåter 
inte Banverket – utom i mycket speciella situationer – andra 
kablar än Banverkets egna i banvallen eller i kanalisation. Om 
andra aktörer arbetar med underhåll av egna kablar i banvallen 
kan bland annat punktligheten påverkas negativt. Under 2006 
inkom tre ansökningar om att få lägga telekabel i Banverkets 
banvall. En ansökan har tillstyrkts, eftersom Banverket avser 
att upphöra med underhållet och föreslå att den aktuella 
sträckan läggs ned.

Banverket Telenät erbjuder även möjligheter för externa  
aktörer att placera sina antenner i Banverkets master och torn. 
Eftersom Banverket inte har några kommersiella intressen  
i utbyggnaden av mobila nät, sker detta på helt neutrala grunder. 
Banverket Telenät har idag cirka 400 avtal (varje avtal kan 
inkludera flera antenner i samma mast) för inplacering av 
antenner i Banverkets master och torn. Antalet inplaceringar  
i masterna har varit relativt konstant under senare år. Antalet 
nya antenner per år (15–20) har kompenserats av ungefär lika 
många uppsägningar.

målrapportering
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DIAGRAM �
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fordon för person  
och godstrafik
För att järnvägsföretag och företag verksamma i spårvägs- och tunnelbanesystemet ska kunna 

erbjuda snabba och effektiva transporter som är anpassade till kundernas efterfrågan krävs 

en god tillgång till fordon av hög kvalitet. I detta kapitel ges en bild av fordonsförsörjningen  

i Sverige 2006. 

nya lok och fler vagnar för godstrafik
Antalet dragfordon, det vill säga ellok och diesellok, för 
godstrafik uppgick 2005 till 568, vilket är en ökning med fyra 
procent vid en jämförelse med 2004. Statistik för 2006 finns 
ännu inte tillgänglig. Dragfordonen består till ungefär hälften 
av ellok och till hälften av diesellok. Både antalet el- och  
diesellok ökade.

Det totala antalet godsvagnar i Sverige uppgick 2005 till  
18 233, vilken är en ökning med åtta procent vid en jämförelse 
med 2004. Lastförmågan ökade med ungefär lika mycket. 
Flakvagnarna var den största kategorin med cirka 10 000 vagnar, 
vilket motsvarar cirka 60 procent av vagnparken. Detta förklaras 
av att den vagntypen har ett mycket brett användningsområde. 

Antalet slutna vagnar utgjorde drygt en fjärdedel av beståndet 
och ökade med 20 procent mellan 2004 och 2005. Antalet 
specialvagnar ökade med tio procent.

År 2005 innebar ett trendbrott för fordonsbeståndet då  
både antalet lok, vagnar och vagnarnas lastförmåga började öka.  
Innan dess hade de minskat kontinuerligt under flera decennier. 
Visserligen ökade produktiviteten hela tiden, varför varje lok 
och vagn presterade mer, men 2005 ökade även kapaciteten. 

Transportarbetet för godstransporter ökade också 2005 
varvid det också blev ett genombrott för de privata operatö-
rerna som 2006 svarade för 15 procent av transportarbetet 
(exklusive Malmbanan). De nya operatörerna har anskaffat 
både nya och begagnade lok. Vanligast har varit att man börjat i 
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liten skala med begagnade danska diesellok som är slitstarka 
och billiga i inköp. Om man bortser från malmbanan har dock 
inga nya ellok anskaffats sedan SJ köpte de sista Rc-loken 1988. 

Detta förhållande bröts när det privata godsbolaget Hector 
Rail köpte två nya ellok som levererades under 2006. Det är 
europeiska standardlok med flera strömsystem som kan dra 
tåg på minst 2 000 ton till skillnad från Rc-loken som normalt 
endast drar 1 600 ton. Hector Rail köpte också fler begagnade 
ellok från Österrike och beställde i början av 2007 ytterligare 
tio nya lok.
De flesta nya vagnar som har beställts tillverkas utomlands. 
Vagnarna, som visserligen har varit billiga i inköp, har ibland 
haft så stora kvalitetsproblem att de inte kunnat användas eller 
varit tvungna att byggas om. 

Svensk vagntillverkning har varit nedlagd sedan länge, men 
ett genombrott har skett genom Kockums Industrier AB som 
etablerats i det som förut var Kockums i Malmö. Företaget har 
utvecklat nya vagntyper som bland annat levererats till Green 
Cargo AB. År 2005 fick Kockums Industrier en order på 70 nya 
malmvagnar till malmbanan och 2006 tecknades ett ramavtal 
med LKAB om leverans av 680 vagnar för 800 miljoner kronor.

Det pågår en uppgradering av infrastrukturen för en ökad 
axellast från 22,5 till 25 ton (30 ton på malmbanan) samtidigt 
som lastprofilen ökas. Genom dessa åtgärder hoppas man kunna 
minska näringslivets transportkostnad och göra järnvägen mer 
konkurrenskraftig gentemot lastbilen. Uppgraderingen innebär 
att nyttolasten per vagn kan öka med cirka 15 procent för tungt 
gods och 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 bara kan användas inom Sverige. 

fler motorvagnar i persontrafiken
Det totala antalet dragfordon för persontrafik i Sverige, det vill 
säga lok och motorvagnar, uppgick 2005 till 812, vilket är en  
ökning med tolv procent vid en jämförelse med 2004. Statistik för 
2006 finns ännu inte tillgänglig. Antalet loktåg minskade, medan 
antalet motorvagnståg ökade. Antalet linjelok som används  
i persontrafik minskade med tolv procent till 116, medan antalet 
dragfordon i motorvagnar ökade med 21 procent till 608.

Det totala antalet vagnar för lokdragna tåg uppgick 2005 till 
574, vilket är en liten minskning vid en jämförelse med 2004. 
Antalet vagnar i motorvagnståg ökade med tio procent till 1 315 
under samma tidsperiod. De nya motorvagnstågen har ofta fler 
sittplatser per vagn genom att de antingen är breda tåg som Regina, 
vilket gör att man kan sitta 2+3 i bredd, eller tvåvåningståg som SJ 
AB:s dubbeldäckare, där man kan sitta 2+2 i båda planen. 

Äldre tåg har rustats upp. De flesta av SJ AB:s snabbtåg X2000 
som levererades 1990–1997 har fått ny inredning, bistro och 
design samt trådlöst internet ombord. Västtrafiks lokaltåg typ 
X11 har rustats upp med ny inredning. Rikstrafikens sov- och 
liggvagnar som används i Norrlandstrafiken har också rustats upp.  

Det har också skett en utskrotning av äldre tåg genom att  
de sista av SJ AB:s 1960-talsvagnar togs ur trafik i januari 2006.

Genom att trafikhuvudmännen tagit över trafikeringsrätten 
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 i vissa fall även 
svarar för underhåll. Ett stort antal nya motorvagnståg för en 
största tillåten hastighet på 180–200 km/h har anskaffats för att 
trafikera nya storregionala trafiksystem som en följd av 

TAbEll 5

utvecklingen av antal dragfordon 1990–2005 
 

år persontrafik  godstrafik totalt

1990 655 750 1 405

2000 569 551 1 120

2001 656 535 1 191

2002 714 531 1 245

2003 752 530 1 282

2004 722 545 1 267

2005 812 568 1 380

TAbEll 4

antal dragfordon per fordonstyp 2004–2005 

   procentuell  
   förändring   
fordonstyp 2004 2005 2005/2004

persontrafik   

Ellok 132 116 -12%

Diesellok 1 3 

Elmotorvagnar 504 608 21%

Dieselmotorvagnar 85 85 0%

summa 722 812 12%

godstrafik   

Ellok 283 298 5%

Diesellok 262 270 3%

summa 545 568 4%

totalt 1 267 1 380 9%

TAbEll 6

utvecklingen av person och godsvagnar 1990–2005 
 

  antal  antal sitt  antal last 
år  personvagnar  och sovplatser godsvagnar förmåga ton

1990 2 038 112 709 26 501 922 963

2000 1 789 111 124 18 406 740 724

2001 1 888 118 287 17 910 739 802

2002 1 935 122 918 17 674 734 296

2003 1 882 121 898 16 909 719 296

2004 1 777 117 171 16 832 799 116

2005 1 889 123 979 18 233 858 830
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utbyggnaden av infrastrukturen. De snabba regionaltåg som 
hittills levererats är Öresundstågen (typ X31 med 42 tåg i Sverige 
från 2000). 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.

De 55 nya pendeltågen typ X60 som SL beställt började  
levereras 2005, men togs i trafik i större omfattning under 
2006. SL:s äldsta pendeltåg X1 är från 1968 och var i stort 
behov av utbyte. De nya tågen består av ett 107 meter långt 
permanent hopkopplat tågsätt med lågt golv och med alla 
insteg i nivå med plattformen. Den mesta elektriska 
utrustningen finns på taket. Under 2006 har SL beställt 
ytterligare 16 sådana tåg. Ett liknande men något mindre tåg 
beställdes av Skånetrafiken som komplement och ersättning 
till de äldre Pågatågen X11 från 1980-talet. Ordern omfattar 49 
tåg som ska levereras 2009, 2010 och 2011. En betydande del av 
investeringarna finansieras genom Banverkets anslag för 
anskaffning av nya fordon.

Stora problem har uppstått när nya tåg ska tas i trafik. De har 
inte fungerat som planerat och tidpunkten för att sätta in dem  
i full trafik har ibland fått skjutas upp flera år. Detta ställer 
särskilt till problem när underhållet inför bytet av de gamla 
fordonen har minskat eller helt slopats. Både SJ AB och SL har 
haft problem med sina nya X40- och X60-tåg, vilket drabbat 
resenärerna genom sämre utbud och förseningar. En förklaring 
till detta är hård konkurrens mellan tillverkarna, vilket gör att 
köparna kan pressa tillverkarnas leveranstider. 

Ofta har leverantörerna velat sälja beprövade standardtåg, 
men många nya tåg har blivit en ny konstruktion även om man 
använder standardiserade komponenter. Varje ny tågtyp kräver 
därför en ordentlig period för provdrift innan serietillverkning 
och driftsättning av ett större antal tåg kan påbörjas. Ett bra 
exempel är Arlandabanan, där X3-tågen kördes i provtrafik i ett 
år innan trafiken öppnades. Tabell 4, 5 och 6, sidan 39.

ny teknik för mer effektiva och  
miljövänliga fordon
Ett flertal forskningsprogram genomförs för närvarande för att 
få fram effektivare och miljövänligare fordon för framtidens 
person- och godstransporter. 

På godstransportsidan pågår ett forskningsprojekt kring  
enhetliga dragkraftssystem. Projektet ska föreslå en prototyp 
för ellok med möjlighet till dieseldrift, ett så kallat duolok, som 
kan vara ett alternativ i vissa transportupplägg. Duoloket kan 
även förenkla och effektivisera den matartrafik som sker från 
till exempel industrispår samt användas i terminal- eller  
växlingstjänst på terminal- och bangårdsområden.

