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Hur ska höghastighetsjärnvägen finansieras?
Några noteringar från en konferens

Den andre februari arrangerads en nationell konferens på 
Malmö Live om höghastighetsjärnvägens finansiering.

Märta Ivarsson (MP) ordförande i regionala utveck-
lingsnämnden  i Skåne menade att det bör ta högst 15 år 
att bygga höghastighetsjärnväg.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) ordförande i Malmö 
kommunstyrelse nämnde godstrafikens betydelse på järn-
väg och att den kommer att öka. Det är en bred samsyn ö-
ver blockgränserna.

Nästa punkt var ”Varför måste vi lösa finansieringen av 
den svenska infrastrukturen?” Där talade PM Nilsson, le-
darskribent Dagens Industri, Johanna Palmér, VD Öst-
svenska handelskammaren, Pär Helgesson, Projektchef 
SJ och Johan Nyström, forskningsledare transportekono-
mi VTI.  Den sistnämnde var den deltagare som var mest 
skeptisk till höghastighetsbanorna, han tyckte det kostade 
för mycket. 

Bild: Från Stefan Engdahls presentation
PM Nilsson ansåg att höghastighetsbanorna är det enda ljusa projektet i Sverige idag och att fokuseringen från po-
litikerna bara handlar om våldet och andra problem. Pernilla Jonsson, VD IKEA Älmhult skulle deltagit, men p.g.a. 
Ingvar Kamprads död  kunde hon inte det. Hon hade skickat ett mejl som debattledaren läste upp. Där framgick att en-
bart från Malmö Lund pendlar 600 personer varje dag till IKEA i Älmhult.

Hans Rode, utredningssekreterare Sverigeförhandlingen, talade om sina slutsatser av ett flerårigt  förhandlingsarbete. 
Det behövs byggas mer än järnväg och väg. Kollektivtrafiken, cyklingen och byggandet av bostäder behöver öka.  Sve-
rige och Danmark är överens  om en strategisk analys av en ny fast förbindelse. Och vilka nyttor det kommer att 
innebära. Det finns ett avtal med Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Helsingborg om investeringar  på 38 
miljarder. Avtal med kommunerna finns längs den tänkta höghastighetsjärnvägen  om sträckning och byggande av 
92 000 bostäder. 

Hans Lindblad från Riksgälden ansåg att det är befängt att kommunerna ska förskottera för statliga projekt. Han nämn-
de att OPS finansiering inte är billigare än att låna i riksgälden. Grunden är att ingen kan låna pengar billigare än staten.

Anne-Marie Pålsson,  docent i nationalekonomi i Lund,  beskrev hur finansminister Johan August Gripenberg 
(forts på sid 4: Hur ska ...)



Järnvägsbranschens samverkansforum har etablerats av järnvägens aktörer för att snabbare uppnå konkreta resultat i 
utvecklingen av järnvägen.

Från Resenärsforums årsmöte

Resenärsforums årsmöte 2018 hölls den 22 februari i Kol-
lektivtrafikens Hus i Stockholm. Mötet inleddes med att So-
fie Lundberg från Järnvägsbranschens samverkansforum 
(JBS) berättade om detta nya samarbetsintiativ, som har 
funnits sedan 2016. Medlemmar är ett 70-tal myndigheter, 
företag och branschorganisationer. Ett sådant forum behövs
eftersom järnvägen är ett system där många aktörer ska 
samverka. Inte minst genom avregleringen av svensk järn-
väg behöver branschen stärka samarbetet ytterligare för att 
förbättra och utveckla järnvägen. Inför 2018 satsar man 
bland annat på projektet "Tillsammans för tåg i tid" (TTT), 
ett gemensamt förbättringsarbete för att systematiskt och 
långsiktigt öka punktligheten i tågtrafiken. 
Vid det efterföljande sammanträdet valdes styrelse. Som 
vanligt blev det några förändringar. Ny medlem i styrelsen 
blir Charlotte Wäreborn Schulz. Hon har varit med tidigare,

men lämnade styrelsen för ett år sedan, eftersom hon 
fick ett uppdrag inom Trafikverket som skulle innebära
lojalitetskonflikt. 

Ny som ersättare är Kurt Hultgren, som lämnar sitt 
uppdrag som generalsekreterare den sista mars. Kurt 
blev varmt avtackad för stora insatser under sina år på 
den posten.

Det finns fortfarande en kraftig dominans av män i 
styrelsen. Det är glädjande att den nyvalda valbered-
ningen innehåller Lena Thorin och Lena Smidfelt Ros-
qvist, vars kontaktnät borgar för att det kommer att bli 
jämnare i framtiden.

