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1. Bakgrund och syfte 
I Sampers finns ingen utrikesmodell implementerad, och data för utrikesresor saknas därmed. KTH 

Järnvägsgrupp vid avdelningen för Trafik och Logistik har därför fått i uppdrag av Trafikverket att ta 

fram utrikesmatriser för tåg för år 2010 och 2030 för att få bättre underlag för åtgärdsplaneringen 

2012. Uppdraget var att ta fram matriser för långväga tågresor fördelade på ärenden för 2010 och att 

göra en basprognos till 2030. KTH Järnvägsgrupp (KTH JVG) har även tidigare tagit fram 

utrikesmatriser för järnväg åt Banverket. Dessa har använts som tilläggsmatriser som lagts på de 

långväga resorna med järnväg. 

KTH JVG har i samband med användningen av Samvips-modellen sedan länge tagit fram data över 

utrikesresor. Underlaget har successivt förbättrats när nya data blivit tillgängliga. Det senaste 

tillskottet är matriser över resor mellan de Skandinaviska länderna och Europa fördelade på 

färdmedel och ärenden som KTH JVG köpt från Intraplan i Tyskland. KTH JVG har också tillgång till 

prognosverktyget VISUM som använts som hjälpmedel för att ta fram matriserna.  

2. Indata 
Tidigare har KTH JVG tagit fram en utrikesmatris för tåg år 2007 åt Trafikverket 2008. Denna byggde 

på ett antal olika databaser: 

 Scandinavian Travel Model (STM) 

 Data om utrikesresor med tåg från SJ och andra operatörer 

 Statistik från UIC (Internationella järnvägsunionen) 

 Turistdatabasen (TDB) 

De nu framtagna matriserna bygger även på en 

 Databas över utrikesresor från Intraplan 

Nedan beskrivs de olika databaserna. 

STM Scandinavian Travel Model 
Modellen utvecklades 1995 av Transek (nuv WSP) på uppdrag av DSB, NSB och SJ som ett fullständigt 

trafikprognossystem. Modellen hanterar resfrekvens, målpunktsval, färdmedelsval och resvägsval. 

Färdmedelsvalet delar upp resandet på huvudfärdmedlen bil, tåg, flyg och buss. Modellen är 

uppbyggd av delmodeller för tjänste-, privatresor samt en modell för ungdomar upp till 25 år. 

Modellen är estimerad med resdata bl.a. från Turistdatabasen (TDB) och motsvarande data från de 

nordiska länderna. 

STM:s zonindelning för Europa bygger på en tidig utgåva av EU:s NUTS-I områden. Icke EU länder har 

delats in i delområden som bygger på respektive lands motsvarighet till län. Sverige är indelat i 31 

zoner, Norge i 19, Danmark 15 och Finland 12. Totalt är det 300 zoner. Med modellen gjordes 



prognoser med olika förutsättningar. Med hjälp av en prognosmatris har senare basmatriser för år 

2010 tagits fram. 

SJ:s resandestatistik 

SJs resandestatistik finns både i form av biljettstatistik, som finns för varje stationsrelation, och som 

länkflöden i REDA-systemet. För dessa finns också tidsserier.  Från biljettstatistiken kan matriser 

skapas på valfri regionindelning. För mer översiktliga analyser används ”SJ-län” som är en något 

finare indelning än län anpassad till järnvägsnätet med 40 områden. När det gäller utrikesresor är de 

uppdelade på Norge, Danmark och Tyskland. 

SJ genomför kontinuerligt passagerarräkningar på tågen som redovisas på länknivå i REDA-systemet. 

Från denna statistik har ett antal länkar valts ut som är representativa för resandet. Speciellt 

intressant är länkar vid Sveriges gränser som har använts för att få fram en uppskattning av antalet 

resor över gränslänkarna. Dessa värden har så långt möjligt kompletterats med data från andra 

operatörer och huvudmän i de fall då SJ inte kör all trafik. 