I oktober 2006 kördes den första reguljära turen med det så 
kallade biogaståget på Tjustbanan. Tåget, som i grunden är en 
dieselmotorvagn, har byggts om av Svensk Biogas AB, som 
också äger tåget, samt EuroMaint AB. De båda dieselmotorerna 
har bytts ut mot moderna gasmotorer med katalysatorer.

Gröna Tåget är namnet på ett forskningsprogram som Banverket 
har tagit initiativ till för att öka kompetensen och förmågan 
att utveckla och upphandla nästa generations snabbtåg.  
I programmet samverkar ett flertal aktörer. Tågtillverkaren 
Bombardier står bland annat för hårdvaran i tåget, KTH utför 
forskningsinsatser, Transitio lånar ut ett Reginatåg för prov-
körningar och Branschföreningen Tågoperatörerna ansvarar 
för att köra provtågen. Under 2006 har prov med ett ombyggt 
Reginatåg utförts. Den 26 juli sattes ett nytt hastighetsrekord 
för tåg i Sverige med 281 km/h på Västra stambanan mellan 
Skövde och Töreboda. 

I maj 2006 utfördes för första gången i Sverige trafik med en 
så kallad duospårvagn, det vill säga en spårvagn som kan trafi-
kera såväl spårvagns- som järnvägsnätet. Vagnen, som lånades av 
den tyska staden Kassel, trafikerade banor i Östergötland under 
ett par veckor. 

fordonsregister
Enligt EG-direktiven om järnväg ska oberoende organ  
i medlemsländerna föra ett nationellt register över samt-
liga fordon som används på medlemsstatens territorium.  
I Sverige har Järnvägsstyrelsen denna uppgift. Registret ska 
vara tillgängligt bland annat för den europeiska järnvägsbyrån 
(ERA), nationella säkerhetsmyndigheter, järnvägsföretag och 
infrastrukturförvaltare. 

Järnvägsstyrelsen har under 2006 arbetat med att bygga upp 
det nationella registret. Under 2007 kommer registret att tas i drift 
och inom två år ska alla fordon som används i internationell trafik 
finnas med i de nationella registren. Övriga fordon ska ha regist-
rerats inom tre år. Efter hand kommer alla nationella register att 
länkas samman för att skapa ett EU-gemensamt fordonsregister. 

statsbidrag till fordon för regional  
kollektivtrafik 
Banverket hanterar ansökningar om statsbidrag till fordon för 
regional kollektivtrafik och till regionala kollektivtrafikanlägg-
ningar som har anknytning till järnvägssektorn. Statsbidrag 
beviljas i normalfallet till hälften av den bidragsgrundande 
investerings- eller hyreskostnaden. 

Bidrag till fordon för regional kollektivtrafik har under  
2006 betalats ut med 354 miljoner kronor. Investeringsbidraget 
har betalats till Storstockholms lokaltrafik, Skånetrafiken, 
Värmlandstrafiken, Länstrafiken i Kronoberg, Östgötatrafiken 
och Västtrafik. Bidrag för hyreskostnader har utbetalats till  
Hallandstrafiken, Upplands Lokaltrafik, Värmlandstrafik, Tåg  
i Bergslagen och X-trafik.

Bidrag till regionala kollektivtrafikanläggningar har under 
2006 betalats ut med 29 miljoner kronor. Bland de åtgärder 
som varit föremål för bidrag kan nämnas införande av ett nytt 
biljettförsäljningssystem i tunnelbanan, Åre resecentrum och 
Härnösands resecentrum. 
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stationer och  
terminaler

stationen som bytesplats och mötesplats
En station kan vara en enkel anläggning med plattform där  
resenärer kan stiga av eller på tåget. Den kan också vara en större 
anläggning som fungerar som en knutpunkt där resenärer kan 
byta mellan olika trafikslag. Större knutpunkter – resecentra 
– kan innehålla kaféer och butiker och vara en allmän samlings-
plats i staden. 

stationer för resandeutbyte
Det finns idag totalt 621 stationer för resandeutbyte, varav 
58 endast trafikeras av pendeltåg i Stockholmsområdet. Vid  
30 stationer görs idag inga uppehåll, även om möjligheten finns. 

Under 2006 fortsatte Banverket arbetet med att bygga om 
och förbättra befintliga stationer. Bland annat genomfördes 
ombyggnader på Bodens station, i samverkan mellan  kommunen, 
Jernhusen och Banverket. I Uppsala har tågtrafiken ökat kraftigt 
under de senaste åren. För att anpassa Uppsala station till 
denna utveckling samarbetar Banverket, Uppsala kommun och 
Jernhusen kring att bygga om stationsområdet och bangården. 

På ett antal stationer byggdes planskilda gångvägar till  
plattform, väderskydd förbättrades och plattformar höjdes. 

arbetet med attraktiva bytespunkter
I regeringsuppdraget om ett nationellt handlingsprogram för 
kollektivtrafikens långsiktiga utveckling ingår att ta fram en 
utvecklingsplan för bytespunkter och stationer. 

Arbetet med utvecklingsplanen påbörjades under 2006. Ett 
råd för stationsfrågor bildades under året. I rådet ingår 
Rikstrafiken, Banverket, Vägverket och Jernhusen. Stationsrådets 
ansvar gäller frågor som rör alla bytespunkter mellan järnväg 
och buss, bussterminaler samt terminaler för sjö- och luftfart. 

Ett första steg har varit att samla transportsektorn kring ett 
förslag på kvalitetsnivåer/standarder för olika grupper av 
stationer. Målet är att stationerna ska ha en viss standard  
i förhållande till sin storlek, oavsett plats, ägar- och förvaltarskap 
samt vilka som bedriver trafik. Till halvårsskiftet 2007  
beräknas en utvecklingsplan med prioriteringsgrunder och en 
ansvarsmodell vara klar.

Stationen är resenärernas ingång till järnvägstransportsystemet. Stationens utformning och 

läge har stor betydelse för tillgängligheten. På godssidan är terminalen den plats där gods lastas 

och lossas eller flyttas mellan trafikslag. 
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Arbetet förankras i den så kallade Samsgruppen, i vilken  
Samtrafiken – Stationskommittén, SLTF, SJ, Sveriges Kommuner  
och Landsting, Bussbranschen, Taxiförbundet, Vägverket,  
Banverket, Rikstrafiken, Jernhusen, Tågoperatörerna och 
Resenärsforum ingår.

pris för god design 
Under 2005 genomfördes den statliga satsningen Designåret 
2005. Designåret avslutades med en tävling mellan genomförda 
projekt. Banverket tilldelades 2006 pris inom temat ”design 
som kulturellt uttryck” med motiveringen att Banverket skapar 
offentliga miljöer som är viktiga förebilder och höjer kvaliteten 
i våra gemensamma rum. Banverket lyfte till Designåret 2005 
fram projekt om bland annat hänvisningsskyltar, gestaltnings-
program i planerings- och byggprojekt samt Årstabron. 

stationen anpassad för cyklister
Banverket verkar för att förbättra förutsättningarna för kom-
binerade resor med cykel och tåg. I konkreta projekt beaktas 
cyklismen och Banverket försöker även påverka samhälls-
planeringen. I de förstudier och järnvägsutredningar som rör 
järnvägsstationer behandlas i regel också lokaliseringen och 
utformningen av cykelparkeringar. Banverket gav 2006 ut en 
informationsskrift om cykelhantering vid järnvägsstationer. 

Flera trafikhuvudmän, däribland Västtrafik, Skånetrafiken, 
SL och Värmlandstrafik tillåter cyklar på tåg. Tillsammans med 
trafikhuvudmännen gör Banverket insatser för att förbättra 
och förenkla för de resenärer som önskar använda cykel.  
Det kan till exempel handla om förbättring av möjligheterna att 
ta sig över stationen med nya gång- och cykelbroar samt  
placering av ramper.  

sektorsarbete för en positiv stads och trafikutveckling
Tillsammans med Vägverket, Boverket, Sveriges Kommuner 
och Landsting samt kommunerna Jönköping, Norrköping och 
Uppsala medverkar Banverket i projektet Den goda staden. 
Genom Den goda staden ska samverkan mellan kommuner och 
myndigheter i frågor om stadsutveckling förbättras. 

Arbetet i projektet Trafik för en attraktiv stad (TRAST) har 
fortsatt under 2006. En reviderad version av en handbok för 
stöd till kommunerna i deras arbete med trafikstrategier kom-
mer att distribueras under 2007. 

terminalen – navet i godstrafiken
Tillväxten på den europeiska och den svenska godstransport-
marknaden har under lång tid varit god. Den ökande trafiken, 
framför allt på väg, har dock medfört en ökad påfrestning på 
miljön samt ökade olycksrisker. Intermodala transporter, det 
vill säga transporter där flera trafikslag samverkar, är ett sätt att 
effektivt utnyttja transportsystemet.

Vid kombiterminalen sker samverkan mellan trafikslag vid 
lastning och lossning av enhetsberett gods som till exempel 

containrar. Av de 20 större kombiterminalerna i Sverige är tre 
privatägda. De övriga ägs av CargoNet, som ägs gemensamt 
av den svenska och norska staten. Banverket är infrastruktur-
förvaltare på åtta av CargoNets terminaler. I övrigt varierar  
ansvaret för verksamheten och ägandet inom terminalerna. 

Även vid hamnarna sker samverkan mellan trafikslag vid 
hantering av enhetsberett gods mellan sjöfart och väg- och 
järnvägstrafik. Det finns idag cirka 50 allmänna hamnar som är 
öppna för kommersiell sjöfart. Dessutom finns ett antal  
industri- och privathamnar som i första hand är knutna till  
industrier. Driftformerna i de svenska hamnarna varierar, men 
de flesta av de allmänna svenska hamnarna, ägs av kommuner.  
EU:s transeuropeiska transportnät, TEN-T, omfattar cirka  
20 svenska hamnar i kategori A, det vill säga hamnar där den 
årliga godsvolymen uppgår till 1,5 miljoner ton eller det totala 
antalet passagerare årligen är över 200 000.

Utvecklingen av hamnkombitrafiken till Göteborgs hamn är 
ett positivt exempel. Hamnen har organiserat så kallade skyttlar 
till olika orter med olika operatörer. I detta fall är kombitrafiken 
effektiv, eftersom matartransport endast behöver ske i en ände 
av transportkedjan. 

hamn och kombiterminalutredningarna
I juni 2006 fick Banverket i uppdrag av regeringen att peka ut 
ett antal strategiskt viktiga kombiterminaler, där staten ska ta 
ett särskilt ansvar för utvecklingen. I uppdraget ingår att föreslå 
hur verksamheten i dessa terminaler ska organiseras. Samtidigt 
har en statlig förhandlingsman fått regeringens uppdrag att 
peka ut ett begränsat antal hamnar som ska få en prioriterad 
ställning, bland genom statligt finansierad infrastruktur – den 
så kallade Hamnutredningen. 