_______________________________________________________________________________

Fler fjärrtåg i tid sedan Citybanan öppnade
Den nya pendeltågstunneln Citybanan i Stockholm har haft tydliga effekter även på fjärrtågen. För SJ har antalet hän-
delser som påverkat punktligheten på Stockholm Central minskat med 40 procent. Förbättringen gäller både ankom-
mande och avgående tåg. Antalet störningstimmar har minskat med 25 procent senaste halvåret. Betydligt fler resenärer 
kommer fram i tid.

Källa: Infrastrukturnyheter.se
http://www.infrastrukturnyheter.se/20180112/20890/fler-fjarrtag-i-tid-efter-citybanans-oppnande?
utm_medium=email&utm_source=Ungapped&utm_campaign=Senaste+nytt+fr
%C3%A5n+Infrastrukturnyheter.se&utm_custom[ungapped]=099ce5d9-74f8-499a-adb1-58b65298f108



Kurts krönika:
Åka tåg till utlandet  – 
enklare än många tror! 
Många tycker att det är lite knepigt nuförtiden, rätt svårt 
faktiskt, att åka tåg till utlandet, till Tyskland och bortom. 
Går det nuförtiden? Visst går det, men man gör lite 
annorlunda nu – precis som man gör annorlunda nu vid 
inrikes resor. Det går enkelt, i själva verket. För det första 
kan man enkelt ta reda på hur man ska åka. Det finns en 
utmärkt sajt,  bahn.de , där man både på tyska och 
engelska kan få reda på lämpliga resmöjligheter från 
vilken station som helst i Sverige till någon annan station 
inom Europa. För det mesta får man tre fyra lämpliga 
tågförbindelser att välja på. Restiderna brukar ligga på 24 
timmar till Paris, inte alls så lång restid som många 

        

             
           Generalsekreterare Kurt Hultgren

föreställer sig. Men numera är det ont om sovvagnståg, så man för bestämma sig för var man vill övernatta, på ett hotell 
i närheten av stationen. Och så bestämmer man sig för en förbindelse med några få byten.

Ett telefonnummer att notera: 0771 – 75 75 70
Biljetten köper man genom att ringa till en resebyrå som är van att sälja utlandsbiljetter, den med telefonnummer 0771-
75 75 70, ett nummer helt intill SJs nummer 0771-75 75 75 (som inte säljer utlandsbiljetter bortom Köpenhamn). Vill 
man absolut köpa en biljett som gäller en viss sträcka så går det bra. Men Interrailkort blir oftast billigare. Det gäller för
ett visst antal resdagar i hela Europa. De billigaste gäller i fem resdagar inom en femtondagarsperiod, och då får man 
åka hur långt som helst inom den tiden. Platsbiljetter tillkommer, men utomlands är inte platsbiljetter lika nödvändiga 
som i Sverige. Det finns tåg med obligatorisk platsbokning, men det finns många utan. Ska man resa mycket kan man 
köpa ett kort för sju resdagar inom en månad, för femton dagar med alla dagar resdagar, eller för 30 dagar varje dag res-
dag. Dessa biljetter har förstås olika pris, men oftast blir de både billigare och enklare. Det är i allmänhet ett par dagar 
till dess man ska resa, och då kan man få biljetterna skickade hem till sig och får hämta den på det postutlämningsställe 
som är närmast. Betalat har man gjort med kontokort. Om man däremot har bråttom och vill resa meddetsamma kan 
man köpa biljetten på Stockholm central. Men man köper den inte hos SJ utan det är Turistinformation Stockholm, som 
driver informationskiosken mitt på golvet i Centralhallen. Där säljs utlandsbiljetter tåg, till hela Europa.  Vet man hur 
man ska resa, så är det bara att beställa biljetten och betala den. Man går därifrån med biljetterna i handen. Det gäller 
bara att komma håg att ha med sig id-kortet eller passet om man ska köpa Interrailkort, eftersom numret ska stå på bil-
jetten.

Numera Interrailkorts resdag även i Sverige 
En nyhet – för den som åkt på interrailkort tidigare – är att den första resdagen kan ske även i hemlandet. Både utresan 
och hemresan kan ske på en resdagsruta – men bara en resa ut och en resa hem. Eftersom varje datumruta gäller ett da-
tum så får man ta reda på vilka tåg som är lämpliga. Jag har dock konstaterat att bestämmelserna för nattågsresor inne-
bär att man får resa med nattåg redan kl 19 för att åka på följande dags datum. Det betyder att man kan nå Köpenhamn 
med en ruta, på en resdag, även när man startar i Gällivare. Det är inte så att SJ går miste om de tidigare rabatterade re-
sorna till gränsen. Nu får istället SJ en del av den långa resesträckan som man skriver in i Interrailkortet. Och det blir 
rätt många km för SJ, som får en intressant andel av Interrailkortets pris i intäktsfördelningen.  Att interrailkortet inte 
gällde som färdbiljett i eget land var tidigare tillkommande kostnad. Platsbiljetter har man ju alltid fått betala, både då 
och nu. 
Faktum är att en tågresa till någonstans på kontinenten är en upplevelse i sig själv. Och för den som vill lära känna Eu-
ropa, inklusive England, är tåget särskilt lämpat. Med kortet kan man göra uppehåll där man önskar, även spontant, eller
ändra sin resplan ifall man har tillräckligt många resdagar på kortet. Kortet gäller även Storbritannien och på Irland. 
Och visst kan man åka snabbtåg till London, både från Bryssel och från Paris. Men tåget i kanaltunneln kostar lite extra.
Det kan vara dags att lära känna grannländerna i Europa.

