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Sammanfattning 
Höghastighetsbanor är en typ av järnväg som genom främst större kurvradier tillåter tåg att komma 

upp i högre hastigheter. 

Under 1980-talet beslutade Sverige att inte satsa på höghastighetsbanor utan istället försöka höja 

hastigheten på det redan existerande järnvägsnätet. Det hela resulterade i att Sverige år 1990 

lanserade landets första snabbtåg, X2000. 

Nu står Sverige återigen inför beslutet om höghastighetsbanor ska byggas eller om resurser ska 

satsas på någon annan lösning. 

Några av de länder som har ett väl utbyggt höghastighetsnät är Japan, Frankrike, Spanien och Kina. 

Japan var det första landet att anlägga höghastighetsbanor. Frankrike var först i Europa och är det 

landet som idag innehar hastighetsrekordet för tåg på räls. Spanien har satsat mycket på 

höghastighetsbanor under 00-talet och är det land som har det längsta höghastighetsnätet i Europa. I 

Kina görs för närvarande de största satsningarna på nya banor. 

Av de förslag som finns om nya tåg och järnvägar i Sverige är Europa- och Götalandsbanan och Gröna 

Tåget två av de viktigaste.  

Europa- och Götalandsbanan är ett planerat höghastighetsnät som är tänkt att gå mellan Stockholm-

Jönköping-Göteborg och (Stockholm)-Jönköping-Köpenhamn-Hamburg. Banan kommer ge restider 

på två timmar mellan Stockholm och Göteborg och ungefär två och en halv timme mellan Stockholm 

och Köpenhamn. 

Gröna Tåget är ett projekt som bland annat planerar att höja hastigheten på de redan existerande 

banorna i landet. Med hjälp av hastighetshöjningen skulle restiden mellan Stockholm och Göteborg 

minska med 15 minuter och restiden mellan Stockholm och Malmö skulle kunna minska med 25 

minuter. 

Dagens svenska järnvägsnät är föråldrat och det råder även kapacitetsbrist på många delsträckor. 

Eftersom att tågresandet väntas öka kommer kapacitetsproblemen att bli än större. Stora 

investeringar måste därför ske i järnvägsnätet. 

Med hjälp av analys av resandet i landet slås det fast att Europa- och Götalandsbanan är den bästa 

sträckningen för framtida höghastighetsbanor.  

Genom bland annat internationella jämförelser av den spanska höghastighetslinjen mellan Madrid 

och Sevilla och även en japansk grundregel vid analys om en höghastighetsbanan väntas bli lönsam 

eller inte, bedöms att höghastighetsbanor är framtidens transportmedel för Sverige och att de därför 

bör byggas även i vårt land. 
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1.1 Bakgrund 
Under den andra delen av 1900-talet satsade många länder på nya sorters järnvägar. Banorna gick 

under namnet höghastighetsbanor och trafikerades av höghastighetståg.  

Samtidigt som de flesta länderna i västvärlden valde att satsa på nya höghastighetsbanor valde 

Sverige att inte uppgradera det befintliga järnvägsnätet utan istället uppgradera tågen så att de 

kunde åka snabbare på de redan existerande järnvägarna. Det hela resulterade i att Sverige år 1990 

introducerade X2000, som genom korglutning kan komma upp i högre hastigheter på Sveriges 

krokiga järnvägar, den maximala hastigheten ligger på strax över 200 km/h. 

Den högsta tillåtna hastigheten för tåg på det svenska järnvägsnätet är i stort sett uppnådd. För att 

komma upp i samma hastighetsnivå som höghastighetstågen har i andra länder så krävs det att helt 

nya höghastighetsbanor byggs.  

Det finns idag långt gångna planer på ett höghastighetsnät mellan de största städerna i landet. 

Förespråkare menar att höghatighetståg är framtidens transportmedel och att det därför behövs i 

Sverige om vi inte vill komma efter i utvecklingen.  Många argumenterar dock för att en investering i 

höghastighetsbanor är ett allt för dyrt projekt och att invånarantalet i Sverige inte motiverar 

höghastighetståg. De pekar istället på tekniker som kan höja hastigheten lite till på det existerande 

järnvägsnätet. 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är: 

 Införskaffa kunskap om höghastighetsbanor och höghastighetståg runt om i världen och även 

om de förslag som finns om hur det svenska järnvägsnätet och tågen skulle kunna utvecklas. 

 Ge ett förslag på hur Sveriges framtida järnvägsnät och tåg skulle kunna se ut. 

1.3 Metod 
Kunskap om hur ett framtida svenskt järnvägsnät skulle kunna se ut fås dels genom analys av 

utländska höghastighetståg och höghastighetsbanor, men även genom analys av det svenska 

järnvägsnätet och av några förslag på hur järnvägsnätet skulle kunna utvecklas. 

Litteraturstudier kommer att användas för att få kunskap om höghastighetståg runt om i världen och 

det svenska järnvägsnätet. Litteraturen som ska användas till rapporten ska väljas efter 

genomgående sökningar av bibliotekskataloger i Stockholmregionen. 

Förutom litteraturstudier ska även mycket kunskap tas fram genom sökningar på internet. Främst 

fakta om utländska höghastighetståg är planerat att tas från internet, eftersom att det finns en liten 

mängd litteratur om utländska höghastighetståg i Sverige. Från internet kommer det i största möjliga 

mån tas vetenskapliga artiklar. 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten har valt att bortse ifrån godstrafik och istället fokusera på persontrafik på järnvägar.  
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Då utländska höghastighetståg ska beskrivas har en avgränsning gjorts till de länder som anses ha 

mest betydande höghastighetsnät. De länder som har valts till rapporten är Japan, Frankrike, Spanien 

och Kina. Ett land som valdes bort vid avgränsningen var Tyskland. Även om Tyskland har 

höghastighetståg har det inte byggt ut ett separat höghastighetsnät och därav tas de inte med i 

rapporten. 

Gällande förslag på hur framtida tåg i Sverige kan komma att se ut så är rapporten avgränsad till 

främst två förslag, dels det egentligen enda realistiska förslaget gällande höghastighetsbanor, 

Götalands- och Europabanan men även Gröna Tåget som är ett långt gånget projekt om hur 

hastigheten skulle kunna höjas på befintliga banor. 

1.5 Definitioner 

1.5.1 Höghastighetståg 
Det finns många olika definitioner över vad som räknas som höghastighetståg i världen. Den 

definition som oftast förekommer i Sverige är den som kommer att användas i följande rapport. Den 

säger att höghastighetståg är tåg som har en toppfart på över 250 km/h (Nelldal, B-L et al. 2008).  

1.5.2 Snabbtåg 
Snabbtåg definieras som tåg med en högsta tillåtna hastighet uppemot 200 km/h eller lite mer. 

(Trafikverket 2008). Ett exempel på snabbtåg är det svenska SJ2000. 

1.5.3 Maglevtåg 
Maglev (Magnetic levetation) är en teknik som bygger på att tåget lyfts upp av magneter som är 

placerade på rälsen och även på undersidan av tågen (Hughes, M 1990). Magneterna kan även driva 

tåget framåt. Genom att tåget svävar över marken försvinner friktionen som konventionella tåg 

upplever mellan hjulen och rälsen. Detta medför att luftmotståndet i princip är den enda faktorn som 

begränsar större hastigheter. På grund av den icke existerande friktionen kan även maglevtåg, om 

konstruerade på rätt sätt, ge betydande bullerreduktioner jämfört med konventionella tåg. 

1.5.4 Höghastighetsbana 
En höghastighetsbana är en järnväg som tillåter hastigheter över 250 km/h utan korglutning 

(Trafikverket 2008). För att tågen ska kunna köra så snabbt krävs det att kurvradierna är betydligt 

större än vad de är på konventionella banor. En annan specifik sak med höghastighetsbanor är att de 

inte har några plankorsningar med vägar. Detta anses vara för farligt då tågen håller mycket höga 

hastigheter. 

2 Höghastighetståg idag 
Den dubbelspåriga järnvägen mellan de japanska städerna Tokyo och Osaka hade på 1950-talet nått 

maximal kapacitet. Lösningen på problemet var att bygga en ny typ av tåg mellan städerna (Hughes, 

M 1990). De nya tågen fick helt nya egna banor som var betydligt rakare än vad som hade byggts 

tidigare. De nya banorna, och även nya lok och vagnar, medförde att Japan som första land år 1961 

introducerade en ny sorts tåg, höghastighetståg. De nya tågen gick betydligt snabbare än vad något 

tåg tidigare hade klarat av. 
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De japanska höghastighetstågen blev en stor succé, vilket gjorde att flera länder runt om i världen 

fick upp ögonen för de nya snabbare tågen. Flera länder i Västeuropa började planera för sina egna 

höghastighetståg. År 1981 öppnade den första höghastighetslinjen i Europa (Hughes, M 1990). Det 

var mellan Paris och Lyon i Frankrike. De nya snabba tågen kom att kallas TGV (Train Grand Vitesse). 

Efter Frankrike utvecklade fler länder i Europa höghastighetståg. Idag trafikeras bland annat 

Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Storbritannien och Italien av moderna höghastighetståg.  

De senaste årens ekonomiska utveckling i Kina har medfört ett allt större behov av snabbare och 

modernare transporter mellan de många miljonstäderna. En lösning har varit att bygga ut ett väl 

utvecklat höghastighetstågnät i landet. Utvecklingen har gått explosionsartat och idag har Kina ett av 

de mest utvecklade tågnäten för höghastighetståg i världen.  

Nedan följer en redogörelse för höghastighetsbanor och tåg i några av de länder som har ett väl 

utbyggt höghastighetsnät. 

2.1 Japan 
Järnvägen mellan de japanska megastäderna Tokyo och Osaka var på slutet av 1950-talet starkt 

överbelastad. För att öka trafiken mellan städerna krävdes det att stora investeringar gjordes i 

järnvägen. Tokyo skulle även arrangera sommarolympiaden 1964 vilket skulle medföra att järnvägen 

även var tvungen att kunna hantera det stora antalet besökare som väntades (Hughes, M 1990).  

Lösningen på problemet blev att anlägga helt nya järnvägslinjer som genom främst större kurvradier 

kunde tillåta högre hastigheter än vad de gamla banorna kunde. 

De nya järnvägarna kallades för Shinkansen (den nya stambanan). Banan konstruerades för en 

hastighet på 260 km/h. Det bestämdes dock att den högsta tillåtna hastigheten skulle sättas till 210 

km/h, Shinkansen var alltså, enligt denna rapports definition, snabbtåg vid dess införande (Möller, K 

1994). 

Tokyo-Osaka linjen, som går under namnet Tokaido Shinkansen, blev snabbt en framgång och det 

började därför planeras för nya höghastighetsbanor i landet. I början av 1970-talet förlängdes 

Tokaido Shinkansen vidare västerut hela vägen till staden Hakata på ön Kyushu (Japan Railway and 

Transport 1994). Den nya linjen fick namnet Sanyo Shinkansen. Under de årtionden som följde 

utvecklades Shinkansen-nätverket till ett rikstäckande nätverk av höghastighetsbanor, se figur 1 för 

dagens höghastighetsnät.  
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Figur 1. Kartan visar de japanska höghastighetsbanorna och även planerade banor. 

Höghastighetstågen i Japan åker enbart på Shinkansenbanorna, detta beror främst på att spårvidden 

för höghastighetsbanorna i Japan är bredare än resterande järnvägar i landet, 1435 mm jämfört med 

1067 mm på de konventionella banorna (Hughes, M 1990). Detta medför att höghastighetstågen inte 

kan åka på det vanliga järnvägsnätet. I och med att höghastighetsbanorna enbart trafikeras av 

höghastighetstågen kan de trafikeras med hög turtäthet och minimalt antal förseningar.  

Shinkansentågen har en bred profil jämfört med andra tåg runt om i världen (Möller, K 1994). Detta 

gör att tågen medger 3+2 sittning (då + står för mittgången). 3+2 sittningen gör att tågen kan få in 

fler kunder per tågmeter vilket medför att intäkterna blir högre än för smalare tåg. Ett av de nyare 

höghastighetstågen kombinerar 3+2 sittningen med att tåget har två våningar. Detta gör att antal 

passagerare per tågmeter kan öka än mer. 

Höghastighetstågen i Japan drivs av så kallade motorvagnar (Möller, K 1994). En motorvagn är en 

vagn där en eller flera av hjulaxlarna är kopplade till motorer som driver dem framåt. En motorvagn 

går att fylla med passagerare eller dylikt. Eftersom Shinkansen alltså drivs av motorvagnar kan 

passagerare sitta i samtliga av tågets vagnar. 

Idag har tågen på Shinksansenbanorna en högsta tillåten hastighet på 300 km/h. Det finns dock 

planer på att höja hastigheten i landet, till år 2013 är det planerat att lansera ett nytt sorts tåg som 
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kommer att trafikera Akita Shinkansen. Detta tåg kommer att bli Japans snabbast med en högsta 

tillåten hastighet på 320 km/h (JR East 2010). 

