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NJS-seminarium om nattåg

Den 27 november höll Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete – NJS – ett uppskattat seminarium om 
förutsättningarna för nattågstrafik till kontinenten. C:a 45 personer var på plats hos Trafikverket i Solna och ytterligare 
20 deltog via Skype. Intresset är utan tvekan stort för frågan. 

Lennart Lennefors, som är strateg på Trafikverket, inledde med att berätta om regeringsuppdraget. En delrapport om
uppdraget ska avges den 15 januari och slutrapport ska lämnas den siste april. Under vårvintern ska det göras 
fördjupade studier. En mindre marknadsundersökning kommer att ingå. 

Det finns en hel del utmaningar att övervinna, bl a att upphandling måste ske enligt EU:s regelverk med annonsering 
minst 2 år innan trafikstart. I Tyskland är det inte tillåtet att subventionera långväga tågtrafik. Banavgifterna är höga i 
Tyskland, om än något lägre på natten. På stora tyska stationer är det ofta kapacitetsbrist kl 6-8 och 16-18 – däremot är 
vanligen linjekapaciteten tillräcklig. Lok behöver normalt bytas vid nationsgränserna och så även tågpersonal, som 
måste kunna tala språket i det land där tåget kör (jämför flyg, där all trafikledning sker på engelska). I Frankrike får inte
nattåg köra på höghastighetsbanorna. 

Lennart menade att det krävs en annan syn på resandet för att tågtrafiken ska bli konkurrenskraftig mot flyget. 
Prismässigt kommer man aldrig att kunna konkurrera från punkt A till punkt B. Men om själva resan ses som en del av 
upplevelsen och man besöker flera resmål så kan tåget bli mycket intressant. Han åskådliggjorde detta med en egen 
nyligen genomförd tågresa, där 10-talet platser hade besökts under loppet av några veckor.   

Mats Nyblom, Roslagens Järnvägar konsult AB, berättade om anordnandet av det 16 vagnar långa DN-tåget i 
somras, som blev en stor succé. Den resan var dock inget alternativ för den som ville resa billigt. Han menade att 
grunden för nattågstrafik är att trafiken kan generera intäkter och bli lönsam för trafikföretaget, sen går det alltid att 
hitta lösningar på de tekniska frågorna.  

Avregleringen av järnvägen har paradoxalt nog gjort att de nationella järnvägsföretagen slutit sig inom sina länder, 
vilket försvårat för det gränsöverskridande resandet. Ett annat problem är att det inte finns några givna 
marknadsföringskanaler för tågtrafik (jämför flyg, där detta finns).

Nya sovvagnar har högre prestanda än äldre vagnar. T ex kommer ÖBB’s nya sovvagnar att gå i 230 km/h. 
Inrikesflyget i Sverige har inte ökat de senaste 30 åren, mycket på grund av utvecklad snabbtågstrafik, medan 

lågprisflyg gjort att utrikestrafiken ökat kraftigt.
Något som både Mats Nyblom och efterföljande talare – Per J Andersson från tidningen Vagabond – berättade om 

var att tåget idag bara har 2-3 % marknadsandel av den internationella persontrafiken, medan flyget har c:a 75 %. Det 
gör att det skulle krävas en enorm satsning på nattågstrafik om flygresor skulle ersättas i någon större omfattning. Som 
exempel nämndes att om 30 % av det inomeuropeiska flyget ska ersättas så skulle det kräva 4 500 ny tågavgångar per 
dygn! 

Av dagens utlandstrafik är ca 2 miljoner tjänsteresor, medan 11 miljoner är fritidsresor. Det är alltså särskilt viktigt att
få över fritidsresenärer.
(forts. på sid 3: NJS-seminarium)
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Rättelse
Det nya namnet på regionaltrafiken i Köpenhamnsområdet är Din offentlige transport, DOT. I förra Nyhetsbrevet 

förekom tyvärr en felaktig uttydning av förkortningen DOT.