Klimatet måste tas på allvar, och tåget är klimatsmart.  Och flyget är det som påverkar miljön allra mest.



Hur kan vi öka 
kollektivresandet?
Från en medlem i Resenärsforum har vi fått det här 
förslaget, som vi gärna skickar vidare till Nyhetsbrevets 
läsare:

Fördubblingsmål! Klimatutmaning! 
Hur ska vi klara framtiden
Riksdag och regering har ställt sig bakom att utsläppen från
trafiken ska minska med 70 % till år 2030 jämfört med 
2010. Nyare fordon, bio bränsle och el kommer självklart 
att vara viktiga komponenter för att nå detta mål. Men det 
räcker inte. Det är bara 12 år kvar och än så länga har 
utsläppen inte minskat som man hoppats. Det gäller att få 
fler att åka klimatsmart – tillsammans i kollektivtrafiken. 
Vi behöver därför DIN hjälp, du som aktiverat dig som 
resenär genom att gå med i Resenärsforum. Hur tycker du 
att vi ska vi kunna öka andelen kollektivtrafikanter? 
Vilka är problem för ett ökat resande inte uppnås?
Det kan gälla konkreta problem som du ser där du reser, 
men också idéer om hur vi som organisation behöver 
arbeta för att förbättra i stort eller smått. 
Skriv till oss och ge tips och idéer som vi kan sprida och 
peka på i olika sammanhang. 
Skicka till info@resenarsforum.se   
skriv Idé i ämnesrutan. 
_______________________________________________

Myndighet inför tågpremie 
för tjänsteresor 

Svenska myndigheters flygresor står för hundratusentals 
ton koldioxidutsläpp årligen. Om vi ska kunna nå 1,5-
gradersmålet måste myndigheterna vara med och bidra till 
utsläppsminskningar. Folkhälsomyndigheten har infört en 
tågpremie för anställda som ska resa längre än 50 mil i 
tjänsten. Syftet är att göra tågresande till norm och styra 
bort från flygresor.

Premien, som är skattepliktig, innebär att anställda ersätts 
med 550 kronor per enkelresa med tåg, när sträckan 
överstiger 50 mil.

Läs mer om detta i Naturskyddsföreningens tidskrift: 
http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/debatt-nu-hoppar-
folkhalsomyndigheten-pa-taget/

(forts fr sid 1: Hur ska ...)
 resonerade på 1800-talet och hur viktigt det är att det 
finns bra infrastruktur så att varor transporteras. Hon ef-
terlyste politiker som vågar tänka framåt. 

Trafikverkets planeringschef Stefan Engdahl  talade om
att frigöra kapacitet. Första etapperna är Ostlänken samt 
sträckan Lund Hässleholm med successivt utbyggnad för
250 km/h.

Valle Karlsson, SEKO:s ordförande, insåg som de flesta
att järnvägen är sliten  och det är ständiga förseningar. 
Han veckopendlar mellan Linköping och Stockholm.  
Med tanke på dagens ständiga problem vågar han inte 
dagpendla. Resandet på järnvägen i Sverige har ökat 
med 35% sedan 2006. SEKO har gjort undersökningar  
som kommit fram till att 60% litar inte på att tåget 
kommer i tid. 30% har någon gång valt bort tåget för att 
de inte litar på  tåget kommer i tid. Fem miljarder kostar 
tågförseningarna årligen. Han precis som flera ansåg att 
det måste lånas upp till infrastruktursatsningarna och att 
staten ska stå för lånefinansiering.

SKL:s representant Birgitta Losman,  ordförande i 
Beredning för tillväxt och regional utveckling, förklara-
de SKL:s ställningstagande. De är emot medfinansiering
från kommuner och regioner. Även hon menade att stora
projekt är statens ansvar. Hon påtalade också vikten av 
att utbyggnaden av höghastighetsbanorna inte får störa 
den nödvändiga upprustningen av det vanliga  järnvägs-
nätet. Mer gods bör också gå på järnväg.

Olle Ek Christer Wilhelmsson
_____________________________________________
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