Ett hinder för höghastighetstågen i Japan är landets höga bullerkrav. Jämfört med andra länder med 

höghastighetståg har Japan ett av de högsta bullerkraven (Möller, K 1994). Bullerkraven har gjort att 

flera linjer har varit tvungna att dra ner på hastigheten och är en av anledningarna till att japanerna 

länge har funderat på om det skulle kunna gå att införa maglevtåg i landet. Det är främst på den 

högst trafikerade Tokaido Shinkansen som nya banor skulle behövas. Eftersom Tokaido är den äldsta 

delen av Shinkansennätverket är det även den del som är minst modern och därav i behov av 

förbättringar. En maglevbana mellan Tokyo och Osaka skulle minska restiden mellan städerna 

drastiskt. 

För att kunna utveckla maglevkonceptet i landet byggde japanerna år 1997 en 20 kilometer lång 

testbana intill staden Yamanashi. På testbanan har flera olika maglevtåg testats och år 2003 sattes 

det ännu gällande hastighetsrekordet för tåg i världen på 581 km/h (The Globe and Mail, 2003). 

 

Figur 2. Bilden visar det maglevtåg som 2003 satte det ännu gällande hastighetsrekordet för tåg i världen. 

2.2 Frankrike 
Under 1960- och 1970-talet diskuterades det livligt i Frankrike om hur järnvägen skulle kunna 

utvecklas. Det fanns många förespråkare för såkallade ”svävartåg” (Aerotrain) som byggde på en 

teknik som gjorde att tågen svävade över rälsen och på så sätt kunde friktionen elimineras (Hughes, 

M. 1990). Planeringen av svävartågen kom ganska långt vilket bland annat ledde till att det år 1969 

byggdes en testbana vid den franska staden Orléans. Svävartågen visade sig dock vara allt för 

kostsamma och liknande hastigheter kunde fås fram genom nya höghastighetståg på konventionell 

räls. Många franska ingenjörer hade nämligen studerat de nya framgångsrika Shinkansentågen i 

Japan, och de kom därför med ett förslag för hur liknande höghastighetståg skulle kunna byggas i 

Frankrike. Det beslutades att det skulle byggas en ny bana mellan de två franska städerna Paris och 

Lyon. 

1981 stod den nya höghastighetsbanan klar (Nelldal, B-L et al 2008). Det var en helt ny bana som var 

betydligt rakare än äldre järnvägar i landet, den nya banan hade även en total avsaknad av 
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plankorsningar. Själva banan gavs namnet LGV (Lignes à Grande Vitesse). Tågen som trafikerade 

banorna fick namnet TGV (Train a Grand Vitesse). De nya TGV-tågen hade en maximal hastighet på 

270 km/h (Huot 2001), det gjorde att de kunde genomföra resan mellan de två städerna på 2 timmar 

och 5 minuter. Detta var en minskning med 48 % av den tidigare restiden mellan städerna. 

Då tågets restid minskar ökar dess konkurrenskraftighet gentemot främst flyget (Huot 2001). Ett 

exempel på detta är att fyra år efter att banan mellan Paris och Lyon hade öppnat hade flyget tappat 

50 % av sin marknadsandel mellan Paris och Lyon jämfört med vad de hade haft innan 

höghastighetsbanan öppnade. 

Redan ifrån början fanns det planer på att förlänga höghastighetsbanan ända ner till Marseilles för 

att på så sätt koppla ihop hela den folkrika sydöstra delen av landet med huvudstaden. Ett bevis på 

detta är att linjen från början fick namnet Sud Est (sydöst), vilket pekade på faktumet att linjens mål 

var att underlätta resandet för hela sydöstra delen av landet. 

Utbyggnaden av LGV-Sud Est till Marseilles är idag genomförd, det dröjde fram till 2001 innan 

Marseilles fick höghastighetsbanor. Utbyggnaden gör att det idag går att åka den 769 kilometer långa 

sträckan på 3 timmar och 55 minuter (Huot, E. 2001).  

Efter att höghastighetsbanan till Lyon stod klar satsades det i att bygga ut LGV både västerut och 

norrut (Huot 2001). Västerut byggdes linjen LGV Atantique som förbinder huvudstaden med städerna 

Le Mans och Tours, den första delen av banan öppnades för kommersiell trafik år 1989, hela banan 

stod klar året efter. Banan hade vid sitt öppnande en högsta tillåten hastighet på 300 km/h. Det 

gjorde att banan, vid sitt öppnande, var den snabbaste järnvägen för kommersiell trafik i världen. 

LGV Nord stod klar år 1993. Linje går från Paris norrut till den belgiska gränsen via staden Lille. (Huot 

2001). En av anledningarna till att höghastighetsbanan byggdes var Europatunneln som förbinder 

Frankrike och Storbritannien, skulle öppnas år 1994. LGV Nord är därför en viktig del i den järnväg 

som förbinder de båda jättestäderna Paris och London med varandra. 

Den senaste höghastighetsbanan i Frankrike att öppnas var LGV Est som, vid färdigställandet, är tänkt 

att går rakt österut ifrån Paris till staden Strasbourg i den franska delen Alsace vid den tyska gränsen 

(LGV est 2012). I dagsläget går linjen mellan Paris och Baudrecourt nära staden Nancy. Hela linjen är 

planerad att stå färdig år 2015. 
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Figur 3. Bilden visar de franska höghastighetsbanorna och även planerade banor. På bilden ses tydligt den 

stjärnstruktur som nätet är uppbyggt efter. 

En viktig skillnad för TGV-tågen jämfört med dess japanska motsvarighet är att de även kan åka på 

konventionella järnvägar (Lindahl Anders 2012). Detta medför att de franska höghastighetstågen är 

tillgängliga även för städer som inte är lokaliserade längst med höghastighetsbanorna. En annan 

fördel är att höghastighetslinjerna inte behöver anläggas ända in till stadskärnorna utan kan sluta 

strax utanför städerna och kopplas ihop med äldre banor som går in till städerna. 

 I likhet med Shinkansen trafikeras de franska höghastighetsbanorna endast av höghastighetståg, dels 

persontåg men även några specialbyggda posttåg som är ombyggda TGV-tåg (Anders Lindahl 2012). 

Posttågen räknas som de snabbaste godstågen i världen. 

TGV innehar för tillfället hastighetsrekordet i världen gällande tåg som kör på vanlig räls (Fox News 

2007). Det var år 2007 på den nybyggda banan mellan Paris och Baudrecourt (LGV Est) som 

fransmännen lät köra ett specialbyggt TGV tåg innan banan öppnade för kommersiell trafik. Den 

tredje juli lyckades de pressa upp tåget i 574,8 km/h, sådana hastigheter är det dock inte i nuläget 

ekonomiskt försvarbart att köra i kommersiell trafik. 

Som tidigare nämnt så byggs höghastighetsbanor med stora kurvradier så att tågen kan komma upp i 

högre hastigheter, en annan aspekt som banprojektörer måste tänka på då de anlägger nya järnvägar 

är den vertikala lutningen (Nelldal, B-L et al 2008). Tyngre tåg kräver ofta en mindre vertikal lutning 

för att de ska orka ta sig upp för backen. På grund av att LGV-banorna endast får trafikeras av 
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höghastighetståg finns det inga tunga godståg på banorna. Detta gör att banorna kunde byggas med 

relativt stora vertikala lutningar, som mest 3,5 %. På vissa ställen kan då höghastighetsbanorna 

klättra över höjder istället för att gå igenom tunnlar. Detta faktum gjorde att höghastighetsbanorna 

blev betydligt billigare än andra länder där även tunga godståg får trafikera banorna, exempel på 

detta är Tyskland. 

Till skillnad från de japanska höghastighetstågen drivs inte TGV av motorvagnar utan av ett eller flera 

lok (Nelldal, B-L et al 2008). En nackdel med den lösningen är att loket inte kan fyllas med betalande 

passagerare eller med gods. 

Ortstrukturen i Frankrike är monocentrisk, med Paris som den självklara medelpunkten (Lorentzon, S. 

2010). Detta återspeglas i höghastighetsnäten som har tagit formen av en stjärna med huvudstaden 

Paris i mitten.  

Många av de mindre städerna som trafikeras av TGV har sin station utanför själva staden, ett 

exempel på detta är staden Avignon (Huot 2001). Anledningen till detta är att höghastighetsbanorna 

i Frankrike lades utanför vissa städer eftersom att tågen då slapp åka in i städerna, i städerna måste 

nämligen höghastighetstågen ofta sänka hastigheten på grund av säkerhetsskäl och även på grund av 

att banorna där ofta kan vara av sämre kvalité. Även det faktum att det är förhållandevis dyrt att 

bygga nya banor inne i stadskärnorna bidrog till att banorna ofta drogs utanför städerna. Att 

stationen är belägen utanför vissa städer är dock en nackdel i många fall. Detta eftersom att de 

boende i staden får en längre resväg till deras TGV-station.  

2.2.1 Internationella TGV-linjer 

Idag finns det även TGV-tåg som har slutdestinationen utanför Frankrikes gränser.  

2.2.1.1 Eurostar 

Tunneln under Engelska Kanalen gjorde, vid sitt öppnande 1994, att Storbritannien och Frankrike fick 

en tågförbindelse mellan varandra (Eurostar 2011). Tågen, som går under namnet Eurostar, går 

mellan städerna London, Paris och Bryssel. Eurostartågen är en ombyggd variant av TGV som klarar 

de krav som ställs för att korsa landsgränserna in i Storbritannien och Belgien. I Frankrike går 

Eurostar på höghastighetsbanan LGV-nord mellan Paris och Lille för att sedan svänga av emot 

tunneln. Den största tillåtna hastigheten för Eurostar är 300 km/h, på grund av säkerhetsskäl får dock 

inte tågen köra så fort inne i själva tunneln, där ligger den största tillåtna hastigheten på 160 km/h.  

Efter att Eurostar startades har restiderna mellan de tre huvudstäderna minskat drastiskt. Se nedan 

för aktuella restider mellan städerna. 

Destination Restid från London 

Paris 2:15 
Bryssel 1:51 

(Eurostar, 2012) 

2.2.1.2 Thalys 

Ett annat tågkoncept som bygger på ombyggda TGV-tåg är Thalys (Thalys 2012). De går på två olika 

linjer, dels Paris-Bryssel-Amsterdam och även Paris-Bryssel-Köln. Mellan Paris och Bryssel går Thalys 

på samma höghastighetsbanor som Eurostar använder sig av, den delen av banan är anpassad för 

300 km/h. Höghastighetsbanor finns även mellan den nordliga belgiska staden Antwerpen och 
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Amsterdam och mellan Bryssel och den tyska staden Aachen vid den tysk-belgiska gränsen. På övriga 

delar av banan åker Thalys på äldre järnvägar som inte tillåter några högre hastigheter.  

Se nedan för restider mellan ändstationerna för Thalys. 

Destination Restid från Paris 

Bryssel 1:22 
Amsterdam 3:19 
Köln 3:14 

(Thalys 2012) 

2.3 Spanien 
Runt det förra sekelskiftet byggde Spanien upp ett järnvägsnät vars spårvidd var 1668 mm(Fröidh, O 

2011). Detta kan jämföras med de flesta andra länderna i Europa där spårvidden var smalare, ofta 

1435 mm. Till världsutställningen 1992 i Sevilla ville Spanien bygga en ny förbindelse mellan Sevilla 

och huvudstaden(Camara, M. 2011). Det debatterades dels emellan om den redan existerande 

järnvägen skulle rustas upp eller om en helt ny linje skulle byggas. Valet föll på att en ny järnvägslinje, 

linjen skulle klara av betydligt högre hastigheter än vad resterande järnvägsnät i landet klarade av. 

Ett framtida mål var även att i framtiden utveckla nätet av så kallade höghastighetsbanor till hela 

landet och sedan även till andra delar av Europa. På grund av detta byggdes den nya linjen i den, 

internationellt sätt, vanligare spårvidden 1435 mm. 

Den 21:a april 1992 stod den nya linjen klar (Camara, M. 2011). Resan mellan städerna kunde nu 

göras på två timmar och 45 minuter. Detta kan jämföras med de dryga 6 timmar som det hade tagit 

att ta den gamla järnvägen. Två år efter att banan öppnats så höjdes tågens maxhastighet till 300 

km/h vilket bara franska TGV kunde matcha på den tiden. Den nya höghastighetslinjen blev en stor 

succé, tre år efter öppnandet hade tågets marknadsandel mellan de två städerna ökat ifrån 16 % 

1991 till 41 % 1994. 

Efter att spanjorerna såg vilken framgång den nya höghastighetsbanan var så började de att planera 

flera andra linjer i landet. Planeringen under 90-talet ledde fram till att landet under början av 2000-

talet byggde flera nya höghastighetsbanor. Efter att den senaste banan från Madrid fram till staden 

Albacete stod klar år 2012 blev Spanien det land i Europa som har det längsta höghastighetsnätet 

(The Wondrous 2011). 

Den mest trafikerade höghastighetsbanan i det spanska AVE-nätet är linjen mellan landets två största 

städer, Madrid och Barcelona. Linjen öppnade i sin helhet den 20:e februari 2008. Banan är byggd för 

att tillåta hastigheter i 350 km/h vid öppnandet sattes dock maxhastigheten till 300 km/h istället, 

senare har dock maxhastigheten höjts till 310 km/h (Railway Gazette 2011a). Att resa den 621 km 

långa sträckan tar idag 2 timmar och 38 minuter (Lorentzon, S 2010). Det innebär en medelhastighet 

på 236 km/h, det är en medelhastighet som står sig starkt i ett internationellt perspektiv. En 

utbyggnad av Madrid-Barcelona linjen håller på att byggas så att banan kommer att fortsätta till den 

franska gränsen där den kommer att kopplas ihop med det franska järnvägsnätet. Denna utbyggnad 

är tänkt att stå klar under 2012. 

