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P ersontrafiken på järnväg har 
ökat med 100 procent, det vill 
säga fördubblats, sedan 1990. 
Under samma tid har bilresandet 

ökat med 27 procent och inrikesflyget 
med 10 procent. Tåget har således tagit 
marknadsandelar från bil och flyg inom 
Sverige. Ett stort problem är dock att 
 utrikesflyget har ökat med 285 procent. 
Med den ökningstakten blir flyget ett allt 
större problem för klimatet och det dis-
kuteras hur vi ska kunna minska utrikes-
flyget och resenärer ska välja tåg i stället 
för flyg.

Så sent som på 1980-talet var det gan-
ska vanligt att man åkte tåg till kontinen-
ten, även i tjänsten, eftersom det både var 
relativt bekvämt och billigt och flyget var 
dyrt. Ända fram till 1996 gick det nattåg 
mellan Stockholm/Oslo och Hamburg. 
Från Hamburg kan man ta sig ut till 
många städer i Europa. 

Vad har då hänt? Jo, både flyget och 
tåget har avreglerats. För flyget har det 
varit övervägande positivt ur ett resenärs-
perspektiv men för tåget är det tvärtom 
när d et gäller resor till kontinenten. 
Avregleringen av järnvägen har annars 
huvudsakligen haft positiva effekter för 
den inrikes persontrafiken då upphandlad 

regionaltrafik blivit billigare och konkur-
rensen har pressat priserna i fjärrtrafiken. 
Men för utrikesresor har det varit nega-
tivt då aktörerna inte samarbetar lika bra 
längre och inte heller konkurrerar om 
denna marknad. Att förseningarna har 
ökat beror främst på eftersatt underhåll 
och att Trafikverket inte har haft tillräck-
lig kontroll på underhållet.

Det går inte heller att bortse från att fly-
get är mycket snabbare än tåget på långa 
sträckor och att det för interkontinentala 
resor inte finns något alternativ utom att 
inte resa alls. Tåget kan konkurrera med 
flyget när restiden är tre till fem timmar, 
vilket är den tid det tar att åka flyg från 
stad till stad, inklusive matarresor och 

terminaltid. Därför har tåget högre mark-
nadsandel än flyg Stockholm-Göteborg, 
som tar tre timmar med tåg, men lägre 
marknadsandel än flyg Stockholm-Köpen-
hamn, som tar fem timmar med tåg.

Ska man åka längre kan nattåg vara 
ett alternativ. Men nattåg är svåra att få 
 lönsamma åtminstone om man ska kon-
kurrera med dagens låga flygpriser. 

Ett nattåg kan bara göra en tur per 
dygn, en sovvagn rymmer färre resenärer 
än en sittvagn vilket gör ett de är ganska 
dyra att köra. Deutsche Bahn har lagt ner 
sina nattåg och nu är det ÖBB i Österike 
som kör dem. Tyvärr lades nattåget mel-
lan Köpenhamn och Basel ner innan dess.

Utbyggnaden av höghastighetsbanor, 
som diskuteras nu, kommer förbättra 
möjligheterna att åka tåg radikalt. Om 
de byggs för 320 kilometer i timmen kan 
man åka från Stockholm till Göteborg på 
två timmar, mellan Stockholm och Malmö 
på två och en halv timmar och till Köpen-
hamn på tre timmar. Höghastighetståg 
kan således ersätta inrikesflyget i södra 
Sverige.  

Tåget kan givetvis inte ersätta utrikes-
flyget men med den fasta förbindelsen via 
Fehmarn Bält, mellan Danmark och Tysk-
land, skulle man med höghastighetståg 
kunna åka från Stockholm till Hamburg 
på ungefär fem timmar och från Skåne 
på ungefär två timmar. Och eftersom 
tågen angör Kastrup skulle en del av det 

”Tåget kan konkurrera 
med flyget när restiden 
är tre till fem timmar.”

I Sverige har tåget tagit marknadsandelar från bil och flyg. Men för utrikesresor är det  
tvärtom och det har aldrig varit svårare att åka till Europa med tåg än nu. På lång sikt  
är lösningen snabbare tåg och bättre förbindelser, men även samarbeten och bättre  
tjänster krävs, skriver Bo-Lennart Nelldal, professor emeritus KTH.

