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SAMMANFATTNING 

I denna strategiska forsknings- och innovationsagenda 
identifieras de satsningar på innovation och forskning som 
på bästa sätt kan medverka till att (1) stärka det svenska 

järnvägssystemets funktion, samhälls- och kundnytta, (2) skapa 
förutsättningar för att planerade unikt stora investeringar och 
satsningar på svensk järnväg ger största möjliga system- och 
samhällsnytta och effektivt bidrar till att de transportpolitiska 
målen nås, och (3) utveckla svensk järnvägskompetens och 
järnvägssektor, såväl tekniskt som operativt, med ambitio-
nen att skapa en svensk företagsverksamhet i världsklass. 

Det har i framtagandet av agendan setts som avgörande att ha 
en omfattande dialog och förankring med experter på området. 
Arbetet har därför präglats av löpande samtal med en arbets- 
och referensgrupp med stark koppling till järnvägsbransch och 
akademi, där experterna har en bred och djup kompetens kring 
relevanta aspekter av järnvägssystemet, och av kontinuerlig 
avstämning i de miljöer som står bakom och berörs av agendan.1 

Till skillnad från andra trafikslag utgör järnvägen ett slutet  
branschgemensamt produktionssystem, en gemensam  
flödesproduktionsprocess, där olika aktörer ska kunna ver-
ka i konkurrens och samverkan. Detta ställer stora krav på 
systemutformning, samverkansformer och informations-
system. Järnvägsbranschen har inte heller den industriel-
la kraft som finns på t.ex. vägområdet, vilket bör medföra 
andra förutsättningar för forsknings- och innovationssats-
ningar, med större krav på ett offentligt åtagande. 

Vi ser en stor potential för det svenska järnvägssystemet under 
de närmaste årtiondena och har en vision om ett mera innovativt 
järnvägssystem. Med tillräckliga satsningar på infrastruktur, 
innovation och forskning idag, ser vi att järnvägen kommer att 
fungera som en motor för att Sverige år 2050 ska vara ett land 
där transportsystemet är fossilfritt och högteknologiskt, och 
där avstånden mellan människor, jobb och bostäder är korta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  När uttrycket ”Vi” används i denna agenda, avses vanligen den grupp som har varit närmast involverad i arbetet och som är kopplad till järnvägsbranschen.

 
 
 
 
 

 

Nedan konkretiseras hur vi ska nå dessa typer av mål, här 
formulerade som grundläggande utmaningar och behov 
– inte bara på järnvägsområdet, utan även inom transport-
systemet i stort. Om vi genom ett mera innovativt järn-
vägssystem lyckas möta dessa utmaningar kommer det att 
medföra ett flertal samhällsnyttor. Möjligheten att lyckas 
påverkas av hur vi förhåller oss till de trender och utveck-
lingslinjer som präglar transport- och järnvägssystemet.

För att nå framgång krävs kraftfulla forsknings- och inno- 
vationssatsningar med sikte på infrastruktur, tekniska system 
och transportsystemet som helhet. Forsknings- och innovations-
satsningarna ska präglas av radikalt nytänkande, vara framtids-
inriktade och behovsstyrda samt utnyttja erfarenheter från andra 
branscher och länder. Med ökade och koordinerade innova-
tions- och forskningssatsningar skapas möjligheter att bygga 
upp och vidmakthålla kritiska forskningsmassor, generera ny 
kunskap och säkra kompetensförsörjningen på järnvägsområdet.
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Bild: Transportsystemets stora utmaningar kräver  
forsknings- och innovationssatsningar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De övergripande forsknings- och innovationsbehoven beskrivs 
nedan, i mera konkreta forsknings- och innovationsområden. 

FOI-BEHOV KOPPLAT TILL  
INFRASTRUKTURFRÅGOR

 » Efterfrågeanalyser vid utbyggnad av kapacitet

 » FoI som understödjer effektivt underhåll av infrastruk-
tur och fordon, kartläggning av infrastrukturens status 
och livslängd, samt analyser av anläggningens/nätets 
funktionalitet och av störningars orsak och spridning

 » Analyser och uppföljningar av järnvägens kostnader,  
inklusive benchmarking

 » Ökade insatser kring FoI om upphandling – ökad in-
tegration mellan juridik, teknik och ekonomi

 » Ökad kunskap om elförsörjning, inklusive effektbehov 
och energieffektivitet, i det framtida järnvägssystemet

 » FoI kring samverkan fordon – bana 

 » Ökade insatser kring FoI om nyanläggning  
– kopplat till planering, ekonomi, byggande och teknik

 » FoI kring utveckling av samverkan, kring t.ex. 
kapacitet, inom järnvägsbranschen

 » Ökade insatser kring utveckling och användning av system 
som kopplar till infrastruktur, t.ex. system för ökad redun-
dans och resiliens (förmåga till återhämtning vid störning)
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FOI-BEHOV KOPPLAT TILL TEKNISKA SYSTEM

 » FoI kring de möjligheter som digitaliseringen skapar  
– t.ex. i form av prediktivt underhåll, fordonsbaserad data-
fångst, virtuell homologering och utveckling  
av nya applikationer och bättre system för realtids- 
information

 » FoI kring de utmaningar som teknikutvecklingen  
medför, kopplat till exempelvis säkerhet och integritet

 » FoI kring införandet av tekniska system  
– t.ex. i gränssnittet människa - teknik

 » FoI kring utveckling av nya metoder för planering  
och uppföljning av tågtrafik, inklusive ökad 
automatisering



FOI-BEHOV SOM KOPPLAR TILL ETT EFFEKTIVT  
TRANSPORTSYSTEM

 » FoI kring effektiva flöden och bytespunkter

 » FoI kring marknadens funktionssätt i bred  
bemärkelse – avseende t.ex. organisation,  
styrning, effektivitet och finansiering

 » Ökad kunskap om de faktorer som påverkar  
trafikslagsval för passagerare och godsköpare

 » Utvecklade samhällsekonomiska modeller  
och prognoser

 » Fler uppföljningar och efterhandsanalyser, t.ex.  
för att få mer kunskap om vilka typer av under- 
hållskontrakt som fungerar bra

 » FoI kring värderingar av restid och punktlighet

 » FoI ur ett human-teknologiskt och beteende- 
vetenskapligt perspektiv, t.ex. kring resenärers  
upplevelser och säkerhetsfrågor

 

INNOVATIONS- OCH FORSKNINGSBASERADE  
KOMPETENSSATSNINGAR

 » Kunskap om äldre system behöver ersättas 
med kunskap om nya system, för att underlät-
ta en mera effektiv och modern verksamhet

 » Samlade, långsiktiga satsningar på forsknings- 
miljöer behövs för att säkerställa att uppbyggd  
kompetens tas till vara och kommer branschen  
till fortsatt nytta

 » Kompetenssatsningen behöver ta sikte på  
branschens och samhällets kort- och lång- 
siktiga behov

 » Ökad kunskap är nödvändig för att säkerställa  
upphandling som kan tillgodogöra sig modern  
teknik och framtida system

 » Konkreta behov av fler signaltekniker och lokförare 

De innovations- och forskningsbehov som lyfts fram i denna 
agenda kan tillgodoses genom såväl förstärkning av befintliga 
forskningsprogram som inrättande av nya forskningsprogram 
i de fall befintliga initiativ är otillräckliga. Avseende det första 
alternativet ser vi till exempel positivt på en utveckling av forsk-
ningen inom ramen för Shift2Rail, inklusive en breddning av den 
svenska delen av detta järnvägsprogram.  

Samtidigt ser vi att utmaningarna är så pass omfattande att det 
finns skäl att överväga ett strategiskt innovationsprogram för 
järnvägsspecifik forskning samtidigt som trafikslagsövergripande 
forskning av stor relevans för järnvägen bör stärkas. Programmet 
bör ta sin utgångspunkt i denna forsknings- och innovationsagenda 
– lämpliga avgränsningar och prioriteringar bör diskuteras vidare 
med lämpliga finansiärer och samverkanspartners. Med utgångs-
punkt från det strategiska innovationsprogrammet kan ett arbete 
för att åstadkomma öppna forskningsutlysningar och ett fokuserat 
arbete för kompetensutveckling påbörjas. 
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INLEDNING 
 

Järnvägen är en viktig resurs för Sverige. Persontrafik- 
en via järnvägsnätet har stadigt ökat sedan 1990-talet, 
konkurrensen har ökat och järnvägen ses som ett konkur-

renskraftigt och hållbart trafikslag för godstransporter. Järnvägen 
har dock brottats med utmaningar, kring exempelvis kapaci-
tetsutnyttjande, punktlighet, robusthet, efter-satt underhåll och 
bristande kontroll av anläggningens funktionalitet. Vi ser med 
jämna mellanrum rapportering i media om stora störningar, 
tekniska haverier och tåg som inte kommer i tid. Det finns en stor 
enighet om att dessa problem måste lösas och branschen gör där-
för tydliga försök att samordna sig för att hantera utmaningarna.
 
De finansiella satsningarna på järnvägsområdet är omfattan-
de. För att dessa satsningar ska ge så bra effekt som möjligt 
behövs forskning och innovationer som medför en mera effektiv 
hantering av befintlig infrastruktur, för att öka kapacitetsut-
nyttjandet, förbättra punktligheten och göra systemet mer 
robust. Ny kunskap och nya innovationer, inom exempelvis 
konstruktion, byggande, drift, underhåll, ekonomi, planering, 
reglering och organisation, är också avgörande för att säkra en 
framtidssäker och effektiv anläggning av ny infrastruktur. 
 
Det finns således stora behov av ökade och koordinerade innova-
tions- och forskningssatsningar som skapar möjligheter att bygga 
upp och vidmakthålla kritiska forskningsmassor, generera ny 
kunskap och säkra kompetensförsörjningen på järnvägsområdet. 

BAKGRUND
Det transportsystem vi ser idag, i form av järnväg, modern  
sjöfart, väg och flyg, har medfört en rörlighet för människor  
och varor som var omöjlig att föreställa sig för 1800-tals- 
människan. Arbetsmarknaderna expanderar ständigt, såväl  
lokalt och regionalt som globalt.

Trots de enorma framsteg som redan har gjorts ser vi idag en 
utveckling som kommer att förändra samhället i en likartad 
omfattning. Snabbt framväxande trender, såsom digitalisering, 
elektrifiering och urbanisering, samt ett allt större fokus på 
transporternas effekter på miljö och klimat, förväntas revolu-
tionera sättet vi transporterar oss på och därmed omforma vårt 
gemensamma transportsystem. En högst sannolik utveckling är 
att transporter i allt högre utsträckning kommer att ”tjänstefie-
ras”, med ett engelskt uttryck går vi mot ”Mobility as a service”.  

