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Remissvar avseende RUFS 2050 – Utställning  
 

SJ vill lämna synpunkter i rubricerat ärende. 

I det första kapitlet presenterar vi SJs syn på järnvägens roll i samhället och hur järnvägen kan bidra 

till att utveckla både landet som helhet och dess regioner. I kapitel två ger vi våra synpunkter på det 

konkreta innehållet i RUFS och i kapitel tre har vi samlat de viktigaste faktorerna ur ett järnvägs-

perspektiv att ta hänsyn till i den fysiska långtidsplaneringen i regionen/regionerna. I kapitel fyra 

beskriver vi hur SJ kan bidra till att genomföra planen. 

 

1 SJs syn på järnvägens roll i samhället 

Sverige står inför flera stora utmaningar. Två av de större är att med bibehållen, eller helst förbättrad, 

internationell konkurrenskraft samtidigt hantera en stor befolkningstillväxt och kraftigt reducera de 

klimatpåverkande utsläppen. En nyckel till att hantera båda dessa utmaningar är hur vi väljer att 

utveckla landets transportinfrastruktur. 

Sverige har den snabbaste befolkningstillväxten i EU. Enligt SCBs prognoser kommer Sveriges 

befolkning att öka till 12 miljoner invånare 2040 och 13 miljoner 2060. Huvuddelen av tillväxten 

kommer att ske i storstadsregionerna och framförallt i Stockholm som är den snabbast växande 

huvudstaden i Europa. I mitten av detta sekel kommer regionerna i triangeln Stockholm - 

Köpenhamn/Malmö - Göteborg att ha 10 miljoner innevånare. Pendling och långväga resande ökar 

proportionellt mer än befolknings-tillväxten. Sammantaget ställer detta stora krav på att Sveriges 

transportinfrastruktur utvecklas.  

I Stockholm och i andra tätorter där transportbehovet är som störst är tåg det enda sättet att hantera de 

kraftigt ökande resandevolymerna in till tätorternas stadskärnor. Ett dubbelspår har samma kapacitet 

som en bilväg med femton filer. På ett av dessa spår kan i storleksordningen 1000 personer var tredje 

minut nå en och samma tågperrong. Detta är inte fysiskt möjligt med något annat transportslag. 

SJs analys visar att det kommer att finnas ett fortsatt kraftigt ökat behov av transporter och därmed av 

ytterligare infrastruktur i allmänhet och av energieffektiva och klimatsmarta sådana i synnerhet. 

Järnvägen har en unik förmåga att bidra till att utveckla klimatsmarta samhällen och göra dessa mer 

tillgängliga genom kortare restider mellan hem, arbete, studier och fritid. När människors möjligheter 

att resa snabbt och effektivt med tåg förbättras ökar deras möjligheter att ta arbete på annan ort. 

Regioner förstoras, ekonomisk tillväxt stimuleras och välstånd lyfts för både den enskilde, det lokala 

och regionala samhället och landet som helhet. 

I detta sammanhang är SJ också positivt till den planerade höghastighetssatsningen. Höghastighets-

banorna är nödvändiga utifrån den snabbt växande befolkningen och dess transportbehov. Mest 

påtagligt är detta behov i Stockholmsregionen. Höghastighetsbanorna frigör utrymme för mer regional 

trafik och gods på de konventionella banorna och binder samtidigt samman storstäderna i Sverige och 

Skandinavien på ett klimatsmart sätt. Att bygga höghastighetsbanorna ända in till stadskärnorna skulle 

innebära att den konventionella järnvägens infarter, där det inte minst i Stockholm redan i dag råder 

kapacitetsbrist, kan avlastas. 
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1.1 Ska klimatmålen nås måste vi ha mer järnväg 

Tillståndet för det globala klimatet är kritiskt. 2015 gick till historien som det varmaste året i modern 

tid. Sverige har höga ambitioner när det gäller miljö och klimat och är internationellt pådrivande.   

Regeringens vision är att Sverige år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser och en 

prioritering att fordonsflottan ska vara fossiloberoende 2030. Klimatpåverkan från bostads- och 

industrisektorn har minskat kraftigt de senare åren. Transportsektorn har inte haft samma utveckling. 

Hela 78 procent av den svenska oljeimporten går idag till transportsektorn. Om vi ska uppnå klimat-

målen behöver utsläppen från transportsektorn sänkas betydligt och för att åstadkomma detta kommer 

järnvägen att spela en avgörande roll.  