Den spanska ortstrukturen är en av anledningarna till att det har byggts så pass mycket 

höghastighetsbanor i landet. Ortstrukturen är i stora drag uppdelad på stora städer längs med 
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kusterna och huvudstaden Madrid i de centrala delarna av landet (Lorentzon, S 2010). Mellan Madrid 

och kustområdena finns det mycket yta som är relativt sett glest befolkad. Eftersom att avstånden 

från Madrid till kustområdena i många fall är sådana avstånd där höghastighetståg kan bli 

konkurrenskraftiga så är ortstrukturen i Spanien lämplig för höghastighetståg.  

Ortstrukturen gör att det spanska höghastighetsnätet, i likhet med det franska, har ett stjärnformigt 

utseende med huvudstaden Madrid i mitten. 

I dagsläget ser det spanska höghastighetsnätet ut som figuren nedan visar. 

 

Figur 4. Figuren visar de spanska höghastighetsbanorna och även planerade banor. 

På grund av att höghastighetsbanorna i Spanien har en annan spårvidd än resterande järnvägslinjer i 

landet så kan inte AVE tågen, i likhet med japanska Shinkansen, åka på de järnvägar som inte är 

byggda som höghastighetsbanor.  

I likhet med Frankrike trafikeras de spanska höghastighetsbanorna endast av höghastighetståg och 

därav inga tunga godståg (Lindahl Anders 2012). På grund av avsaknaden av tunga tåg kan banorna 

byggas med ganska stora vertikala lutningar, som tidigare nämnt så medför det att banorna blir 

billigare att anlägga. 

De höghastighetståg som trafikerar höghastighetsbanorna i Spanien går under samlingsnamnet AVE 

(Alta Velocidad Espanola). 

Inom AVE flottan finns det olika tågtyper och även olika företag som har tillverkat tågen. Tågen är 

uppdelade i olika klasser: AVE klass 100, 102, 103 och 112. 
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Klass 100 var det första höghastighetståg som introducerades på den spanska marknaden (eNotes, 

2012). Det tåget trafikerar således den första höghastighetsbanan i landet mellan Madrid och Sevilla. 

Tågen är tillverkade av det franska företaget Alstom. Alstom är företaget bakom de framgångsrika 

TGV-tågen. Tåget har en största tillåten hastighet på 300 km/h. Liksom de franska TGV tågen 

tillverkade Alstom detta tåg med ett lok som drivenhet.  

Det spanska företaget Talgo har tillsammans med företaget Bombardier tillverkat tågen som 

klassificeras som klass 102 (eNotes, 2012a). Tåget går under namnet Talgo 350, detta eftersom att de 

är tillverkade för hastigheter upp emot 350 km/h, dock så är den största tillåtna hastigheten för 

tågen 330 km/h. Klass 102-tågen trafikerar idag sträckorna Madrid-Malaga, Madrid-Huesca och 

Madrid-Valladoid. Talgo tillverkar även klass 112-tågen som i stora drag är en vidareutveckling på 

klass 102. Både klass 102 och klass 112 får sin framåtdrivning av en eller flera lokenheter som 

kopplas i någon eller båda av tågets ändar. 

Det tyska företaget Siemens är tillverkaren bakom tågen inom serie 103 (eNotes, 2012b). Till skillnad 

från de andra höghastighetstågen i Spanien använder klass 103 sig av motorvagnar för att driva tågen 

framåt. Tågen är godkända att köra i 350 km/h, än så länge är de dock inte tillåtna att köra så fort i 

kommersiell trafik. 

2.4 Kina 
Kina är det land som på senare år gjort de största investeringarna i höghastighetståg och även det 

land som har anlagt mest höghastighetsbanor i världen (The Wondrous 2011).  

Under 90-talet började Kinas explosionsartade ekonomiska tillväxt att ta fart. Sammantaget med att 

landet var det folkrikaste i världen uppstod det stora krav på moderna transporter mellan de många 

miljonstäderna i landet. Järnvägsnätet var på den här tiden väldigt omodernt, de flesta tågen hade en 

maxhastighet på 60 km/h (Chinese Embassy, 2006). De styrande i landet kom fram till att 

järnvägsnätet behövde moderniseras. Under slutet av 90-talet och in på 00-talet investerades det 

mycket pengar i de gamla banorna så att hastigheten på dem kunde höjas. Förutom 

hastighetshöjningarna på de redan existerande banorna planerades det även för helt nya 

höghastighetsbanor.  

Den förmodligen viktigaste höghastighetsbanan är den som förbinder Peking med den största 

staden, Shanghai. Längs med linjen bor en fjärdedel av hela landets befolkning (Railway-

technology.com 2011). I slutet av 90-talet var den gamla banan mellan städerna överbelastad och det 

fanns ett stort behov av att göra stora investeringar i den. De tog knappt 10 timmar för de snabbaste 

tågen att resa mellan städerna på den här tiden. För att tåget skulle bli konkurrenskraftigt var 

restiden tvungen att förkortas. Lösningen blev då att anlägga en helt ny höghastighetsbana som stora 

delar skulle gå parallellt med den gamla järnvägen mellan städerna. Banan konstruerades, som första 

järnväg någonsin, för en högsta tillåtna hastighet på 380 km/h. Den 30:e juni 2011 då banan 

öppnades sattes dock den högsta tillåtna hastigheten till 300 km/h. Detta var av säkerhetsskäl efter 

att en stor mutskandal, som bland annat resulterade i att landets transportminister fick avgå, hade 

uppdagats tidigare under året. Med den hastigheten klarar tågen den 1 318 kilometer långa resan på 

4 timmar och 48 minuter, en halvering av den snabbaste tiden på de äldre banorna. 

Medelhastigheten mellan städerna är imponerande 275 km/h. Dagligen har höghastighetsbanan 

ungefär 220 000 resenärer. 
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 Banan är den längsta höghastighetsbana i världen som har färdigställts i ett svep. En stor del av 

banan går upphöjd på broar, banan innehåller exempelvis Danyang-Kunshan Grand Bridge som med 

sina 164 kilometer är världens längsta bro (Steel Buildings 2011). Trots att banan var så pass lång gick 

byggandet av den rekordsnabbt, hela den 1 318 kilometer långa banan tog endast drygt 3 år att 

färdigställa (Railway-technology.com 2011). Detta kan jämföras med den hälften så långa 

höghastighetsbanan mellan Madrid och Barcelona som tog cirka 12 år att bygga (Camara, M. 2011). 

Förutom Shanghai-Peking-banan har flera andra höghastighetsbanor byggts, se figur 5 för Kinas 

kompletta höghastighetsnät 

 

Figur 5. Kartan visar järnvägsnätet i Östra Asien med Kina i mitten. Linjer markerade med rött och orange är, 

enligt denna rapports definition, höghastighetsbanor. 

2.4.1 Bakslag för de kinesiska höghastighetstågen 

Sommaren 2011 led de kinesiska höghastighetstågen ett stort bakslag. Den 22:e juli kolliderade två 

höghastighetståg med varandra strax söder om staden Wenzhou (Railway Gazette 2011). Olyckan 

inträffade då ett tåg på väg mot Fuzhou stannade på en viadukt, ett bakomliggande tåg uppfattade 

inte att tåget framför hade stannat utan körde på det stillastående tåget bakifrån. Kollisionen gjorde 

så att tågen spårade ur och flera vagnar föll ner ifrån bron. Olyckan krävde 40 liv och 192 personer 

blev skadade. Orsaken till att det första tåget stannade sades vara att det blev träffat av blixten. Fel i 

signalsystemet gjorde sedan att det bakomliggande tåget inte fick någon stoppsignal och därför inte 

stannade. Olyckan var ett stort bakslag för de kinesiska höghastighetstågen. Tågen, som av många 

ansets vara de modernaste i världen, var en symbol för det nya moderna Kina och olyckan blev därför 

ett hårt slag för de styrande i landet. Det visade sig att kineserna hade tagit flera genvägar gällande 
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säkerheten vid anläggandet av banorna (Financial Times 2011). Olyckan, tillsammans med vad som 

hade skett tidigare under året, blev därför en stor missräkning för de kinesiska höghastighetstågen.  

Några månader innan olyckan hade nämligen en stor mutskandal inom det statliga kinesiska 

tågbolaget avslöjats. Det kom anklagelser om att den kinesiska järnvägsministern Liu Zhijun , som var 

en av de starkaste förespråkarna för höghastighetståg i landet, skulle ha tagit emot upp emot 152 

miljoner dollar i mutor från olika järnvägsföretag (The Economist 2011). Även om inte hela beloppet 

har kunnat bevisas så blev järnvägsministern tvungen att avgå i februari 2011. Hans efterträdare, 

Zhang Shuguang, meddelade att det fanns frågor gällande om säkerheten hade bortprioriteras på 

grund av den korruption som skandalen avslöjade. 

På grund av mutskandalen bestämde den nya järnvägsministern att sänka hastigheten på flera av 

landets höghastighetsbanor (The New York Times 2011). Den högsta tillåtna hastigheten sattes till 

300 km/h. Anledningen till att hastigheten sänktes var dels på grund av att inte säkerheten kunde 

garanteras vid de högre hastigheterna och även på grund av att priserna kunde sänkas om tågen åkte 

med en långsammare hastighet. På senare tid har dock hastigheten höjts på några av landets banor.  

De båda bakslagen för höghastighetstågen i Kina fick som följd att fler och fler började ifrågasätta 

höghastighetstågen. Tidigare hade anläggandet av höghastighetsbanorna andats optimism, nu 

började dock kritiska röster höjas emot utbyggnaden. Månaderna efter olyckan minskade exempelvis 

det totala resandet på höghastighetsbanorna i Kina med nära 17 % (Financial Times 2011a). 

2.4.2 Shanghais Maglevtåg 

I Kinas största stad Shanghai, uppstod det på 90-talet ett behov av att skapa en ny förbindelse mellan 

staden och dess stora internationella flygplats. Valet föll på något världsunikt, nämligen världens 

första maglevbana för kommersiellt bruk. Anläggandet av banan startade år 2001, tre år senare tog 

banan emot sina första betalande kunder (The Monorail Society 2012). Den 30,5 kilometer långa 

sträckan kunde därmed avverkas på 7 minuter och 20 sekunder. Tågets högsta tillåtna hastighet är 

431 km/h vilket med marginal är den snabbaste hastigheten som tåg med betalande passagerare 

uppnår dagligen.  

Upphandlingen om att få tillverka maglevtågen till banan vanns av det tyska företaget Siemens, de är 

även det företag som har tillverkat själva banan. 

Vanliga höghastighetståg bygger på samma teknik som äldre järnvägar. Detta medför att de ofta 

även kan köra med en lägre hastighet på äldre banor (Hughes, M 1990). Det gör att nya 

höghastighetsbanor inte behöver anläggas in till stadskärnorna utan höghastighetstågen kan åka på 

de redan existerande banorna inne i städerna. Eftersom det inte finns några maglevbanor inne i 

några städer så måste helt nya banor anläggas för att maglevtågen ska komma in till de ofta centralt 

belägna tågstationerna. Det är ett välkänt problem med maglevtåg eftersom att det är svårt att 

bygga nya banor i stadskärnor på grund av platsbrist och även höga markpriser. Shanghaibanan 

kringgick detta problem genom att lägga Shanghaistationen i utkanten av staden där den är 

sammankopplad med stadens tunnelbanenät. På detta sätt slapp de att bygga en helt ny bana inne i 

stadskärnan. Detta är dock ett problem eftersom att bytet medför att resan in till Shanghais centrala 

delar tar betydligt längre tid än de dryga 7 minuter som själva tågresan tar. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zhang_Shuguang
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Det har funnit långt framskridna planer på att bygga ut ännu mer malgevbana i Shanghai (Railway-

technology.com 2012). Främst har det handlat om en bana mellan Shanghai och staden Hangzhou 

sydväst om Shanghai. Den 175 kilometerlånga sträckan skulle få en helt ny bana med maglevtåg som 

skulle få en högsta tillåten hastighet på 450 km/h. I februari 2006 godkändes planerna och den 

initiala planen var att linjen skulle stå klar till Shanghais världsutställning 2010. Byggandet kom dock 

att skjutas upp flertalet gånger, främst på grund av de stora kostnaderna som banan skulle medföra. 

Ett stort bakslag i planeringsprocessen var då flera av de boende utmed den planerade linjen 

protesterade mot att de skulle bli drabbade av magnetisk strålning från banorna, protesterna ledde 

till att stora delar av banan skulle bli tvungen att läggas i tunnel så att strålningen inte drabbar de 

närboende. I slutet på 2010 öppnade även en vanlig höghastighetsbana mellan städerna som drog 

ner restiden till 45 minuter (News 2010). Detta anses enligt många vara dödsstöten för den 

planerade maglevbanan. 

3 Dagens svenska järnvägar och tåg 

3.1 Svensk järnvägshistoria 
I mitten av 1800-talet kom industrialismen till Sverige. Med industrialismen kom även järnvägen. På 

den här tiden var transporter på väg någonting som tog väldigt lång tid. Vattentransporter var 

fortfarande det dominerande transportsättet i landet. Järnvägen revolutionerade landtransporterna 

genom att markant öka hastigheterna. 