2  I den infrastrukturproposition som presenterades hösten 2016 föreslås denna summa öka till 125 miljarder kronor för perioden 2018 – 

2029, vilket då har styrt Trafikverkets förslag till vidmakthållande av järnvägen för samma summa i förslaget till ny nationell plan.

Samtidigt med den av digitaliseringen påskyndade tjänsteut-
vecklingen ökar kraven på en framtidssäker infrastruktur. Med 
ett transportsystem som präglas av hög innovation i såväl 
utvecklingen av nya tjänster som i hanteringen av infrastruktur 
får hushåll och företag sina behov av t.ex. mobilitet, säkerhet 
och minskad miljöpåverkan tillgodosedda. Detta kommer i sin 
tur att stärka Sveriges samlade konkurrensförmåga på en alltmer 
global marknad. Här är svensk järnvägsindustri ett typexempel 
– då den under mer än hundra år har präglats av utveckling av 
spårfordon, fordonskomponenter, driv- och styrsystem, samt 
signal- och trafikledningssystem i världsklass, men under senare 
år kraftigt har förändrat sitt fokus från traditionell tillverk-
ning till mer av systemutveckling och tjänsteverksamhet. 
 

I gällande nationell plan för transportsystemet 2014–2025 redo-
visas stora satsningar på järnvägsområdet, i form av såväl nya in-
frastruktursatsningar som drift, underhåll och reinvesteringar. Av 
den totala omfattningen på 522 miljarder kronor satsas över 271 
miljarder kronor på järnvägen (125 miljarder till drift, underhåll 
och reinvesteringar2 och ca 146 miljarder till nyinvesteringar). 
I regeringens infrastrukturproposition 2016 och det åtföljande 
förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 
märks t.ex. målsättningen att bygga nya stambanor för högre has-
tigheter, inklusive åtgärder som förbättrar transportsystemen och 
främjar bostadsbyggande i de tre storstadsregionerna. Den totala 
satsningen på järnvägen föreslås uppgå till 271 miljarder kronor. 
 
Järnvägen har vissa betydelsefulla särdrag då den utgör ett 
slutet branschgemensamt produktionssystem, en gemensam 
flödesproduktionsprocess, där olika aktörer ska kunna verka i 
konkurrens och samverkan. Utvecklingen av infrastrukturen är 
inte heller enbart marknadsstyrd – på järnvägsområdet har de 
anslag och finansiella ramar som riktas till infrastrukturen på 
kort och lång sikt en avgörande betydelse, där transport- och 
näringspolitiska bedömningar spelar en mycket viktig roll. 
En stor utmaning är att tillämpa såväl det samhällsekono-
miska som det företagsekonomiska perspektivet i samband 
med anläggning av infrastruktur. Det konstateras också i 
infrastrukturpropositionen att de nya system som byggs upp 
behöver vara flexibla och kunna anpassas med teknik,t.ex. 
digitalisering, så att man inte bygger in tekniska system som 
är mycket kostsamma att byta ut när de blir omoderna.
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SYFTE 
I denna strategiska forsknings- och innovationsagenda identifie-
ras de satsningar på innovation och forskning som på bästa sätt 
kan medverka till att (1) stärka det svenska järnvägssystemets 
funktion, samhälls- och kundnytta, (2) skapa förutsättningar för 
att planerade unikt stora investeringar och satsningar på svensk 
järnväg ger största möjliga system- och samhällsnytta och 
effektivt bidrar till att de transportpolitiska målen nås, och (3) 
utveckla svensk järnvägskompetens och järnvägssektor, såväl 
tekniskt som operativt, med ambitionen att skapa en svensk 
företagsverksamhet i världsklass.  

UPPLÄGG
Vid framtagandet av agendan har en nulägesanalys i bred 
bemärkelse genomförts, där relevant dokumentation beak-
tats. Det har därtill setts som avgörande att ha en omfattan-
de dialog och förankring med experter på området och med 
de företag, myndigheter och övriga organisationer som står 
bakom och berörs av agendan. Arbetet har därför präglats 
av löpande samtal med en arbets- och referensgrupp med 
stark koppling till järnvägsbransch och akademi, där ex-
perterna har en bred och djup kompetens kring relevanta 
aspekter av järnvägssystemet, och av kontinuerlig avstäm-
ning i de miljöer som står bakom och berörs av agendan. 

...med ambitionen att 
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VISION OCH MÅL  
FÖR ÖKAD INNOVATION 
INOM JÄRNVÄGSOMRÅDET 

Agendan har som utgångspunkt att järnvägen är starkt 
kopplad till samhället i övrigt. Denna utgångspunkt 
är i hög grad accepterad och tillämpad i politis-

ka sammanhang, och har så varit under såväl nu sittande 
regering som tidigare regeringar. Järnvägsfrågan har på 
motsvarande sätt varit framträdande även i ett europeiskt 
perspektiv, vilket också lyfts fram senare i denna agenda.
 
Utgångspunkten är att en ökad satsning på järnvägen bidrar till 
att uppnå näringspolitiska mål som ökad tillväxt och syssel-
sättning samt transportpolitiska mål som begränsad klimat-
påverkan, ett fossilbränsleoberoende transportsystem och en 
grundläggande tillgänglighet för alla som präglas av god kvalitet, 
användbarhet och bidrar till utveckling i hela landet. Om vi 
lyckas hantera de utmaningar som beskrivs ovan, avseende 
såväl befintlig som ny infrastruktur, är vi således bättre rus-
tade att möta globala och nationella samhällsutmaningar. 

Regeringen lyfter i infrastrukturpropositionen fram ett antal 
prioriterade samhällsutmaningar, vilka beskrivs nedan, där 
transport- och järnvägssystemet spelar en stor roll. Utmaningarna 
är såväl nationella som globala, och Sverige kan fungera som ett 
föregångsland. 

OMSTÄLLNING TILL ETT AV VÄRLDENS FÖRSTA  
FOSSILFRIA VÄLFÄRDSLÄNDER
Transportsektorn är den sektor som bidrar mest till klimatföränd-
ringarna, dvs. dominerar de svenska utsläppen av växthusgaser. 
Ett ökat fokus behövs för att effektivisera och optimera transpor-
ter och användning av existerande infrastruktur i arbetet för ett 
fossilfritt Sverige. Regeringen uttalar att långväga godstransporter 
ska flyttas från lastbil till tåg och sjöfart och att tåget ska vara 
snabbare än bilen och billigare än flyget. Man konstaterar också 
att förbättrade metoder kan bidra till en energieffektivare infra-
strukturhållning vid såväl drift och underhåll som byggande.3 

INVESTERINGAR FÖR ETT ÖKAT 
BOSTADSBYGGANDE
I infrastrukturpropositionen anges det att en samordnad politik 
för investeringar i infrastruktur och bostäder förbättrar möj-
ligheterna för människor att leva i hela landet, men också att 
pendla och flytta dit jobben finns. I de satsningar på nya bostäder 
som genomförs är det enligt regeringen viktigt att undersöka 
kopplingen mellan bostäder och transportinfrastruktur, dvs. 
förutsättningarna för att t.ex. anlägga ett stationsläge vid en 
befintlig järnväg eller att förlänga en befintlig väg och kring 
denna genomföra större bostadsexploatering. Utnyttjandet av ny 
teknik för att minska buller är här en av många viktiga aspekter.
 

3  Redan idag pågår en sådan effektivisering genom t.ex. byte av belysning, mer energieffektiva me-

toder för spårväxelvärme och effektiviseringar i elanvändningen för tågdrift.

4  Sverigeförhandlingen.se, pressmeddelande från 30 juni 2017.

Transportsystemets betydelse för staden är stor. Det finns möj-
ligheter att främja mera levande och hälsosamma städer med 
utbyggnad av spårbunden infrastruktur, där människor vill bo, 
och regeringen lyfter fram 2013 års Stockholmsförhandling som 
ett lyckat exempel – där resultatet var etablering av fyra nya 
tunnelbanesträckningar och byggnation av 78 000 nya bostäder. 
Enligt ett pressmeddelande från Sverigeförhandlingen visar en 
reviderad prognos att nära 300 000 bostäder kommer att byggas i 
samband med anläggningen av ny infrastruktur.4 

FÖRBÄTTRA FÖRUTSÄTTNINGARNA  
FÖR NÄRINGSLIVET
Väl fungerande transporttjänster med tåg bidrar till att uppnå 
politiska mål om hög sysselsättning och en ökad andel kvalifi-
cerad industriproduktion. Regeringen vill, som tidigare nämnts, 
att järnvägens roll ökar genom att en större andel av de långväga 
godstransporterna sker via järnväg och sjöfart än idag. Detta 
ställer krav på att tillräcklig infrastrukturkapacitet kan levere-
ras för att medge efterfrågade transportlösningar av tillräcklig 
omfattning och kvalitet. 

FÖRSTÄRKA SYSSELSÄTTNINGEN I HELA LANDET
Utvecklingen av väl sammanbundna och större funktionella 
regioner, med förbättrad tillgänglighet och ökade pendlingsmöj-
ligheter, kan ske inom en region (regionintegrering), eller genom 
regionförstoring. Infrastruktur knyter ihop landet genom att ge 
en grundläggande tillgänglighet. Då förutsättningarna ser olika ut 
i olika delar av landet krävs ett trafikslagsövergripande synsätt. 
Det ska således kunna finnas olika slags infrastruktur i olika de-
lar av landet, där en viktig utmaning är att skapa förutsättningar 
för att flöden av människor och gods fungerar effektivt, t.ex.  
vid bytespunkter.
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TA HÖJD FÖR OCH UTNYTTJA  
DIGITALISERINGENS EFFETER  
OCH MÖJLIGHETER
Transportlösningarna kommer i allt högre grad att tjänstefieras, 
med vilket avses att fokus ändras från själva transporten till att 
erbjuda en skräddarsydd mobilitetslösning för en person eller en 
vara, istället för, eller som ett komplement till, att köpa eller äga 
egna transportmedel. Det är främst nya lösningar med smarta te-
lefoner, nya applikationer och bättre realtidsinformation som gör 
det möjligt. Digitaliseringen kommer också att medföra andra 
möjligheter till mera effektiva och komfortabla transporter, på 
järnvägsområdet exempelvis i form av bättre trafikplanering och 
tågtrafikledning och bättre möjligheter att utföra underhålls- 
åtgärder med god framförhållning. 