Turistdatabasen (TDB) 

Turistdatabasen (TDB) är en löpande resvaneundersökning i Sverige. Ca 24 000 personer 

telefonintervjuas per år. Urvalet är personer i åldern 0-74 år. Resdata är uppdelat i olika restyper 

beroende på reslängd, inrikes, utrikes och övernattning samt arbets- eller fritidsresa.  

Data från TDB har bearbetats av Ingemar Lagebäck SJ. Bearbetningen ger antalet resor för olika 

färdmedel uppdelat i relationer mellan en aggregerad zonindelning. Data är sammanställt för åren 

1996 till 2007. Data för utländska medborgare avser endast resor med övernattning, vilket har 

mycket begränsad betydelse för långväga utrikesresor som nästan alltid medför övernattning. TDB 

har använts för avstämning på aggregerad nivå då data för tågresor är ganska osäker på grund av få 

observationer. 

UIC 
2003 lät UIC (The International Union of Railways) ett konsortium INTRAPLAN-IMTRANS-INRETS 

utföra en prognos för höghastighetståg i Europa för 2010/2020. Som basår har trafikflöden från 1999 

använts. OD-matriser finns för olika färdmedel och scenarierna. De matriser vi hade tillgång till är en 

delmatris med resor till och från Sverige och därför saknades transitresandet genom Sverige. (T ex 

resor från Danmark till Norge). Huvudsakligen användes basmatrisen från 1999 för avstämning av 

den första matrisen 2007. 

Intraplan 

Intraplan har senare tagit fram matriser för resandet i hela Europa. Det är en vidareutveckling av den 

databas som användes i UIC-projektet, och har används i ett flertal olika konsultprojekt och analyser. 

Därvid har data successivt kunnat förfinas och stämmas av mot annan statistik. 

Matrisen är uppdelad på följande färdmedel: 

 Bil 

 Tåg 

 Flyg 

 Buss (Linjetrafik och chartertrafik dock utan uppdelning) 



Och följande ärenden: 

 Tjänsteresor 

 Privatresor 

 Pendling 

Databasen är differentierad på resor över 80 km och under 80 km. Pendling förekommer endast i 

databasen för resor under 80 km. 

Den geografiska indelningen är NUTS III (i Sverige län). I Norge, som ligger utanför EU, är 

zonindelningen något grövre. 

Databasen avser antalet personresor (enkelresor) mellan områdena år 2005 

Databasen bygger på en blandning av modellbaserade beräkningar av matriser och empiriska data 

såsom flöden mellan flygplatser, biljettstatistik från järnvägsföretag, tvärsnittsdata från 

passagerarräkningar på järnvägar, vägar och färjor mm. Den bygger också på resultat av detaljerade 

resvaneundersökningar som genomförts t.ex. för Fehmarn Bält-förbindelsen. 

Intraplan framhåller att en sådan databas som är framtagen för hela Europa inte kan bli exakt i varje 

enskild relation. I vissa relationer är den mer osäker än andra, t.ex. Finland-Ryssland, norra Sverige-

norra Norge, där den snarare ger en indikation på storleksordningen av trafikflödena. I andra 

relationer är den mer tillförlitlig t.ex. mellan Centraleuropa och norra Europa. Intraplan 

rekommenderar att databasen stäms av mot regionala databaser där sådana finns om man är 

intresserad av mer detaljerade flöden i utkanten av Europa. 

Kortväga utrikesresor under 80 km omfattar t.ex. Öresundstrafiken, resor mellan Strömstad och 

Halden samt resor mellan Haparanda och Torneå. 

Den databas som KTH JVG har tillgång till avser resor med start- och målpunkt i Sverige, Norge, 

Danmark och Finland och till alla områden i Europa med samtliga färdmedel uppdelad på ärenden. 

  



 

Figur 1: Områdesindelning i norra Europa i Intraplans matris. 

 

  



3. Metod 

Val av indata 

Efter att ha granskat Intraplans matris, och använt den i olika projekt, har vi funnit att den verkar 

realistisk när det gäller flöden mellan de nordiska länderna, åtminstone på aggregerad nivå. Går man 

ner på mer detaljerad nivå, såsom resor med enbart järnväg och mellan områden, så har vi funnit att 

den tågmatris som vi tagit fram tidigare åt Banverket, stämmer bättre med den relativt säkra 

information som vi har av utrikesresandet med tåg i vissa snitt. Matrisen ska ju också vara konsistent 

med Sampers långväga matris så att inte resor blir dubbelräknade. 

