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Till Riksdagens trafikutskott   Den 31 oktober 2019 

Politikerna måste ta ett utvidgat ansvar 

 
Vi som undertecknat denna skrivelse med en hemställan företräder resenärsperspektivet och har 

ett nationellt, regionalt och lokalt fokus. Vi ser att lagstiftningen om trafikplikt och hur sedan 

ansvarig myndighet Trafikverket, som fördelar avgångar på järnvägen, inte harmoniserar.  

Vi anser att styrningen av järnvägssystemet behöver reformeras. Politikens roll behöver bli 

tydligare. 

Samhället har behov av att upphandling av operatörer görs över längre tidsperioder än vad 

kollektivtrafikmyndigheterna i dagsläget garanteras för att kunna få köra tågen på spåren. 

Ett beslut om erhållen trafikplikt kan prövas i domstol på talan av fjärrtågsoperatörer, men även 

om kollektivtrafikmyndigheten vinner, säger Trafikverkets prioriteringskriterier att fjärrtågen har 

förtur när tågavgångar ska fördelas. 

Ett politiskt beslut bör fattas att nya prioriteringskriterier ska utarbetas av Trafikverket, som tar 

hänsyn till redan fattade beslut om trafikplikt. 

Dagens prioriteringskriterier lägger fokus på andelen tidskritiska resenärer på tåget och inte det 

faktiska antalet. Regionala tågpendlare kan hamna i läget att bli bortprioriterade trots att man är 

fler i absoluta antal än de på fjärrtåget, eftersom sällanresenärer ofta också använder dessa tåg. 

Detta är i grunden orättvist. 

Politikernas beställning av nya prioriteringskriterier bör poängtera att man inte ska bestraffa 

effektiva transportlösningar som uppfyller flera behov utöver de tidskritiska resenärerna. 

Prioriteringskriterierna bygger på operatörens förväntningar om antalet resenärer, men det 

verkliga utfallet är hemligstämplat med hänvisning till affärsintresset. Situationen blir 

problematisk när en ny operatör för fjärrtåg önskar kapacitet och kan tränga undan trafik som 

omfattas av trafikplikt, även när det saknas marknadsunderlag för att infria operatörens 

förväntningar om resandet. 

Politikerna bör därför beställa en utredning om lagändringar för att säkerställa att myndigheten 

som hanterar tilldelning av tåglägen även ska ha rätt att begära in informationen från 

operatörerna som visar om de når de marknadsandelar de prognostiserat i sina ansökningar. 

Detta för att säkerställa att tilldelning av tåglägen speglar verkligheten och resandebehoven. 

Ytterligare en konsekvens av prioriteringskriterierna är att regional- och lokaltåg tvingas justera 

sina avgångs- och anslutningstider. Trafikverkets prioriteringskriterier medför att fjärresenärer 

bedöms vara de viktigaste, samtidigt som dessa resenärer anses mer toleranta mot förseningar, 

eftersom det är högre toleransgränser innan deras tåg per definition anses vara försenade. 

Det bör vara möjligt för politikerna att sätta ett mål om att styv tidtabell ska gälla för de flesta 

persontåg. Ett exempel på undantag är nattågen. Särskilt viktigt är styv tidtabell för resenärer i 

pendel- och regionaltåg. 

Konkret exempel 

På västra stambanan mellan Järna-Mölnbo-Gnesta framförs en normal vardag drygt 200 tåg, 

varav 50 pendeltåg, 25 godståg, 100 snabb-/fjärrtåg, 20 regionaltåg samt 20 övriga, räknat i båda 

riktningarna. Den stora trängseln medför att det ständigt finns en risk att pendel- och/eller 

regionaltåg prioriteras ned, enligt gällande prioriteringskriterier. Antalet operatörer som vill köra 
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fjärrtåg har ökat under senare år och 2013 föreslog Trafikverket nedläggning av Gnestapendeln 

för att göra plats för fler fjärrtåg.  

Vid omstigning i Södertälje hamn mellan Stockholmstågen och Gnestapendeln ser vi också att 

omstigningstiderna allt mer försämrats. Dessutom tvingas tre till fyra pendeltåg göra upp till sex 

minuters förlängt stopp i Järna. Tidtabellen är inte längre styv. Även regionaltåget 

Sörmlandspilen har påverkats negativt. Motsvarande problematik finns även i resten av 

Mälardalen och på flera andra platser i landet där det är trångt på spåret. 

Redan vid den föreslagna nedläggningen av Gnestapendeln år 2013 framgick att det var 

prioriteringskriterierna som var orsaken till nedläggningshotet. Sedan dess har Föreningen 

Gnestapendeln, TIM-pendlare i Mälardalen och Resenärsforum arbetat via olika fora på såväl 

kommunal, regional nivå som riksnivå och framfört förslag om ändring av prioriteringskriterierna 

och andra angelägna förbättringar i järnvägssystemet.  

Sammanfattning och hemställan 

Det är viktigt att prioriteringskriterierna inte missgynnar pendel- och regionaltågstrafiken, speglar 

samhällets behov av regionförstoring samt därmed en mer effektiv arbetsmarknad.  

En noggrann analys måste göras av kriterierna. De måste ändras så att de bättre lever upp till de 

samhällsekonomiska och miljömässiga målen. Konsekvenserna för medborgarna/resenärerna bör 

tydliggöras.  

Storstadsregionerna byggs ut i rask takt med både bostäder och företag. Politikerna måste ta 

initiativ till och aktivt ansvara för en hållbar och förbättrad pendel- och regionaltågstrafik. 

Vi hemställer avslutningsvis att Trafikutskottet behandlar ovanstående samt understryker: 

– att införande av fleråriga trafikplaner skulle göra trafikplaneringen enklare och bättre, 
framförallt för resenärerna men även för kollektivtrafikmyndigheterna och operatörerna. 
 
– att ett nationellt trafikförsörjningsprogram för tågtrafik tas fram, med specifikationer om 

garanterad kapacitet för de olika trafikslagen och tågtrafiktyperna. Värderingen av arbets- och 

studiependling måste i det nationella trafikförsörjningsprogrammet få ett högre värde än idag. 

 
Resenärerna på pendel- och regionaltåg har länge insett att en renovering och utveckling av 
järnvägssystemet samt dess styrsystem är av nöden. Nu måste politikerna på nationell nivå ta sitt 
ansvar. 
 
 
 

…………………………………………………………… 

Benny Åberg, Gnestapendeln 

foreningengnestapendeln@gmail.com 

 

 
…………………………………………………………… 

Christina Axelsson, Resenärsforum 

info@resenarsforum.se  

…………………………………………………………… 

Per-Anders Staav, TIM-pendlare 

timpendlare@gmail.com    
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