Järnväg är det i särklass mest energieffektiva och miljövänliga transportslaget för både person- och 

godstrafik. Friktionen mellan tågets stålhjul och räls är i storleksordningen femton gånger lägre än den 

mellan gummihjul och asfalt. Vid högre hastigheter är luftmotståndet en stor faktor, men eftersom 

vagnarna kopplas ihop till långa tåg som delar på luftmotståndet blir även det betydligt lägre. Bilar och 

lastbilar kan aldrig komma ner i samma låga luftmotstånd som järnväg, även om man med framtida 

teknik skulle kunna tillämpa konvojkörning i stor skala. Tåget drivs också redan på förnybar el. För 

järnvägen är målet om nollutsläpp av klimatgaser redan uppfyllt. 

För att kunna erbjuda ett klimatsmart och attraktivt val till invånarna måste kapaciteten och robust-

heten i järnvägsnätet höjas betydligt. Under flera decennier har järnvägens kapacitet varit oförändrad 

samtidigt som transportarbetet har ökat med över 70 procent sedan 90-talets början. Det har inneburit 

en allt större trängsel på spåren och successivt försämrad punktlighet. Situationen förvärras ytterligare 

av att hela järnvägssystemet är hårt slitet efter decennier av eftersatt underhåll. Förseningarna i dagens 

järnvägssystem är av sådan storlek att de genererar stora kostnader för samhället – tidsförluster för 

resenärer och kostnader för operatörer, godstransportköpare och arbetsgivare. Spåren är nu överfulla 

och om järnvägen skall kunna spela en roll i att hantera befolkningstillväxt och klimatomställning 

räcker det inte med att rusta upp det vi har – ett rejält kapacitetslyft i form av nya spår är nödvändigt. 

 

1.2 Kortare restider gör att regioner knyts samman och växer 

Regionförstoring handlar i praktiken om att kortare restider skapar dynamik och medför enklare 

möten, nya samarbeten, tillväxt och välstånd. Den praktiska effekten av kortare restid blir färre och 

större arbetsmarknadsområden på samma sätt som vi redan sett efter öppnandet av Svealandsbanan, 

Öresundsbron och Botniabanan. För den enskilde bidrar det till en högre livskvalitet eftersom var och 

en får kortare tid till arbetet, får fler möjliga arbetsplatser att välja på och i praktiken mycket stor frihet 

i val av bostadsort. För arbetsgivare innebär det en större marknad att hitta medarbetare inom rimliga 

pendlingsavstånd.  

Det finns flera tydliga exempel på denna utveckling. I Mälardalen har restiden mellan arbete och 

hemmet i de flesta fall kunnat reduceras till en timme eller kortare, vilket har medfört att många fler 

valt att pendla. SJ anser att det finns goda möjligheter till att korta restiderna ytterligare. Detta 

förutsätter en fortsatt utveckling av järnvägens kapacitet och prestanda – på sikt en hastighetshöjning – 

och fler snabba direkta förbindelser mellan de större städerna i Mälardalen. 

Infrastrukturens strukturomvandlande effekter är inte unika för regionen runt Stockholm. Öresunds-

bron är ett annat exempel på hur effektiva kommunikationer har förändrat förutsättningar till det bättre 

i en hel landsända. Två stora regionala arbetsmarknader har kunnat sammanföras med enorma 

möjligheter för alla som bor där.  

Med den planerade höghastighetsjärnvägen skulle Sverige stärka sin globala konkurrenskraft avsevärt. 

Nio miljoner människor kommer att bo inom en restid på 2,5 timmar. I rusningstid skulle det kunna gå 

ett höghastighetståg var sjätte minut från Stockholm mot Malmö eller Göteborg. För Norrköping, 
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Linköping och Jönköping innebär det en avgång var femtonde minut i båda riktningarna. Med kraftigt 

kortade restider och högfrekvent tidtabell skapas en storregional pendling – ett nytt resande som i 

praktiken innebär en sammansmältning av regionerna i södra delen av Sverige. Detta skulle bidra 

avsevärt till Stockholms styrka och attraktivitet i den globala konkurrensen och göra att internationella 

storföretag vill förlägga sina huvudkontor här istället för exempelvis Berlin, München, Bryssel eller 

Manchester. 