Eftersom hamnar och kombiterminaler fyller liknande 
funktioner i godstransportsystemet beslutades under året att 
utredningarna ska samordnas. Utredningarna ska avrapporteras 
den 1 oktober 2007.

övriga last och lossningsplatser
I sin enklaste form är en terminal ett spårområde med spår-
anslutning till ett större järnvägsnät för att hantera gods eller 
lastbärare vid omlastning mellan tåg och andra trafikslag. Inom 
området finns oftast så kallade hårdgjorda ytor – till exempel 
asfalts- eller betongytor – där gods kan lastas och lossas mellan 
järnvägsfordon och lastbil. 

På regeringens uppdrag genomför Banverket under 2006 
och 2007 en studie kring förekomsten och utvecklingen av  
industri- och frilastspår. De last- och lossningsplatser som finns  
i anslutning till dessa spår har stor betydelse för att godstran-
sporterna på järnväg ska fungera effektivt. Uppdraget ska  
redovisas senast den 1 oktober 2007.
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Barn och ungas resande
Kollektivtrafik på järnväg innebär ökade möjligheter för barn 
och ungdomar att resa. Infrastrukturens placering kan emeller-
tid försvåra barn och ungdomars möjligheter att upptäcka sin 
närmiljö. Det är därför viktigt att sektorn tar de ungas intressen 
och behov i beaktande vid planering och byggande av infra-
struktur och vid trafikering. 

Barn och ungdomar reser kollektivt i högre grad än övriga 
åldersgrupper. De utgör en fjärdedel av befolkningen, men står 
för en tredjedel av alla resor med kollektivtrafik. Avsaknaden 
av egen bil är en av anledningarna till detta.

Det är främst 15–19-åringar som reser kollektivt med spårburen  
trafik. Barn under nio år reser i princip inte alls på egen hand. 

Det finns ett tydligt behov för barn att resa på egen hand. Som 
exempel kan nämnas det växelvisa boendet hos mamma och 
pappa, det ökande antalet friskolor samt den ökade möjligheten 
att inom kommunen själv välja skola. Barn under tolv år har 
dock inte nått tillräcklig trafikmognad och bör därför inte 
uppmuntras att på egen hand resa med tåg.

Järnvägsföretagen har rabatter för barn som reser i sällskap 
med vuxen. Veolia erbjuder vuxna resenärer att kostnadsfritt 
ta med sig ett eller två barn under 16 år. Detsamma gäller i  
Tågkompaniets trafik. SJ:s familjeerbjudande innebär att en 
resenär med vuxen- eller pensionärsbiljett kan ta med sig två 
barn som inte har fyllt 16 år och endast betala bokningsavgift 
för barnen. 

tillgänglighet  
för resenärer med  
särskilda Behov
Kollektivtrafiken bör vara ett attraktivt sätt att resa för alla medborgare. För att planera och bygga 

infrastruktur samt utforma trafikupplägg som passar alla resenärer, faktiska som potentiella, 

måste olika samhällsgruppers behov och krav beaktas. De åtgärder som vidtas för att förbättra 

för barn, unga eller funktionshindrade har en positiv inverkan på järnvägstransportsystemets 

tillgänglighet som helhet. 
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anpassning av fysiska miljöer och informationspridning
Banverket har under 2006 fortsatt arbetet med att sprida 
information till skolelever om riskerna med järnvägen, men 
också om nyttan med att åka tåg. Banverket har även använt ett 
nätverk av skolinformatörer för att nå ut med information om 
prioriterade insatser. 

Genom att informera barn och unga om hur järnvägen 
fungerar vill Banverket minska antalet olyckor. Många barn och 
unga är inte medvetna om de risker som är förknippade med att 
ta en genväg över spåren – så kallat spårspring – eller att leka 
på en bangård. Samtidigt får Banverket information om barn 
och ungas önskemål och behov. 

Genom barnkonsekvensanalyser inhämtas åsikter som kan 
ligga till grund för åtgärder som skapar säkra och utvecklande 
utemiljöer, såväl under själva byggandet av infrastrukturen 
som när järnvägen är färdigbyggd. I samband med järnvägs-
utredningen för Norrbotniabanan har ett inledande arbete med 
en sådan barnkonsekvensanalys påbörjats. 

I så kallade sociala konsekvensbeskrivningar undersöks och 
beskrivs de konsekvenser som byggande av ny infrastruktur 
kan få för olika grupper i samhället. Under 2006 har en sådan 
konsekvensbeskrivning genomförts inom ramen för förstudie 
Upphärad, som är en del av Nordlänken. I samband med att 
allmänheten informerades gjordes särskilda intervjuer med 
förskolebarn och skolelever för att inhämta deras synpunkter.

De åtgärder som vidtas för att förbättra tillgängligheten för 
bland annat funktionshindrade ökar även möjligheterna för 
barn och unga att nyttja järnvägstransportsystemet. 

funktionshindrades möjligheter att  
resa med järnväg
I Sverige har mer än en femtedel av den vuxna befolkningen 
nedsatt funktionsförmåga. Det handlar om nedsatt syn, nedsatt 
hörsel, rörelsehinder, svår astma eller allergi, eller en kombi-
nation av dessa funktionshinder. Gruppen funktionshindrade 
är således mycket heterogen, vilket måste beaktas när järnvägs-
transportsystemet utformas.

Som en del av det nationella handlingsprogrammet för 
kollektivtrafikens långsiktiga utveckling ska Banverket och 
Vägverket leda en kraftsamling för att uppnå en tillgänglig 
kollektivtrafik för personer med funktionshinder. Under 2006 
har trafikverken arbetat med att samla transportsektorn kring 
gemensamma mål och problembilder samt tagit fram ett förslag 
till ett så kallat prioriterat nät, där kollektivtrafiken bör vara helt 
tillgänglig 2010.

Banverket och Jernhusen har undersökt tillgängligheten vid 
de stationer som föreslås ingå i det prioriterade nätet. I den 
sammanställning som gjorts finns ett antal faktorer som kan 
användas för att bedöma om en station kan anses anpassad 
för funktionshindrade eller inte. Det handlar bland annat om  

taktila orienteringsplaner, handikapptoaletter, handikapparkering,  
ledstråk och möjligheten att använda hissar och ramper inom 
stationsområdet. 

Trafikverken, tillsammans med Boverket och Rikstrafiken, 
har mellan 2002 och 2005 årligen mätt tillgängligheten för 
funktionshindrade i kollektivtrafiken. Efter diskussioner om 
undersökningens kvalitet och tillförlitlighet beslutades gemen-
samt att inte genomföra någon mätning för 2006. I det nationella 
handlingsprogrammets uppdrag ingår att studera möjligheterna 
att i framtiden mäta hur funktionshindrade resenärer upplever 
effekterna av genomförda åtgärder. Uppdraget omfattar också 
att skapa en ny standard för att följa upp, mäta och värdera  
åtgärder som olika aktörer genomför för att öka tillgängligheten.  

En förutsättning för att rörelsehindrade och andra grupper 
med särskilda behov ska ha möjlighet att resa kollektivt är ofta 
att någon form av ledsagning kan erbjudas mellan utpekade 
samlingspunkter och kollektivtrafikens fordon. Under 2006 
har Banverket kartlagt hur ledsagning utförs och finansieras  
i Sverige och i ett antal europeiska länder. Inom ramen för det 
nationella handlingsprogrammet kommer frågor om finansie-
ring och ansvar för ledsagning att behandlas under 2007. 

åtgärder för en ökad tillgänglighet för funktionshindrade
Under 2006 har Banverket främst arbetat med att förbättra 
tillgängligheten på plattformar genom att bland annat bygga 
planskilda gångvägar till plattformar samt att höja plattformar. 
Banverket har även genomfört byte av informationsskyltar  
i hela landet under året. 

I Göteborg genomförs samverkansprojektet KOLLA 
– Kollektivtrafik för alla. I projektet ingår bland annat att 
bygga om spårvagnshållplatser för att göra dem tillgängliga 
för funktionshindrade. Det handlar om att undanröja hinder 
som nivåskillnader, besvärliga trottoarkanter samt bristande 
kontrast- och varningsmarkeringar.

I februari 2006 antog SL ett program för ökad tillgänglighet 
för funktionshindrade. Målet är att den som själv, eller med 
hjälp av en ledsagare, kan ta sig till en station eller hållplats 
även ska kunna resa med SL. Detta mål ska vara uppfyllt vid 
utgången av 2010. Samtliga stationer för tunnelbana och pendel-
tåg har inventerats för att kartlägga brister i tillgängligheten. 
Under 2007 kommer materialet att bearbetas och ett paket med 
förslag till åtgärder att tas fram.

Den europeiska tekniska specifikationen för drifts-
kompatibilitet (TSD) som gäller tillgänglighet för personer  
med begränsad rörelseförmåga träder i kraft under 2007.  
Det påverkar bland annat ny- och ombyggnad av infrastruktur. 

Funktionshindrades synpunkter inhämtas bland annat i Ban-
verkets tillgänglighetsråd, där flera handikapporganisationer är 
representerade. Banverket deltar även i SJ:s handikappråd och 
Rikstrafikens rådgivande delegation för handikappfrågor. 
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hög transportkvalitet
Målet är en hög transportkvalitet, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet 
för medborgarna och näringslivet.

Målrapportering
Hög tranSportkvalitet

transportkvalitet  
för resenärer och 
godstransportörer 
Tillförlitlighet och god information är avgörande för resenärer och godstransportörer.  

De förseningar som uppstår drabbar ett stort antal människor och utgör ett problem för samhället 

i stort. Med en ökande tågtrafik blir kapaciteten på spåren allt mer ansträngd och känsligheten 

för störningar blir större. Trots insatser för förbättrad kvalitet försämrades punktligheten för 

järnvägstrafiken som helhet under året. 

ansträngd kapacitet påverkar punktligheten 
Att uppnå en hög punktlighet är ett av de främsta målen 
för järnvägssektorn. Järnvägssystemet är komplext med 
många ingående delar. Spår, fordon och trafikledning måste  
tillsammans samverka för att uppnå hög leveranskvalitet  
i trafikproduktionen. 

För att tågen ska kunna gå enligt tidtabell måste järnvägs
systemet tåla ett alltid förekommande störningsbrus. Till detta 
normala störningsbrus tillkommer händelser som tidtabellerna 
inte är konstruerade för. Det kan till exempel handla om kraftig 
väderpåverkan på järnvägen.