ETT INKLUDERANDE SAMHÄLLE
Infrastrukturen kan bidra till ett mera sammanhållet samhäl-
le, där allas rätt till tillgänglighet värnas. En stor mångfald 
av resenärer med olika förutsättningar och behov, t.ex. barn, 
unga, äldre, flickor, pojkar, kvinnor och män, ställer högra 
krav på ett tillgängligt samhälle och det är viktigt att samt-
liga trafikslag och transportsystemet som helhet utvecklas 
och anpassas så att alla kan använda det. Detta fokus på 
tillgänglighet och vad det innebär har bland annat kopplingar 
till passagerarnas upplevelser av resan och säkerhetsaspek-
ter, som diskuteras i senare avsnitt av denna agenda. 

VÅR VISION 
Vi ser en stor potential för det svenska järnvägssystemet under 
de närmaste årtiondena och har en vision om ett mera innovativt 
järnvägssystem. Med tillräckliga satsningar på infrastruktur, 
innovation och forskning idag, ser vi att järnvägen kommer att 
fungera som en motor för att Sverige år 2050 ska vara ett land 
där transportsystemet är fossilfritt och högteknologiskt, och 
där avstånden mellan människor, jobb och bostäder är korta.

Sverige år 2050  
ska vara ett land där 
transportsystemet är  

fossilfritt och högteknologiskt, 
och där avstånden mellan 

människor, jobb och  
bostäder är korta”

”



NULÄGESBESKRIVNING 

Den svenska järnvägen har varit föremål för omfattande 
av- och omregleringsinsatser under snart 30 år, bl.a. i 
syfte att skapa en mer konkurrenskraftig och marknads-

anpassad järnvägssektor, men också för att hantera särskilda pro-
blem och förändrade förutsättningar i omvärlden.5 Tyngdpunkten 
i beskrivningen av järnvägssystemet ligger på traditionell järn-
väg, men framför allt de tekniska beskrivningarna och analyserna 
är i hög grad relevanta även för lokal spårbunden trafik, såsom 
spårvagn och tunnelbana. Samtidigt finns det skillnader – slitaget 
blir ett annat eftersom trafiken är mer intensiv när det handlar om 
tunnelbana eller pendeltåg i en storstadsregion. Tidsfönstret för 
underhåll är därmed också mindre. 

I mitten av 1980-talet var i praktiken hela järnvägssektorn or-
ganiserad inom dåvarande affärsverket Statens Järnvägar (SJ), 
som dessutom hade stora intressen i buss-, speditions-, färje- och 
hotellverksamhet m.m. 1988 bröts spårinfrastrukturen ut från SJ och 
bildade dåvarande Banverket. Under 1990-talet renodlades SJ till ett 
järnvägsföretag, samtidigt som marknaden gradvis öppnades upp för 
konkurrens genom upphandling (persontrafik) och direkt om kund- 
erna (godstrafik). En viktig milstolpe inträffade 1993, då den 
första upphandlingen av interregional tågtrafik genomfördes och 
gav regionala trafikhuvudmän möjlighet att bedriva tågtra-
fik. Järnvägen står för en stor andel av de länsöverskridande 
resorna i Sverige (medan lokala resor oftast sker med buss).6 
 

Bild 1. Järnvägens organisation7 

5  Textstyckena till och med bild 1 är i huvudsak ett referat från studien ”Drivkrafter för innovation i en av-

reglerad järnvägssektor” som tagits fram inom ramen för Forum för transportinnovation.

6  Trafikanalys 2012:11.

7 Bilden har använts i olika sammanhang och denna version är en bearbetning som använts av Gun-

nar Alexandersson i samband med utredningen om järnvägens organisation.

8  SJ, Green Cargo och Jernhusen är dock fortfarande statligt ägda bolag.

9 Trafikanalys, 2016:7

2001 bolagiserades och separerades stora delar av den kvar- 
varande verksamheten varvid bland andra SJ AB, Green Cargo, 
Jernhusen, Interfleet och Euromaint bildades.8 Några av dessa 
bolag är idag privatiserade, medan andra är kvar i statlig ägo. Av- 
och omregleringen har under senare år fortsatt, med successivt 
utvidgad marknadsöppning, separering och bolagisering av 
spårunderhåll och bildandet av nya trafikslagsövergripande myn-
digheter såsom Trafikverket och Transportstyrelsen. Så sent som 
i början av 2012 kom den nya kollektivtrafiklagen som innebär 
ökade möjligheter till kommersiella initiativ.  

Omregleringen och marknadsöppningen innebär att nya förutsätt-
ningar uppstår. På den omreglerade järnvägsmarknaden finns nu 
många olika aktörer som kan investera i olika delar av järnvägen 
och i forskning och utveckling; fordon, personal, infrastruktur och 
fastigheter m.m. I bild 1 framträder ett tämligen komplext järn-
vägssystem.  Det har i en del fall har visat sig vara en utmaning att 
få alla berörda aktörer att samverka i ett system och se till att det 
finns drivkrafter för förändring och förbättringar på systemnivå 
även när var och en primärt ser till sina egna delar. Dessa samord-
ningsproblem beskrivs mera ingående senare i detta dokument.

 
Järnvägsnätet, med en trafikerad banlängd av knappt 11 000 
km, är till största delen statligt ägt. Längs järnvägsnätet finns ett 
trettiotal kombiterminaler och sju större rangerbangårdar.9   
Utbyggnaden av banor med dubbelspår och flerspår (som står för 
ca 2000 av det totala antalet kilometer) fortsatte under 2015, om 
än i relativt långsam takt. I bild 2 presenteras siffror för offentliga 
investeringar i transportinfrastruktur under perioden 1996–2013.   
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Bild 2. Offentliga investeringar i transportinfrastruktur, 
1996–2013, löpande priser exkl. moms. Miljoner kr.  
(Källa: Trafikanalys 2014:17)10

ÅRTAL VÄGAR OCH  
GATOR

VARAV  
TRAFIKVERKET 

JÄRNVÄGAR LOKALTRAFIK HAMNAR FLYG- 
PLATSER

TOTALT

1996 8 631 7 164 8 603 208 326 46 17 814

1997 7 704 6 424 5 736 113 234 18 13 805

1998 9 328 7 355 6 814 286 304 19 16 751

1999 8 160 6 074 5 987 134 305 41 14 627

2000 7 703 5 116 4 377 191 408 47 12 726

2001 9 324 6 078 4 416 360 285 104 14 489

2002 11 867 8 099 5 594 124 473 124 18 182

2003 12 766 9 423 6 756 245 303 89 20 159

2004 13 168 9 692 9 620 271 354 137 23 550

2005 12 045 8 403 11 071 290 329 137 23 872

2006 13 022 8 518 10 835 182 343 107 24 489

2007 13 162 8 157 11 476 78 333 136 25 185

2008 15 425 9 671 13 443 166 359 85 29 478

2009 16 711 11 060 14 300 276 968 54 32 309

2010 15 906 10 671 15 427 234 768 21 32 356

2011 17 258 10 794 13 104 422 482 94 31 360

2012 19 260 11 689 12 218 218 427 5 32 128

2013 17 414 9 972 10 478 155 393 13 28 453

Tendensen som illustreras av bild 2 är att investeringarna på 
järnvägsområdet har ökat de senaste åren – både i absoluta 
tal och i förhållande till de nationella väginvesteringarna, ett 
mönster som också kan ses i andra västeuropeiska länder (medan 
central- och östeuropeiska länder satsar mer på vägutbyggnad).11 

De sammanlagda utgifterna för investeringar, reinvest- 
eringar och underhåll i Sveriges järnvägar uppgick till 21,5 
miljarder kronor under 2015. Under perioden 2010 – 2015 har 
vi också kunnat se att större belopp går till underhållsåtgärder12, 
vilket kan bero på att en lägre grad av investeringar under tidi-
gare år har medfört ett slags underhållsskuld. I utredningsbetän-
kandet ”Koll på anläggningen”13 förs en kvalificerad diskussion 
om begreppen underhåll, investeringar och reinvesteringar, och 
det görs också en analys av hur dessa utgifter har varierat under 
åren 1989–2014. Här framgår tydligt att spenderade medel på 
underhåll sjönk kraftigt under 1990-talet, medan reinvestering-
arna minskade efter 1994, och att det under 2000-talet har skett 
kraftiga ökningar av de sammantaget spenderade medlen.14 

10  Investeringsdata i denna form finns t.o.m. 2013 hos Trafikanalys. Däremot finns en uppdelning av utgifterna för inves-

teringar (investeringar, reinvesteringar, underhåll) t.o.m. 2015, uppgifter som även används i denna agenda.

11 Trafikanalys, 2014:17. De väginvesteringar som inte har gjorts av Trafikverket har istället gjorts av kommuner, lands-

ting och kommunalförbund. Investeringar i järnvägssystemet har gjorts av Trafikverket och Botniabanan.

12 Trafikanalys: Bantrafik 2016

13 SOU 2015:42

14 Bilden av en lägre offentlig investeringsgrad i transportinfrastruktur kring millennieskiftet, jämfört med idag, står 

sig även vid en beräkning av andelen investeringar i förhållande till BNP (Trafikanalys 2014:17).

15 I ”Koll på anläggningen” gjordes en analys med syftet att kontrollera om ökningen av spenderade medel på järnvägen har påverkats av even-

tuella förändringar i järnvägsnätets storlek. Resultatet av analysen visade att utgifterna i kr/m hade ökat till en nivå som 2014 var tre gånger hö-

gre än år 2000. Det konstaterades dock att detta var ett grovt genomsnitt som inte säger något om hur pengarna har fördelats över nätet.

 
 

Bilden av en lägre offentlig investeringsgrad i transportinfra-
struktur kring millennieskiftet, jämfört med idag, står sig  
även vid en beräkning av andelen investeringar i förhållande  
till BNP. 