 Den första järnvägen för allmän trafik öppnades 1849 i mellersta Värmland, tågen drogs av hästar 

och transporterade mestadels gods (Statens Järnvägar 2012). Den första lokdrivna järnvägen i Sverige 

öppnade år 1856 mellan städerna Nora och Örebro i Bergslagen, tågen drevs på den här tiden av 

ånglok. I och med öppnandet av den första lokdrivna järnvägen så bildades även Statens Järnvägar 

(SJ). 

Efter att den första järnvägen öppnades gick utvecklingen av det svenska järnvägsnätet snabbt. 

Redan år 1862 var Stockholm och Göteborg sammanbundet av den Västra Stambanan (Statens 

Järnvägar 2012).  

Under slutet av 1800-talet växte det svenska järnvägsnätet explosionsartat. Statens strategi var att SJ 

skulle anlägga stambanorna och en del andra stora banor som fungerade som ett skelett i 

järnvägsnätet. SJ lämnade det sedan öppet för privata finansiärer att anlägga privata järnvägar som 

band samman andra städer med de större banorna. De privata järnvägarna utgjordes således av ett 

mer finmaskigt nät. De statliga banorna byggdes med en spårvidd på 1435 mm medan de privata i 

många fall var smalare (Järnväg.net 2012). De hade ofta en spårvidd på 891mm eller 1067 mm. Det 

privata nätet blev väldigt omfattande och på 1930-talet var endast 3/10 av det svenska järnvägsnätet 

statligt, resterande järnvägar var privata.  

Tron på järnvägen var så stor så att de statliga banorna i många fall drogs utanför vissa städer 

eftersom att de ändå var övertygade att städerna skulle bli sammankopplad med banorna med hjälp 

av en privatfinansierad bana. Även det faktum att järnvägen skapade nya samhällen vid stationerna 

var en orsak till att järnvägen inte drogs genom redan exploaterade områden. År 1938 var det 

svenska järnvägsnätet som störst, den totala längden var då 16 900 kilometer (Järnväg.net, 2012). 
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Järnvägen medförde stora förändringar för samhället (Järnväg.net 2012). Tidsuppfattningen 

förändrades och hela Sverige fick en gemensam tid. Människor blev rörligare och även fattiga 

människor kunde resa på ett enkelt sätt. Järnvägen satte även fart på industrialiseringen bland annat 

på grund av att järnvägarna medförde att transporter av viktiga naturtillgångar, så som timmer och 

malm, förenklades dramatiskt. 

Efter andra världskriget började bilen framfart påverka järnvägarnas lönsamhet. Det hela ledde till att 

flera banor lades ner på grund av olönsamhet (Järnväg.net 2012). Det var främst flera av de 

smalspåriga privata järnvägarna som fick läggas ner. SJ tog även över flera av de privata banorna för 

att kunna rädda dem från nedläggning. De dåliga tiderna för järnvägen i landet fortsatte ända in på 

1980-talet, då bland annat ett större miljötänk gjorde att flera resenärer valde tåget framför bilen. 

Även oljekrisen på 1970-talet hade medfört ett uppsving för järnvägen. Uppgången för järnvägen 

fortsatte in på 90-talet då flera investeringar i järnvägsnätet bland annat medförde kortare restider. 

Även införandet av X2000, se kapitel 3.3.1, på den svenska marknaden innebar ett uppsving för 

järnvägen i Sverige.  

 

Figur 6. Tågets utveckling i Sverige mellan åren 1950-2007. 

3.2 Dagens svenska järnvägar 
De stambanor som anlades på slutet av 1800-talet utgör fortfarande skelettet i det svenska 

järnvägsnätet. Den södra och den västra sambanan är idag de huvudsakliga stråken som förbinder 

Stockholm med Malmö respektive Göteborg. Förutom vissa nya banor som byggts under de senaste 

decennierna så är resterande banor samma banor som anlades för cirka 100 år sedan.  

De nybyggen som skett under senare tid är bland annat Botniabanan med Ådalsbanan, 

Svealandsbanan, Mälarbanan och även Öresundsförbindelsen. 

Botniabanan och Ådalsbanan är 2 banor som tillsammans binder ihop Sundsvall med Umeå 

(Trafikverket 2011). Tillskillnad från tidigare järnvägar mellan städerna går denna linje längs med 

kusten vilket dels gör sträckan avsevärt kortare och dels kopplar samman fler städer längs med 

kusten. Botniabanan är en helt nybyggd bana medans Ådalsbanan egentligen är en gammal bana 
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som byggdes runt det förra sekelskiftet, under det senaste decenniet har dock en omfattande 

modernisering av banan genomförts för att järnvägen ska klara av den ökade trafiken från 

Botniabanan. Botniabanan öppnade för trafik 2010, Ådalsbana beräknas att öppna för trafik under 

2012. Både Botniabanans och Ådalsbanans hela sträckning är enkelspårig. 

Svealandsbanan går mellan från Södertälje och västerut längs med sydkusten av sjön Mälaren 

(Nelldal, B-L & Troche G 2001). Den gamla järnvägen, som öppnade 1895, var gammal och tillät inte 

några höga hastigheter. Banan passerade inte heller staden Strängnäs. För att kunna binda samman 

Strängnäs i järnvägsnätet och även kunna höja hastigheten så byggdes därför Svealandsbanan. Banan 

gjorde vid sitt öppnande 1997 att restiden in till Stockholm minskade drastiskt för städerna längs 

med linjen. Exempelvis så tar det idag ungefär en timme att åka tåg mellan Eskilstuna och Stockholm, 

samma resa tog 1 timme och 40 minuter innan den nya banan öppnade. Svealandsbanan är 

enkelspårig. 

Mälarbanan går västerut från Stockholm längs med Mälarens norra kust, banan slutar vid Hovsta 

strax norr om Örebro (Järnväg.neta 2012). På vägen passerar järnvägen bland annat Västerås. År 

2001 stod bygget av Mälarbanan klar. Bygget var dels en upprustning av äldre spår och även 

utbyggnad till dubbelspår på flera ställen. Delar av banan var även helt nybyggd. Exempel på detta är 

sträckan Arboga-Hovsta. Mälarbanan är mestadels dubbelspårig. Det finns dock enkelspåriga delar på 

banan, exempelvis är den nybyggda sträckan Arboga-Hovsta enkelspårig. Banan medförde avsevärda 

förbättringar för den omfattande pendlingen i Mälardalen. 

Öresundsförbindelsen stod klar den första juli år 2000 (NE 2012). Förbindelsen, som dels är en bro 

och dels en tunnel, förbinder Malmö med den danska huvudstaden Köpenhamn, den består dels av 

en bilväg och även en dubbelspårig järnväg. Förbindelsen gjorde så att det kunde gå direkttåg mellan 

Köpenhamn och Sverige. Restiden mellan städerna minskade kraftigt. 
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Figur 7. Kartan visar en aktuell bild över det svenska järnvägsnätet. 

Idag är i princip hela det svenska järnvägsnätet normalspårigt, med normalspårigt menas att 

spårvidden är 1435 mm (Fröidh, O 2011). Det finns dock några smalspåriga järnvägar kvar. Ett 

exempel på en smalspårig bana är Roslagsbanan som förbinder Stockholm med stadens nordöstra 

förorter, spårvidden för Roslagsbanan är endast 891 mm. 

Om en järnväg har en stor vertikal lutning så kan främst tunga godståg få problem att ta sig upp för 

backen. På grund av detta finns det restriktioner om hur branta lutningar järnvägen får vara. I Sverige 

är den största tillåtna vertikala lutningen 10 promille (Nelldal, B-L et al 2008). 

Med tanke på att ryggraden i det svenska järnvägsnätet anlades för mer än 100 år sedan så är idag 

stora delar av det svenska järnvägsnätet föråldrat (Lindahl Anders, 2012). De resurser som investeras 

i underhåll av de äldre banorna räcker inte till utan järnvägsnätet håller sakta men säkert på att 

förfalla, exempelvis så drabbas Sverige av ett kontaktledningsbrott varje månad på grund av att 

många av ledningarna är föråldrade. 



Jacob Rommel   2012-05-28 
 

21 
 

3.2.1 Kapacitet 

Kapaciteten på järnvägsnätet mäts ofta i hur många tåg per dag som kan passera ett snitt på en bana. 

En viktig aspekt blir då om banan är enkel-, dubbel- eller fyrspårig. En enkelspårig järnväg fungerar 

som en enkelriktad väg med mötesplatser (Nelldal B-L, 2009a). Alla tågmöten måste då ske vid 

sidospår eller mötesstationer. Tågmötena måste vara nog planerade i förväg för att undvika att två 

tåg frontalkrockar på banan. I runda slängar har ett enkelspår kapaciteten 6 tåg per timme och 

riktning. Banor som är mer trafikerade är ofta utrustade med dubbelspår. Ett dubbelspår fungerar 

som en tvåfilig väg med mitträcke. Tågen kan alltså möta varandra överallt på banan. Kapacitet för 

dubbelspåriga järnvägar är betydligt högre än för enkelspåriga banor. Kapaciteten är ungefär 30 tåg 

per timme och riktning för en dubbelspårig järnväg .  

Om en banan trafikeras av tåg med väldigt varierande hastigheter minskar kapaciteten betydligt 

(Nelldal B-L 2009a). Detta eftersom att de snabbare tågen måste ha en lucka fram till ett 

långsammare tåg. Luckan är nödvändig eftersom att de inte ska hinna köra ikapp det framförliggande 

tåget på banan. Alternativt kan det långsammare tåget åka in på ett sidospår och vänta där tills det 

snabbare tåget passerat. Detta medför dock förseningar för det långsammare tåget. Om en 

dubbelspårig sträcka trafikeras av många tåg med olika hastighet brukar det ibland vara lönsamt att 

investera i fyrspår. Kapaciteten för fyrspår brukar sättas till 600 tåg per dag och riktning (Lindahl 

Anders 2012). 
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Figur 8. Kartan visar vart det svenska järnvägsnätet är utrustat med enkelspår, dubbelspår och fyrspår. Rött 

markerar fyrspår. 

Det svenska järnvägsnätet är idag hårt utnyttjat. Efterfrågan på personresor och godstransporter har 

ökat kraftigt de senaste åren, på grund av detta har kapacitetstaket nåtts på flera delsträckor. En 

ökad miljömedvetenhet gör även att efterfrågan på tågresor tros öka än mer i framtiden. Även det 

faktum att avregleringen på järnvägen fortsätter kommer förmodligen göra så att efterfrågan ökar än 

mer. De kapacitetsproblem som finns idag tros alltså bli än värre i framtiden om inte stora 

investeringar görs. 

Det är främst i Stockholmsregionen, Göteborgsregionen och i Skåne som kapacitetsproblemen är 

stora (Nelldal, B-L. 2009b). De båda stambanorna har även flera delsträckor som lider av 

kapacitetsproblem. Eftersom att en banas kapacitet bestäms av dess flaskhalsar skulle man kunna 

säga att det råder kapacitetsproblem på hela den Västra och den Södra Stambanan.  

Ett konkret exempel som visar kapacitetsbristen på den Västra Stambanan är att det mellan Arlanda 

och Landvetter idag går 14 flygplan i vardera riktning (Lindahl Anders, 2012). Från en miljösynpunkt 

skulle mycket vara vunnet om flygresenärerna valde tåget istället. För att kunna ersätta de 14 
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flygturerna skulle enbart sex tåg per dag i vardera riktning kunna sättas in. Kapacitetsbrist gör dock 

att de tågen inte får plats. Kapacitetstaket är nämligen nått. 

 

Figur 9. Figuren visar vart det år 2008 fanns kapacitetsproblem i det svenska järnvägsnätet. 

3.3 Dagens svenska tåg 
De svenska järnvägarna trafikeras i dag av flera olika typer av tåg. Det finns dels regionaltåg som ser 

olika ut i olika delar av landet. Exempelvis trafikeras banorna i Mälardalen av dubbeldäckartåget X40 
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(Lindahl Anders 2012). Genom att inreda tågen med två våningar kan de rymma fler passagerare per 

tågmeter än vanliga tåg. Ett annat populärt regionaltåg är det så kallade Reginatåget. De trafikerar 

bland annat Upptågets bana Upplands Väsby-Uppsala-Gävle. 

Tåg drivna av de klassiska RC-loken trafikerar många av SJ:s inter-city sträckor (Lindahl Anders 2012). 

Tågen har en största tillåtna hastighet på 160 km/h. RC-loken trafikerar även vissa regionalsträckor, 

ett exempel på detta är Uppsalapendeln mellan Stockholm och Uppsala. 

SJ har på senare år planerat att byta ut flera av de tåg som drivs av de gamla RC-loken. I början av 

2012 införde därför SJ ett nytt tåg på marknaden. Det var ett ombyggt Reginatåg som kom att kallas 

SJ 3000 (Lindahl Anders, 2012). SJ 3000 har en högsta tillåten hastighet på 200 km/h vilket medför att 

tågen räknas som snabbtåg. 

På längre sträckor använder sig ofta SJ av snabbtåget SJ 2000. 