Studier som genomförts under 2006 visar på ett tydligt 
samband mellan högt kapacitetsutnyttjande och punktlighets
utfall. I slutet av 2006 genomförde Banverket en studie om 
störningskänsligheten kring Stockholm Central. Studien omfattar 
perioder med endast det normala störningsbruset och visar att 
punktligheten är beroende av om det är högtrafik (06.00–09.00 
och 15.30–18.00) eller lågtrafik. Diagram 8.

På vissa delar av infrastrukturen är således kapacitets

utnyttjandet mätt som antal tåg per tidsenhet mycket ansträngt 
och därmed känsligheten för störningar stor. Detta leder till att 
punktligheten vissa tider kan vara lägre än genomsnittet, ofta på 
tider då många människor vill resa. Samtidigt är förväntningarna 
på systemets möjligheter att leverera tåg i rätt tid höga oavsett tid 
på dygnet eller andra faktorer som påverkar järnvägens kapaci
tetsförhållanden. Diagram 9.

Försenade eller inställda tåg är ett problem för alla resenärer 
som drabbas, men problemet kan vara extra stort för dem som 
förlitar sig på tåget som dagligt transportmedel till och från arbetet.  
Även resenärer som inte drabbas direkt av förseningar måste ofta 
ta till extra tidsmarginaler.

Även näringslivet är beroende av tillförlitliga transporter.  
Bristande punktlighet drabbar därför inte bara enskilda individer, 
utan innebär också en hög kostnad för samhället i stort.  

samarbete för ökad punktlighet
Med anledning av den försämrade punktligheten inom Stock
holms pendeltrafiksområde har en kapacitetsförstärkningsplan 

DIAGRAM �

Antal tåg och punktlighet vid ankomst till Stockholm 
Central via Getingmidjan olika tider på dygnet
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DIAGRAM �

Utveckling av tågförseningar, punktlighet och trafikvolym 
mätt i tågkilometer 2000–2006 på Banverkets järnvägsnät. 
Index 2000=100
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tagits fram med en genomförandetid på 1–3 år. I planen ingår 
att tillsvidare inte utöka trafikeringen i rusningstid, samordna 
trafiksystem med likartade trafikuppgifter, förstärka underhåll, 
förstärka kraftförsörjningen, förbättra signalsystem, förstärka 
spårresurser för möten och förbigångar, fordonsförbättringar och 
utforma en bättre beredskap för att hantera störningar och fel.

SJ och Banverket har inrättat arbetsgrupper för förbättrad 
punktlighet för X2000-tågen. Snabbtågen har snäva omlopp, 
snäva tidtabeller och trafikerar storstadsområdena där det är 
extra trångt om utrymme på banan. Så kallade stråkgrupper har 
inrättats för Västra och Södra stambanan mellan Stockholm och 
Göteborg respektive Malmö. Under 2007 utökas arbetet till att 
omfatta även Ostkustbanan mellan Stockholm och Sundsvall. 
Grupperna analyserar punktlighetsutfallet och försenings-
orsakerna varje månad och föreslår därefter förbättringsåtgärder.

Efter omfattande punktlighetsproblem mellan Göteborg 
och Alingsås under första halvåret 2006 inleddes ett samarbete  
mellan Banverket, Veolia, SJ och Västtrafik för att förbättra punkt-
ligheten i Västra Götalandsregionen. Från hösten 2006 gjordes 
en tidtabellsjustering som medförde att störningskänsligheten för 
denna trafik minskade och att ankomstpunktligheten förbättrades.

Green Cargo och Banverket har under året samarbetat kring 
kvalitetsfrågor på Malmö godsbangård. Genom att följa upp 
utvalda godståg och utbyta erfarenheter har förbättringsåtgärder 
kunnat genomföras. 

De så kallade ARE-tågen (Arctic Rail Express) transporterar 
gods mellan Oslo och Narvik. Under 2006 har Banverket och 
norska Jernbaneverket följt ARE-tågens punktlighet. Förslag till 
förbättringsåtgärder har tagits fram och hanterats med Green 
Cargo och CargoNet.

ankomstpunktlighet 2006
Med ankomstpunktlighet menas andelen tåg som ankommer 
till slutstation med högst fem minuters försening jämfört med 
tidtabell. 

Punktligheten totalt uppgick 2006 till 89,1 procent, vilket är 
1,2 procentenheter lägre än 2005. Persontrafikens punktlighet 
uppgick 2006 till 90,9 procent och godstrafiken till 78,1 procent. 
Persontrafikens punktlighet har minskat med 1,4 procentenheter 
och godstrafiken med 0,5 procentenheter. Diagram 10. 

tågförseningar 2006
Även tågförseningarna mätt i antal timmar har försämrats un-
der 2006. Det totala antalet tågförseningstimmar ökade med 2,2 
procent. De ökade störningarna har helt drabbat persontrafiken 
medan störningarna för godstrafiken har minskat något. För att 
analysera tågens punktlighet följs orsakerna till tågförsening-
arna upp. Diagram 11, sidan 48.

Järnvägsföretagen har olika punktlighetskrav för olika 
tågslag. Kraven på tidhållning under transport skiljer sig också 
åt, framför allt mellan person- och godståg. Den största mäng-
den störningstimmar kan noteras för godstrafiken. Den största 
enskilda förseningsorsaken är sen avgång från godsterminal. 
Diagram 12, sidan 48. 

För perioden januari till mars var förseningsnivån hög och 
punktligheten låg för många trafiksystem. Orsaken var främst 
återkommande snöfall och kyla vilket ledde till förseningar till 
följd av fordons- och infrastrukturfel. Mars 2006 var bland de 
tio kallaste månaderna sedan 1901 i delar av Götaland. För södra 
Sverige får man, enligt SMHI, gå tillbaka till 1980-talet för att 
finna en liknande snövinter. Under dessa förhållanden bildas 

DIAGRAM ��

Punktlighet för olika trafiktyper 2002–2006 (ankomstpunktlighet till slutstation).
Procent
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is på fordonen som kan ramla ned på spårväxlarna. Inkörnings-
problem för nya fordon har även förekommit och växlar har inte 
kunnat röjas från snö och is.

Punktlighetsproblemen under perioden januari–mars drabba-
de främst trafiken på Svealandsbanan och Mälarbanan. Dessutom 
drabbades pendeltågen i Stockholm och Göteborg samt snabb-
tågen av tågförseningar. Anledningen till att denna trafik drabbas 
särskilt av vinterförhållanden är att banorna är störningskänsliga 
genom att kapacitetsutnyttjandet är högt. Detta innebär att en 
enskild tågförsening ofta fortplantar sig till övriga tåg. 

Under perioden april–september uppgick tågförseningarna 
till en nivå som motsvarar normalvärdet för en tioårsperiod.  
I slutet av oktober och början av november ökade tågförsening-
arna till maxvärden för dessa två månader. I december minskade 
tågförseningarna till en nivå under normalvärdet.

försök med incitamentsavtal 
Ett försök med incitamentsavtal mellan Banverket och SJ AB 
inleddes under 2006. Ett av syftena är att förbättra punktlig-
heten för X2000-tågen på tre utvalda linjer, Södra- och Västra 
stambanan samt Ostkustbanan. Ett annat syfte är att bidra till att 
utveckla parternas gemensamma punktlighetsarbete.

Incitamentsavtalet har grundats på de sex vanligast förekom-
mande förseningsorsaker som kan kopplas till infrastrukturen. 
När infrastrukturfel inträffar ska Banverket betala ett visst belopp 
till SJ. Om SJ:s X2000-tåg haft en dag utan förseningar kopplade 
till de sex utvalda koderna ska Banverket erhålla en bonus från SJ.  
Avtalet innehåller ett ekonomiskt tak för respektive part.

Försöket pågår till juni månad 2007, då en slutgiltig avstäm-
ning ska genomföras. Till dess sker inga utbetalningar.

trafikinformation
Under 2006 genomförde Banverket en undersökning för 
kartlägga hur resenärerna uppfattar den trafikinformation som 
Banverket levererar. Resultatet från undersökningen visar att  
72 procent av resenärerna generellt sett är nöjda med Banverkets  

trafikinformation. Vid trafikstörningar är 56 procent nöjda med 
trafikinformationen.

Banverket har inrättat två nya informationskanaler för 
trafikinformation i realtid via Banverkets webb samt via wap 
i mobiltelefon. 

Som ett led i arbetet med att förbättra tillgängligheten 
till trafikinformation utvecklar Banverket, i samarbete med 
Forskningsenheten på Designhögskolan vid Umeå Universitet, 
en interaktiv informationsterminal. Terminalen ska framför 
allt underlätta möjligheten för funktionshindrade att ta del av 
trafikinformationen på stationer.

Banverket har tagit fram en standard för trafikinformations-
utrustningen på de stationer som Banverket trafikleder. 
Standarden omfattar bland annat fast och dynamisk trafik-
informationsutrustning, omfattning, placering och teknisk 
standard för utrustningen, layout och informationsinnehåll  
i skyltning och utrop samt grafisk standard. Åre har som första 
station utrustats med fasta hänvisningsskyltar enligt Banverkets 
nya grafiska profil.

informationsvärdar på stationer
Banverket inledde 2006 ett försök med så kallade informations-
värdar på ett antal stationer. Informationsvärdarnas uppgift är 
att finnas ute på stationerna och lämna trafikinformation till 
resenärerna. Eftersom de så kallade plusjobben har upphört 
kommer verksamheten inte att utökas till fler järnvägsstationer. 
Resenärsundersökningar visar dock att det finns behov av 
tjänsten.

trafikinformation i sJ:s regi
Sedan 2005 sköter SJ den muntliga informationen till egna 
resenärer på Stockholm Central. Under 2006 utvidgades  
SJ:s möjlighet att utföra egna utrop till Göteborg Central och 
Malmö Central. Under 2007 kommer SJ att ge muntlig informa-
tion på ytterligare stationer.
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DIAGRAM 11

Tågförseningar uppdelat på orsaker 2003–2006. 
Antal störningstimmar

Planerade 
arbeten

Trafikledning OperatörInfrastruktur Fordon Övrigt Orsak ej känd
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DIAGRAM 12

Tågförseningar uppdelat på orsaker 2006, 
person- och godstrafik. Antal störningstimmar

Planerade 
arbeten

Trafikledning OperatörInfrastruktur Fordon Övrigt Orsak ej känd

Persontåg Godståg
Källa: Banverket 
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säker trafik
målet är en säker trafik, där ingen dödas eller allvarligt skadas inom systemet för spårbunden trafik.  
Den spårbundna trafikens utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta.

målrapportering
SäKEr TrAFIK

Järnvägen – ett säkert 
transportmedel
Järnvägen är ett säkert färdmedel. Under 2006 har ingen resande i tåg omkommit. Ingen har heller 

dödats till följd av urspårning, kollision eller brand. De dödsfall och skador som ändå inträffar sker i 

huvudsak då personer olovligt befinner sig på spåren. En stor andel av alla dödsfall är självmord.

olycksrapportering
Under 2006 visar preliminära siffror att 84 (68) personer dödades 
inom järnvägen, 48 (46) av dessa var konstaterade självmord. 
Vid järnvägsolyckor skadades 18 (19) personer allvarligt. Antalet 
dödade barn under 18 år var 7 (8) och antalet allvarligt skadade 
barn 1 (4). Av antalet dödade, där uppgift om kön finns, var  
25 kvinnor och 41 män. Av antalet skadade, där uppgift om kön 
finns, var 8 kvinnor och 9 män. 