Samtidigt kan det konstateras att järnvägssystemet kostar mer 
idag än för 20–30 år sedan. Kostnadsökningarna medför svårig-
heter att påvisa att satsningar är samhällsekonomiskt effektiva, 
vilket är högst relevant vid nyanläggning av infrastruktur, men 
även underhållskostnaderna ökar alltså stadigt. Vår bedömning är 
att det finns utrymme för ökad forskning kring relationen mellan 
investeringar och kostnader15 och att ökade insatser när det gäller 
analyser och uppföljningar av järnvägens kostnader, till exempel 
i samband med större infrastrukturprojekt, kan underlätta arbetet 
för att öka kostnadseffektiviteten och produktiviteten i sektorn. 
Ytterst handlar ju valet av åtgärder och investeringar om att välja 
det som är bättre och mindre kostsamt snarare än alternativen, 
och det perspektivet behöver också sätta sin prägel på forsk-
nings- och innovationsinsatserna.   



Trafiken längs järnvägsnätet brukar delas in i person- respektive 
godstransporter. Under 2015 rullade tågen i sammanlagt 153 mil-
joner kilometer. Antalet tågkilometer har mellan 2010 och 2015 
ökat med nio procent, men det är som framgår av bild 3 nedan en 
följd av ökningen av persontransporter. Sedan 1990 har person-
tågen aldrig framförts lika långt som 2015, och godstågen aldrig 
lika kort som 2015. Den successiva marknadsöppningen under 
1990-talet har sannolikt ett samband med den ökande mäng-
den persontrafik via tåg. Urbaniseringen i Sverige har förstärkt 
efterfrågan på arbetspendling och länsöverskridande tågtrafik.  

Bild 3. Järnvägens trafik i Sverige 1990 – 2016  
(Trafikanalys: Bantrafik 2016) 

I en jämförelse med övriga nordiska länder16 kan det konsta-
teras att Sverige har betydligt mer godstransportarbete via 
järnväg – omfattningen är till och med större än i Finland, 
Norge och Danmark tillsammans. Detta är delvis en följd av 
omfattande transporter på Malmbanan17 (se bild 4  för andelen 
malmtransporter av de totala godstransporterna via järnväg). 
När det gäller persontransporter är Sverige och Danmark 
däremot på en likartad nivå beträffande antalet tågresor, även 
om Sverige i kraft av sin storlek ligger betydligt högre vad 
gäller antalet personkilometer. Sett till antal resor per invånare 
ligger Danmark i topp med 37 resor per invånare under 2014, 
att jämföra med 21, 14 och 12 i Sverige, Norge och Finland. 

 
 
 
 
 
 
16 Uppgifterna i avsnittet kommer från Trafikanalys: Bantrafik 2016

17 Med Malmbanan avses järnvägen mellan Luleå och Narvik.

18 Uppgifterna kommer från Trafikanalys. För en omfattande nulägesanalys av godstransportmarknaden i Sverige, se t.ex. Trafikanalys 2016:7.

Ett annat sätt att betrakta utvecklingen på persontransport- och 
godstransportmarknaderna är att jämföra utvecklingen för de  
olika trafikslagen. När det gäller persontransporter var det först 
under senare delen av 1990-talet, när de första nya järnvägs- 
etapperna började bli klara, som det blev en viss konkurrens 
mellan trafikslagen beträffande persontransporter. Det är dock 
tydligt att vägtrafiken har en fortsatt dominerande position. 

 
 
 
 

 
När det gäller godstransporter finns en tydligare konkurrens 
mellan trafikslagen.18 Även här dominerar vägtransporter (drygt 
41 miljarder tonkm, 2015), men  godstransporter via både 
järnväg (drygt 20 miljarder, 2015) och sjöfart (ca 36 miljarder, 
2014) har också en viktig roll. Marknaden för godstranspor-
ter är dessutom känslig för konjunktursvängningar – en tyd-
lig nedgång skedde 2009 och drabbade samtliga trafikslag, i 
synnerhet väg och sjöfart men även järnvägen (se bild 4).

Figur 3.1: Järnvägens trafik 1990–2016.
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Bild 4. Godstransportarbete på järnväg 1997 – 2016  
(källa: Trafikanalys: Bantrafik 2016)

De mera fördjupade analyser som har gjorts av konkurren-
sen inom gods- och persontransportmarknaderna bekräftar i 
princip den förenklade bild som framträder ovan. I en under-
lagsrapport19 till utredningen om järnvägens organisation (SOU 
2015:110) konstateras till exempel att det är ca 20 år sedan 
marknaden för godstransporter på järnväg avreglerades, att den 
statligt ägda forne monopolisten Green Cargo fortfarande har 
en dominerande position, men att ett dussintal järnvägsföretag 
ändå har lyckats ta sig in på marknaden och kontinuerligt ta 
marknadsandelar. Det bedöms i underlagsrapporten råda en i 
stort sett fungerande konkurrens, även om det kvarstår en del 
hinder som begränsar marknadens funktionssätt20 Något som 
påverkar godstransportmarknaderna är att (aktörerna inom) de 
olika trafikslagen agerar som konkurrenter samtidigt som det 
är nödvändigt att de samverkar och kompletterar varandra. 

När det gäller långväga persontransporter på järnväg har mark-
naden varit öppen för konkurrens sedan 201021, men det var inte 
förrän MTR Express i mars 2015 började agera som operatör på 
sträckan Stockholm – Göteborg som ett reellt konkurrenstryck 
kunde börja skönjas på detta marknadssegment. Studier vid 
CTS22 har visat att SJ, som har haft en dominerande position, 
sedan MTR:s inträde och fram till juni 2016 har sänkt sina priser 
med i genomsnitt 12,8 procent. 

19 Vierth & Landergren, 2015.

20 Det kan också noteras att den totala volymen på godstransportmarknaden inte har ökat.

21  Här avses alltså fjärrtrafik – marknadsöppningen på regional trafik genomfördes tidigare.

22  Vigren, CTS working paper 2016:18 (CTS = Centrum för transportstudier).

23  Marknadsöppning genom en upphandlingsmodell har förutom i Sverige även kommit långt i Storbritannien och Tyskland. För en intressant analys av markna-

dens funktionssätt i dessa länder, samt i Frankrike, se rapporten Liberalisation of passenger rail services, vid Cerre (Centre on Regulation in Europe), 6 december 2016.

24  Rent volymmässigt är det förstås möjligt att frakta mer gods via godståg i jämförelse med en lastbil, sam-

tidigt som det senare alternativet är förenat med en stor flexibilitet och tillgänglighet.

25  Se t.ex. Trafikverkets ”Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 – 2029” (2015:180).

26  För mera detaljerad information om detta se t.ex. Konkurrens på och om marknaden för persontrafik med tåg, VTI-notat 9-2017, Nilsson, J-E

 
Järnvägsmarknaden präglas sammanfattningsvis av successiv 
marknadsöppning, vilket har gett vissa effekter på konkurrens 
och marknadsdynamik, även om järnvägens andel av det totala 
transportarbetet håller sig tämligen stabil över tid.23 Det sist-
nämnda är kanske särskilt intressant på godsområdet, eftersom 
järnvägen utöver en del konkurrensfördelar24 gentemot vägtrafi-
ken frekvent har lyfts fram som ett sätt att bidra till omställning-
en till ett fossilfritt transportsystem.25 Även de offentliga sats-
ningar som nu har aviserats för järnvägssystemet, inklusive den 
planerade utbyggnaden av höghastighetsbanor, har presenterats 
med dessa argument. Det är tydligt att det krävs fortsatta analyser 
av de faktorer som får människor och företag att välja ett trafik-
slag (som järnvägen) framför ett annat, för att understödja den 
politiskt fastställda inriktningen. Det läggs idag dessutom relativt 
liten vikt vid uppföljningar och efterhandsanalyser när det gäller 
marknadens funktionssätt, vilket gör det svårare att dra slutsatser 
om vad som har fungerat mer eller mindre bra. Att kontinuerligt 
följa utvecklingen av kostnader och intäkter skulle till exem-
pel kunna ge värdefull information om vilka typer av kontrakt 
mellan beställare och utförare som fungerar bättre än andra.26 

Kombi – semi-trailers och andra vägfordon
Kombi – containrar och växelflak
Vagnlastgods
Malm på malmbanan

Figur 4.3: Godstransportarbete med järnväg, fördelat på transporttyp 1997–2016.
Anm: Före 2009 ingår inte transit från Norge till Norge i statistiken. Detta medför att utrikes transportarbete före 2009 inte är jämförbart med senare år.
Före 2002 inkluderar uppgifterna tonkilometer av tomma privatvagnar.
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JÄRNVÄGSOMRÅDETS  
TILLVÄXTPOTENTIAL,  
INKLUSIVE HINDER  
OCH MÖJLIGHETER  
FÖR UTVECKLING 

Långsiktighet kring investeringar, forskning och innovation 
skapar verktyg för att möta de stora samhällsutmaningarna 

Vi konstaterade ovan att det är nödvändigt med forskning 
och innovationer som medför en mera effektiv hantering 
av befintlig infrastruktur, för att lösa problemen med 

bristande kapacitetsutnyttjande, punktlighet och robusthet. Det 
är också väsentligt att Sverige främjar ny kunskap och nya inno-
vationer, inom exempelvis fordons- och signalteknik, ekonomi, 
reglering och organisation, för att framtidssäkra en effektiv an- 
läggning av ny infrastruktur. 

Det är avgörande att de investeringar i ny infrastruktur och nya 
system som genomförs är långsiktigt hållbara och ses som en del 
av ett framtida transportsystem, snarare än en utbyggnad av går-
dagens infrastruktur och system. Investeringarna behöver dessut-
om, för att främja största möjliga samhällsnytta, vara effekt- 
iva och baseras på aktuell kunskap om transportsystemet och 
dess olika aspekter. En framgångsfaktor handlar till exempel om 
att järnvägen ska kunna dra nytta av de möjligheter som digital- 
iseringen erbjuder och en annan om att utveckla ett intermodalt 
transportsystem där olika trafikslag på ett effektivt sätt komp- 
letterar varandra. Det handlar också om att öka beställarkompe-
tensen så att Trafikverket kan styra leverantörer av infrastruktur 
mot mer tillförlitliga, mer underhållsmässiga och mer kostnads- 
effektiva investeringar. 