Sampers inrikes tågmatris är kalibrerad mot SJs resandestatistik som avser inrikesresor med tåg i 

Sverige. I den statistiken finns det även med resenärer som använt annat färdmedel än SJ:s tåg för att 

passera gränsen. Det gäller t.ex. resor från Finland med färja till Sverige eller resor med Öresundståg 

mellan Köpenhamn och Malmö. Det är resenärer som har köpt biljett i SJ:s system för en inrikesresa i 

Sverige och ska därför redan finnas med i Sampers inrikesmatris. För att inte resor ska räknas dubbelt 

så har matrisen begränsats till att enbart omfatta långväga resor som passerar gränsen med tåg. Det 

gör att resor till och från t.ex. Finland och Baltikum inte är med. 

För att fördela tågmatrisen på ärenden har vi funnit att Intraplans matris varit ändamålsenlig. Vi har 

således använt den för att fördela de långväga utrikes resorna på tjänste- och privatresor. Vi har 

därvid också dissagregerat Intraplans matris så att vi har den på samma regionala nivå som Sampers. 

Då Trafikverket enbart efterfrågat långväga resor har vi enbart använt oss av informationen om resor 

över 80 km från Intraplan. Detta för att inte heller kortväga utrikesresor ska dubbelräknas då de ingår 

i Sampers regionala modeller t.ex. Öresundstrafiken. 

Den valda metoden har således varit: 

 Utgå från 2007 års tågmatris 

 Uppdatera denna till 2010 

 Dissaggregera 2010 års matris på ärende 

 Skriva upp 2010 års matris till 2030 med allmän tillväxt och utbudsförändringar 

Nedan beskrivs mer i detalj hur de olika matriserna tagits fram. Se även figur 2 och 3. 

2007-matrisen 

Uppdateringen av matrisen har skett genom att för olika relationer jämföra resandet i STM-matrisen 

med resandet på olika länkar samt resandet från andra källor som TDB, SJ:s biljettstatistik, REDA, UIC 

mm enligt ovan, se figur 2. 

Matrisen är definierad enligt SAMPERS utrikes zonsystem. Det ger 875*875 olika relationer. Det är 

för många relationer för att manuellt skala vardera relation. För att få ner antalet relationer till en 

hanterbar mängd aggregerades matrisen till primärzoner. Då kom man ner till 38*38 = 1444 

relationer. Om man tar bort inrikesrelationerna kommer man ner till 355 relationer. Resor som 

startar och slutar i samma zon är inte heller av intresse. Då kommer vi ner till 350 relationer. Ett 

rimligt antagande är att matrisen ska var symmetrisk, det vill säga att lika många reser i båda 

riktningarna mellan två zoner. Med symmetriantagandet så kommer man ner till 175 relationer. 



Arbetsgång: 

1. Transformera UIC till SAMPERS utrikes 

2. Transformera STM till SAMPERS utrikes 

3. Som en första approximation sätts matrisen till STM uppräknat till 2007 

4. Gör en nätutläggning i Visum 

5. Ta fram flödena för gränslänkar 

6. Aggregera till primärzonnivå 

7. Iterera tills avvikelserna blir tillräckligt små: 

8. Jämför matrisen relativt REDA, SJ:s biljettstatistik, TDB, UIC samt flödet över gränslänkar. 

9. Justera matrisen på primärzonnivå 

10. Disaggregera till zon-nivå. 

11. Gör en nätutläggning i Visum 

12. Ta fram flödena för gränslänkar 

2010-matrisen 

För att anpassa matrisen till resandet över gränslänkarna har en TFlowFuzzy1-funktion använts. De är 

en matriskorrigeringsalgoritm som ingår i Visum. Som indata behöver algoritmen dels en initial 

matris som är utlagd på nätet i Visum, dels används resdata i form av länkflöden för att korrigera 

mot. Det går även att ange ett osäkerhetsintervall för varje länk som funktionen försöker hålla sig 

inom. Vi har använt detta för att få större precision på de större och viktigare flödena där också 

informationen är säkrare. Dessa ligger i intervallet +-10-25%. Som framgår av resultatet nedan 

fungerade detta väl, i de flesta fall blev avvikelsen mot målfunktionen <1 %. 