I spårvagnsolyckor dödades under 2006 preliminärt  
2 (4) personer och 7 (25) skadades allvarligt. Inget fall har 
konstaterats vara självmord. I olyckor i tunnelbanan dödades 
preliminärt under 2006 6 (5) personer, varav 5 (3) fall har  
konstaterats vara självmord. Vid tunnelbaneolyckor skadades  
5 (6) personer allvarligt. Diagram 13, 14 och 15, sidan 51. 

eu harmoniserar säkerhetskraven
I den fortsatta EU-harmoniseringen av järnvägslagstiftningen 
ingår kraven från EU:s säkerhetsdirektiv som en del. Syftet med 
direktivet är att säkerheten inom Europa ska förbättras och 
tillträdet till marknaden underlättas. Tanken är att medlems-
ländernas egna regelsystem successivt ska harmoniseras utifrån 
gemensamma mål och säkerhetsmetoder. Dessa utarbetas för 
närvarande av den europeiska järnvägsbyrån, ERA. Hur de 
gemensamma målen kommer att formuleras är dock ännu 
oklart. Arbetet från svensk sida bedrivs i huvudsak av Järnvägs-
styrelsen. Genom ett särskilt ERA-sekretariat ges berörda 
aktörer inom sektorn möjlighet att påverka arbetet.

För att kunna övervaka utvecklingen av järnvägssäkerheten 
inom Europa ska säkerhetsmyndigheterna i varje land, det vill säga 
Järnvägsstyrelsen i Sverige, årligen upprätta en säkerhetsrapport 
med uppgifter om bland annat antal olyckor och personskador. 
Informationen ska utgå från gemensamma säkerhetsindikatorer. 
Den första säkerhetsrapporten, som kommer att avse 2006, ska 
enligt nuvarande planer lämnas i september 2007.

Nödvändiga regeländringar i Sverige till följd av säkerhets-
direktivet förväntas komma till stånd genom förändringar  
av den svenska järnvägslagstiftningen under 2007.

obehörigt spårbeträdande 
Varje år dör eller skadas människor när de vistas utan tillstånd 
i spårmiljö – på järnväg, i tunnelbana eller på spårvagnsspår. 
De allra flesta av de som dör har begått självmord. Banverket 
försöker på olika sätt förhindra obehörigt spårbeträdande för att 
rädda liv, men också för att förhindra sabotage, störningar i spår-
trafiken och kostnader för både trafikutövare och Banverket.

Genom att kartlägga de platser där detta är vanligt kan åtgär-
der sättas in, exempelvis installation av övervakningskameror.

Under 2006 dog en yngre man och en annan skadades allvarligt 
vid två skilda olyckor sedan de klättrat upp på järnvägsvagnar. Båda 
kom för nära spänningsförande kontaktledningar så att ljusbågar 
uppstod. Banverket har kontaktat trafikföretag och uppmanat dem 
att inte ställa upp fordon under spänningsförande ledning.

Banverket genomförde under 2005 en utbildning i olycks-
hantering inom spårområden och räddningsfrånkoppling av 
spänningsförande ledning för lärare vid Räddningsverkets 
skolor. Under 2006 har dessa lärare i sin tur utbildat befäl inom 
räddningstjänsten.

korsningar mellan väg och järnväg  
Under 2006 inträffade enligt preliminära uppgifter 28 (30) 
plankorsningsolyckor där 2 (3) personer dödades.

Av landets cirka 8 500 plankorsningar har 434 identifierats som 
problemkorsningar där vissa vägtransporter riskerar att fastna. 
För att öka säkerheten i plankorsningar har en särskild skylt för 
helbommarnas insidor tagits fram. Texten på skylten lyder ”kör ige-
nom” och är avsedd för bilförare som fastnat mellan bommarna.

Banverket avser att slopa 400 plankorsningar fram till  
och med 2008. Under 2006 byggdes 138 plankorsningar bort.  
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DIAGRAM 13

Antal dödade (exkl. självmord), självmord och allvarligt 
skadade på Banverkets järnvägsnät 1998–20062. 

1998 1999 2006*2004 200520032001 20022000

Dödade (exkl. självmord) Självmord  Allvarligt skadade 

2 Här redovisas enbart Banverkets uppgifter om dödade och allvarligt skadade på Banverkets järnvägsnät. 
Motsvarande uppgifter för hela järnvägsnätet redovisas av Järnvägsstyrelsen. 
På grund av definitionsskillnader är Banverkets och Järnvägsstyrelsens uppgifter inte jämförbara.

Källa: Banverket 
*Preliminära uppgifter 

Enligt planen ska också skyddet öka vid ytterligare 40 plan-
korsningar, ett arbete som ska genomföras i samverkan med  
väghållaren. Under 2006 ökades skyddet vid åtta plankorsningar.

För att förbättra säkerheten vid järnvägsövergångar samar-
betar Banverket, Vägverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 
Riksförbundet Enskilda Vägar, Branschföreningen Tågoperatö-
rerna, tågtillverkaren Bombardier, SL och Sveriges Åkeriföretag.  
Under 2006 har var och en av dem lämnat avsiktsförklaringar 
om vad de avser att göra för att förbättra säkerheten vid passage 
av järnvägsövergångar.

Banverket har tillsammans med andra europeiska järnvägs-
företag inom den internationella järnvägsunionen, UIC, deltagit 
i utvecklingen av en gemensam olycksdatabas. 

Av de första preliminära analyserna, som baseras på tretton 
medlemsländers registrerade data för 2004 och 2005, framgår 
bland annat att relativt få plankorsningsolyckor sker på den 
svenska järnvägen. Räknat per miljoner tågkilometer hade bara 
tre länder färre plankorsningsolyckor än Sverige.

Flera informationsinsatser om plankorsningar har genom- 
förts. Konferensen European Level Crossing Research Forum 
genomfördes under året. Banverket stod för värdskapet  
tillsammans med Vägverket.

säkerhet i tunnlar
Handboken ”Personsäkerhet i järnvägstunnlar” blev klar under 
året och kommer att börja användas under 2007.

I handboken har EU:s tekniska specifikation (TSD) om 
personsäkerhet i järnvägstunnlar inarbetats. TSD:n anger en 
basnivå för personsäkerheten och i en del fall ställer svensk 
praxis högre krav på säkerheten. Enligt TSD:n ska minsta bredd 
på gångbanor i tunnlar vara 0,75 meter, medan de enligt svensk 
standard ska vara minst 1,20 meter.

säkerhetscertifiering av entreprenörer 
Säkerhetscertifieringen av entreprenörer har fortgått under 
året. Ett företag certifierades 2006 och för ytterligare två pågår 
certifieringsarbetet. En uppföljning av det företag som certifie-
rades 2005 har genomförts. 

nya trafikregler för järnvägen
Banverkets TRI-projekt, som tar fram nya trafiksäkerhets-
regler för järnvägen, har fortgått under året. Efter omstarten 
av projektet under 2005 avslutades regelskrivningen som 

planerat under sommaren 2006. Därefter vidtog valideringen 
av reglerna i samarbete med de referensgrupper som projektet 
samarbetar med. Inom referensgrupperna finns representanter 
för Branschföreningen Tågoperatörerna och Järnvägsstyrelsen. 
Reglerna sändes i början av 2007 ut på remiss.

Under 2006 påbörjade TRI-projektet arbetet med de 
särskilda regler som krävs för det nya signalsystemet ERTMS. 
Detta ska vara avslutat under 2007.

I anslutning till att de nya säkerhetsreglerna tas i bruk ska all 
berörd personal utbildas. TRI-projektet har under året haft en kon-
tinuerlig dialog med Järnvägsstyrelsen om utbildningsprocessen.

Under 2006 har även en revision av TRI-projektet genom-
förts. Revisionen visar att projektet drivs mot de mål som 
Banverket har förankrat med sektorn. Informationen och 
kommunikationen till bland annat de olika järnvägsföretagen 
behöver dock förbättras. 

Jordskred och ras drabbade järnvägen
I augusti skadades järnvägsbanken i Ånn i Jämtland i ett jord-
skred orsakat av höga vattenflöden. Ett tåg spårade ur i samband 
med raset, men inga människor kom till skada.

Som en följd av händelsen i Jämtland fick Banverket och 
Vägverket i uppdrag att redovisa vilka åtgärder verken vidtagit 
och planerar vid risk för ras och skred. I uppdraget ingick också 
att inventera kunskaper om erosion, ras och skred.

Uppdraget redovisades till regeringen i januari 2007,  
då bland annat vikten av att höja omfattningen och kvaliteten 
på besiktning och underhåll av befintliga banorna underströks. 

I december berördes Bohusbanan av ett omfattande skred  
i närheten av Munkedal i Bohuslän. I februari 2007 kunde 
banan öppnas igen. 
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DIAGRAM 14

Antal dödade (exkl. självmord), självmord och allvarligt 
skadade i spårvägssystemet 1998–2006.

1998 1999 2006*2004 20052003200220012000

Dödade (exkl. självmord) Självmord  Allvarligt skadade Källa: Järnvägsstyrelsen
*Preliminära uppgifter
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DIAGRAM 15

Antal dödade och (exkl. självmord), självmord och allvarligt 
skadade i tunnelbanesystemet 1998–2006.

1998 1999 2006*2004 200520032001 20022000

Dödade (exkl. självmord) Självmord  Allvarligt skadade Källa: Järnvägsstyrelsen
*Preliminära uppgifter
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god milJö
målet är en god miljö, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion anpassas till krav på god och hälsosam 
livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador. En god hushållning med mark, vatten, energi och andra natur-
resurser skall främjas. Järnvägstransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

målrapportering
GoD mIljö

Järnväg för en  
god milJö
Järnvägstransportsystemets utveckling bedöms vara av 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 klimatpåverkan
Det miljökvalitetsmål där utvecklingen inom transportsektorn 
kanske är av störst betydelse för möjligheterna att nå målet är 
Begränsad klimatpåverkan. Järnvägen är energisnål och ger 
små utsläpp av koldioxid. Genom att öka järnvägens marknads-
andel av det totala transportarbetet kan sektorn bidra till att de 
nationella miljömålen uppfylls. 

