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Resor och transporter på järnväg ökar stadigt, men kapaciteten 

har inte ökat
Index 100 = 1988

Källa: Trafikanalys statistik
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Järnvägen är redan överbelastad

KÄLLA:

Trafikverkets hemsida

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/kapacitet/

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/kapacitet/
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Sverige växer snabbare än EU, USA och Indien
Befolkningsprognos för Sverige

Källa: SCB

2035

11,7 miljoner

2060

12,9 miljoner

2016 – 10 miljoner
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Fortsatt urbanisering – Sveriges karta om befolkningen fick styra

Befolkningstäthet 2013 

(SCB)

Antal invånare/km2

Frankrike 110

Spanien 90

Sverige (2014) 24

Stockholms län 337

Skåne län 118

Västra Götalands län 69

Norrbottens län 2,6

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_vpaMhePJAhVL8XIKHUjYA0MQjRwIBw&url=http://www.levaisverige.se/GetExercise.jsp?id%3D1067%26sec%3Df&psig=AFQjCNH2C4bB1oodkArO5bUntSU6sNy_Dg&ust=1450446169015334
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_vpaMhePJAhVL8XIKHUjYA0MQjRwIBw&url=http://www.levaisverige.se/GetExercise.jsp?id%3D1067%26sec%3Df&psig=AFQjCNH2C4bB1oodkArO5bUntSU6sNy_Dg&ust=1450446169015334


6

Sveriges transportkapacitet behöver ökas kraftigt –

Nya höghastighetsbanor ger störst kapacitetstillskott 

och bäst restid

 Tåg är det överlägset mest energieffektiva transportmedlet

 Den korta restiden gör att tåget blir resenärernas förstahandsval mellan storstäderna

 Avsevärd kapacitet på nuvarande stambanor frigörs för gods och lokal persontrafik

 Tåg är enda sättet att hantera ökande resandevolymer in till storstädernas centrum

 Mindre störningar under byggtiden jämfört med att bygga ut befintliga stambanor

 När snabba och långsamma tåg separeras ökar både kapacitet och punktlighet
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30 tåg/spår/h

1.000 platser/tåg

30.000 personer/spår/riktning

2.000 bilar/fil/h

2 personer/bil

4.000 personer/fil/riktning
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De nya restiderna gör att nästan alla väljer tåg framför flyg

KÄLLA: VIC; Artikelsökning

1 Exkluderar volym för vägtransporter

25%

50%

75%

Tågets marknadsandel i förhållande till flyget1

Tidsskillnad för 

totala resan

flyg - tåg

(centrum-centrum) 3 h -3 h2 h -2 h1 h -1 h

Paris – Nice

Paris – Toulouse

Paris – Lyon

Paris – Bryssel

Paris – Marseille

Paris – Amsterdam

Madrid – Sevilla

Tokyo – Osaka

Snabbtåg Stockholm – Göteborg (idag)

Rom – Milano

0

100%

Paris – London

Madrid – Barcelona

Stockholm-Göteborg med HHT

Stockholm-Malmö med HHT

Snabbtåg Stockholm – Malmö (idag)

> 80% 50 - 60% ~ 20%

80%
85%
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Förväntat antal tågresor Stockholm-Göteborg och Stockholm-

Malmö/Köpenhamn

8

12

20

2014 2035 utan höghastighetsbana 2035 med höghastighetsbana*

+ ~130%

* Volymantagande efter upprampning

+ ~60%

Miljoner resor
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9 miljoner människor inom räckhåll

 Malmö/Köpenhamn – Storgöteborg – Storstockholm 

– Två och en halv till tre timmar som längsta restid

 Färre och större arbetsmarknadsområden

– Större möjligheter att finna rätt kompetens

– Större möjligheter att finna jobb med rätt arbetsuppgifter

– Ökade möjligheter för fler att delta i arbetslivet

 Global attraktionskraft – nyckel till konkurrenskraft och tillväxt

– Konkurrensen står inte längre mellan svenska städer

– Konkurrensen är europeisk och global – den står mellan regioner i kluster



11

Viktiga förutsättningar för en kommersiell operatör

 Tydligt syfte med fokus på resande mellan ändpunkter och större städer

 Kort restid enligt nuvarande mål

 Minst 95% punktlighet hela vägen mellan ändpunkterna

 God framförhållning i kapacitetstilldelning för att möjliggöra investeringar i fordon



12

Utmaningar med nuvarande utformning av höghastighetsbanorna

• Inte ett komplett höghastighetssystem – bygg hela vägen!

• Planeras för blandad trafik

– minskar kapaciteten

– risk för sämre punktlighet

• Flera stationer utan förutsättningar för höghastighetstrafik 

finns i nuvarande plan
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De nya höghastighetsbanorna går ihop med befintliga stambanor i 

ändpunkterna – det är inte ett komplett höghastighetssystem

Liknande problematik i Malmö och i Göteborg

Estimerat kapacitets-

utnyttjande 2030*

60%
Stockholm C –

Stockholm Södra
A

70-80%
Stockholm Södra 

- Älvsjö
B

60-70%
Älvsjö -

Flemingsberg
C

90%
Flemingsberg –

Södertälje
D

45%
Södertälje –

Järna
E

Stockholm

central

Järna

Stockholm Södra
Älvsjö

FlemingsbergSödertälje 

A

B

C

D
E

KÄLLA:

Trafikverkets rapport ”Trafikering med nya 

höghastighetsbanor Stockholm – Göteborg/Malmö”, 

150529
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Internationella exempel visar att höghastighetssystem 

med blandad trafik har sämre punktlighet

Punktlighet för HHT-system, Procent; <5 min över ankomsttid 

95%98%99%

Japan Italien3Spanien

(dedikerade

banor)2

Endast trafik med samma 

hastighet

Blandad trafik med olika hastighet

77%77%
85%

90%93%

UK Tyskland4

Dagens 

punktlighet 

för SJ fjärrtåg: 

~84%6

HollandFran-

krike5

Spanien

(hela

nätet)1

HHT-banorna i 

Sverige planeras 

för blandad trafik 

i kombination 

med högt 

kapacitets-

utnyttjande

1 Vissa sträckor når upp till 99% t.ex. Madrid-Barcelona

2 T.ex. Madrid – Sevilla , Madrid -Barcelona  

3 Baseras på Trenitalia, ingen information tillgänglig för NTV, tåg inom utsatt tid + 0-15 min;

KÄLLA: SNCF; Deutche Bahn; ADIF; Trenitalia; China statistical yearbook; SJ; Expertintervjuer; Trafikverket ”Övergripande krav för nya stambanor” 140704  

4 Långdistanstrafik totalt (ingen information för bara HHT); 

5 0-5 min för resor upp till 1.5 h, 0-10 min för resor upp till 3.5h, 0-15 min för längre 

resor än 3.5h

6 Baserat på snitt för SJ okt 2014 – mars 2015