Som utdata erhålls en matris för alla ärenden. För att dela upp matrisen efter ärende har matriserna 

från Intraplan används. För varje relation har matrisen delats upp mellan privata- och tjänsteresor 

med samma förhållande som motsvarande relation i Intraplans matriser har. I de relationer där det 

saknas resor i Intraplans matris så har medelvärdet för alla relationer används. 

2030-matrisen 

Matrisen för 2030 har i princip tagits fram på samma sätt som 2010-matrisen. Som initial matris har 

2010-matrisen använts. De referensvärden som används på gränslänkarna har uppskattats med hjälp 

av förväntad ekonomisk utveckling, befolkningsprognoser, utbudsförändringar mm, se vidare nedan. 

Trafikutbud och nät 

Nätet som används vid nätutläggning kommer från SamVips-systemet. Detta har konverterats till 

Visum. Endast järnvägslinjerna samt matarbussar har använts. I 2030-nätet har tågfärjeförbindelsen 

Trellborg-Sassnitz tagits bort, se vidare nedan. Observera att trafikutbudet i detta fall inte används 

för att göra prognosen utan enbart till att fördela matriserna på nät. 

Aggregering av utrikeszoner 

Inom Sverige används Sampers zonindelning. I utlandet har zonerna har aggregerats enligt kartan i 

figur 4. Detta för att motsvara områden för de viktigaste tåglänkarna till utlandet. 

                                                           
1 Friedrich, M., Nökel, K., Mott, P. (2000): Keeping Passenger Surveys up-to-date: A 

Fuzzy Approach, Transportation Research Records, No. 1735, p. 35-42. 

http://www.isv.uni-stuttgart.de/vuv/publication/downloads/200001_Fr_TFlowFuzzy_TRB.pdf
http://www.isv.uni-stuttgart.de/vuv/publication/downloads/200001_Fr_TFlowFuzzy_TRB.pdf


 

 

Figur 2: Metod i första steget för att ta fram en matris för 2007. 

 

 

 

Figur 3: Metod för att i andra steget ta fram en matris för 2010 
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Figur 4: Zonindelning som använts i utrikesmatrisen. 

  



Prognoser för 2030 
Prognosen bestäms av ekonomisk tillväxt, befolkningsförändringar och utbudsförändringar. Då någon 

fullständig prognos inte har kunnat göras inom ramen för detta uppdrag har en förenklad beräkning 

genomförts. Tillväxtfaktorer har tagits fram för utrikeslänkarna som sedan har applicerats på 

tågmatrisen för 2010. 

Av tabell nedan framgår de utbudsförändringar som förutsatts vara genomförda. Som jämförelse 

anges också utbudet 1997. Förutsättningen är ungefär desamma som i Trafikverkets åtgärdsplan till 

2021, vilket innebär att t.ex. några investeringar i höghastighetståg inte ingår. Det innebär att inga 

större nya investeringar som påverkar den långväga utrikes tågtrafiken ingår förutom färdigställandet 

av tunnlarna över Hallandsås, Göteborg-Öxnered och de fasta förbindelserna över Fehmarn Bält. 

Utbudsförändringar av operatörerna har därmed stor betydelse. Ingen hänsyn har tagits till 

effekterna av avregleringen utöver vad som  nu är känt. Utbudsförändringarna har i korthet antagits 

enligt följande: 

Stockholm-Oslo: 2010 gick två direkta IC-tåg med en restid på ca 6h och några regionala förbindelser 

med byte i Karlstad. Snabbtåg sätts in med en restid på 4.40. Det är samma restid som SJs och NSBs 

bolag Linx körde snabbtåg med år 2004. SJ kan inom en snar framtid sätta in det nya snabbtåget 

SJ3000 med en restid på ca 5h. Till år 2030 har förutsatts att nya snabbtåg med korglutning finns och 

då med en restid på 4:40 och fler turer. 