En höghastighetsjärnväg skulle ha tillräckligt stor kapacitet för att både kunna hantera att betydligt fler 

väljer tåget framför andra trafikslag och de ökade resbehov som följer av befolkningstillväxten i hela 

södra Sverige. En ny generation infrastruktur i form av höghastighetsbanor, tillsammans med en 

upprustning och fortsatt utveckling av det befintliga järnvägssystemet, är det bästa sättet att möjliggöra 

en förstärkning av transportkapaciteten och samtidigt bidra till att klara klimatmålen. När långväga 

personresor flyttar över till höghastighetståg frigörs också kapacitet på befintliga stambanor. Det 

handlar sammanlagt om en möjlig tredubbling av godstrafiken på järnväg och – inte minst viktigt – 

utvecklade regionala och lokala trafiksystem för persontrafik på dessa banor.  

 

1.3 Alla transportslag behövs 

Alla transportslag har givna roller baserat på inneboende styrkor och svagheter. Ett väl genomtänkt 

och balanserat transportekosystem behöver skapas där de olika trafikslagens styrkor tas till vara och 

kompletterar varandra. 

Transportkapaciteten är samtidigt en resurs som inte är oändlig. Både vägar, järnvägar och flygplatser 

har sina begränsningar. Vid en flygplats som nått sitt kapacitetstak innebär en ytterligare inrikes-

avgång en struken internationell avgång. Järnvägens flaskhalsar brottas med samma problematik 

mellan fjärrtåg och lokaltåg samt mellan persontåg och godståg.  

I ett läge med utbyggda höghastighetsbanor skulle tåg bli det självklara transportvalet för såväl längre 

resor och transporter som för arbetspendling i storstadsregionerna. I mer urbana miljöer skulle järnväg 

kompletteras med annan kollektivtrafik och goda förutsättningar för att cykla. I mer glesbefolkade 

trakter blir det fortsatt bil – om än i framtiden i större utsträckning drivna av el och/eller bränsleceller. 

Flygets roll i detta transportekosystem är för långväga internationella resor och till norra Norrland.  

 

2 RUFS 2050 – Synpunkter på samrådsförslaget 

2.1 Övergripande synpunkter 

Samrådsförslaget är ambitiöst och tydligt inriktat på att nå en hållbar utveckling, inte minst vad gäller 

utsläpp och klimatpåverkan. Transportsektorn får i och med detta en viktig roll. Fokus ligger på den 

regionala och storregionala nivån. Behoven i ett internationellt perspektiv ges också mycket utrymme. 

Stockholmsregionens storlek och framträdande roll i Sverige lyfts ofta fram. Likaså visionen/målet att 

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion (s 30). Det är en mycket 

ambitiös vision med hänsyn till konkurrensen från etablerade stora regioner som London, Paris, 

Hamburg etc. Formuleringen innebär också att Stockholmsregionen ska vara Sveriges mest attraktiva 

storstadsregion. Det kräver ett starkt behov av bra kommunikationer också med övriga Sverige, men 

av det syns väldigt lite i samrådsförslaget.  

Det nationella perspektivet är så pass nedtonat att det är lätt att få uppfattningen att Stockholms 

fortsatta särställning och attraktivitet i Sverige tas för given i RUFS 2050. I ett så långt tidsperspektiv 

som planen omfattar är det dock befogat att också arbeta för att Stockholms relationer med övriga 

landet – även bortom ÖMS – ska stärkas. Om rätt beslut fattas i tid kommer Malmö och södra Sverige 



 

 

 4 (9) 

 

 

 

redan vara fast integrerade med Stockholm/ÖMS när förbindelsen över Fehmarn Bält och uppgrader-

ingen av anslutande järnvägar i såväl Danmark som Tyskland är på plats. Om inte, finns möjligheten 

att Sydsverige bygger ett allt närmare samarbete med Köpenhamn och Hamburg till nackdel för 

Stockholms vision och ambitioner. 

SJs uppfattning är att Stockholmsregionen måste ha ett nära samarbete och verka för en större 

integration inte bara med östra Mellansverige utan även med stora delar av resten av Sverige för att 

kunna skapa den kritiska massa och konkurrenskraft som är nödvändiga för att realisera den ambitiösa 

visionen. En förutsättning för att Stockholm skall kunna bli Europas mest attraktiva region är att resten 

av Sverige får en större tidsmässig närhet till Stockholm. Det enda sättet att åstadkomma detta och 

samtidigt kunna nå både Stockholmsregionens och landets klimatmål är att bygga de planerade 

höghastighetsjärnvägarna. Utvecklingen de skulle medföra kommer att vara till stor nytta både för 

Stockholms och hela landets internationella konkurrenskraft. 