År 1990 svarade transportsektorn för koldioxidutsläpp mot-
svarande 21,9 miljoner ton. Järnvägssektorns utsläpp uppgick 
då till 0,1 miljoner ton koldioxid, det vill säga 0,5 procent av 
transportsektorns totala utsläpp. Utsläppen av koldioxid från 
järnvägssektorn har haft en gynnsam utveckling sedan 1990. 
År 2004 hade koldioxidutsläppen minskat med 36 procent  
i förhållande till 1990 års nivå. 

energianvändning inom järnvägen
Den totala energianvändningen har under hela 2000-talet 
varit relativt konstant, cirka 2 500 GWh per år. Elenergi utgör  
90 procent av energianvändningen. Den el som används för  
såväl trafik som infrastruktur har sedan 2003 uteslutande  
kommit från förnyelsebara energikällor. Även energin till tunnel-
banan kommer från förnyelsebara energikällor. År 2006 kom 
99,6 procent el från vattenkraft och 0,4 procent el från vindkraft. 
Fossila bränslen utgör tio procent av energianvändningen inom 
järnvägssektorn. 

Att bygga nya järnvägar kräver stora mängder energi. Stål 
i rälerna står för den dominerande andelen av energianvänd-
ningen, cirka 75 procent. 

Vid en jämförelse av energieffektiviteten för väg- och 
järnvägstransporter – där endast trafikeringen inkluderas 
– är järnvägstransporten cirka fem gånger så energieffektiv som 

vägtransporten. Inkluderas infrastrukturens energianvändning 
reduceras detta försprång till cirka två till tre gånger. Detta visar 
att järnvägsinfrastrukturen står för en förhållandevis stor del av 
energiförbrukningen. 

stor potential för energieffektivisering 
Under 2006 har Banverket genomfört en förstudie kring 
energieffektivisering och energistyrning. Enligt studien finns 
en årlig besparingspotential för hela sektorn inom områdena  
tågdrift, infrastruktur och fastigheter på cirka tio procent.  
En viktig förutsättning för att klara detta är att energimätning 
inom järnvägssystemet införs. 

För Banverkets egna anläggningar bedöms energikostnaden 
kunna minska med 35–40 miljoner kronor årligen.

Railenergy är ett europeiskt projekt som 2006–2009 drivs 
av EU-kommissionen. Målet är att minska energianvändningen 
inom den europeiska järnvägssektorn med sex procent fram till 
2020. Åtgärder kommer att omfatta såväl ny teknik för fordon 
och infrastruktur som körstil och trafikledning. Banverket 
deltar i projektet.

miljöanpassat körsätt sparar bränsle
Under 2005 och 2006 har för första gången ett miljöanpassat 
körsätt prövats på järnväg i Sverige. År 2005 genomförde Green 
Cargo och Banverket ett pilotprojekt i samarbete med Stora 
Enso på banan mellan Halmstad och Hyltebruk. Mätningarna 
visade på besparingar på upp till 20 procent. 

Pilotprojektet följdes under 2006 upp med ytterligare mät-
ningar på sträckorna Alvesta-Olofström och Boden-Haparanda 
– två banor med en mer genomsnittlig topografi. Besparing-
arna beräknas i genomsnitt bli lika stora som tidigare noterats  
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på lastbilssidan, cirka tio procent. Senast 2008 ska samtliga 
Green Cargos lokförare ha utbildats i miljöanpassat körsätt. 
Så kallade flödesmätare, som mäter den momentana bränsle-
förbrukningen, installeras löpande i Green Cargos diesellok.

På eldrivna tåg ger elmätare möjligheter att minska förbruk-
ningen med en anpassad körstil. Idag sker den dominerande 
faktureringen av energikostnader med hjälp av schabloner. 
Genom att ersätta schablonkostnader med kostnader för den 
faktiska förbrukningen skapas även ett ekonomiskt incitament 
att minska elförbrukningen. 

Elmätare går att beställa från Banverket, som har fått  
beställningar från MTAB (16 mätare), SJ (två mätare) och Green 
Cargo (200 mätare) och diskussioner pågår med Hector Rail. 
Sedan tidigare har MTAB och Green Cargo ett antal elmätare 
installerade i sina lok. 

emissionsgränser för nya motorer 
Dieseldrivna tåg svarar för cirka fem procent av transportarbetet 
av gods i Sverige och cirka två procent av persontransportarbetet. 

EU antog i april 2004 ett direktiv som bland annat innehåller 
emissionsgränser för nya motorer i diesellok och dieseldrivna 
motorvagnar. Mellan den 1 januari 2006 och den 1 januari 
2008 skärps successivt avgaskraven för kväveoxider och 
kolväten. Kraven förväntas minska utsläppen av kolväten och 
kväveoxider från nya motorer med 30–80 procent. Mellan den 
1 januari 2011 och den 1 januari 2012 skärps successivt gräns-
värdet för partiklar. Det förväntas minska de samlade utsläppen 
av partiklar från nya motorer med 80–90 procent.

giftfri miljö
Samhället i stort har stora svårigheter att nå målet Giftfri 
miljö. I samband med nybyggnation samt drift och underhåll av 
spåranläggningar används material, komponenter och kemiska  
produkter som kan medföra miljöpåverkan. Inget tydligt 
nationellt delmål finns dock för detta område. I anslutning till 
järnvägen finns även områden som förorenats i samband med 
järnvägsdrift och för dessa finns nationella delmål.

åtgärder för kemikaliekontroll
Inom järnvägstransportsystemet hanteras ett stort antal kemiska 
produkter. Sammanlagt rör det sig om cirka 3 000 olika kemi-
kalier, ämnen eller varor som innehåller, eller har behandlats, 
med ett kemiskt ämne.

Alla kemiska produkter som ska användas i Banverkets 
verksamhet måste granskas av Banverkets kemikalieråd. Bara pro-
dukter som är utvärderade och godkända får användas. Anmäl-
ningsplikten omfattar även de kemiska produkter som används av 
externa entreprenörer och konsulter som Banverket anlitar. 

Banverket har till och med 2006 granskat cirka 2 900 kemiska  
produkter. Totalt har cirka 275 produkter inte godkänts. Andelen  
anmälda produkter som helt underkänns har minskat under 
senare år eftersom miljömässigt bättre produkter väljs.

Inom Banverket används färre kemiska produkter.  
Sedan 2005 har antalet produkter som används minskat med  
16 procent, från 2 500 till 2 100.

inventering och riskklassificering av förorenad mark
150 år av järnvägsverksamhet har lämnat efter sig föroreningar 
i mark och grundvatten. Förekomsten av föroreningar är starkt 
knuten till den verksamhet som har bedrivits på platsen.



Sektorsrapport 200654 Sektorsrapport 2006

målrapportering
GoD mIljö

Banverket förvaltar över 20 000 fastigheter. Under perioden 
2004–2006 har Banverket inventerat och riskklassificerat 
förorenade områden på dessa. Inventeringen har hittills visat 
cirka 3 000 förorenade områden orsakade av punktkällor, vilket 
bedöms vara cirka 75 procent av det totala antalet. På cirka  
1 250 av de inventerade områdena bedöms föroreningarna vara 
av allvarligare art. Vid impregneringsplatserna i Katrineholm, 
Krylbo och Nässjö, som är omfattande punktkällor, pågår 
fördjupade undersökningar. 

Områden med så kallad diffus föroreningsspridning har inte 
inventerats. Diffust förorenade områden förekommer på de 
större bangårdarna och i linjemarken. 

Möjligheten att nå målen för förorenade områden förutsät-
ter ett omfattande arbete framöver. Den totala kostnaden för 
att genomföra åtgärder för förorenad mark bedöms uppgå till 
mellan fyra och åtta miljarder kronor fram till 2050. 

Riktlinjer för och en nationell prioritering av åtgärder 
för förorenade områden är snart klara. Därefter kommer en 
översiktlig undersökning av förorenade områden att vidta, följt 
av en fördjupad undersökning av de områden som bedömts ha 
högst prioritet.

Banverket och Naturvårdsverket arbetar gemensamt med att 
ta fram en överenskommelse om förorenade områden. Syftet 
är att Banverket ska få ett erkännande av arbetsmetodik och 
åtaganden, samtidigt som Naturvårdsverket ges möjlighet att 
direkt påverka inriktningen i Banverkets arbeten.

god bebyggd miljö – delmål buller
Buller är den miljöstörning som berör flest människor i vårt 
land. Omkring två miljoner människor bedöms vara exponerade 
för trafikbuller som överskrider riktvärdet 55 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå utomhus vid sina bostäder.

inventering av antal exponerade
Någon noggrann inventering av antalet boende som utsätts för 
tågtrafikbullernivåer högre än riktvärdena inomhus har inte 
genomförts i Sverige. Enligt bedömningar från 1998 utsattes  
410 000 personer för nivåer överstigande 45 dB(A) Lmax  
inomhus nattetid och 330 000 personer för nivåer överstigande  
30 dB(A) Leq24 inomhus.

År 2004 trädde en EU-förordning i kraft som ska upprätta 
en gemensam ram för att bedöma och hantera omgivningsbuller. 
Förordningen innebär bland annat att bullerkartor och hand-
lingsplaner för tätbebyggelse, större vägar, större järnvägar och 
större flygplatser ska redovisas.

I första skedet gäller kartläggningen järnvägslinjer med en 
trafiktäthet på mer än 60 000 tåg per år. Banverket ska senast  
i juni 2007 ha kartlagt bullersituationen vid dessa järnvägslinjer. 
Förslag till åtgärdsprogram ska upprättas och fastställas 
senast i juli 2008. År 2012 ska motsvarande kartläggningar ha 
genomförts för järnvägslinjer med en trafiktäthet på mer än  
30 000 tåg per år.

De inventeringar som nu genomförs kommer att ge ett  
förbättrat underlag för att bedöma antalet personer som utsätts 
för ljudnivåer högre än riktvärdena. Den kartläggning som 
redovisas 2007 innefattar cirka 25 mil av järnvägsnätet och den 
som ska redovisas 2012 cirka 130 mil. Kartläggningarna omfattar 
de mest tätbebyggda delarna av landet. En grov uppskattning 
visar att inventeringen 2007 kommer att omfatta områden där 
det bor upp till 600 000 personer. 

riktade åtgärder i de värst utsatta miljöerna
Under perioden 1998–2006 åtgärdade Banverket 22 000 
lägenheter, vilket motsvarar cirka 46 000 invånare. Åtgärderna 
har varit inriktade på att minska de högsta maximala ljudnivåerna 
inomhus. Samtidigt har de ekvivalenta ljudnivåerna minskat. 