Oslo-Göteborg: 2010 gick 3 tre tåg med en restid på drygt 4h, ungefär samma utbud har 

upprätthållits länge. Det är egentligen två regionaltågsystem som är sammankopplade. Göteborg-

Öxnered ska bli klar 2012 och utbyggnad pågår och planeras även mellan Oslo och Halden. Hur 

mycket som blir klart till 2030 är svårt att bedöma men snabbtåg med en restid på ca 3h Oslo-

Göteborg bör vara möjlig vilket också ger underlag för fler turer. 

Göteborg-Köpenhamn: 2010 gick 21 turer varav 14 med regionaltåg, 3 med snabbtåg och 4 med IC-

tåg. P.g.a. konkurrensen mellan THM-trafiken och SJ har SJ för närvarande dragit in sitt utbud. En 

avgörande faktor för en konkurrenskraftig långväga trafik är kapaciteten och restiderna. 

Förutsättningarna förbättras kraftigt när tunneln genom Hallandsås blir klar 2015. Det medger 

kortare restid och fler tåg i en expanderande region. Till 2030 har förutsatts en restid på 2:30 mellan 

Göteborg och Köpenhamn och en hög turtäthet med ett tåg i timmen och förstärkning i högtrafik. 

Stockholm-Köpenhamn: 2010 gick 12 snabbtåg varav 5 direkt och 7 med byte i Malmö med en restid 

på drygt 5h. För närvarande råder kapacitetsbrist på södra stambanan främst på grund av många nya 

regionaltåg. Olika åtgärder att åtgärda kapacitetsbristen har redovisats i kapacitetsutredningen. SJ 

planerar att köra fler direkttåg på södra stambanan. På denna linje kör även Veolia IC-tåg Stockholm-

Malmö och de har också planerat att köra till Köpenhamn. Till 2030 förutsätts kortare restid och fler 

turer. 

Den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält underlättar resor till norra Tyskland men restiden från 

Stockholmsregionen är fortfarande för lång för att det ska vara konkurrenskraftigt med dagtåg. 

Småland-Köpenhamn: Snabbtågen på södra stambanan betjänar också många orter i Småland och 

här finns också länstrafikens regionaltåg från Kalmar/Växiö till Köpenhamn. Denna marknad kommer 

att påverkas mer av Fehmarn Bält-förbindelsen då restiderna blir mer konkurrenskraftiga. Då det 



redan i dag finns frekventa förbindelser till Köpenhamn kommer det bli lätt att byta där och åka 

vidare till norra Tyskland. 

Tabell 1: Utbud i utrikestrafiken använda i prognosen till 2030 jämfört med 2010 och 1997 

 

Trelleborg-Sassnitz: SJ körde 2010 ett nattåg Malmö-Berlin vissa dagar maj-oktober. Detta lades ner 

2011 men Veolia kör nu i princip samma tåg. I och med att den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält 

blir klar skapas mycket bättre resmöjligheter till Berlin via denna och tågen via färjan har förutsatts 

läggas ned. 

Östersund-Trondheim: 2010 gick 2 dubbelturer per dag med en restid på ca 4h. Norrtåg har 

tillsammans med NSB planer på att utvidga trafiken. Till 2013 finns planer på att köra 5 dubbelturer 

Sundsvall-Åre och eventuellt 3 dubbelturer Åre-Trondheim. Det finns planer på att elektrifiera 

Meråkersbanan Trondheim-Storlien. Till 2030 förutsätts 3 dubbelturer med en restid på 3,5h. 

Kiruna-Narvik: 2010 gick 2 dubbelturer med en restid på 2:40. Med hänsyn till att malmtrafiken 

kommer att expandera kraftigt förutsätts ingen ökad trafik. 

Luleå-Torneå: 2010 fanns ingen trafik och någon trafik har inte heller förutsatts 2030. 