Med tanke på vilken omfattande satsning som en utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg 

skulle vara är det anmärkningsvärt att det inte sägs mer om dessa och hur de kan påverka spelplanen, 

särskilt som tidsperspektivet 2050 innebär att banorna hunnit vara i bruk i 15 år. Höghastighets-

banorna kommer att vara ett viktigt verktyg för att knyta ihop Stockholmsregionen med resten av 

södra Sverige. När det endast tar 45 minuter att resa mellan Stockholm och Norrköping och en timme 

mellan Stockholm och Linköping, samt med upp till fyra avgångar per timme i båda riktningar från 

Norrköping, Linköping och Jönköping, kommer det att få en stor påverkan på människors val av hur 

de bosätter sig i förhållande till sitt arbete. Omvänt öppnar närheten i tid upp en betydligt större 

arbetsmarknad för Stockholms arbetsgivare. 

Den tydliga ambitionen att minska utsläpp, klimatpåverkan, användning av fossila bränslen etc 

behöver manifesteras ännu tydligare än i samrådsförslaget med en relaterad diskussion kring kraven på 

transportsektorn och vilka trafikslag som bör prioriteras även för längre resor och varutransporter.  

Behovet av ökad kollektivtrafik i allmänhet går som en röd tråd genom samrådsförslaget. En konkreti-

sering krävs dock av vilken kapacitet som skulle behöva tillföras för att åstadkomma detta. Annars 

saknas en viktig förutsättning för den fysiska planeringen där markområden behöver reserveras för 

tillkommande järnvägsinfrastruktur (spår, verkstäder och depåer). 

Under rubriken Omställningen måste ta fart (s 121) anges att en mer konkurrenskraftig kollektivtrafik 

är ett av regionens viktigaste verktyg. Innebörden av detta behöver utvecklas. Om vi skall kunna 

realisera de ambitiösa målen 70% minskning av de klimatpåverkande utsläppen till 2030 (s 121) och 

inga klimatpåverkande utsläpp i Stockholms län om cirka 30 år (s 122) behöver planen bli betydligt 

mer konkret.  

Det är anmärkningsvärt att järnväg eller tågtrafik nämns väldigt lite i texten. Fakta och slutsatser i de 

tematiska avsnitten om klimatpåverkan och transporter pekar tydligt i samma ritning: mindre 

satsningar på väg och mer på järnväg, som har högst kapacitet, är mest energieffektivt och mest 

yteffektivt. Genom att inkludera all spårbunden trafik regelmässigt i samlingsbegreppet kollektivtrafik 

blir det mindre tydligt vad som avses. Med hänsyn till de ambitiösa klimatmålen redan till 2030, de 

mycket stora behoven att investera i transportkapacitet och den långa genomförandetiden för sådan 

behöver redan nu respektive transportslags framtida roll, mål för dess utveckling och planer för 

realisering av dessa konkretiseras. Det är inte tillräckligt att peka på behovet av analyser och arbeten.  

Sammantaget är det önskvärt att RUFS 2050 blir mer specifikt skriven med tydliga mål- och åtgärds-

formuleringar. På så sätt skulle dokumentet bli mer kraftfullt och ge bättre vägledning för det fortsatta 

arbetet med dess realisering. 
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2.2 Detaljerade synpunkter 

Del 1 – Nuläge och utmaningar 

I nulägesbeskrivningen tecknas ett utmanande utgångsläge med mycket kraftig befolkningstillväxt (s 

18) och sedan lång tid eftersatta investeringar i transportinfrastruktur (s 20). Här avhandlas också hur 

Stockholmsregionen transportmässigt är internationellt uppkopplad (s 22) och att den är en del av östra 

Mellansverige (s 27). Det saknas ett motsvarande avsnitt om Stockholmsregionens placering i Sverige 

och dess uppkoppling mot övriga landet samt vilka behov och möjligheter som finns nationellt. 

På sid 22 pekas både på Arlandas betydelse och att det vanligaste sättet att ta sig till regionen är flyg. 

Likaså lyfts Stockholms hamnar och kombiterminaler fram. På motsvarande sätt borde texten ta upp 

behovet att utveckla Stockholms centralstation – nationellt, regionalt och lokalt nav för spårbunden 

trafik – och potentialen att järnväg kan bli det dominerande färdmedlet till både Danmark och Norge. 