Åtgärderna har medfört sänkningar av ljudnivån på  
5–10 dB(A).

Banverket arbetar aktivt för att upprätthålla transport-
politikens bullermål. Banverket har under 2006 fortsatt att 
genomföra åtgärder vid bostadslägenheter med buller över  
55 dB(A) vid fler än fem tillfällen per natt. Totalt åtgärdades 
153 bostadslägenheter. Vid utgången av 2006 beräknades cirka 
1 000–1 500 bostadslägenheter vara utsatta för bullernivåer 
högre än 55 dB(A) Lmax inomhus.

Anledningen till att det fortfarande finns bostadslägenheter 
som överstiger riktvärdena är bland annat att trafikeringen 
ändrats och att ny- och ombyggnadsprojekt tillkommit.

Förutom Banverkets åtgärder tillkommer insatser som SL 
finansierar. SL har sedan 1995 gett bidrag till åtgärder när Lmax 
inomhus överstiger 50 dB(A). SL har till och med 2006 vidtagit 
åtgärder för cirka 1 500 personer. 

nya lagkrav för fordon
EU ställer krav på högsta tillåtna bullernivåer från nya fordon. 
Kraven definieras i tekniska specifikationer för driftskompabilitet 
(TSD) enligt direktiv för höghastighetståg och för konventionella 
tåg. Kraven för konventionella fordon började tillämpas i juni 
2006. När alla järnvägsfordon är utbytta kommer ljudnivåerna 
från varje enskild tågpassage att minska med upp till 8–10 dB(A) 
jämfört med dagens nivåer. 

ett rikt växt och djurliv 
Kunskaperna om vilka effekter järnvägen har på natur- och 
kulturmiljön är i dagsläget begränsade. 

Järnvägar kan ha en rad olika effekter på naturmiljön trots 
att det arealmässiga ingreppet i ett större perspektiv är relativt 
begränsat. Den påverkan som uppstår och de åtgärder som 
aktualiseras är likartade för väg- och järnvägsinfrastrukturen, men 
järnvägen ställer högre krav på den geometriska utformningen 
vilket leder till mindre anpassningsmöjligheter. 

Järnvägens direkta negativa påverkan på naturmiljön kan 
delas in i biotopförluster, barriäreffekter, viltolyckor och stör-
ningseffekter. 
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Biotopförluster 
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. 
Det finns dock inga uppgifter som tyder på att de senaste årens 
utbyggnad av järnvägens infrastruktur haft en negativ påverkan 
på den biologiska mångfalden.

Åtgärder för att kompensera för intrånget i Umeälvens delta 
på grund av Botniabanan har utretts i flera steg efter beslut 
av regeringen 2003 och domar i miljödomstolen 2005 och 
miljööverdomstolen 2006. Under 2006 har förslag om nya 
kompensationsområden lämnats in till miljödomstolen.

Barriäreffekter
Järnvägsanläggningen och trafiken utgör ett fysiskt hinder för 
både människors och djurs rörlighet i landskapet. 

Under vintern 2006/2007 pågick inventeringar av barriärer 
i och längs vattendrag med fokus på utter och fisk. Ett arbete 
med att ta fram nationella databaser för befintliga och åtgärdade 
vandringshinder påbörjades 2006. 

viltolyckor och störningseffekter 
Banverket samverkar sedan hösten 2006 med Nationella 
viltolycksrådet (NVR) som verkar för att effektivt och säkert 
eftersöka skadat och dödat vilt längs järnvägen.

Viltstängsel kan vara motiverade för att minska olycksrisken 
på sträckor med särskilt många påkörningar. Under 2006 
har 7,5 kilometer nytt renstängsel satts upp och 45 kilometer 
renstängsel renoverats. Totalt finns 110 mil vilt- och renstängsel 
längs Sveriges järnvägar, vilket innebär att stängsel är betydligt 
ovanligare längs järnväg än längs väg.

Under 2006 påbörjades ett forskningsprojektet för att 
kvantifiera järnvägens påverkan på naturmiljön med hjälp 
av GIS-metodik. Målet är att ta fram ett samlat index för  
intrångs-, barriär- och störningseffekter som ska kunna användas  
för att jämföra olika alternativ i planeringsprocessen.
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för ett Jämställt 
transportsystem
Vid utformningen av järnvägstransportsystemet är det viktigt att kvinnors och mäns skilda 

förutsättningar och behov ges lika vikt och att båda könen har möjlighet att påverka vid 

planering, beslut och förvaltning av systemet. I detta kapitel ges en bild av järnvägssektorns 

arbete med jämställdhet 2006. 

skillnader i mäns och kvinnors resande
Kvinnors och mäns resande skiljer sig åt, även om jämförelsen 
sker mellan kvinnor och män i samma ålder, med samma  
inkomst, förvärvsgrad och bostadstyp. 

I ett forskningsuppdrag utfört av Transek på uppdrag av 
projektet Jämställda kommunikationer (ett samarbete mellan 
bland andra Banverket, Vägverket, SL och Länsstyrelsen  
i Stockholms län) konstateras att kvinnor, oavsett hushållstyp 
och förvärvsgrad, gör fler serviceresor än män. Denna skillnad 
verkar inte hänga samman med det faktum att kvinnor  
i sambohushåll tar större ansvar för till exempel inköp än män 
– skillnaden är nämligen minst lika stor mellan singelkvinnor 
och singelmän. Kvinnor gör också fler fritidsresor än män. 
Skillnaden är störst för singelhushåll och sambohushåll med små 
barn, men minskar i sambohushåll utan små barn – antagligen 
för att par gör fler aktiviteter tillsammans. 

Yngre män gör något längre arbetsresor än yngre kvinnor, 
såväl i singel- som sambohushåll. Bland personer som är över 
35 år, eller som har småbarn, ökar emellertid männens reslängd 
till arbetet kraftigt. Skillnaderna verkar inte bero på skillnader 
i exempelvis bilinnehav eller bostadsområde och verkar heller 
inte hänga samman med inkomst. 

Äldre män gör genomgående fler tjänsteresor än kvinnor 
i samma ålder. Medan män i de senare åldersgrupperna gör 
betydligt fler tjänsteresor än yngre män, finns det inga tydliga  

skillnader mellan yngre och äldre kvinnor. Denna skillnad  
mellan könen kan förklaras av den karriäreffekt som kan finnas  
i mansdominerade yrken. 

Transeks rapport identifierar ytterligare ett antal skillnader 
mellan könen. Dessa skillnader behöver analyseras vidare 
för en full förståelse av kvinnors och mäns värderingar och 
resmönster. 

inflytande vid beslut och planering av transport
systemet
För att järnvägstransportsystemet ska bli mer jämställt krävs 
en jämnare fördelning av makt och inflytande mellan män och 
kvinnor. Sedan 2003 kartläggs representationen av kvinnor 
och män vid samrådsmöten med allmänheten samt i arbets-, 
projekt- och referensgrupper i den fysiska planeringsprocessen 
vid byggande av järnväg. Resultatet för 2006 visar att männen 
dominerar i samtliga typer av möten med extern representation 
under planeringsprocessen. Totalt deltog 2 709 personer  
i möten/samråd under 2006. Av dessa deltagare var 28 (29) 
procent kvinnor och 72 (71) procent män. 

För att fler kvinnor ska delta på samrådsmöten arbetar 
Banverket aktivt med att skapa alternativa samrådsformer. Det 
handlar såväl om själva annonseringen som om val av informa-
tionskanaler samt hur samrådet genomförs. Det har till exempel 
visat sig att fler kvinnor deltar när barnpassning erbjuds. 
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utbildning och forskning
Om kompetensen och medvetenheten kring genus- och 
jämställdhetsfrågor höjs kan järnvägstransportsystemet  
utvecklas i en mer jämställd riktning. Som exempel på åtgärder  
som vidtagits under 2006 kan nämnas den utbildning för 
transportforskare som bland annat Banverket har utvecklat. 
Utbildningen genomfördes första gången i januari 2006. Vidare 
har en e-utbildning kring jämställdhet – sett ur ett historiskt, 
vetenskapligt och politiskt perspektiv – tagits fram av bland 
annat Banverket och Vägverket. Med början 2008 kommer 
anställda vid Banverket att erbjudas utbildningen. 

Andra åtgärder som kan påverka jämställdheten har att 

göra med förändringar i myndigheternas interna lednings- och 
styrsystem. Under 2006 har rapportserien Statlig verksamhet  
i omvandling – styrning, effektivitet och medborgarintresse  
utarbetats. Rapportserien har tagits fram av Företagsekonomiska  
institutionen vid Stockholms universitet. I den konstateras 
bland annat att dagens interna lednings- och styrsystem bygger 
på mätbarhet och att det är svårt att i uppföljningen inkludera 
kvalitativa värderingar. Frågan om ett jämställt transportsystem 
begränsas därför till hur många kvinnor och män som 
deltar i olika sammanhang. Syftet med rapportserien är att 
studera möjligheterna att integrera nya krav på jämställdhet  
i myndighetsinterna styrsystem. 
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 Januari
	 Skånetrafiken	beslutade	den	30	januari	att	brittiska	Arriva	
får	uppdraget	att	köra	och	bemanna	Pågatågen	från	juni	
2007.	SJ,	som	tillsammans	med	ytterligare	ett	antal	järn
vägsföretag	lämnade	anbud	på	upphandlingen,	har	kört	
Pågatågen	i	23	år.	

	 Försöket	med	trängselskatt	påbörjades	i	Stockholm.	För	att	
bereda	plats	åt	nya	resenärer	gjorde	SL	hösten	2005	en	stor
satsning	på	trafiken,	med	bland	annat	nya	direktbusslinjer	
och	ökad	trafik	i	tunnelbanan,	på	pendeltågen	och	på	lokal
banorna.

	 Den	13	januari	invigdes	pendeltågsstationen	vid	Årstaberg	
där	pendeltåg,	Tvärbanan	och	flera	lokala	busslinjer	möts.	

 feBruari
	 I	början	av	februari	presenterades	Banverkets	järnvägs
utredning	om	Västlänken.	Den	är	tänkt	att	binda	samman		
pendeltågstrafiken	i	en	tunnel	under	Göteborg	och		
möjliggöra	genomgångstrafik.

 mars
	 Rikstrafiken	och	SJ	kom	i	mitten	av	mars	överens	om	att	
utlösa	optionen	som	förlänger	avtalet	om	tågtrafik	på	Kust	
till	kustbanan	på	sträckan	Kalmar/KarlskronaGöteborg.	
Förlängningen	avser	ett	år	och	avtalet	gäller	perioden	juni	
2007–juni	2008.	Rikstrafiken	har	handlat	upp	tågtrafiken	
på	Kust	till	kustbanan	sedan	2002.	