Mot denna bakgrund är det önskvärt att det byggs upp och vid-
makthålls kritiska kunskapsmassor och starka innovativa miljöer 
för forskning och innovation på järnvägsområdet, där samverkan 
och kompetens är viktiga ingredienser. Det finns idag enskilda 
forskningsmiljöer, men bedömningen är att omfattningen är för 
liten, givet de kunskapsbehov som finns. Det finns stora behov av  
att finansiera uppbyggnad och utveckling av tvärvetenskapliga 
forskningsmiljöer inom hela järnvägssystemet – från infrastruk-
tur- och teknikorienterade områden som banteknik, signalsystem 
och elförsörjning till systemorienterad forskning med koppling 
till exempelvis finansiering, marknad, reglering och trafikplane-
ring. Det är av stor vikt att forskningssatsningarna kännetecknas 
av samverkan och att kopplingen mellan forskningsutförare och 
beställare/mottagare kan stärkas, så att forskningsresultat och 
kompetens kan komma till så mycket praktisk nytta som möjligt. 
Vid den hearing som anordnades med anledning av framtagandet 
av denna agenda lyftes också behovet av demonstrationsprojekt.

27  I utredningen ”En annan tågordning – bortom järnvägsknuten” (SOU 2015:110, s. 80ff) förs ett resonemang om digitaliseringens innovationspotenti-

al. Tydligt är att digitaliseringen kan effektivisera processer och bidra till bättre produkter, men för en omvälvande effekt krävs att digitaliseringen också leder till 

helt nya produkter eller öppnar upp för många fler användare. Tillförlitligheten i digitala system är naturligtvis också en viktig aspekt för innovationskraften.

28  ”Drivkrafter för innovation i en avreglerad järnvägssektor”

29  Behovet av samordning är extra stort inom järnvägsområdet, eftersom järnvägen som tidigare nämnts utgör ett slutet produktions- 

system som kräver en hög grad av samverkan (samtidigt som det ska finnas utrymme för konkurrens).

30  Ett exempel är Järnvägsbranschens Samverkansforum (JBS), som initierades 2016 och består av alla delar av järnvägsbranschen – infrastrukturhållare, trans-

portörer, fordonstillverkare, fastighetsförvaltare och underhållsentreprenörer. Inom ramen för JBS fokuserar man på ett antal redan pågående initiativ för att förbätt-

ra punktlighet, robusthet och kapacitetsutnyttjande i järnvägssystemet, samtidigt som man har ambitionen att utveckla samarbetet även på andra områden.

 
TRENDER OCH STRUKTURELLA UTMANINGAR
Möjligheten att skapa ett mera innovativt järnvägssystem och 
därmed samhällsnytta, påverkas av hur vi förhåller oss till 
de trender och utvecklingslinjer som påverkar transport- och 
järnvägssystemet. Trender som digitalisering, automatisering 
och elektrifiering kan bidra till en kraftfull modernisering av 
systemen, men det bygger på att vi bygger upp ny kunskap 
som vi sedan förmår dra nytta av på bästa sätt.27 Vi kan också 
konstatera att det inte minst på järnvägsområdet är tydligt att 
Sverige i många stycken går från en tillverkande nation till 
en upphandlande nation, med leverantörer som många gånger 
konkurrerar på en global marknad. Inom Sverige pågår en tydlig 
urbanisering, som skapar utmaningar när det gäller att främja en 
attraktiv stadsmiljö med minskad trängsel och minskad mil-
jöåverkan, men som även innebär att säkerställa tillgänglighet 
och mobilitet för de som befinner sig utanför stadskärnorna.

Forum för transportinnovation har tagit fram en studie med 
fokus på strukturella utmaningar och drivkrafter för innovation 
i en avreglerad järnvägssektor.28 I studien läggs ett ganska stort 
fokus på påverkansfaktorer som är kopplade till politik/reglering 
och marknad/konkurrens. Här konstateras att den övergripan-
de samordning som till och med 1980-talet fanns inom SJ nu 
behöver ersättas med tydliga spelregler, roller och tillämpning 
i branschen, t.ex. avseende ansvar, befogenheter, styrmedel och 
incitament. Idag finns en insikt om dessa behov29 och en vilja till 
samarbete mellan aktörerna för att hitta lösningar som tar tillvara 
sektorns fortsatta potential för utveckling.30 I en del fall kan 
marknadens aktörer klara detta själva, medan det i en del fall kan 
behövas justeringar i regelverket – på svensk nivå eller EU-nivå. 



Nyligen presenterades en konsultrapport om effektivare 
fordonsförvaltning.31 Här drivs tesen att en viktig orsak till att 
det svenska järnvägssystemet är ”stressat” är att fordonen inte 
förvaltas effektivt, vilket till stor del beror på en uppsplittrad 
ansvarsfördelning mellan fordonsägare, trafikhuvudmän, tågope-
ratörer och underhållsföretag. Trafikerings- och underhållsavtal 
har kort löptid och följs sällan upp i tillräcklig omfattning.

Det konstateras också i Forums studie att det kan finnas behov av 
utvecklade spelregler. Osäkerhet kring regelverket kan med-
föra att marknadsaktörerna upplever ökade risker, vilket i sin 
tur medför kostnadspåslag som kan bidra till minskad konkur-
rens och risk för uteblivna investeringar (som om de gjordes 
skulle ha kunnat öka järnvägens effektivitet och konkurrens-
kraft). Som tidigare nämndes är frågeställningar relaterade till 
järnvägens kostnader ett område som skulle kunna utvecklas 
väsentligt ur ett forsknings- och innovationsperspektiv.

Ett annat exempel på osäkerhet och ökad risk, som nämns i 
studien, är att olika tidsperspektiv styr i olika delar av järnvägs-
systemet. För att aktörer på en öppen järnvägsmarknad ska ha 
incitament till långsiktighet och långsiktiga investeringar i t.ex. 
personal och fordon behöver man ha bättre förutsättningar för en 
mer gemensam planeringshorisont. Vissa investeringar görs med 
en mycket lång planeringshorisont, till exempel fastighetsinves-
teringar och inköp av fordon (30 år eller längre). Trafikavtal med 
tågoperatörer upphandlas på t.ex. sjuårsavtal och underhållsfö-
retag på kortare tid, samtidigt som kapaciteten tilldelas på ett år. 
De stora skillnaderna gör att det finns risk att investeringarna 
kommer i otakt vilket riskerar att påverka kapaciteten negativt 
genom uteblivna eller försenade investeringar. Även om det 
kan te sig orealistiskt att helt sammanjämka dessa mycket olika 
planeringshorisonter är det angeläget att studera i vilken utsträck-
ning dessa olika perspektiv skulle kunna föras närmare varandra.  
 
 
 

31  Effektivare fordonsförvaltning i Sverige. SNC Lavalin Sverige.

32  Kring t.ex. tekniska krav, virtuell homologering (som utvecklas i senare avsnitt) och underliggande säkerhetskrav.

Det skulle innebära en ökad förutsägbarhet och minskad risk för 
de aktörer som gör offentligt och/eller kommersiellt finans- 
ierade investeringar.

UTMANINGAR INNEBÄR MÖJLIGHETER
Medan bristen på tydliga spelregler och gemensamma mål 
kan ha en negativ inverkan på incitament till innovationer och 
investeringar i det svenska järnvägssystemet, finns samtidigt 
en stor potential i sektorns specialisering och marknadsöpp-
ningens ökade möjligheter till inträde av företag med nya idéer. 
Konkurrensutsättning har lett till uppdelningar av värdekedjan, 
fler affärsmöjligheter och mer fokus på affärsutveckling och 
upphandling. Tydliga spelregler32 ökar förutsättningarna för 
att kunna investera såväl i infrastruktur som i t.ex. fordon. 
 
Förbättrade förutsättningar för innovationer och nya affärs- 
modeller och kontraktsformer kan också leda till öka-
de intäkter och minskade kostnader, både för de offentliga 
myndigheter som upphandlar järnvägstrafik, men ock-
så för de företag som verkar i sektorn. Det senare är inte 
minst viktigt i en sektor där många företag – och branschen 
som helhet – sedan länge brottas med låg lönsamhet. 
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VÄGVALSFRÅGOR MED INNOVATIONSPOTENTIAL
I utredningen ”En annan tågordning – bortom järnvägsknuten”33 
diskuteras vägvalsfrågor på järnvägsområdet, med rubrikerna 
järnvägens roll och användning i transportsystemet, modellen 
för marknadstillträde, medfinansiering och relaterade princi-
per, samt det offentliga åtagandet och de statligt ägda bola-
gens roll. Vi konstaterar att de principfrågor som diskuteras 
rör stora samhälleliga och ekonomiska värden och i många 
avseenden behöver ytterligare belysning och att det finns en 
innovationspotential. Ett konkret exempel rör modeller för 
marknadstillträde. Utredaren bedömde att de planerade hög-
hastighetsbanorna kommer att innebära en så stor förändring 
i förutsättningarna för järnvägstrafiken jämfört med idag att 
regeringen behöver tillsätta en utredning om en förändring i 
den långsiktiga modellen för marknadstillträdet på järnväg. 

Utöver nuvarande modell, med upphandlad regional trafik 
i kombination med öppet inträde för övrig persontrafik och 
godstrafik, lanserades i utredningen två nya alternativ, varav 
det ena innebar en fortsättning på nuvarande modell fast med 
en speciallösning för de nya stambanorna. Utredaren föreslog 
emellertid att regeringen tillsätter en utredning som fokuserar på 
en ännu mera reviderad modell, där trafiken på de nya stamba-
norna, men också övrig kommersiell persontrafik, upphandlas i 
konkurrens, medan det öppna inträdet för godstrafiken behålls. 
Trafikavtalen skulle med en sådan modell kunna utformas som 
koncessioner, där respektive operatör får stor frihet att utforma 
och utveckla trafiken utöver baskraven, vilket skulle kunna ge 
en potential för innovationer och nya affärsmodeller som ligger 
i linje med resenärernas efterfrågan. Denna typ av förändringar 
i marknadens funktionssätt kräver självklart omfattande analys, 
inte minst eftersom den kan ge effekter på annat än konkurrens 
och företag (såsom minskad sårbarhet i järnvägssystemet).