På sid 27 konstateras att Stockholms arbetsmarknadsregion kan utvidgas i riktning Mälardalen som 

följd av de beslutade förbättringarna av transportsystemet. Det är anmärkningsvärt att inte 

Östergötland (Norrköping/Linköping) nämns som följd av sedan länge beslutade Ostlänken. 

Utmaning 1 – att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö och 

invånarnas hälsa (s 28). Ett sätt att hantera denna utmaning är att alla som arbetar i Stockholm inte 

måste bo i Stockholmsregionen med omnejd, eller ens i ÖMS-området, när bättre kommunikationer 

med riktigt snabb järnväg gör det möjligt att bo längre bort, till exempel i Jönköping eller Karlstad. 

Det minskar konkurrensen om markanvändningen och överhettningen av bostadsmarknaden.  

Utmaning 2 – att vara en liten storstadsregion och samtidigt internationellt ledande (s 28). Det behövs 

en jämnare balans mellan norra och södra länsdelen. Befolkningen är relativt jämnt fördelad men 

huvuddelen av arbetsplatserna finns i norr. Här kan man undersöka ett scenario där bättre kommuni-

kationer mellan södra delarna av regionen och södra Sverige bidrar till en ökad etablering av företag 

och arbetsplatser i den södra delen.  

Samrådsförslaget fokuserar på flyg som medel för internationell tillgänglighet. Detta borde liksom i 

ÖMS 2050 kompletteras med tåg. 2,5 timmar till Malmö med höghastighetståg skulle till exempel ge 

en snabb järnvägsförbindelse till Köpenhamn och vidare till kontinenten via den fasta Fehmarn Bält-

förbindelsen. Motsvarande möjlighet finns till Oslo, som ligger 8 mil närmare Stockholm än Malmö. 

Utmaning 4 – att minska klimatpåverkan men samtidigt möjliggöra tillgänglighet och ekonomisk 

tillväxt (s 28). Här skulle tåget som trafikslag – utan fossila bränslen – kunna spela en betydande roll. 

Med tanke på transportsektorns stora andel av Sveriges utsläpp är det en förutsättning för att nå både 

Stockholmsregionens och Sveriges klimatmål att betydande rese- och transportvolymer förs över från 

väg och flyg till energieffektiv och redan klimatneutral järnväg. Ökat resande behöver inte leda till 

större klimatpåverkan om mer av resandet görs med tåg. 

 

Del 2 – Vision och mål 

Mål 1: En tillgänglig region med god livsmiljö (s 33). Här konstateras att Stockholmsregionen är --- 

sammanlänkad med kringliggande län, och ett nav för hela landet, och att människor tar sig fram med 

hållbara transportmedel”. Järnväg och tågtrafik, som det mest energieffektiva, hållbara och kapaci-

tetsstarka trafikslaget, skulle kunna ha en nyckelroll att åstadkomma detta både inom regionen och för 

att stärka Stockholmsregionen som nationellt nav – helt i linje med den regionala prioriteringen att 

styra mot ett transporteffektivt samhälle.  

Delmålet om att kollektivtrafikens restid till Arlanda skall vara konkurrenskraftigt med bilens restid är 

bra, men det skulle behöva kompletteras med fler delmål för tillgänglighet/restider till och inom 

regionen, till exempel som en variant på ÖMS-målet att tåget ska ha kortare restid än bilen i alla 
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storregionala stråk. Restidsmålet till Arlanda skulle behöva kompletteras med en formulering om 

rimlig kostnad, alternativt avveckling av A-trains monopol före 2040. Arlandabanan är med nuvarande 

prissättning kraftigt underutnyttjad. 

Mål 4: En resurseffektiv och resilient region (s 35). Det talas om att minimera miljöpåverkan i ett 

livscykelperspektiv och att regionen har inga klimatpåverkande utsläpp. Då bör järnväg och tågtrafik 

tydligare komma ifråga än som en outtalad komponent av ”kollektivtrafik” i delmål 5 och 6.  

 

Del 3 – Regional struktur 

I den övergripande rumsliga inriktningen för östra Mellansverige talas om att stärk ÖMS kopplingar 

till Oslo, Öresund och Helsingfors (sid 43) och att dessa regioner behöver prioritera infrastrukturen 

för stärkt tillgänglighet. Av tabell 2 är det lätt att få intrycket att det enbart är infrastruktur för flyg 

som avses. Detta är beklagligt då man med höghastighetsjärnvägar skulle kunna åstadkomma detta 

betydligt klimatsmartare, energieffektivare och kapacitetsstarkare, och på köpet frigöra avsevärt med 

kapacitet på flygplatserna för fler och frekventare internationella långlinjer. Listan på angelägna 

regioner borde kompletteras med Göteborg. 