	 Den	29	mars	skadades	sju	personer	vid	en	olycka	strax	utan
för	Linköping	när	ett	pendeltåg	körde	in	i	timmer	som	fallit	
av	från	ett	urspårat	godståg.	

	 Den	22	mars	lade	regeringen	fram	en	ny	transportpolitisk	
proposition.	Målet	för	transportpolitiken	ligger	i	stort	sett	
fast.	Förslagen	till	åtgärder	handlar	om	en	ökad	inriktning		
mot	kunden	i	transportsystemet.	Riksdagen	antog	seder
mera	regeringens	proposition.	

viktiga 
händelser 
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Järnvägen 150 år
Under	2006	firades	den	svenska	järnvägens	150årsjubileum.	Den	5	mars	1856	gick	första	tåget	mellan	Örebro	och	Nora.	I	december	
samma	år	öppnades	banorna	mellan	Lund	och	Malmö	samt	mellan	Göteborg	och	Jonsered.	Redan	2004	startades	ett	samarbetsprojekt	
mellan	företagen	inom	järnvägssektorn	för	att	planera	jubileumsåret.	Initiativtagare	och	aktiva	i	projektet	har	varit	Banverket,		
EuroMaint,	Green	Cargo,	Jernhusen,	Järnvägsforum,	SJ	och	TGOJ	Trafik.	

Det	arbete	som	startades	först	var	jubileumsboken	Järnvägen	150	år	med	medverkande	från	stora	delar	av	järnvägssektorn.	Under	året	
har	dessutom	flera	andra	jubileumsböcker	kommit	ut.	Sammanlagt	drygt	90	jubileumsaktiviteter	arrangerades	under	2006.	Publik
mässigt	störst	var	Tåg	150	på	Järnvägsmuseet	i	Gävle	som	lockade	31	000	besökare	under	fyra	dagar.	Arrangemanget	bestod	dels	av		
historiska	inslag	med	en	kavalkad	av	historiska	tåg,	de	flesta	i	trafik,	dels	en	modern	utställning	och	moderna	tåg.

Den	andra	höjdpunkten	under	året	var	firandet	den	5	juni	i	Nora	när	kungen	närvarade	vid	högtidlighållandet	av	jubileet.	Ett	VIPtåg	
kördes	från	Stockholm	till	Nora.	Där	hölls	en	ceremoni	och	kungen	höll	tal.	Därefter	bjöds	gästerna	in	till	en	lunch	på	Nora	Stadshotell.	
Flaggviftande	barn,	solsken	och	glada	gäster	gjorde	att	järnvägen	fick	mycket	fin	PR	denna	dag.	Andra	aktiviteter	under	året	har	varit	
öppna	hus	i	verkstäder	och	andra	arbetsplatser,	teckningstävlingar,	tårtkalas,	tågets	dag,	konst	och	fotoutställningar,	ånglokskörningar,	
frimärks	och	myntutgivningar,	seminarier,	radio	och	tvprogram,	trädgårdsutställning	och	mycket	annat.

Kännetecknande	för	året	har	varit	de	nya	samarbeten	som	kommit	till	stånd.	Det	har	varit	samarbeten	mellan	järnvägsföretag,	men		
även	mellan	järnvägsföretag	och	museiföreningar.	Det	har	också	varit	en	spännande	blandning	mellan	gammalt	och	nytt.	Med	hjälp		
av	historien	har	även	järnvägens	framtid	lyfts	fram.	Jubileet	har	synliggjort	järnvägen	som	transportmedel.	I	början	av	2007	gjordes	en		
opinionsundersökning	bland	den	svenska	allmänheten	och	hela	25	procent	hade	uppmärksammat	jubileet.



 april
	 Banverket,	Vägverket	och	resenärsorganisationen	Rese
närsforum	slöt	ett	avtal	om	samarbete	för	att	stärka	rese
närernas	inflytande	i	kollektivtrafiken.	Överenskommelsen	
innebär	att	trafikverken	stöttar	Resenärsforums	verksamhet	
under	en	tvåårig	försöksperiod.	

	 Den	10	april	presenterade	Banverket	ett	nytt	avgiftssystem	
för	nyttjandet	av	Banverkets	infrastruktur.	I	det	nya	avgifts
systemet,	vars	förutsättningar	anges	i	järnvägslagen,	ingår	
tåglägesavgifter,	avgifter	för	slitage,	utsläpp	av	koldioxid	
och	kväveoxider,	olyckor	samt	avgifter	för	tjänster	som		
exempelvis	parkering	av	tåg.

 maJ
	 Banverket	vann	pris	inom	temat	”Design	som	kulturellt	

uttryck”	när	den	statliga	satsningen	Designåret	2005	utsåg	
bästa	projekt.	Banverket	lyfte	till	Designåret	2005	fram	projekt	
om	bland	annat	hänvisningsskyltar,	gestaltningsprogram		
i	planerings	och	byggprojekt	samt	Årstabron.

	 Banverket,	Stockholms	stad	och	Stockholms	läns	landsting	
kom	överens	om	genomförandet	av	projekt	Citybanan.	
Avtalet	innebär	att	Banverket	är	huvudfinansiär	av	projektet	
och	utför	planering,	projektering,	skaffar	myndighetstillstånd	
och	bygger	hela	Citybanan,	inklusive	stationerna.	Landstinget	
och	staden	är	delfinansiärer	av	stationerna.	

 Juni
	 Den	22	juni	lade	Europeiska	kommissionen	fram	en	halv
tidsöversyn	av	2001	års	vitbok	om	den	gemensamma	
transportpolitiken.	Fokus	i	översynen	ligger	bland	annat	på	
sammodalitet,	det	vill	säga	en	effektiv	användning	av	olika	
trafikslag	separat	och	i	kombination	i	syfte	att	uppnå	en	
hållbar	resursanvändning.	

	 Den	26	juni	blev	det	klart	att	Green	Cargo	AB	upphandlas	
av	Banverket	att	utföra	rangeringstjänster	på	Hallsbergs	
rangerbangård	från	och	med	18	juni	2006	till	6	januari	2007.	

	 Den	18	juni	tog	AB	Stockholmståg	över	driften	av	pendel
tågen	i	Stockholm	samt	ansvaret	för	drift	och	skötsel	av	
pendeltågsstationerna.	

	 Regeringen	gav	klartecken	till	byggande	av	ny	järnväg		
mellan	Kalix	och	Haparanda.	Regeringens	beslut	innebar		
att	tillåtlighet	enligt	miljöbalken	gavs	för	den	nya	järn
vägen.	Den	blir	cirka	42	kilometer	lång	och	byggs	bland		
annat	för	att	klara	industrins	krav	på	30	tons	axellast.	
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 Juli
	 Den	26	juli	sattes	ett	nytt	hastighetsrekord	för	tåg		
i	Sverige.	Det	skedde	på	Västra	stambanan	mellan	Skövde	
och	Töreboda,	där	ett	specialutrustat	Reginatåg	nådde	
rekordhastigheten	281	kilometer	i	timmen.	Rekordförsöket	
är	en	del	av	utvecklingsprojektet	Gröna	Tåget,	i	vilket	bland	
annat	Banverket	och	Bombardier	medverkar.	

 augusti
	 Beslut	fattades	om	att	Veolia	blir	ny	operatör	av	tågtrafik	
på	sträckan	SundsvallÖstersundStorlien	(Trondheim)	från	
juni	2007.	Avtalstiden	sträcker	sig	fram	till	juni	2012	med	
möjlighet	till	förlängning	i	två	år.	

 septemBer
	 Byggandet	av	den	16	mil	långa	Haparandabanan	inleddes.	
Järnvägen	beräknas	stå	färdig	2011.



 oktoBer
	 Stena	Gotthard	AB	förvärvade	lok	och	vagnar	motsvarande	
fem	kompletta	tåg	från	Vägverket	Produktion.	Under	de	
närmaste	två	åren	ska	Stena	transportera	vägsalt	för		
Vägverket	Produktion.	

	 Den	31	oktober	invigdes	flygbränsletransporterna	på	järn
väg	mellan	Gävle	hamn	och	Arlanda.	Flygbränsletågen	
ersätter	50	tankbilar	per	dygn	och	körs	av	Green	Cargo	AB.

	 Den	16	oktober	lade	regeringen	fram	budgetförslaget		
för	2007.	Budgetförslaget	innehåller	ett	ja	till	fortsatt		
planering	och	projektering	av	Citybanan	i	Stockholm,		
men	med	vissa	begränsningar,	samt	en	avisering	om		
en	ny	långtidsplanering	för	infrastrukturen.	

	 Green	Cargo	AB	vann	upphandlingen	av	rangeringen	på	
Hallsbergs	rangerbangård	för	2007–2009.	Banverkets	ar
bete	med	att	upphandla	rangering	på	bangårdar	i	Sverige	
kommer	att	fortsätta	med	rangerbangården	i	Sävenäs	och	
Malmö	godsbangård.

	 Den	31	oktober	meddelades	att	norska	NSB	från	januari	
2007	blir	huvudägare	i	Svenska	Tågkompaniet	AB.

 novemBer
	 Inlandsgods	AB,	som	är	ett	godstransportföretag	med	
inriktning	mot	transporter	för	skogsindustrin,	förvärvade	
aktierna	i	BK	Tåg	Sverige	AB.

	 Den	2	november	undertecknade	generaldirektörerna	för	
Vägverket	och	Banverket,	Ingemar	Skogö	och	PerOlof		
Granbom,	ett	avtal	om	en	gemensam	projektorganisation	
för	att	bygga	ut	riksväg	45	och	en	ny	dubbelspårig	järnväg	
på	sträckan	AgnesbergÄlvängen.	

	 SJ	AB	och	Hong	Kongbaserade	MTR	Corporation	beslutade	
att	bilda	ett	gemensamt	ägt	bolag	för	att	lägga	anbud	på	
både	den	svenska	och	danska	upphandlingen	av	Öresunds
tågstrafiken.	

 decemBer
	 Den	1	december	inledde	Connex	Sverige	AB	arbetet	med		
att	byta	namn	till	Veolia	Transport	Sverige	AB.

	 SJ	AB	beslutade	att	använda	den	så	kallade	hembudsrätten	
i	avtalet	med	Svenska	Tågkompaniet	AB	och	blir	därmed	
ensam	ägare	till	AB	Stockholmståg.	

	 Regeringens	snabbutredning	om	det	lämpligaste	alterna
tivet	för	en	utbyggnad	av	spår	trafiken	genom	Stockholm	
rekommenderade	Citybanan	framför	ett	tredje	spår.	
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Diagrammen om person- och godstransporternas utveckling bygger på uppgifter från ett stort 

antal källor. Helårsuppgifterna för 2006 är preliminära. Inget tyder dock på att de definitiva 

uppgifterna kommer att förändra bilden på något avgörande sätt.
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Tel: 0243-44 50 00
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