Tåg till Europa måste  
gå under fem timmar
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om fattande transferresandet dit kunna 
ske med tåg.

Men det tar tid innan höghastighets-
banorna blir klara. Med en snabb utbygg-
nad kan de bli klara 2035 och den fasta 
förbindelsen via Fehmarn Bält planeras 
att öppnas år 2027. 

Går det då inte att göra något på kort 
sikt? Ett gemensamt och informations- 
och bokningssystem vore bra. I db.de eller 
Rail Planner kan man se hur man kan åka 
från exempelvis Vagnhärad till Palermo 
(7:04 från Vagnhärad 21:05 i Palermo 
nästa dag med tio byten) men inte köpa 
en biljett hela vägen. Det finns dock 
resebyråer som säljer utrikes tågbiljet-
ter i Sverige, exempelvis  Tågbokningen.
se, Centralens resebutik i Kalmar och Go 
Euro. Oftast är det mest prisvärt att köpa 
Interrail-biljetter som gäller ett visst antal 
resdagar under en månad. Men det saknas 
bra tågförbindelser mellan Sverige och 
Tyskland. Om inte någon kommersiell 
operatör kan ta på sig detta så skulle sta-
ten kunna upphandla en sådan precis som 
man stöder nattågen till Norrland i dag.  

När det gäller godstrafiken så går det 
mycket stora volymer mellan Sverige och 
kontinenten, där den största andelen går 
på vägarna. I utrikestrafiken har lastbilen 

nästan tagit hand om all ökning. Det inne-
bär att det går en lastbil var 15:e sekund 
mellan Sverige och den europeiska kon-
tinenten och ett godståg var 40:e minut. 
Det finns således en stor potential om 
järnvägen kan erbjuda ett konkurrens-
kraftigt pris, kvalitet och kapacitet och på 
så sätt avlasta vägnätet.

Avregleringen av lastbilstrafiken har 
gått väldigt långt och åkerier med låg-
avlönade chaufförer kan ofta erbjuda 
billigare transporter än med tåg även på 
långa avstånd genom Europa. Det gör att 
godstrafiken på järnväg har svårt att kon-
kurrera även om den har effektiviserats 
mycket. När privata tågoperatörer kom-
mer in på marknaden krävs också en ny 
kontrollapparat för att göra det som de 
nationella järnvägarna förut gjorde själva.

Som synes är det mycket ekonomin som 
styr. Flyget betalar inga skatter på driv-
medel och inga miljöavgifter och därmed 
blir det svårt att få tågförbindelser till 
Europa lönsamma. Lågprisåkerier dum-
par priserna och gör godstransporter på 
järnväg olönsamma. Att skapa gynnsam-
mare villkor för miljövänliga transporter 
kräver politiska beslut som inte alltid är 
lätta att ta.

Forskning visar att vi inte kan uppnå 
klimatmålen enbart med teknisk utveck-
ling utan att det krävs beteendeändringar 
också. För att nå målen måste en större 
andel av transporterna gå med färdmedel 
med lägre energiförbrukning och utsläpp 
som järnväg och sjöfart. Järnvägen är 
mycket energieffektiv med lågt rullmot-
stånd, låg energiförbrukning och eldrift 
med möjlighet till låga emissioner. Men 
man kan inte bortse från att en stor del 
av utrikesresandet har skapats av flyget 
självt och kan inte ersättas med tåg. På 
kort sikt är enda lösningen på de ökande 
miljöproblemen att minska vårt resande 
med flyg.

Med höghastighetsbanor kan till växten 
klaras av på ett långsiktigt hållbart sätt 
och också spridas till fler orter inom 
Sverige. Med den fasta förbindelsen över 
Fehmarn Bält har Sverige möjlighet att 
komma närmare Europa både när det 
 gäller gods- och persontrafik.

Bo-Lennart Nelldal,  
professor emeritus KTH

Avregleringar, dyra biljetter och långa restider gör att tåget till Europa tappat konkurrenskraft. För att öka resandet efterfrågas bland annat snabbtåg 
och en förbindelse mellan Danmark och Tyskland. 
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