3.3.1 X2000 (SJ 2000) 

Under de sista decennierna på 1900-talet satsade som tidigare nämnt flera av västvärldens länder 

stora pengar på nya moderna tåg vars hastighet var betydligt högre än vad tidigare tåg hade kommit 

upp i. Många länder satsade på att bygga helt nya banor som tillät de högre hastigheterna. Behovet 

av snabbare tåg sågs även i Sverige, det ansågs dock av många att det var allt för dyrt att investera i 

nya höghastighetsbanor. Lösningen blev ett mellanting mellan höghastighetståg och konventionella 

tåg.  

Bland annat Italien hade under de tidigare decennierna utvecklat en teknik som fick tågen att luta 

inåt i kurvorna (Hughes, M. 1990). Detta medförde att den obehagliga centrifugalkraften som 

passagerarna upplever i svängarna kunde minskas. Denna teknik anammade Sverige och tog fram ett 

nytt tåg som kom att kallas X2. X2:an kunde, genom sin korglutning, komma upp i högre hastigheter 

på de krokiga svenska banorna än vad något tåg tidigare hade mäktat med. Genom korglutningen fick 

tågen en största tillåtna hastighet på 200 km/h. Då X2:an togs i trafik år 1990 lanserades tåget som 

X2000.  

X2000 sattes i trafik på linjen Stockholm-Göteborg. Restiden minskade kraftigt och på grund av det 

blev X2000 en stor succé och resandet ökade markant under åren efter införandet. Figuren nedan 

visar hur tågresandet förändrades på den västra stambanan efter införandet av X2000. 
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Figur 10. Figuren visar utvecklingen av tåg-flyg marknaden mellan Stockholm och Göteborg. År 1990 ses en 

markant ökning av tågets marknadsandel. Detta kan förklaras eftersom att det var då som X2000 lanserades. 

Efter att även andra företag får köra tåg på de svenska banorna bestämde sig SJ för att döpa om 

X2000 till SJ2000 (Lindahl Anders 2012). Anledningen till namnbytet var för att kunderna skulle veta 

att de åkte med SJ och inte något annat företag. 

På grund av främst stambanornas kapacitetsproblem och att SJ2000 idag måste dela banorna med 

flera olika regionaltåg och även långsamma godståg är det svårt för snabbtågen att hålla tidtabellen 

(Lindahl Anders, 2012). Situationen har gjort att enbart 75 % av alla SJ2000avgångar idag kommer i 

tid inom fem minuter.  

Förutom Triangeln Stockholm-Göteborg-Malmö trafikerar idag SJ2000 flera andra sträckor. 

Exempelvis Stockholm-Karlstad och Stockholm-Östersund. 

4 Existerande förslag över framtida tåg i Sverige 
Det finns idag olika förslag över hur tågen i Sverige ska utvecklas. Nedan följer en redogörelse för 

några av de förslag som har kommit längst i planeringsskedet. 

4.1 Gröna Tåget 
Som ett framtida komplement till främst SJ2000-tågen i Sverige har Kungliga Tekniska Högskolan 

tillsammans med bland andra Trafikverket och SJ tagit fram ett förslag på framtida tåg i Norden som 

går under benämningen Gröna Tåget (Fröidh, O 2010). 

Gröna Tåget är ett projekt som ger ett grundligt förslag om hur framtida tåg skulle kunna utvecklas i 

Norden (Fröidh, O 2010). Projektet beskriver allt ifrån den tekniska utformningen av tågen till hur 

vagnarna ska vara inredda. Grundidén är att höja den högsta tillåtna hastigheten, som idag ligger på 

200 km/h, på de existerande banorna i Sverige. 
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Det är tänkt att hastigheten ska höjas till minst 250 km/h (Fröidh, O 2010). Hastighetsökningen 

kommer främst att göras möjlig genom flera banupprustningar. Även själva tågen kommer att 

moderniseras så att de kan klara högre hastigheter. Liksom SJ2000 kommer Gröna Tåget utrustas 

med korglutning, den gör det möjligt att hålla högre hastigheter i kurvor utan att passagerarna 

känner ett allt för stort obehag. En annan teknisk lösning för Gröna Tåget är att de ska utrustas med 

mjuka boggier. Den mjuka boggin gör att kurvtagningen blir betydligt mjukare vilket medför mindre 

slitage än vad som uppkommer på vanliga boggier. Den mjuka boggin medför även att tågen kan 

hålla högre hastigheter i kurvorna.  

Den tänkta hastighetsökningen är beräknad att minska restiden med 9-10% jämfört med de snabbtåg 

som idag finns på den nordiska marknaden(Fröidh, O 2010). 

Exempel på hur restiden skulle minska på några av de viktigaste linjerna visas i tabellen nedan: 

 Snabbaste möjliga restid idag Möjlig restid med upprustad 
bana och Gröna Tåget 

Stockholm-Göteborg 2:45 2:30 
Stockholm-Malmö 4:00 3:35 
Göteborg-Malmö 2:30 2:15 
Stockholm-Sundsvall 3:20 3:05 
Stockholm-Umeå 5:40 5:05 

 

Gröna Tåget är tänkt att ha en bred korgprofil, vilket medför att tågen kommer att tillåta 2+3 sittning 

i andra klass och 2+2 sittning i första klass (Fröidh, O 2010). Genom att få in mer betalande kunder 

per tågmeter ökar intäkterna och biljettpriserna skulle därför kunna sänkas. De breda korgarna antas 

medföra en minskning med 15 % av de totala kostnaderna för trafiken vilket är en konkurrensfördel 

gentemot vanliga tåg.  

Tågen är tänkta att tillverkas som korta tågset som kan multipelkopplas vid högtrafik (Fröidh, O 

2010). På så sätt kan kortare tåg köras då efterfrågan inte är så stor och längre tåg då efterfrågan är 

större. Det skulle leda till att den genomsnittliga belastningsgraden skulle bli högre och på så sätt 

kommer de totala intäkterna att öka. Högre belastningsgrad medför även miljövinster. Detta 

eftersom att miljöpåverkan per passagerare blir mindre om ett tåg är fullsatt jämfört med om det 

skulle ha flera tomma sittplatser. 

De kortare tågseten tillåter även att två tåg som ska i samma riktning men till olika slutdestinationer 

kan sammankopplas en bit av sträckan för att sedan någonstans på vägen kopplas isär och fortsätta 

till sina slutdestinationer (Fröidh, O 2010). Detta skulle kunna medföra att färre resenärer behöver 

byta tåg än om tåget bara hade gått till en av slutdestinationerna. En tågresa utan byten ses som 

betydligt mer attraktiv av kunderna än en resa med byten.  

Gröna Tågets maxhastighet är tänkt att vara högre än den högsta tillåtna hastighet som de kommer 

att köra i på de gamla banorna (Fröidh, O 2010). Anledningen till det är att Gröna Tåget skulle kunna 

utnyttja de planerade höghastighetsbanorna.  På höghastighetsbanorna skulle Gröna Tåget kunna 

komma upp i hastigheter över 300 km/h och på så sätt tjäna in ännu mer restid.  
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En annan aspekt som det har lagts mycket tid till i framtagandet av Gröna Tågets är dess inredning 

(Fröidh, O 2010). Inredningen är noga uttänkt så att påstigning och avstigning av tåget ska kunna gå 

så snabbt som möjligt. Ett exempel på detta är att dörrarna ska placeras en kvarts vagnslängd ifrån 

vagnsändarna. Genom att göra detta får den genomsnittliga passageraren mindre väg från dörren till 

sin sittplats. Eftersom att de påstigande endera kan gå åt vänster eller åt höger då de går på ett tåg 

med kvartsplaceringen av dörrarna kommer placeringen även medföra att köbildning i mittgången 

kan minimeras jämfört med vagnar där dörrarna är placerade vid dess ändar. Detta eftersom att de 

påstigande delas upp i två köer och inte i en kö som är fallet vid vagnar som har dörrar vid 

vagnsändarna. 

Vid inredningen lades det även mycket arbete på att inreda vagnarna så att passagerarna kan ta med 

mer bagage än vad som är möjligt idag (Fröidh, O 2010). Anledningen till detta var eftersom att 

många passagerare vid undersökningar hade klagat på att det idag inte finns tillräckligt med plats för 

att placera sitt bagage inne i tågvagnarna. Om tåg utrustas med mer bagageutrymme kommer tågen 

bli ett mer attraktivt alternativ för främst barnfamiljer eftersom att de är den kundgrupp som oftast 

har mest packning.  I dagsläget väljer ofta barnfamiljer bort tåget till förmån för bilen på grund av att 

det är lättare att få med sig packningen i bilen.  

European Rail Traffic Management System (ERTMS) är ett nytt signalsystem som EU har tagit fram 

(Fröidh, O 2010). Tanken är att ERTMS ska installeras i alla länder inom EU, den främsta anledningen 

är att det då kommer vara möjligt att köra tåg mellan olika länder utan att tåget måste klara av flera 

olika signalsystem. Idag har nämligen de flesta länderna i Europa olika signalsystem vilket medför att 

tåg som ska åka över landsgränser måste utrustas med separat utrustning för varje land de åker 

igenom. I Sverige är ERMTS idag installerat på några nybyggda banor, Botniabanan och Citytunneln i 

Malmö är exempel på detta. Eftersom att EU vill att hela unionen ska få det nya signalsystemet så har 

de tagit fram direktiv som säger att ERTMS är ett krav om tåg ska köra i hastigheter över 200 km/h.  

Eftersom att Gröna Tåget planerar att gå i hastigheter en bra bit över 200 km/h måste således alla de 

banor som Gröna Tåget är tänkt att trafikera utrustas med ERTMS (Fröidh, O 2010). Detta gör att 

signalsystemet är ett av de största hindren ifrån att sätta Gröna Tåget i trafik inom en snar framtid. I 

Trafikverkets planer för framtida tåg i Sverige står det att huvudlinjerna i det svenska järnvägsnätet 

kommer att vara utrustade med ERTMS runt 2030. Utvecklarna bakom Gröna Tåget rekommenderar 

därför att Trafikverket gör om sina planer och skyndar på upprustningen av signalsystemet så att 

hastigheten på de svenska banorna kan höjas till över 200 km/h tidigare än år 2030. Ett förslag på när 

upprustningen skulle kunna ske ges nedan. 
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Figur 11. Kartan visar de banor som Gröna Tåget är tänkt att trafikera. Figuren visar även vilket år som 

utvecklarna bakom Gröna Tåget anser att banorna kan vara redo för hastigheter upp emot 250 km/h. 

Ett stort problem för den nordiska tågmarknaden är att tågen ofta får problem under 

vintermånaderna. Detta leder årligen till flera försenade och inställda tågavgångar. Eftersom Gröna 

Tåget är designat för den nordiska marknaden har därför vikt lagts vid att utrusta tågen för att på ett 

tillfredställande sätt klara av den nordiska vintern.  

Gröna Tåget genomförde under sommaren 2008 testkörningar på svenska banor (Fröidh, O 2010). 

Testkörningarna genomfördes med ett Reginatåg som var ombyggt på ett sätt så att tåget blev 

likställt med hur Gröna Tåget är tänkt att se ut. Testkörningarna blev en framgång och mellan Skövde 

och Töreboda på den Västra Stambanan kom tåget upp i 303 km/h, för närvarande gällande 

hastighetsrekordet för tåg i Sverige 

Testkörningen visade på faktumet att projektet Gröna Tåget har kommit långt i sin planering. Om 

något företag skulle köpa iden skulle Gröna Tåget kunna rulla ut på de svenska spåren redan inom 

några år.  

Det är värt att påpeka att Gröna Tåget inte utesluter en framtida satsning på nya höghastighetsbanor 

i Sverige. Gröna Tåget ska istället ses som ett komplement till höghastighetsbanorna. Eftersom att 
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Gröna Tåget är tänkt att kunna åka på de nya höghastighetsbanorna så skulle byggandet av 

höghastighetsbanorna till och med främja Gröna Tåget. 

4.2 Europabanan och Götalandsbanan 

4.2.1 Infrastruktur 

Europabanan och Götalandsbanan är det förslag som fått mest gehör och som har kommit längst i 

planeringsprocessen av de förslag som finns på ett framtida höghastighetsnät i Sverige (Nelldal, B-L & 

Troche, G 2001). Förslaget bygger på en fyrspårig höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och 

Jönköping. Vid Jönköping är det tänkt att ett dubbelspår forsätter västerut till Göteborg och ett 

dubbelspår går söderut parallellt med E4:an genom Småland till Helsingborg. Där är det tänkt att en 

tunnel under Helsingör ska anläggas så att tåget sedan kan ansluta till Köpenhamn och sedan även 

Hamburg där banan kopplas ihop med det tyska höghastighetsnätet. För att banan ska kunna gå hela 

vägen till Hamburg krävs det att den planerade förbindelsen över Fehrman Bält byggs. På detta sätt 

kommer Stockholm bli ihopkopplat med det europeiska höghastighetsnätet.  

Banan Stockholm-Jönköping-Göteborg går under namnet Götalandsbanan och beräknas bli 467km 

lång (Nelldal, B-L et al 2008). Banan (Stockholm)-Jönköping-Helsingborg-Hamburg kallas för 

Europabanan och beräknas bli ca 605 km lång (mellan Stockholm och Helsingborg). Från Helsingborg 

kommer det sedan vara ungefär 5 mil till Köpenhamn. 
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Figur 12. Kartan visar hur Götalands- och Europabanan är tänkt att gå, den planerade höghastighetsbanan är 

blåmarkerad i figuren. 