Trafiktillväxt 2010-2030 
Ökningen av trafiken beror på ekonomisk tillväxt, befolkningstillväxt, utbudsförändringar och 

konkurrenssituation. För varje relation har en bedömning gjorts av dessa faktorer och en 

tillväxtfaktor har beräknats. Den ekonomiska tillväxten uppgår enligt tidigare prognoser till ca 2 % per 

år. Trafiktillväxten brukar numera vara lägre än den ekonomiska tillväxten. Utrikesresor växer dock 

snabbare än inrikesresor. I BNP-tillväxten ingår dock befolkningstillväxten som varierar över landet. 

Storstadsområdena växer snabbare än andra delar av landet som t.o.m. kan minska i befolkning.  

Utrikesresor genereras också av utländska medborgare och ekonomin i andra länder samt värdet av 

valutan mm kan också påverka utvecklingen. Därför är det inte meningsfullt att göra en alltför 

noggrann prognos av utrikesresorna och det har inte heller funnits tid till detta i detta projekt. En 

tillväxtfaktor har beräknats för varje relation som består av en allmän trafiktillväxt p.g.a. ekonomisk 

utveckling och befolkningsutveckling i % per år och en tillväxt beroende på utbudsförändringar. 

Denna framgår av tabell 2. Denna har sedan avrundats och använts för att göra en beräkning av 

målnivån för matrisen. 

Utbud

Relation Snitt Restid h:min Turtäthet dt/vardag Utbudsförändring

1997 2010 2030 1997 2010 2030

Stockholm-Oslo Arvika-Charlottenberg 6:00 6:00 4:40 2 2 5 Snabbtåg

Oslo-Göteborg Kornsjö-Öxnered 4:15 4:05 3:15 2 3 7 Göteborg-Öxnered klar 2012+Oslo-Ski

Göteborg-Köpenhamn Varberg-Halmstad 5:00 3:50 2:30 12 22 30 Västkustbanan, Hallandsås klar 2015

Stockholm-Köpenhamn Nässjö-Alvesta 7:00 5:05 4:45 10 12 16 Direkttåg

Småland-Köpenhamn Alvesta-Hässleholm 4:00 3:00 2:45 10 20 24 Turtäthet

Stockholm-Hamburg Skåne-Danmark 12:00 10:00 8:00 6 4 8 Fehmarn Bält

Malmö-Berlin Trelleborg-Sassnitz 9:00 8:11 5:00 2 1 0 Inga nedläggning, annan väg

Östersund-Trondheim Storlien-Gränsen 4:45 3:55 3:30 2 2 3 Fler turer, Kortare restid

Kiruna-Narvik Arvidsjaur-Vassijaure 2:50 2:40 2:40 2 2 2 Ingen

Luleå-Torneå Haparanda-Torneå - - - - - - Ingen trafik



Resultat 
Resultat av prognosen framgår av tabell 2, 3 och 4. VISUM har itererat matriserna mot målnivåerna 

2010 och 2030 med en tolerans som framgår av tabell 2. Överenstämmelsen blir dock mycket god, 

både för utgångsläget 2010 och för prognosen. Resultat blir i de flesta fall <1 % fel jämfört med 

målnivåerna. Det är bara för Trelleborg-Sassnitz som resultatet för 2010 ligger över toleransen men 

det är ett litet flöde med nattåg som inte ens går en gång per dag. Små flöden med låg turtäthet 

brukar vara svåra att prognosticera. 

Resorna Stockholm-Oslo och Göteborg-Oslo beräknas öka med 70-80%. De långväga resorna över 

Öresundsbron beräknas fördubblas bl.a. som en följd av Fehmarn Bält-förbindelserna . Resorna på 

kortare avstånd från Göteborg och Småland ökar mest. Som en följd av detta läggs tågförbindelsen 

via Trelleborg-Sasnitz ner så resorna minskar där. Resorna mellan Östersund och Trondheim ökar 

med 65% och mellan Kiruna och Narvik med 10%. 