 
 

33  SOU 2015:110.

34  Se t.ex. http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/trafikinformation/tagtrafik/punktlighet-i-tagtrafiken/Tillsammans-for-tag-i-tid/

35  Se t.ex. http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-med-branschen/jarnvagsbranschens-samverkansforum/

36  Se t.ex. http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/Kapacitet/battre-kapacitet---for-att-frigora-och-optimera-jarn-

vagens-totala-kapacitet/marknadsanpassad-planering-av-kapacitet-mpk---arbetssatt-och-verktyg-for-framtiden/

 
INSATSER FÖR ÖKAD PUNKTLIGHET OCH  
ROBUSTHET, SAMT ETT FÖRBÄTTRAT  
KAPACITETSUTNYTTJANDE
I avsnitten ovan har de stora strukturella utmaningarna på järn-
vägsområdet beskrivits, samtidigt som det har argumenterats för 
att det finns ett stort utrymme för mera effektiva järnvägsinves-
teringar. Utöver att vara samhällsekonomiskt sunda kan sådana 
investeringar väsentligen öka järnvägsbranschens förmåga 
att komma tillrätta med ett antal konkreta problemområden – 
punktlighet och robusthet, samt kapacitetsutnyttjande. Dessa 
områden har pekats ut som fokusområden för det Järnvägsbran-
schens Samarbetsforum (JBS), där man fokuserar på ett antal 
redan pågående initiativ för att förbättra punktlighet, robusthet 
och kapacitetsutnyttjande i järnvägssystemet. De initiativ som 
åsyftas är Tillsammans för tåg i tid (TTT)34, Stärkt Branschsam-
verkan35 och Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK)36. 
Inom järnvägen pågår även införande av ett nationellt tågled-
ningssystem (NTL). MPK och NTL utgör stora tekniklyft för 
järnvägen, med förändrade sätt att planera och följa upp tågtrafik.

Foto:  
Hans Ekestang 

Trafikverket



BEHOV AV FORSKNINGS- 
OCH INNOVATIONS- 
SATSNINGAR 

Det görs stora offentliga satsningar på järnvägsom-
rådet och ett fungerande, effektivt järnvägssystem 
är avgörande för att Sverige ska kunna utveck-

la ett hållbart transportsystem med stor samhällsnytta. 
Samtidigt bedömer vi att befintliga forskningssatsningar 
inom järnvägsområdet är otillräckliga. Vi ser starka be-
hov av en samlad satsning, till exempel i form av ett stra-
tegiskt innovationsprogram inom järnvägsområdet. 

Vid en internationell utblick kan det konstateras att EU:s s.k. 
vitbok om transporter lyfter fram järnvägen som en viktig 
komponent i den systemförändring man ser som nödvändig 
för att uppnå ett hållbart transportsystem.37 I en EU-finansierad 
rapport från 201238, som var ett viktigt bakgrundsmaterial till 
utvecklingen av Shift2Rail, beskrivs den europeiska järnvägs-
marknaden ingående, och det konstateras att den europeiska 
järnvägsmarknaden som helhet är globalt konkurrenskraftig. 
Viktiga styrkefaktorer i den europeiska järnvägsindustrin är 
t.ex. ledarskapet inom avancerad teknologi (ERTMS39, ATO/
UTO40, CBTC41 mm), välutvecklade produktionsmetoder och 
ett framstående kvalitetstänkande. För att behålla och utveckla 
den europeiska positionen även framledes rekommenderas i 
rapporten ett fokus på fyra områden (som alla berörs i denna 
agenda): fortsatt innovation, tillgång till utbildad arbetskraft, 
politik som främjar tillträde till en marknad som präglas av lika 
villkor och som styr mot en miljövänlig järnväg. Det framhålls 
i rapporten att innovationsutvecklingen kan understödjas av 
reglering och harmonisering, och det har också varit fokus på 
och hög aktivitet inom europeisk järnvägs-FoI när det gäller 
att möta EU:s harmoniseringskrav avseende signalsystem. 

Den europeiska järnvägsforskningsorganisationen ERRAC 
tog 2014 fasta på de mål som pekats ut av EU i sitt fram-
tagande av en forsknings- och innovationsagenda.42 Här 
pekar man ut tre teman som kritiska: attraktiv järnväg och 
kollektivtrafik (kundupplevelser, strategi, ekonomi), system-
tänk (kapacitet och konkurrenskraft, energi och miljö, samt 
säkerhet) och tillgångar (tekniska system, infrastruktur, for-
don, IT, kompetensutveckling). Dessa aspekter ingår även i 
denna agenda, om än inte alltid med samma terminologi.

Det gemensamma järnvägstekniska europeiska samarbets-
projektet för morgondagens järnvägssystem (Shift2Rail) har 
ambitiösa mål43 och ska fokusera på forskning, innovation och 
marknadsdrivna lösningar samt snabba upp införandet av nya 
och avancerade tekniklösningar, produkter och tjänster. Det är av 
stor vikt att svenska forskningsutförare och avnämare tar en aktiv 

37  EU-rapporten heter: “Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system.”

38  Sector Overview and Competitiveness Survey of the Railway Supply Industry. Within the Framework Contract of Sectoral Competitiveness Studies – ENTR 06/054.

39  Det nya europeiska signalsystemet. ERTMS = European Railway Traffic Management System.

40  Automatiserad järnväg (ATO = Automatic Train Operation, UTO = Unattended Train Operation).

41  CBTC = Communications-based train control, dvs. tågledning baserat på telekommunikation.

42  ERRAC:s (The European Rail Research Advisory Council) agenda heter: “Strategic Rail Resarch and Innovation Agenda.”

43  Fördubblad kapacitet, ökad tillförlitlighet och servicekvalitet med 50 procent, samtidigt som livscykelkostnaderna halveras.

del i detta projekt. Detta underlättas av att Trafikverket är en av 
de s.k. founding members inom projektet. Shift2Rail är i många 
avseenden teknikorienterat och ofta kopplat till industrins ut-
vecklingsbehov. Dessutom är Shift2Rail i första hand inriktat på 
europeiska perspektiv, t.ex. att stödja europeisk järnvägsindustris 
konkurrenskraft och förverkligandet av ett gemensamt europeiskt 
järnvägssystem. För att understödja utvecklingen i Sverige men 
också öka vår attraktivitet som samarbetspart krävs komplette-
rande satsningar som kopplar till svenska förhållanden, vilket 
också ökar och förbättrar våra möjligheter till deltagande på pro-
jektnivå. Något som särskiljer Sverige från de flesta andra euro-
peiska länder är förstås det faktum att Sverige är ett till ytan stort 
land, samtidigt som vi fortfarande är glest befolkade. Järnvägen 
fyller en funktion såväl i urbana miljöer som i glesbygdsmiljöer. 

Det pågår ett utvecklingsarbete inom Shift2Rail, vilket i Sverige 
drivs av Trafikverket, för att det ska bli möjligt att inom ramen 
för programmet ta ett bredare grepp på järnvägsforskningen 
än vad som idag är fallet. Vi ser positivt på detta och bedömer 
att vår agenda kan vara en viktig komponent i utvecklingen av 
Shift2Rail, samtidigt som detta inte får innebära att järnvägs-
forskningen är helt beroende av utvecklingen inom Shift2Rail. 
Risken är också att befintliga forskningsmiljöer prioriterar ned 
forskning som inte finansieras inom ramen för Shift2Rail och att 
tongivande representanter för järnvägsföretag och fordonsäga-
re inte medverkar i diskussioner om forskningsprioriteringar 
med koppling till järnvägen. Vid en bedömning av vad som 
pågår eller planeras inom Shift2Rail kan vi också konstatera 
att det finns områden som pekas ut i denna agenda som inte 
omhändertas av Shift2Rail. Det saknas till exempel helt initi-
ativ kring centrala områden som upphandlingsmetoder (inkl. 
incitamentsmodeller, effektivare metoder och kravformulering), 
finansieringsmodeller för ny infrastruktur och affärsmodeller 
som syftar till bättre trafikhantering och ökad lönsamhet.  

Svensk järnvägsforskning är till stor del kopplad till fyra cen-
trumbildningar (som i sin tur är kopplade till fyra lärosäten): 
CHARMEC (Chalmers tekniska högskola), Järnvägsgruppen 
(KTH), JVTC (Järnvägstekniskt centrum vid Luleå tekniska 
universitet) och KAJT (Linköpings universitet). Det statliga 
forskningsinstitutet VTI bedriver också järnvägsforskning, 
bland annat inom ramen för centrumbildningar som CTS 
och K2, även om järnvägen där inte är huvudfokus. Forsk-
ningsfinansieringen domineras av Trafikverket, som förutom 
att vara huvudpartner i Shift2Rail (se nedan) och finansiera 
forskning via sina forskningsportföljer även delfinansierar 
centrumbildningar. Utöver akademin och Trafikverket domi-
neras centrumbildningarna av tillverkningsindustrin, medan 
endast ett fåtal järnvägsföretag och fordonsägare medverkar. 



Vid ett nedslag i Trafikverkets forskningsportföljer, med hjälp 
av myndighetens egen årsrapport44, kan vi konstatera att det 
finns ett begränsat utrymme för järnvägsforskning. Samtidigt 
handlar det om medel (verksamhetsvolymen uppgick 2016 till 
536 miljoner kronor) som behöver fördelas på samtliga trafik-
slag45, vilket måste ställas i proportion till de stora offentliga 
satsningar som görs på järnvägen och de utmaningar som vi 
här har beskrivit. Enligt uppgifter från Trafikverket46 betalar 
myndigheten i storleksordningen 80–100 miljoner kronor per 
år för järnvägsspecifik forskning och då är de EU-medel från 
Shift2Rail som går till Trafikverket inräknade. Trafikverket 
konstaterar dessutom att dagens volym på FoI-medlen lämnar 
lite utrymme till nya initiativ47, vilket får ses som en bekräftelse 
på att möjligheterna till radikalt nytänkande FoI-satsningar inom 
angelägna områden är mycket begränsade inom de ramar som 
nu föreligger. Vi kan vidare konstatera att de befintliga strate-
giska innovationsprogram och liknande större forsknings- och 
innovationssatsningar48 som är kopplade till transportsektorn 
ofta har en slagsida mot vägområdet (t.ex. Drive Sweden och 
FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation). Här finns en 
annan industriell kraft än inom järnvägen, vilket avspeglar sig 
i industrins finansiella engagemang, men detta faktum kan inte 
i sig göra järnvägen till mindre av en samhällsangelägenhet. 
Snarare bör det innebära att det offentliga ansvaret blir tydligare. 

44  Forskning och innovation. Årsrapport 2016.

45  FoI kring sjö- och luftfart organiseras till skillnad från FoI kring väg och järnväg i portföljer som är trafikslagskopplade.

46  Trafikverket betonar att uppgifterna bör ses som en indikation.

47  Forskning och innovation. PM till Nationell plan för transportsystemet 2018–2029. 

48  Se förteckning på http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Gransoverskridande-samverkan/Sam-

verkansprogram/Strategiska-innovationsomraden/Strategiska-innovationsprogram/

49  Ur förstudien ”Samverkan för strategisk innovation om godstransporter”. Här bör noteras att bilden om-

fattar alla trafikslag, medan denna agenda fokuserar på behovsbilden på järnvägsområdet.