Experiment med gratistaxi i Stockholmsförort

En Toyota Proace Verso, en större taxi med plats för sju passagerare, går i skytteltrafik mellan 
kollektivtrafiken och . Bild: Taxi Stockholm

Sedan natten mot lördag 8 december pågår en gratis taxitjänst mellan T-banestationen Gullmarsplan och 
bostadsområdet Hammarby Sjöstad i Stockholm. Projektet innebär att en taxi trafikerar sträckan nattetid, varje fredag-
lördag och lördag- söndag. Trafiken är ett samarbete mellan Taxi Stockholm, Europeiska Motor/Toyota och 
ElectriCITY/Hammarby Sjöstad 2.0.
- Vi vill undersöka intresset för en sån här tjänst. Vi ser taxi som en nödvändig del av kollektivtrafiken om man 
bekvämt ska kunna välja bort egen bil. Nya tjänster som är anpassade efter stockholmarnas behov blir allt viktigare för 
en trygg och hållbar stad. Som stockholmarnas taxibolag arbetar vi för att vara ledande på det området, säger Gökay 
Akyüz, operativ chef på Taxi Stockholm.
Testet kommer att pågå till och med söndag 27 januari. En taxibil åker fram och tillbaka, utan några speciella 
avgångstider och utan stopp på vägen, mellan kl. 01.30 och 04.30 varje helg, natten till lördag och söndag. En 
shuttletjänst, helt enkelt. De fasta hållplatserna är torget vid Gullmarsplan och utanför MAX-restaurangen i Sickla Kaj. 
En resa som tar cirka sju minuter enkel väg.
- Det här är tider då tvärbanan slutat gå och då många väljer att gå från tunnelbanan via mörka och ensliga passager. Vi 
tror därför att shuttletjänsten kan vara ett bra alternativ för många sjöstadsbor på väg hem i nattmörkret. Det här är 
dessutom en tjänst som ligger helt i linje med vårt pågående projekt ”Snyggt och tryggt” som vi bedriver i Hammarby 
Sjöstad, säger Jörgen Lööf VD på ElectriCITY.
Testbilen är försedd med tydliga dekaler så att den är lätt att identifiera. 

Om testet faller väl ut kan det här bli en permanent shuttletjänst. Och då inte bara i Sjöstan utan även i andra delar av 
Stockholm. Prismodellerna eller prissättningen för en permanent tjänst är inte fastställd, men det kommer definitivt att 
bli billigare än att ta en vanlig taxi. Snarare kommer kostnaden för shuttletjänsten att vara jämförbar med priset för en 
enkel bussbiljett.

Mer information finns på https://www.taxistockholm.se/sv/press/#/pressreleases/gratis-taxi-till-sjoestan-2809533 



Nu stannar tågen i Oleby igen
           

Sedan 2016 har flera stopp längs med Fryksdalsbanan varit nedlagda, men nu återinförs tågstoppen på prov igen under 
två år. Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland beslutade redan i maj att på prov öppna tågstationer längs 
Fryksdalsbanan som varit nerlagda sedan 2012. Beslutet om nedläggningen av stationer längs Fryksdalsbanan och 
Värmlandsbanan togs 2012, men styrelsen var oenig och beslutet har mötts av starka protester från boende i de berörda 
orterna. 
________________________________________________________________________________________________

(forts från sid 1): NJS-seminarium

Dan Olofsson på SJ var den sista i raden av föredragshållare. Han berättade att vissa förbättringar görs redan till 1:a 
halvåret 2020, när en ny nätsida för internationella bokningar lanseras. Han framhöll den låga kapaciteten (få resenärer 
per sovvagn) och den smalare kontinentala vagnbredden som hinder för att utveckla en den kontinentala nattågstrafiken.
I europeiska nattåg kan tvärställda bäddar i sov- och liggvagnar inte bli mer än 190 cm långa. Andra utmaningar är de 
stora säsongsvariationerna (juni-augusti är det en kraftig topp, men lågt i övrigt).

SJ hade följande råd för när det gäller internationell nattågstrafik:
- Se till att komma igång – även om det till en början blir i liten skala.
- Viktigt med långa tåg och fulla tåg, annars blir det problem med ekonomin.
- Kroka arm med grannländerna och skapa internationell biljettförsäljning.
- Satsa på flexibla vagnar, där inredningen kan ställas om mellan bädd och sittplats.
- Sikta på Köln som slutpunkt i Tyskland, åtminstone till en början. Där finns bra anslutningar.  
- När ÖBB nu skaffar nya sovvagnar friställs många 1990-talsvagnar. Att komma över sovvagnar framöver 

kommer därför inte att bli svårt.

Sammantaget var detta ett mycket givande seminarium, som gav inspiration inför kommande satsningar, men 
samtidigt visade hur stora utmaningarna är om tågtrafiken ska få en kraftigt ökad marknadsandel.

Mats Améen 
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