Europa- och Götalandsbanan är tänkt att, likt de franska höghastighetsbanorna, ha samma spårvidd 

som resterande järnvägsnät i landet (Nelldal, B-L & Troche G 2001). På detta sätt kan intercitytåg 

mellan städer som inte ligger längs med höghastighetsbanorna utnyttja de snabba banorna under 

delar av sin resa. Detta kommer medföra att flera städer, som inte nödvändigtvis är lokaliserade 

utmed höghastighetsbanorna, kommer att få minskade restider. Detta ställer dock krav på att 

intercitytågen i princip måste kunna hålla samma hastighet som höghastighetstågen. Om inte så 

kommer det bli stora differenser mellan hastigheten för tågen på höghastighetsbanorna vilket skulle 

kunna medföra förseningar för höghastighetstågen. Spårvidden gör även att höghastighetstågen kan 

åka in på konventionella banor vilket gör att de kan åka till städer utanför höghastighetsnätet. Det 
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medför även att höghastighetsbanorna inte behöver byggas hela vägen in till stadskärnorna, vilket 

gör att anläggningskostnaderna för banorna blir billigare. 

Svenska säkerhetsföreskrifter säger att järnvägar, där tåg passerar i så pass höga hastigheter som 

höghastighetsbanorna planeras att ha, inte får ha plankorsningar med vägar. Europa- och 

Götalandsbanan kommer därför enbart att byggas med planskilda korsningar så att inte olyckor kan 

uppstå då vägar korsar höghastighetsbanorna. 

De planerade höghastighetsbanorna är planerade att på många håll bli byggd efter den så kallade 

”The Motorway Principle” (Fröidh, O 2011). Den bygger på att höghastighetsbanan går utanför själva 

staden där det finns en station, från banan kopplas en avfartsbana in till själva staden och dess 

station, vilket medför att de tåg som inte ska stanna vid den aktuella staden inte behöver åka igenom 

stadskärnan och dess station. Att passera genom stadens centrala delar hade tvingat tåget till att 

sänka hastigheten. Principen medför alltså att de tåg som inte ska stanna vid vissa städer får en 

högre hastighet än om de skulle vara tvungna att åka igenom staden. 

 

Figur 13. Principskiss över hur The Motorway Principle fungerar. 

En viktig del av den planerade höghastighetsbanan är att den kommer passera förbi tre 

internationella flygplatser, det kommer medföra att tågen kommer att få en stor del av marknaden 

för matarresor till flygen (Nelldal, B-L & Troche G 2001). Flygplatserna som banan kommer att 

passera är Skavsta flygplats vid Nyköping, Landvetter och även Köpenhamns stora internationella 

flygplats, Kastrup. 

I kapitel 3.2 beskrevs de kapacitetsproblem som idag finns på många av Sveriges järnvägar. 

Kapacitetsbristen är särskilt stor på stambanorna där i dagsläget kapacitetstaket är nått på många 

håll. En fördel med Europa- och Götalandsbanan, som förespråkarna ofta lyfter fram, är det faktum 

att de nya höghastighetsbanorna kommer att flytta över mycket persontrafik ifrån stambanorna för 

att på så sätt frigöra kapacitet för gods-, regional- och intercity tåg. Detta kommer medföra att flera 
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sådana tåg kommer att kunna sättas in på de gamla banorna och även att förseningarna kommer att 

minska (Nelldal, B-L & Troche G 2001).  

De flesta av de snabbtåg som idag trafikerar stambanorna kommer att dras in till förmån för de nya 

höghastighetstågen (Trafikverket 2008)vilket kommer leda till att de tåg som kommer att trafikera 

stambanorna kommer att ha en mer homogen hastighet. Det gör även det att kapaciteten på 

stambanorna kommer att öka. 

 

Figur 14. Figurerna visar två exempel på hur tidtabellen skulle kunna läggas vid maximal kapacitet för ett 

dubbelspår med trafik som åker olika fort. De röda sträcken är snabbtåg och de gröna är godståg. 

 

Figur 15. Figuren visar en tidtabell där det enbart finns snabbtåg respektive enbart godståg. Som synes ökar 

banans kapacitet i antal tåg per timme drastiskt då tågen har en homogen hastighet. 

4.2.2 Restider 

Det har gjorts utredningar för den tänkta höghastighetsbanan med olika maxhastighet, 300-, 350- 

och 400 km/h. Troligast är dock att banan byggs för en maximal hastighet på 350 km/h (Nelldal, B-L & 

Troche G 2001). Detta skulle sänka restiden enligt följande tabell: 

Kortaste Restid till Stockholm I dag som bäst Med Europabanan 

Göteborg 2:59 2:00 
Malmö 4:11 2:41 
Jönköping 3:02 1:21 
Köpenhamn 5:09 2:35 
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4.2.3 Effekter på transportmarknaden 

Ett tungt argument för en utbyggnad av höghastighetsbanorna är att tåget då kommer bli mer 

konkurrenskraftigt gentemot flyget (Trafikverket 2008). Flyget är det transportmedel som bidrar med 

mest utsläpp per personkilometer vilket gör att ett minskat flygresande är viktigt för att utveckla ett 

långsiktigt hållbart resande. 

 

Figur 16. Energiförbrukning i enheten wattimmar per personkilometer för olika trafikslag. Genomsnittlig 

beläggningsgrad står inom parentes. Som synes har tågen mindre energiförbrukning. Tågen använder sig 

även av elenergi vilket har flera fördelar ur miljösynpunkt jämfört med olja. Flyget är som synes det 

transportmedel som är minst miljövänligt. 

Den planerade höghastighetsbanan kommer inte enbart att få stora positiva inverkningar på tågets 

marknadsandel utan även ha negativa inverkningar på flygets (Trafikverket 2008). Exempelvis har 

idag tåget 60 % av marknaden på tåg-flygmarknaden mellan Stockholm och Göteborg. Vid 

anläggandet av Götalands- och Europabanan tros flygets marknadsandel minska till 5 % och tåget 

kommer således få 95 % av marknaden.  
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Figur 17. Bilderna visar hur marknadsandelarna mellan de olika trafikslagen tros se ut år 2050 vid vissa 

förutsättningar, en av förutsättningarna är att höghastighetsbanorna anläggs. 

Den största anledningen till att tågens marknadsandel växer så pass mycket som en följd av de 

kortare restiderna är att de flesta resenärer anser att restiden är det viktigaste då de väljer vilket 

transportmedel de ska använda sig av (Nelldal, B-L & Troche G 2001). Därför går det att påstå att det 

transportmedel som har den kortaste restiden, förutsatt att priserna är relativt jämbördiga, mellan 

två punkter även är marknadsledande. 
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Figur 18. Figuren visar på vilka avstånd som olika transportmedel har kortast restid och därmed är 

marknadsledande. Som synes skulle höghastighetstågen ha störst konkurrenskraft i intervallet 10-60 mil. 

Figuren ovan visar att Höghastighetsbanorna kommer att kunna erbjuda den kortaste restiden på 

Götalandsbanan. För Europabanan, som är 60,5 mil lång mellan Stockholm och Köpenhamn, kommer 

restiderna mellan flyget och tåget att vara snarlika vilket kommer leda till att flyget och tåget 

kommer att få jämbördiga andelar av den totala resemarknaden mellan städerna. På grund av att 

resenärerna slipper att ta sig till en flygplats då de åker tåg anser många att tåget är ett bekvämare 

transportmedel än flyget. På grund av detta tros tåget få en lite större marknadsandel än flyget 

mellan Stockholm och Köpenhamn. 

4.2.4 Investeringskostnad 

En viktig del vid planeringen av höghastighetsbanorna är hur stor den initiala investeringskostnaden 

är beräknad att bli. Många skeptiker menar att det vore allt för dyrt att anlägga de nya banorna 

jämfört med de vinster som banorna är beräknade att ge.  

Beräkningarna av anläggningskostnaden är väldigt osäkra. Det verkliga utfallet tros dock 

överensstämma med det beräknade värdet inom ±25 % (Trafikverket 2008). De beräknade 

kostnaderna för banan inom Danmark är än mer osäkra. Där tros det verkliga utfallet vara inom ±50 

% av det uträknade värdet. 

Nedan följer en genomgång av de beräknade anläggningskostnaderna för Europabanan och 

Götalandsbanan. 
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Figur 19. 

 

Figur 20. 

Den totala anläggningskostnaden för Europa- och Götalandsbanan är alltså beräknad att bli ca 150 

miljarder kronor. Vid borträkning av de delar som inte kommer att gå i Sverige blir den totala 

anläggningskostnaden ca 97 miljarder kronor.  
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4.2.5 Samhällsekonomiska analyser 

Samhällsekonomiska analyser är viktig hjälpmedel då det ska tas beslut om ett projekt är lönsamt 

eller inte. Det har gjorts ett antal samhällsekonomiska analyser för Götalands- och Europabanan. 

En analys gjordes med hjälp av prognosmodellen Sampers (Nelldal, B-L et al 2008). Analysen kom 

fram till att nettonuvärdeskvoten för Götalandsbanan, förutsatt att tågen får en högsta tillåtna 

hastighet på 350 km/h, var 0,05. Det tyder på att de uppskattade nyttorna för Götalandsbanan är 

marginellt större än de uppskattade kostnaderna. 

Med hjälp av samma modell gjordes även en samhällsekonomisk analys för Europabanan (Nelldal, B-L 

et al 2008). Analysen för Europabanan kom fram till en nettonuvärdeskvot på 0,05 eller -0,24. De 

olika resultaten berodde på att två olika ASEK-tabeller användes. ASEK är en databas där 

rekommenderade kalkylvärden finns för de olika nyttorna och kostnaderna som studeras vid en 

samhällsekonomisk analys. För Europabanan är alltså nyttorna marginellt större än de uppskattade 

kostnaderna eller så är kostnaderna lite större än nyttorna beroende på vilken ASEK-tabell som 

använts. 

Analysen är dock väldigt osäker. Ett exempel på detta är att investeringskostnaden kan skilja med 25 

% ifrån det uppskattade värdet. 25 % skillnad i investeringskostnad skulle ge en helt annan 

nettonuvärdeskvot. 

Ett problem med Sampers-modellen är att den inte tar hänsyn till utrikesresor (Nelldal, B-L et al 

2008). Speciellt för Europabanan skulle utrikesresorna ha en positiv inverkan på de totala vinsterna. 

Det finns även effekter som inte har tagits med i analysen, de flesta av de effekterna skulle 

förmodligen ha en positiv inverkan på nettonuvärdeskvoten. Ett exempel är den tidigare nämnda 

effekten att tågen på stambanorna får ökad punktlighet tack vare att de flesta snabbtågen lyfts bort 

från de banorna. 

En annan samhällsekonomisk analys som har genomförts byggde på prognosmodellen Samvips. Den 

gav en nettonuvärdeskvot på 1,7 för Europakorridoren (Nelldal, B-L et al 2008). Med 

Europakorridoren menas hela det planerade höghastighetsnätet. Enligt Samvips är alltså 

höghastighetsbanorna väldigt lönsamma. 

Enligt vissa samhällsekonomiska analyser är alltså höghastighetsbanorna lönsamma och enligt vissa 

är de inte lönsamma. Det går alltså inte att med säkerhet säga om Europa- och Götalandsbanan är 

lönsamma eller inte.  

5 Analys av Sveriges framtida tåg och järnvägsnät 
Det står ganska klart att det inom en nära framtid måste ske stora investeringar i det svenska 

järnvägsnätet. De banor som utgör skelettet i nätverket är föråldrade vilket har lett till att flera 

svenska järnvägar är i behov av stora insatser för att kunna moderniseras.  

Under den sista halvan av det förra seklet ökade det totala resandet kraftigt i Sverige. Inom de 

kommande decennierna förväntas det sammanlagda resandet i samhället fortsätta att öka.  
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Figur 21. Utveckling av det totala personresandet i Sverige mellan 1950-2007. Ökningen tros fortsätta under 

de kommande seklerna. 

En stor del av ökningen tros vara tågtrafik eftersom att miljömedvetenheten i samhället fortsatt 

kommer att vara stor. Energiåtgången för tåg är betydligt mindre än för andra transportmedel. En 

annan positiv miljöaspekt med tågen är att de i princip inte står för några utsläpp av växthusgaser 

vilket bidrar till att tåget i dagsläget är det mest miljövänliga transportmedlet på marknaden. 

 Även det faktum att världens oljereserver håller på att ta slut tros bidra till ett ökat tågresande, 

eftersom att det med största säkerhet kommer att leda till ett stigande bensinpris vilket väntas 

främja tåget som egentligen är det enda transportmedlet som idag drivs framåt av elkraft. Elkraften 

går även att utvinna på relativt miljövänliga sätt. Sammantaget går det att säga att tåget i princip är 

det enda transportmedlet som från en miljösynpunkt är långsiktigt hållbart. 

På många håll på de svenska banorna finns det dock inte tåglägen att sätta in eftersom att 

kapacitetstaket redan är nått. Det måste alltså ske stora förändringar inom det svenska järnvägsnätet 

för att klara det ökande tågresandet. 