50  Det bör dock understrykas att en enkel summering av antalet forskningsmiljöer inte nödvändigtvis säger så myck-

et om forsknings- och innovationsbehoven, utan dessa utvecklas senare i denna agenda.

Det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 är  
inriktat på infrastrukturorienterad forskning, vilket även inklude-
rar järnvägsinfrastruktur. Av de 30 projekt som hittills har erhållit 
projektfinansiering via InfraSweden2030 är sex projekt kopplade 
till järnvägen, enligt information på programmets hemsida.

CLOSER, som är en arena för transporteffektivitet, har i under- 
lag till Trafikverket gjort en bedömning av forskningsläget på 
godsområdet. Av bild 5 framgår att det finns flera områden där 
det saknas aktiva forskningsmiljöer.49 Grå färg i bilden innebär 
att det inte har identifierats några pågående FoI-miljöer, röd  
innebär att det finns några få FoI-miljöer, medan orange färg  
motsvarar 3-5 och grön fler än 5 FoI-miljöer.50 



Bild 5. Forskningsläget på godsområdet.

Om vi genom ett mera innovativt järnvägssystem, som förmår 
dra nytta av de trender och utvecklingslinjer som påverkar 
transport- och järnvägssystemet, lyckas bidra till att de trans-
port- och näringspolitiska mål som tidigare har beskrivits 
uppnås, kommer det att medföra ett flertal samhällsnyttor. 
Vi är övertygade om att det krävs kraftfulla forsknings- och 
innovationssatsningar för att nå framgång. I bild 6 presente-
ras dessa tankegångar på ett översiktligt sätt. De övergripande 
forsknings- och innovationsbehoven som återfinns i bilden 
kommer i de följande avsnitten att brytas ned i mera konkreta 
forsknings- och innovationsområden.51 Självfallet kan dessa 
forsknings- och innovationsområden inte ses som isolerade från 
varandra – en optimal användning av infrastrukturen bidrar 
exempelvis till ett mera effektivt transportsystem – men vår 
bedömning är att det finns en naturlig ordning i en gruppering 
utifrån infrastruktur, tekniska system och transporteffektivitet.

51  I flera fall ges även tämligen konkreta exempel på potentiella forskningsfrågor, 

 vilka inte alls ska ses som en uttömmande inventering av kunskapsläget,  

utan just som exempel. 
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Bild 6. Transportsystemets stora utmaningar kräver  
forsknings- och innovationssatsningar.

OPTIMAL ANVÄNDNING OCH EFFEKTIV UT-
BYGGNAD AV JÄRNVÄGSINFRASTRUKTUR
Ambitionen att uppnå ökad punktlighet och robusthet, samt för-
bättrat kapacitetsutnyttjande, underlättas av en bättre hantering 
av befintlig järnvägsinfrastruktur. Vi har i Sverige en blandad 
trafik och stor andel enkelspår, samt behov av modernisering av 
infrastrukturen. Det finns behov av en stegvis fortsatt utbyggnad 
av kapacitet utifrån trafikens behov både för framtida person-
trafik och godstransporter. Utbyggnaden behöver ske utifrån 
analyser av efterfrågan och av systemets robusthet mot olika 
typer av störningar. Även aspekter som prissättning (banavgifter) 
och användning av längre/tyngre tåg behöver belysas ytterli-
gare för att åstadkomma en effektiv infrastrukturhantering.

Vi ser behov av betydligt mera effektiva underhålls- och repara-
tionsåtgärder i infrastrukturen, och av avsevärt lägre tolerans för 
allvarliga tekniska haverier i järnvägssystemet. För att åstadkom-
ma detta behövs omfattande kartläggning av infrastrukturens 
status och livslängd. Forskning som understödjer sådan kartlägg-
ning behöver vara inriktad på att utveckla metoder för tolkning 
och kvantifiering av systemets status. Det behövs även djupgåen-
de analyser och förståelse av störningars orsaker och spridning. 
Dessutom är det av stor vikt att ha kontroll över järnvägsnätets 
funktionalitet, dvs. att entreprenörerna verkligen levererar den 
kvalitet som Trafikverket handlat upp.52 Även underhåll av for-
don, inklusive s.k. prediktivt underhåll, spelar en stor roll. Vissa 
fordonsfel har stor påverkan på infrastrukturen, t.ex. hjulplattor.53 

Parallellt med tekniskt inriktade analyser och forskningsinsatser 
krävs ökade insatser när det gäller analyser och uppföljningar 
av järnvägens kostnader. Sådana kan underlätta arbetet för att 
öka kostnadseffektiviteten och produktiviteten i sektorn. En 
viktig del i kunskapsuppbyggnaden bör bestå i benchmarking-
analyser, där vi jämför oss med andra länder och branscher.54 

52  Se t.ex. Trafikverkets rapporter 2016:145 och 2017:076 för mer information.

53  Här kan dessutom gränsdragningsproblem uppstå. Är en nedriven kontaktledning tågoperatörens fel på grund av 

att det är en dålig strömavtagare eller är det en sliten kontaktledning på grund av dåligt underhåll?

54  Detta behov är inte enbart kopplat till infrastrukturfrågor, utan ett generellt behov i analyser av det svenska järnvägssystemet.

55  Dessa spår är vanligen uppbyggda med vignolräl, sliprar och makadamballast.

56  Här är ballasten utbytt mot ett mera stabilt material (t.ex. betong eller asfalt), vilket ger en sta-

bil betongkropp och ska resultera i minimalt underhållsbehov och bra hållbarhet.

Ny kunskap om teknik och system behöver också kunna inte-
greras i och komma till faktisk användning. Den metod som 
används för att åstadkomma detta i järnvägssektorn är upp-
handling av entreprenörer. Vi ser stora behov av ökad kunskap 
på detta område, t.ex. i form av utveckling av innovationsupp-
handling och nya upphandlingsmetoder för att tillgodogöra 
sig modern teknik och framtida system. Det finns också stor 
potential och stor tillgång till data, t.ex. inom Trafikverket, 
som kan användas för att stärka beställarkompetensen och 
minska risken för inlåsning i äldre system (t.ex. signal och 
tågledningssystem). Vi har under arbetets gång blivit varse att 
det förekommer upphandlingar där beställarna har uppfattat att 
de tvingats välja sämre och/eller dyrare alternativ, eftersom de 
styrt upphandlingarna mot andra kriterier än funktionalitet. 

Järnvägssystemet bygger på tillgång till elkraft. Regeringen har 
som tidigare nämnts konstaterat att förbättrade metoder kan bidra 
till en energieffektivare infrastrukturhållning vid såväl drift och 
underhåll som byggande. Detta kommer också att behövas, då en 
kraftig utbyggnad av kapacitet och som en följd av detta avsevärt 
utökad trafik ställer nya krav på omformarutrustning och hur nya 
tekniska konstruktioner kan integreras med befintlig utrustning 
utan driftstörningar. Mer kunskap behövs om hur elförsörjning-
en kan säkerställas i ett framtida transportsystem. Dessutom 
finns behov av mer kunskap om s.k. energieffektiv körning, 
t.ex. kopplat till hur trafikledningen kan påverka lokföraren 
att köra beroende på hur trafiken framför/bakom tåget ser ut. 

Regeringen har aviserat att nya stambanor för höghastighetståg 
ska byggas, i den takt som ekonomin tillåter. För en så kostnads-
effektiv utbyggnad av ny infrastruktur som möjligt ser vi behov 
av kunskap som möjliggör avsevärt förkortad planeringstid och 
byggtid, och betydligt lägre kostnader, i samband med investe-
ringar i nya spåranläggningar. Det finns även behov av kunskap 
som relaterar till teknisk utformning, inte minst när ny teknik 
möter befintlig infrastruktur. En fråga som har aktualiserats 
kring diskussionen om utbyggnad av höghastighetsjärnväg är till 
exempel huruvida de konventionella ballastspåren55 är bäst och 
billigast, eller om det som kallas för slab track56 är att föredra. 
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Infrastrukturen planeras och byggs ut stegvis. Det finns behov 
att beskriva infrastruktur och trafik i tidiga skeden, genom 
frekvens, restider och tåglägen för långväga, regionala och 
kortväga persontåg, samt framtidens godstrafik. Ökad sam-
verkan om tillgänglig kapacitet med järnvägsföretag på längre 
sikt än en årlig tågplan stärker järnvägen i Sverige. Här behövs 
forskning och innovation för att utveckla samverkansformerna.

En aspekt som har tagits upp ovan handlar om olika planerings-
horisonter för olika typer av investeringar. Vissa investeringar 
görs med en mycket lång planeringshorisont, till exempel 
fastighetsinvesteringar och inköp av fordon, medan trafikavtal 
med tågoperatörer upphandlas på t.ex. sjuårsavtal och under-
hållsföretag på tre år, samtidigt som kapaciteten tilldelas på ett 
år. De stora skillnaderna gör att det finns risk att investeringarna 
kommer i otakt vilket riskerar att påverka kapaciteten negativt 
genom uteblivna eller försenade investeringar. Det är mycket 
angeläget att undersöka i vilken utsträckning dessa olika per-
spektiv skulle kunna föras närmare varandra. Det skulle innebära 
en ökad förutsägbarhet och minskad risk för de aktörer som gör 
offentligt och/eller kommersiellt finansierade investeringar, där 
även mindre förbättringar kan medföra stora sparade pengar.

57  Sådant underhåll ger bättre förutsättningar att förutse problem innan de faktiskt uppstår och kan på så vis stärka systemets driftsäkerhet.

Oavsett om det handlar om modernisering av befintlig infra-
struktur eller nyanläggning av infrastruktur krävs ökade insatser 
för utveckling av bättre och mer kostnadseffektiva system. Vad 
gäller infrastrukturen handlar det t.ex. om system för prediktivt 
underhåll av infrastruktur (och fordon)57, samt system för ökad 
redundans (parallella system) och resiliens (återhämtning). 