Plankartan för Stockholms län (sid 53-55) utgår från ett nuläge och redovisar strategisk inriktning 

fram till år 2050. I detta tidsperspektiv, med förväntade 50% befolkningsökning och en högre andel 

spårbunden kollektivtrafik saknas det några väsentliga komponenter. Redan nu är det mycket trångt på 

den södra järnvägsinfarten till Stockholm när fyra spår (Södra stambanan, Svealandsbanan och 

Nyköpingsbanan), med mycket blandad trafik utifrån hastighet, går ihop till två. När Ostlänken öppnas 

och ytterligare trafik kommer till ökar de trafikala skillnaderna och situationen blir ohållbar. I 

praktiken skall ny höghastighetstrafik läggas till på ett redan fullt utnyttjat dubbelspår. Mark behöver 

därför reserveras för ytterligare ett dubbelspår från Järna till Stockholm C. Likaså är järnvägen 

beroende av väl placerade depåer och verkstäder. Dessa borde vara markerade på kartan och mark 

behöver reserveras för kompletteringar/utbyggnader för att hantera trafiktillväxten. 

I förhållningssätt till plankartan (sid 56-66) finns flygplatser, hamnar, godsterminaler, energi-/vatten-

/avfalls-anläggningar mm beskrivet. Järnvägsstationer, depåer och verkstäder för den spårbundna 

trafiken saknas och behöver läggas till. 

På sid 63 skrivs mångordigt om Arlandas centrala roll för regionen och hela landet samt vikten av att 

utveckla denna med en fjärde landningsbana, stärkt tillgänglighet mm. På motsvarande sätt bör man 

resonera om att Stockholms Centralstation är navet i det svenska järnvägssystemet. Motsvarande 

konkretisering av investeringsbehovet i spårkapacitet till/från Stockholm saknas både här och i 

samrådsförslaget som helhet.  

Det skulle också vara intressant att se en fördjupad analys av vad det skulle innebära för behovet av ny 

kapacitet på Arlanda om de som nu flyger i södra Sverige i stället skulle resa med höghastighetståg. 

SJs analys visar att närmare tre miljoner flygresor per år flyttas över till höghastighetstågen när de är 

etablerade. Detta är helt i linje med all internationell erfarenhet av fördelning av marknadsandelar 

mellan flyg och tåg vid de restider som blir aktuella i det svenska höghastighetssystemet. Om den 

förbättring av järnvägsförbindelserna till Oslo genomförs som beskrivs i ÖMS 2050 kan i 

storleksordningen ytterligare en miljon årliga flygresor flyttas över till tåg. 

I kartan och tabellen på sid 83 anges ett antal beslutade investeringsåtgärder i transportsystemet. På sid 

82 finns ett stycke om ytterligare behov som mynnar ut i åtta punkter. Man hänvisar också till figur 24 

som verkar ha fallit bort (figur 24 på sid 88 handlar om något helt annat). Med tanke på de omfattande 

utvecklingsbehoven och de ambitiösa delmålen 2030 behöver dessa åtta punkter konkretiseras 

betydligt för att kunna fungera som vägledning och inriktning för genomförandet. 
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Del 4 – Tematiska frågor 

I avsnittet om klimatpåverkan (s 120-124) skrivs det om behovet att komma tillrätta med de 

klimatpåverkande utsläppen, inte minst från transportsektorn. Vägtransporter pekas (om än betydligt 

otydligare än på sid 186) ut som en stor utsläppskälla medan i princip ingenting sägs om flygets 

klimatpåverkan. SJs analys visar att mellan Stockholm och Göteborg/Malmö/Köpenhamn/Oslo årligen 

görs 5,5 miljoner flygresor. De genererar utsläpp av totalt 370.000 ton CO2 per år. I perspektivet 2050 

skulle den absoluta majoriteten av dessa resor kunna göras med klimatneutrala tåg. Detta motsvarar 

mer än en halvering av inrikesflygets klimatutsläpp. En stor del av de 220 dagliga starter och 

landningar dessa resor genererar på Stockholms hårt belastade flygplatser skulle dessutom i stället 

kunna utnyttjas till mer avlägsna internationella destinationer. 