De förslag som finns över hur det svenska järnvägsnätet ska förändras är dels Europa- och 

Götalandskorridoren som är helt nya höghastighetsbanor mellan de största städerna i landet. Andra 

anser att höghastighetsbanor är för dyrt i Sverige och att det istället borde satsas på att, likt Gröna 

Tåget, höja hastigheten på de redan existerande banorna i landet. Även detta skulle dock medföra 

relativt stora investeringskostnader eftersom, framförallt stambanorna, skulle behöva moderniseras i 

form av borttagande av plankorsningar och även nybyggande av flera mötesspår och uppgradering 

till fyrspår på en del ställen (WSP 2010). 

Höghastighetsbanorna är det förslag som skulle ge störst positiva effekter på tågen i Sverige 

eftersom att hastigheten är betydligt högre på höghastighetsbanorna och därav blir restiden lägre. 

Det bästa, av de förslag som är realistiska, för den svenska tågmarknaden vore alltså om 

höghastighetsbanorna byggdes. Den stora frågan blir dock huruvida de är lönsamma eller inte.  
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5.1 Förutsättningar för höghastighetståg i Sverige 
För att få en idé om vart nya höghastighetsbanor i landet skulle kunna gå så har det undersökts vilka 

sträckor som mest folk färdas på. Nedan följer en karta som visar det totala resandet i Sverige utlagt 

på vägnätet. Anledningen till att det har lagts ut på vägnätet är att det är mer finmaskigt än 

järnvägsnätet och att resorna då går de naturligaste vägarna efter kortaste avstånd och tid. 

 

Figur 22. Figuren visar totalt resande med samtliga färdmedel inom Sverige år 2020 utlagt 

på vägnätet. 

Bortsett från den stora trafikströmmen norrut ifrån Stockholm längs med ostkusten går det mest 

trafik sydväst från Stockholm för att vid Jönköping delas upp i två korridorer, en västerut mot 

Göteborg och en söderut ner till Helsingborg och slutligen Malmö. Den föreslagna Götalands- och 

Europabanan är planerad att gå i de korridorerna. Således är alltså Götalands- och Europabanan 

lokaliserade längs med de mest trafikerade korridorerna. Det ses därför som onödigt att försöka hitta 

på någon annan sträckning av höghastighetsbanorna. 

Som en utgångspunkt för att analysera vilken potential som höghastighetståg har på den svenska 

marknaden så har Trafikverket ställt upp följande kriterier (Trafikverket 2008): 

• Det ska finnas en stor ändpunktsmarknad med flygkonkurrens.  

• Det ska finnas stora mellanmarknader. 

• Det ska finnas en stor efterfrågan på godstrafik. 
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5.1.1 Flygkonkurrens 

Flyglinjen mellan Stockholm och Göteborg är den inrikeslinje med flest passagerare i Sverige 

(Transportstyrelsen 2009). Under år 2008 hade flyglinjen 1,1 miljoner passagerare.  

Flyglinjen mellan Stockholm och Malmö är den inrikeslinje i landet som har näst flest passagerare, 

under år 2008 hade linjen 1 miljon passagerare (Transportstyrelsen 2009). Även linjen Stockholm-

Köpenhamn har en betydande flygtrafik. 

Både längs med Europabanan och längs med Götalandsbanan finns det alltså en betydande 

flygkonkurrens.  

5.1.2 Ändpunktsmarknaderna 

Nedan följer en genomgång av befolkningen i de olika ändpunktsmarknaderna. De tre 

ändpunktsmarknaderna som Europa- och Götalandsbanan är planerade att trafikera kommer att vara 

Stockholmsregionen, Öresundsregionen och Göteborgsregionen. Anledningen till att 

Öresundsregionen valdes och inte Hamburg är på grund av att rapporten ämnar ge ett förslag om 

järnvägsnätet i Sverige och Hamburg anses därför ligga för långt ifrån Sverige för att tas med i 

rapporten. 

 Då befolkningen i Göteborgs- och Stockholmsregionen beräknas tas de kommuner med som inom 30 

minuter kan nå Centralstationen i respektive stad med hjälp av någon form av kollektivtrafik. 

Anledningen till det är att de anses bo så pass nära städerna så att de direkt påverkas av den 

eventuella höghastighetsbanan. Tiden det tar att resa från de kringliggande kommunerna in till 

centralstationen mäts ifrån kommunens centrum/centralort. Då kommunen räknas med så kommer 

kommunens fullständiga befolkningsantal att räknas med trots att inte hela kommunens invånare i 

alla fall kan nå Centralstationen inom 30 minuter. I de flesta kommunerna antas dock alla invånare bli 

påverkade av de nya banorna, därför kommer ändå detta sätt att användas i rapporten trots de 

brister som metoden har. 

Europabanan är tänkt att, i Sverige, sluta i Helsingborg. Efter Helsingborg ska järnvägen gå under 

Öresund till Helsingör för att där fortsätta söder ner till Köpenhamn. Restiden mellan Helsingborg och 

Köpenhamn kommer enbart bli ungefär 20 minuter med Europabanan. På grund av att de båda 

städerna ligger så pass nära varandra i tid så räknas de båda med som ändpunktsmarknaden 

Öresund. Även om inte Malmö passeras av den planerade höghastighetsbanan kommer staden ändå 

att räknas med i ändpunktsmarknaden, eftersom att Malmö med sin närhet till både Helsingborg och 

Köpenhamn i allra högsta grad kommer att påverkas av den planerade höghastighetsbanan. Malmö 

har ungefär en halvtimmes restid till både Helsingborg och Köpenhamn. Även det faktum att det 

finns planer på att låta några avgångar på Europabanan ta vägen förbi Malmö på sin väg mot 

Köpenhamn rättfärdigar valet att även inkludera Malmö i ändpunktsmarknaden Öresund. 

De kommuner som ingår i Stockholmregionen enligt ovan nämnda definition är:  

Stockholms Kommun, Solna Kommun, Haninge Kommun, Lidingö Kommun, Sundbybergs Kommun, 

Nacka Kommun, Huddinge Kommun, Upplands Väsby Kommun, Järfälla Kommun, Upplands-Bro 

Kommun, Botkyrka Kommun och Sigtuna Kommun (Sigtuna stad ligger tidsmässigt för långt bort 
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men kommunens centralort Märsta ligger 22 minuter bort ifrån Centralstationen med tåg) (SJ 2012 

och SL 2012). 

Nedan följer en sammanställning av den totala befolkningen i ändpunktsmarknaden Stockholm. 

Kommun Invånare (31/3-2012) 

Stockholms Kommun 868 141 

Solna Kommun 70 289 

Haninge Kommun 78 594 

Sundbybergs Kommun 39 966 

Lidingö Kommun 44 063 

Nacka Kommun 91 837 

Huddinge Kommun 99 519 

Upplands-Bro Kommun 24 102 

Botkyrka Kommun 85 192 

Järfälla Kommun 67 530 

Upplands Väsby Kommun 40 370 

Sigtuna Kommun 41 580 

Totalt  1 551 183 

Källa (SCB 2012) 

På samma sätt som i Stockholmsregionen ingår följande kommuner i ändpunktsmarknaden 

Göteborgsregionen:  

Göteborgs Kommun, Partille Kommun, Mölndals Kommun, Lerums Kommun, Kungälvs Kommun, 

Härryda Kommun, Ale Kommun, Alingsås Kommun och Kungsbacka Kommun (Västtrafik 2012). 

Nedan följer en sammanställning av den totala befolkningen i ändpunktsmarknaden Göteborg. 

Kommun Invånare (31/3-2012) 

Göteborgs Kommun 521 587 

Partille Kommun 35 585 

Mölndals Kommun 61 358 

Lerums Kommun 38 787 
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Kungälvs Kommun 41 612 

Ale Kommun 27 618 

Härryda Kommun 34 932 

Alingsås Kommun 38 078 

Kungsbacka Kommun 76 046 

Totalt 875 603 

Källa (SCB 2012) 

De kommuner som ingår i ändpunktsmarknaden Öresundsregionen är de kommuner som har högst 

30 minuter restid till Helsingborgs centralstation eller till Köpenhamns centralstation, enligt 

argumentationen ovan räknas även Malmö med till ändpunktsmarknaden.  

Följande kommuner räknas in i ändpunktsmarknaden Öresund: 

 Helsingborgs Kommun, Malmö Kommun, Ängelholms Kommun, Landskrona Kommun, Åstorps 

Kommun¸ Bjuvs Kommun, Lunds Kommun, Köpenhamns Kommun, Roskilde Kommun, 

Frederiksbergs Kommun, Gentofte Kommun, Lyngby-Tårbäks Kommun, Tårnby Kommun, Gladsaxe 

Kommun, Glostrups Kommun, Hvidovre Kommun, Bröndby Kommun, Herlevs Kommun, Rødovre 

Kommun, Albertslunds Kommun, Vallensbäcks Kommunn, Ballerups Kommun, Greve Kommun och 

Höje-Tåstrups Kommun (Skånetrafiken 2012, SJ 2012, DSB 2012) 

Nedan följer en sammanställning av den totala befolkningen i ändpunktsmarknaden Öresund. 

Kommun Invånare (2012) 

Helsingborgs Kommun 130 751 

Malmö Kommun 303 873 

Ängelholms Kommun 39 635 

Landskrona Kommun 42 214 

Åstorps Kommun 14 754 

Bjuvs Kommun 14 834 

Lunds Kommun 111 878 

Köpenhamns Kommun 549 050 

Roskilde Kommun 83 137 

Frederiksbergs Kommun 100 215 
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Herlev Kommun 26 608 

Gentofte Kommun 72 814 

Lyngby-Tårbäks Kommun 53 251 

Tårnby Kommun 41 151 

Gladsaxe Kommun 65 303 

Glostrups Kommun 21 650 

Hvidovre Kommun 50 600 

Bröndby Kommun 34 084 

Herlevs Kommun 26 608 

Rödovre Kommun 36 883 

Albertslunds Kommun 27 864 

Vallensbäcks Kommun 14 565 

Höje-Tåstrup Kommun 48 081 

Ballerups Kommun 47 994 

Greve Kommun 47 942 

Totalt 2 005 739 

Källa: De svenska kommunerna (SCB 2012), de danska kommunerna (Ökonomi og indenrigsministeriet 2012) 

Som synes ovan är alla de tre ändmarknaderna relativt stora. Särskilt stora är Europabanans båda 

ändstationsregioner. Det ska dock påpekas att de flesta höghastighetsbanor har större 

ändpunktsmarknader än ändpunktsmarknaderna ovan. 

De tre ändpunktsmarknaderna har under senare år upplevt en stor befolkningsökning, detta är 

speciellt påtagligt i Stockholm. I Stockholms tätort har befolkningen ökat med ungefär 24 000 

invånare per år mellan 2005-2010 (Dagens Nyheter 2011). Befolkningsutvecklingen tros fortsätta 

vilket kommer att medföra att ändpunktsmarknaderna kommer att vara ännu större vid eventuellt 

slutförande av Europa- och Götalandsbanan. 

5.1.3 Mellanmarknaderna 

Mellanmarknaderna för de båda planerade höghastighetsbanorna består av de kommuner som 

höghastighetstågen är planerat att göra uppehåll i bortsett ifrån ändpunkterna. De städer som 

Götalandsbanan är planerat att stanna i är:  
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Södertälje, Nyköping, Norrköping, Linköping, Jönköping, Ulricehamn och Borås (Nelldal, B-L & 

Troche G 2001).  

En genomgång av den sammanlagda befolkningen i de kommuner som Götalandsbanan är planerad 

att göra uppehåll i följer nedan: 

Kommun Invånare (31/3-2012) 

Södertälje Kommun 88 085 

Nyköping Kommun 51 851 

Norrköpings Kommun 130 786 

Linköpings Kommun 147 477 

Jönköpings Kommun 128 447 

Borås Kommun 104 235 

Totalt 650 881 

Källa: (SCB 2012) 

Mellanmarknaden för Europabanan är den samma som för Götalandsbanan mellan Stockholm och 

Jönköping. Efter Jönköping är Europabanan planerat att stanna vid Värnamo (Europakorridoren –ett 

bredband). 

En genomgång av den sammanlagda befolkningen i de kommuner som Europabanan är planerad att 

göra uppehåll i följer nedan: 

Kommuner Invånare (31/3-2012) 

Södertälje Kommun 88 085 

Nyköpings Kommun 51 851 

Norrköpings Kommun 130 786 

Linköpings Kommun 147 477 

Jönköpings Kommun 128 447 

Värnamo Kommun 32 966 

Totalt 580 612 

Källa: (SCB 2012) 

Som synes är mellanmarknaderna relativt stora för de båda höghastighetslinjerna. Mellanmarknaden 

för Götalandsbanan är aningen större än för Europabanan.  
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5.1.4 Efterfrågan godstrafik 

De svenska naturtillgångarna finns främst i de norra delarna av landet. Eftersom att den största delen 

av landets befolkning bor i landets södra delar så ställer det krav på flera långväga transporter i 

landet. Av de långväga transporterna dominerar tågtransporter marknaden. För transporter på ca 

100 mil så har järnvägen 80 % av den totala transportmarknaden (Nelldal, B-L & Troche G 2001). 

Efterfrågan på godstransporter på järnväg är alltså relativt stor i Sverige. 