Av tabell 3 framgår resorna till olika länder. Utrikesresorna i Sverige ökar med 81%, i Norge med 70%, 

i Danmark med 93% och i Tyskland med 98%. Detta gäller således resor som berör Sverige, således 

även t.ex. resor mellan Norge och Danmark som går via Sverige. Siffrorna avser antalet påstigande på 

olika tåglinjer i respektive land och därför blir medelreslängden ganska kort.  Att den är så kort som 

70 km i Danmark beror på att många åker den korta biten från Malmö till Köpenhamn. Ska man få 

hela reslängden måste man lägga ihop sträckorna i alla länder och linjer. Då är det kanske 

intressantare attstudera olika relationer. 

Utrikesresorna utlagda på järnvägsnätet 2010 och 2030 framgår av figur 5 och 6. De stora flödena 

från Mälardalen ner mot Danmark, längs västkusten och Stockholm-Oslo syns tydligt. De blir större ju 

längre söderut man kommer och tyngdpunkten ligger i Köpenhamn. Något förenklat kan man säga 

att flödena fördubblas till år 2030, med något större ökning söderut än mot Norge. 

De levererade matriserna avser årsmedeldygn d.v.s. med faktorn 365 fås en årsmatris. De är 

symmetrisk d.v.s. lika många resor åt vardera hållet i en relation. Som kontroll redovisas 

matrissummorna i tabell 4. 

  



Tabell 2. Utgångsläge, tillväxtfaktorer, målnivåer, toleranser och resultat av prognosen. 

 

Tabell 3. Antal påstigande på tåglinjer och personkilometer på nätet 

 

Tabell 4: Matrissummor i antal resor per årsmedeldygn. 

Matris Summa 

Utrikes_JVG_Privat_2010(ÅMD)_MainZones  2 424 

Utrikes_JVG_Tjänste_2010(ÅMD)_MainZones  961 

Utrikes_JVG_Privat_2030(ÅMD)_MainZones  4 402 

Utrikes_JVG_Tjänste_2030(ÅMD)_MainZones 1 763 

 

  

2010 2030

Utgångs-

läge mål-

nivå 2010

Resultat 

Totalt

Angiven 

tolerans

Diff mot 

målnivå

Andel 

privat-

resor

Prognos 

målnivå 

2030

Resultat 

Totalt

Angiven 

tolerans

Diff mot 

målnivå

Andel 

privat-

resor

Öknings-

faktor  %

Resultat 

ökning %

Stockholm-Oslo

Charlottenberg 170 000 169 550 + -10% 0% 73% 297 500 299 299 + -10% 1% 73% 75% 77%

Oslo-Göteborg

Kornsjö 120 000 128 572 + -20% 7% 74% 216 000 216 451 + -20% 0% 74% 80% 68%

Stockholm/Småland/Göteborg-Köpenhamn

Öresundsbron 850 000 850 665 + -15% 0% 70% 1 655 000 1 648 731 + -15% 0% 70% 95% 94%

Malmö-Berlin

Trelleborg-Sassnitz 30 000 20 717 + -20% -31% 79% 0 0 + -20% 0% -100% -100%

Österund-Trondheim

Trondheim 60 000 55 128 + -25% -8% 78% 90 000 91 030 + -25% 1% 78% 50% 65%

Kiruna-Narvik

Narvik 30 000 29 863 + -25% 0% 82% 30 000 32 407 + -25% 8% 83% 0% 9%

Relation        

Gränsstation

2010-2030

Land

2010 2030 Ökning 2010 2030 2010 2030

Sverige 2 356 4 453 81% 455 825 193 185

Norge 576 971 70% 71 122 124 125

Danmark 1 448 2 822 93% 103 198 71 70

Tyskland 249 496 98% 52 103 208 207

Summa 4 631 8 741 83% 681 1 247 147 143

Personkm, miljonerAntalet påstigande , tusental Medelreslängd km



Figur 5. Utrikesresor med tåg till/från och genom Sverige utlagda på järnvägsnätet 2010. 

 

Figur 6. Utrikesresor med tåg till/från och genom Sverige utlagda på järnvägsnätet 2030. 

 

 