På sid 122 finns två mycket centrala formuleringar: Tills dess att det klargjorts att regionen kan klara 

klimatåtagandet kan sådana utbyggnadsåtgärder av vägnätet som påtagligt ökar vägtrafikarbetet 

behöva skjutas på och Eftersom förnybar energi är en begränsad resurs är det också viktigt att 

hushålla med den och ha ett fortsatt fokus på energieffektivisering i …, transporter  (s 122). Tågtrafik 

är redan betydligt mer energieffektiv än både väg och flyg samt kan drivas med el från förnyelsebara 

energikällor. Tåget kommer även när bilar och lastbilar drivs helt med el eller vätgas att vara betydligt 

mer energieffektivt (se även kapitel 1.1). Båda dessa viktiga slutsatser borde betydligt tydligare 

konkretiseras och genomsyra vägval, inriktningar, mål och prioriteringar i hela RUFS 2050. 

Det tematiska området Transportsystemet inleds med 21 regionala förhållningssätt. Det är 

anmärkningsvärt att varken järnväg eller tåg förekommer en enda gång i dessa. Här borde till exempel 

en punkt om utveckling och modernisering av Stockholm Centralstation för förbättrad kapacitet och 

kvalitet finnas med.  

På sid 184 står att Kapacitetsutnyttjandet på järnvägarna är idag högt i de centrala delarna av 

Stockholms län. Det borde stå mycket högt. Enligt Trafikverket kommer kapacitetsutnyttjandet mellan 

Stockholm Södra och Södertälje att vara kritiskt högt (d.v.s. begränsande och i praktiken omöjligt att 

köra punktlig järnvägstrafik) om inte ytterligare kapacitet tillförs (= två nya spår). För att såväl 

höghastighetståg som interregionala och regionala tåg skall kunna ge konkurrenskraftiga restider, 

tidslägen och uppehåll krävs betydande spårutbyggnader i relativ närtid. Från Stockholm C söderut 

behövs ett nytt dubbelspår Stockholm C- Gerstaberg/Järna. På Mälarbanan måste fyrspårsutbyggnaden 

på hela sträckan Huvudsta-Kalhäll fullföljas så snart som möjligt och planeringen för fortsatt 

utbyggnad Kalhäll-Bålsta påbörjas. Denna sista etapp är en förutsättning för de expansionsplaner som 

finns för pendeltågen till Bålsta. På Ostkustbanan måste utbyggnad till fyrspår ske Myrbacken-

Uppsala och kapacitetsförstärkningar göras på Arlanda Central.  Bland annat måste vändspår byggas i 

anslutning till Arlanda C 

På sid 185 nämns för första gången en eventuell satsning på höghastighetsbana. Ordet eventuell bör 

strykas. Enligt Regeringens infrastrukturproposition skall höghastighetsbanorna byggas. Det är dock 

ännu oklart när de kan vara helt på plats  

På sid 191 står att utöver kapacitetsförstärkande åtgärder på väg- och järnvägssystemet behövs… 

Talet om kapacitetsförstärkande åtgärder för väg går helt emot vad som sägs på sid 190 om att 

Trängseln på de centrala delarna av vägnätet kan inte byggas bort genom fler väginvesteringar, och 

under klimatpåverkan på sid 122 om att utbyggnadsåtgärder av vägnätet som påtagligt ökar 

vägtrafikarbetet behöva skjutas på. Detta behöver ensas. 

I de centrala ställningstagandena för transportsystemet (s 190 ff) sägs mycket klokt som sammantaget 

pekar mot mindre väg/bil/lastbil och mer järnväg/gång/cykel och annan kollektivtrafik. Tyvärr skjuts 

mycket av konkretiseringen av vidareutveckling av järnväg och kollektivtrafiksystemet (s 192) på 

framtiden. Detta sätter också sin prägel på resten av dokumentet som blir allt för övergripande. 
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Del 5 – Genomförande och uppföljning 

Några prioriterade åtgärder (s 41-42) värda att kommentera: 

 Samverka med Sverigeförhandlingen så att den samspelar med RUFS 2050 (s 41): Detta borde 

innebära att scenarier tas fram för att även hantera höghastighetsbanor. 

 Fler internationella flygförbindelser (s 42): Det är befogat att också prioritera bättre 

kommunikationer med övriga landet. 

 Listan borde också kompletteras med en åtgärd att verka för förbättrad tillgänglighet till övriga 

Sverige genom kortare restider med tåg. 