Det totala transportarbete som utförs på järnväg tros även öka i framtiden, eftersom att oljebristen 

kommer leda till att bensindrivna transporter kommer att bli dyrare och även på grund av att fler 

kunder kommer att efterfråga järnvägstransporter på grund av den ökande miljömedvetenheten. På 

många håll klarar dock inte järnvägen ett ökat godsflöde på grund av de kapacitetsproblem som 

finns. En utbyggnad av järnvägsnätet skulle alltså även främja godstransporterna i landet. 

5.2 En internationell jämförelse 
Spanien är det land med höghastighetsbanor som är mest jämförbart med Sverige eftersom att den 

spanska ortstrukturen har vissa likheter med den svenska. Likt Sverige så fungerar huvudstaden som 

den självklara medelpunkten i landet. Det finns även relativt stora arealer i Spanien som är glest 

befolkat. Avstånden mellan de största städerna i landet är även jämförbara med de avstånd som 

råder mellan de tre största städerna i Sverige. Exempelvis är längden på höghastighetsbanan mellan 

Madrid och Barcelona i det närmaste identisk med den planerade Europabanan mellan Stockholm 

och Köpenhamn (Camara, M. 2011). En annan likhet mellan Spanien och Sverige är att båda länderna 

är lokaliserade i Europas periferi och har därför ett behov av att kopplas samman med det europeiska 

transportnätet för att på så sätt kunna integreras med resterande Europa.  

En viktig skillnad mellan Spanien och Sverige är dock att befolkningen i Spanien är nära 9 gånger så 

stor som Sveriges (Camara, M. 2011). Det medför även att landet har betydligt fler stora städer än 

vad Sverige har.  

Som tidigare nämnt var Sevilla-Madrid den första höghastighetsbanan som öppnade i Spanien. Linjen 

blev en framgång och tåget ökade sin marknadsandel mellan städerna ifrån 13 % till 41 % efter att 

banan hade öppnat (Camara, M. 2011). Befolkningen i Madrid är ca 3 200 000 invånare och 

invånarantalet i Sevilla ligger på ca 750 000 (Lorentzon, S 2010). Detta ger en sammanlagd 

ändpunktsmarknad för höghastighetsbanan på 3 950 000 invånare. Detta är fullt jämförbart med den 

sammanlagda ändpunktsmarknaden för Europabanan som är 3 556 922 (2 005 739 + 1 551 183) 

invånare. Det ska dock sägas att ändpunktsmarknaderna inte har tagits fram på ett jämbördigt sätt. 

De invånarantal som tagits fram för de spanska ändpunkterna är invånarantalet i de båda städerna. 

För att göra det mer rättvist borde det, som det gjordes för Europabanan, även tittas på om det finns 

några kringliggande städer som inom 30 minuter kan ta sig in till respektive stads centralstation. 

Jämförelsen ger dock en ungefärlig bild över att ändpunktsmarknaderna är jämbördiga i storlek. 

På sin väg från Madrid till Sevilla gör tåget uppehåll i städerna Ciudad Real, Puertollano och Cordoba. 

Den sammanlagda befolkningen i de tre städerna är ungefär 500 000 (Lorentzon, S 2010). Även 

mellanmarknaden för banan mellan Madrid och Sevilla är alltså fullt jämförbar med Europabanan. 

Även om befolkningsunderlaget alltså är aningen sämre för Europabanan jämfört med Madrid-

Sevillabanan så är underlaget ändå fullt jämförbart. Med tanke på att den spanska linjen blev en 

succé och var startskottet för utbyggnaden av Europas största höghastighetsnät så måste det ses 
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som ett tungt argument för att det skulle kunna vara möjligt att i alla fall anlägga Europabanan 

mellan Stockholm och Öresundsregionen.  

De ska dock påpekas att den järnväg som fanns innan höghastighetsbanan byggdes mellan Madrid 

och Sevilla var betydligt sämre än vad de svenska stambanorna är idag. En resa på den gamla banan 

tog ca 6 timmar vilket kan jämföras med de 2 timmar och 45 minuter som resan tar idag (Camara 

2011). Höghastighetsbanan mellan Madrid och Sevilla gav alltså en större förbättring än vad 

Europabanan väntas ge. Dock tros den förbättrade restiden i Sverige vara tillträcklig för att ge stora 

konkurrensfördelar för tåget gentemot de andra transportmedlen. 

 

Japan är som tidigare nämnt det land som var först med att bygga höghastighetsbanor. Efter den 

första banan har de fortsatt sinn utbyggnad och idag har de ett rikstäckande nätverk. Då de 

projekterar nya banor har de en uttalad grundregel som de går efter för att bestämma om banan 

kommer att var lönsam eller inte (Möller, K 1994). Den säger att: 

1. Änddestinationerna får inte överskrida 800 km och det måste finnas direktförbindelser med 

flyg mellan ändstationerna. 

2. Ändmarknaderna vid varje slutstation bör vara städer med minst 500 000 till en miljon 

människor. 

3. Åtminstone en av ändmarknaderna bör ha förbindelser med andra anslutande järnvägsnät av 

jämbördig eller högre standard. 

4. Mellanmarknaderna längs linjen bör bestå av minst ett par städer med betydande 

invånarantal. 

Enligt den japanska modellen hade Europabanan varit lönsam. Götalandsbanan hade inte uppfyllt 

punkt tre gällande att ändmarknaden måste vara ihopkopplad med ett annat högkvalitativt 

järnvägsnät. Eftersom att Götalandsbanan är ihopkopplat med Europabanan mellan Stockholm och 

Jönköping anses dock även Götalandsbanan uppfylla den tredje punkten. De städer av betydande 

invånarantal som enligt punkt fyra ska vara inkluderade i mellanmarknaderna är 

Linköping/Norrköping och Jönköping för båda banorna. För Götalandsbanan tillkommer även Borås. 

Även det faktum att de planerade höghastighetsbanorna är lönsamma enligt den japanska principen 

måste ses som ett tungt argument för att Götalands- och Europabanan skulle kunna bli lönsamma. 

5.3 Andra alternativ än höghastighetsbanor 
Som tidigare nämnts måste stora järnvägsinvesteringar genomföras för att klara av den förväntat 

ökade tågtrafiken i landet. Även om höghastighetsbanorna är det alternativ som medför mest nytta 

för samhället så framhäver många att investeringskostnaderna är för stora och att den totala nyttan 

därav inte blir stor nog. Om inte Europa- och Götalandsbanan byggs så måste ändå andra 

investeringar göras.  

5.3.1 Upprustning av stambanorna 

Ett alternativ för det svenska järnvägsnätet skulle kunna vara att upprusta stambanorna så att den 

högsta tillåtna hastigheten kan höjas till 250 km/h.   
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Upprustningen innebär att flera förbigångsstationer måste byggas och även att banan uppgraderas 

till fyrspår eller trespår på vissa ställen (WSP 2010). Alla plankorsningar måste även byggas bort om 

tågen ska höja sin hastighet. I likhet med förslaget Gröna Tåget så skulle restiden mellan Stockholm 

och Göteborg kunna minskas med 20 minuter och restiden mellan Stockholm och Malmö skulle 

kunna minskas med ungefär det dubbla. Restidsvinsterna blir som synes inte lika stora som för 

Götalands- och Europabanan men investeringskostnaden blir betydligt lägre. Förslaget beräknas ha 

en investeringskostnad på 44,2 miljarder kronor jämfört med 96 miljarder kronor som 

höghastighetsbanorna beräknas kosta. På grund av att restidsvinsterna inte blir så stora kommer 

detta förslag inte att ta lika stora marknadsandelar från flyget som höghastighetsbanorna skulle göra. 

Ett annat problem med förslaget är att kapaciteten skulle minska om hastigheterna höjdes på de 

existerande banorna eftersom att hastighetsskillnaden mellan de snabbaste och de långsammaste 

skulle bli ännu större vilket leder till att kapaciteten minskar (se kapitel 4.2).  

Företaget WSP har gjort en samhällsekonomisk analys för förslaget, de kom fram till en 

nettonuvärdeskvot på 0 (WSP 2010). Förslaget anses alltså, enligt WSPs analys, inte vara olönsamt 

men heller inte lönsamt. 

6 Sammanfattande Förslag 
Trots att befolkningsunderlaget i Sverige är mindre än de flesta andra länder med 

höghastighetsbanor så föreslås det ändå att nya höghastighetsbanor ska byggas i Sverige.   

Ett av argumenten för att Europabanan ska anläggas är det faktum att befolkningsunderlaget för 

Europabanan är förhållandevis lika som för banan mellan Madrid och Sevilla. Götalandsbanan var 

den av banorna som fick högst nettonuvärdeskvot vid den samhällsekonomiska analysen, därför 

föreslås det att även den byggs. 

6.1 Infrastruktur 
Genom analys av resandet i landet förslås att höghastighetsbanornas sträckning ska gå längs med 

den planerade Götalands- och Europabanan. En annan viktig anledning till varför Götalands- och 

Europabanan valdes var för att den binder samman det svenska järnvägsnätet med det europeiska. 

Det är väldigt viktigt i en allt mer globaliserad värld där andelen utrikesresor är stor och växande.  

Banan ska byggas, likt exempelvis de franska höghastighetsbanorna, med samma spårvidd som 

resterande landet, eftersom att höghastighetstågen då kan åka in på spår utanför höghastighetsnätet 

och på så sätt stanna vid städer som inte är lokaliserade längs med höghastighetsbanorna. Det 

medför även att vanliga tåg kan utnyttja höghastighetsbanorna under en del av sin resa för att på så 

sätt minska deras restid. 

Det föreslås att, likt många andra länder med höghastighetsbanor, inte tillåtna tunga godståg på 

höghastighetsbanorna. På grund av detta kan banan anläggas med större vertikala lutningar och 

banan blir då betydligt billigare att bygga.  

6.2 Tågen 
På samma sätt som exempelvis de japanska höghastighetstågen föreslås de svenska 

höghastighetstågen att drivas med hjälp av motorvagnar, eftersom att nästan hela tåget då kan fyllas 

med betalande passagerare. 
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Vid utformningen förslås att mycket inspiration hämtas ifrån projektet Gröna Tåget. Exempelvis vore 

det önskvärt om tågen kan, likt de japanska höghastighetstågen, utformas med en bred profil så att 

de tillåter 3+2 sittning. Intäkterna kan då öka från tågen. Även Gröna tågets idéer om mycket 

bagageutrymme och att dörrarna placeras en kvarts längd från vagnsändarna förslås implementeras 

på de nya tågen. 

Det föreslås även att, likt Gröna Tåget, utforma tågen i korta tågset så att de kan multipelkopplas vid 

högtrafik och köra kortare tågenheter vid lågtrafik. På det sättet kan den genomsnittliga 

beläggningsgraden höjas. 

6.3 Trafikering 
Vartannat tåg på höghastighetsbanorna föreslås fungera som ett snabbare direkttåg mellan 

ändstationerna (alla tåg måste dock av tekniska skäl stanna i Jönköping) medan de andra tågen är 

tänkt att stanna vid varje station. 

Det föreslås förlänga de turer som ska stanna vid alla stationer norrut till Uppsala via Arlanda. Genom 

förlängningen kommer landets fjärde största stad, med en population på 200 000 invånare, att få del 

av höghastighetstågen och på så sätt ökar befolkningsunderlaget för tåget. Tågens marknad kommer 

även att öka på grund av att Sveriges i särklass största flygplats, Arlanda, involveras i 

höghastighetsnätet. På grund av att det inte kommer att finnas höghastighetsbanor mellan Uppsala 

och Stockholm kommer tågen vara tvungna att hålla en lägre hastighet. Sträckan mellan städerna tar 

idag 40 minuter.   

Banan föreslås som sagt att inte trafikeras av tunga godståg. Dock förslås det att snabba och lätta 

godståg, likt de franska höghastighetsposttågen, ska kunna trafikera höghastighetsbanorna 

företrädelsevis på natten.  

7 Slutsats 
Med den japanska grundregeln i åtanke och även med tanke på de andra argument som förts fram 

tidigare i rapporten så blir alltstå slutsatsen att höghastighetsbanorna borde byggas. Planeringen 

borde komma igång så fort som möjligt så att järnvägen kan ta hand om det ökade 

kollektivtrafikresandet som väntas inom de kommande decennierna.  

Om det visar sig att den politiska majoriteten inte vill satsa på Europa- och Götalandsbanan borde 

istället resurser satsa på att rusta upp stambanorna och sätta in tåg likt Gröna Tågets förslag. En 

positiv aspekt med Gröna Tåget är nämligen att de skulle kunna sättas i trafik inom en snar framtid. 

De kapacitetsproblem som finns idag skulle förbättras om stambanorna rustas, dock är det stor risk 

att det ökade resandet kommer göra att problemen, inom några år, skulle uppstå igen. Sverige skulle 

då åter behöva ställa sig inför frågan om de ska bygga höghastighetsbanor eller inte. Därför 

rekommenderas det starkt att banorna byggs redan idag. 

Om Sverige vill fortsätta utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt behövs moderna och miljövänliga 

transporter. Tåget är idag det enda transportmedlet som inom överskådlig tid kan uppfylla dessa 

behov. 

Slutsatsen blir alltså att höghastighetståg är framtiden för Sverige. 
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