 

3 Fysiska krav på att utveckla infrastrukturen för järnväg 

Järnvägsdelarna i RUFS och ÖMS 2050 beskriver väl varför järnvägen behövs och varför järnvägs-

infrastrukturen måste utvecklas, men inte så konkret hur. Detta kan beskrivas mer detaljerat i nästa 

steg men för att visionen om en effektiv kollektivtrafik inte ska riskera att bli ouppfylld eller kraftigt 

försenad måste några saker förstås och förklaras tidigt. Särskilt viktigt är att markområden reserveras i 

den fysiska planeringen så att det finns sammanhållna markkorridorer tillgängliga när kapaciteten 

behöver utökas. Det är också viktigt att förstå järnvägslogistiken och inkludera dess förutsättningar 

tidigt för att kunna göra rätt prioriteringar i den långsiktiga planeringen för större infrastrukturella 

utvecklingssteg. Exempelvis är ett järnvägssystems effektivitet beroende av depåernas närhet till 

avgångsstationen. Därför måste den mark som ska användas till att underhålla, hantera och parkera tåg 

ligga stationsnära. Även sådana markytor måste reserveras med mycket god framförhållning så att de 

inte är ianspråktagna för andra verksamheter när de behövs i järnvägssystemet.  

SJ ser behov av att reservera mark i de kommande planerna framförallt för: 

 Depåkapacitet, till exempel ny depå för höghastighetståg nära Stockholms central – jämför Japan, 

med depå max 4 km från plattform även i storstäder. Även utvecklingen av plattformar måste 

vara ambitiös så att snabba åtgärder vid plattform, som gör att tågen kan fortsätta sin färd utan 

besök i depå, är möjliga i framtiden – jämför Shinkansen i Japan. 

 Spårkapacitet: 

o Stockholm C/Flemingsberg-Järna: Markreservat för två nya spår för att lösa den 

kapacitetsbrist som redan tidvis finns i nuläget och som blir akut och begränsande när 

höghastighetslinjerna öppnas 

o Uppsala-Myrbacken-Märsta-Skavstaby: Markreservat för utbyggnad till fyrspår. 

o Stockholm-Västerås-Örebro: Markreservat för dubbelspårsutbyggnad resterande sträckor 

Kolbäck-Hovsta. Markreservat Kalhäll-Västerås-Örebro-Karlstad för ny höghastighetsbana 

till Oslo. 

Vilka faktiska ytor som järnvägar för regionaltåg och fjärrtåg kommer att behöva under en så lång 

tidshorisont som till 2050 måste analyseras ur många perspektiv och av flera olika aktörer. Detta gäller 

inte minst hur höghastighetsjärnvägen ska samverka med befintliga banor. En anslutning av 

höghastighetsbanan nära Stockholm C är helt central för att undvika att man bygger fast sig i ett långt 

stråk från Järna in till Stockholms central med blandtrafik. Den internationella erfarenheten av sådan 

blandad trafik är att den punktlighet och robusthet som är nödvändig för järnvägens framgång som 

transportslag riskerar att utebli. Det slutliga RUFS 2050-dokumentet behöver därför kompletteras med 

ett ingående resonemang om detta. 
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4 SJs bidrag till genomförandet 

SJ är en pålitlig och stark partner med erfarenhet, kompetens och resurser att bidra till utveckling och 

utformning av effektiva system för kollektivt resande. Vi ser en stor potential i att ytterligare öka 

resandet med järnväg och bidrar gärna till detta som partner i det fortsatta arbetet med RUFS 2050.  

SJ har djup kompetens inom många relevanta områden för det fortsatta arbetet med RUFS. Vi är 

öppna för att dela med oss av våra insikter och visioner om hur ett effektivt framtida 

kollektivtrafiksystem i regionen kan utformas. Vi bidrar redan nu till ett hållbart samhälle genom att 

erbjuda den klimatkonsekventa konsumenten möjligheten att på sj.se boka en klimatsmart resa dörr-

till-dörr. Vi ser att detta tankesätt kan vidareutvecklas till en effektiv lösning för sömlöst resande 

mellan tåg/buss/flyg/andra transportmedel både inom och utom regionen. Likaså kan vi bidra inom 

områdena moderna informationstjänster till resenärerna och utveckling av attraktiva och effektiva 

integrerade lösningar för prissättning, biljetter och betalning. Lika viktigt som upplevelsen under 

själva resan är trygghet och information på stationer och plattformar. 

 

 

 

 

 

Crister Fritzson / VD SJ AB  


	TRN 2017-0052 - SJs synpunkter på RUFS 2050 - Utställning
	RUFS 2050- Utställning_SJs synpunkter_TRN 2017-0052