Vid den hearing som tidigare nämnts lyftes också behovet av 
analyser av samverkan mellan fordon och bana. Några exem-
pel på (delvis pågående) angelägen forskning som lyftes av SJ 
handlade om ökad kunskap om de tekniska gränssnitten mellan 
fordon och bana (hjul/räl, strömavtagare/kontaktledning, last- 
obalanser mm), ökad kunskap om hantering av problemkomplex-
et ”dålig gång”, som har orsaker i både fordon och infrastruktur 
och som orsakar komfortbrist för resenärer, nedsatt hastighet och 
försämrad punktlighet, samt utvecklingen av viltsäker järnväg 
och s.k. Driver Advisory System, för ökad kanalprecision.
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FOI-BEHOV KOPPLAT TILL  
INFRASTRUKTURFRÅGOR

 » Efterfrågeanalyser vid utbyggnad av kapacitet

 » FoI som understödjer effektivt underhåll av infra- 
struktur och fordon, kartläggning av infrastrukturens status 
och livslängd, samt analyser av anläggning- 
ens/nätets funktionalitet och av störningars orsak 
och spridning

 » Analyser och uppföljningar av järnvägens 
kostnader, inklusive benchmarking

 » Ökade insatser kring FoI om upphandling – ökad 
integration mellan juridik, teknik och ekonomi

 » Ökad kunskap om elförsörjning, inklusive effekt- 
behov och energieffektivitet, i det framtida järn- 
vägssystemet

 » FoI kring samverkan fordon – bana 

 » Ökade insatser kring FoI om nyanläggning  
– kopplat till planering, ekonomi, byggande   
och teknik

 » FoI kring utveckling av samverkan, kring t.ex. 
kapacitet, inom järnvägsbranschen

 » Ökade insatser kring utveckling och användning av system 
som kopplar till infrastruktur, t.ex. system för ökad redun-
dans och resiliens (förmåga till återhämtning vid störning)

 

58  Digital Single European Railway Area, 2015-07-31.

59  Forskning och innovation. PM till Nationell plan för transportsystemet 2018–2029. 

 
ANVÄNDNING OCH UTVECKLING  
AV TEKNISKA SYSTEM
I nedan avsnitt diskuteras mera utförligt de kunskapsbehov som 
är relaterade till tekniska system – som utöver det som redan 
har berörts ovan också kan handla om signalsystem, system för 
tågledning och digitala tjänster som kan användas för att öka 
attraktiviteten för kunderna inom både gods- och persontrafik.   

Vi har tagit upp behovet av långsiktighet och framförhåll-
ning i utvecklingen av järnvägssystemet. För att undvika 
inlåsning i gammal teknik och föråldrade strukturer krävs 
ett inflöde av ny kunskap, inte minst om de möjligheter som 
den tekniska utvecklingen medger. Tydliga kunskapsbe-
hov finns vad gäller digitalisering av järnvägssektorn, för 
att genom uppkopplade system förbättra och effektivisera 
planering, ledning, drift och underhåll, för ökat affärs- och 
kundvärde. Här är det inte tillräckligt att falla tillbaka på att 
systemen möter tekniska specifikationer och är driftskom-
patibla, utan det krävs ett mer innovationsinriktat arbete. 

I ett papper från EU-kommissionen58 diskuteras den innova-
tionspotential för järnvägen som finns i digitala system. ERTMS 
(European Rail Traffic Management System), dvs. det EU-ge-
mensamma signalsystemet, lyfts fram som ett system som kan 
öka järnvägssystemets kapacitet och tillförlitlighet, och s.k. 
telematikapplikationer som TAP och TAF kan tillhandahål-
la realtidsinformation och användas för spårningstjänster.

Systemutvecklingen handlar emellertid inte bara om teknikut-
veckling. Det nya signalsystemet ERTMS, som nämndes ovan, 
införs gradvis i Sverige och kommer att innebära förändringar 
även för lokförarna. Här kan simulatorbaserad forskning vara ett 
verktyg för att i testmiljö öva situationer som om de inte undviks 
i verklig miljö kan bli kostsamma. Trafikverket pekar också 
på att det finns behov av tester med radiobaserade (kabelfria) 
utdelar i signalsystemet, vilket kan möjliggöra lägre kostnader 
för signalställverk.59 Vi har ovan lyft fram att prediktivt underhåll 
ger bättre förutsättningar att förutse problem innan de faktiskt 
uppstår och kan på så vis stärka systemets driftsäkerhet.  



Inom EU-projektet NETiRAIL används t.ex. smarta mobiltelefo-
ner och annan (något dyrare) elektronisk utrustning som instal-
leras på tågen, och med hjälp av GPS-teknik är ambitionen att i 
första hand kunna upptäcka försämrad spårkvalitet i ett tidigt ske-
de, men man ser även möjligheter att mäta passagerarnas kvalitet 
under en tågresa. Den här typen av fordonsbaserad datafångst 
är ännu i sin linda, men medför en stor innovationspotential. 

I och med att det tidigare mer isolerade signalsystemet alltmer 
kopplas upp mot delvis öppna nätverk och använder kommersiell 
mjuk- och hårdvara ökar behovet av att skydda signalsystemet 
från attacker som påverkar säkerhet, tillgänglighet och integritet. 
Samtidigt får inte denna typ av skyddsfunktioner påverka syste-
mets funktioner och tillgänglighet negativt, vilket i sin tur ställer 
högre krav på regelbundna uppdateringar på ett sätt som tidigare 
inte varit aktuellt. Hur dessa uppdateringar ska göras på ett smi-
digt sätt med bibehållen säkerhetsnivå är ett konkret exempel på 
frågor som behöver belysas som en följd av teknikutvecklingen. 
Frågor om säkerhet och beredskap lyfts ofta fram som ett alltmer 
prioriterat område där forskning och innovation behövs, t.ex. 
kring utveckling av tekniska säkerhetslösningar både för fordon 
och infrastruktur samt kring förväntade eller faktiska effekter 
av olika säkerhetsåtgärder (säkerhet och beredskap omfattar här 
ett vidare område än traditionell trafiksäkerhet, med frågor som 
handlar om risker kopplade till informationssäkerhet och integri-
tet). Rapportering från lokföraren om att obehöriga befinner sig 
i spårområdet är mycket vanligt förekommande. Förutom den 
uppenbara risken dessa personer utsätter sig själva för, innebär 
detta ett stort orosmoment för förare och andra inblandade. Det 
blir också störningar i tågtrafiken då tåg kan bli stående långa 
stunder på grund av de säkerhetsåtgärder som behöver vidtas.60

Ett systemområde med innovationspotential på järnvägsområdet 
rör s.k. homologering, med vilket i korthet avses ett slags inspek-
tion av fordon för att säkerställa att de uppfyller relevanta spe-
cifikationer (kring t.ex. säkerhet). Historiskt sett har processen 
inneburit omfattande provningsverksamhet, men med s.k. virtuell 
homologering ökar möjligheterna att på förhand beräkna fordo-
nets egenskaper och därmed minska kostnader för provning.

Införandet av MPK och NTL, som nämndes ovan, inne-
bär ett tekniklyft för järnvägen, med nya sätt att plan-
era och följa upp tågtrafik som följd. Vi kan här se en 
ökad automatisering och ett införande av nya arbetssätt, 
med behov av FoI-insatser och nya kompetenser. 

En viktig aspekt kommer t.ex. att vara att utveckla incita-
ment för att främja punktlighet och robusthet. Ytterst handlar 
det om att öka kundnyttan – för såväl godstransportköpare 
som resenärer. Digitaliseringen och tjänstefieringen kommer 
också att skapa nya möjligheter för mera skräddarsydda och 
behovsanpassade transporter för både företags- och privat-
kunder. Utrymmet för forskning och innovation, med nya 
applikationer och bättre realtidsinformation, är mycket stort.
 

60  Under 2016 orsakade spårspring förseningar motsvarande 100 dagar.

 

FOI-BEHOV KOPPLAT TILL TEKNISKA SYSTEM

 » FoI kring de möjligheter som digitaliseringen skapar 
– t.ex. i form av prediktivt underhåll, fordonsbaserad 
datafångst, virtuell homologering och utveckling av nya 
applikationer och bättre system för realtidsinformation

 » FoI kring de utmaningar som teknikutvecklingen  
medför, kopplat till exempelvis säkerhet och 
integritet

 » FoI kring införandet av tekniska system  
– t.ex. i gränssnittet människa - teknik

 » FoI kring utveckling av nya metoder för planering och 
uppföljning av tågtrafik, inklusive ökad 
automatisering

EFFEKTIVT TRANSPORTSYSTEM SOM MÖTER  
SAMHÄLLETS BEHOV
Järnvägen är en viktig resurs för att Sverige ska uppnå de 
närings- och transportpolitiska målsättningar som har satts. För-
utom de mål som rör omställningen till ett fossilfritt transport-
system, som har nämnts ovan, kan ett effektivt järnvägssystem 
även bidra till andra positiva effekter, såsom minskad trängsel, 
mera levande stadsmiljöer och ökad tillgänglighet/mobilitet på 
landsbygden. I storstadsområden kommer en väsentlig del av 
den växande färdmedelsandelen för kollektivtrafik att hanteras 
av den spårburna trafiken, och ny kunskap om spårvägssystem, 
regionala tågsystem och ökad elektrifiering kommer att behöva 
byggas upp. Järnvägen behöver också ses som en samverkande 
del i ett intermodalt transportsystem, med stora krav på robust-
het, och behovet av trafikslagsövergripande analyser är stort. 

Det handlar till exempel om att bygga kunskap som kan 
underlätta effektiva och smidiga flöden av människor och 
gods, exempelvis i samband med bytespunkter. Det kommer 
att bli nödvändigt att bygga system som underlättar ett alltmer 
automatiskt flöde inom och mellan trafikslagen. Tågen kan t.ex. 
förväntas bli självkörande i framtiden, vilket markant kommer 
förbättra möjligheten att minska säkerhetsavstånden mellan 
tågen, med följden att transportkapaciteten ökar avsevärt både 
för godståg och persontåg. När det gäller godstransporter, där 
vi idag ser att höga kostnader för omlastning kan utgöra en 
flaskhals, kan det t.ex. handla om byte från tågtrafik till sjö-
fart i anslutning till hamnar. Aspekter som behöver belysas 
inom forskning och innovation kring trafikflöden och kapaci-
tet handlar bland annat om balansen mellan hög kapacitet på 
järnvägen och återställningsförmåga (t.ex. efter störningar) och 
om mänskliga beteenden (t.ex. faktiska möjligheter till rationell 
trafikledning i kritiska situationer) och effekter av stödsystem.



Bättre förutsättningar för effektiva flöden av gods och 
människor ger i sin tur bättre förutsättningar för större funk-
tionella regioner, där infrastrukturen gör det möjligt för 
människor att leva och verka i hela landet men också att pendla 
och flytta dit jobben finns. För att kunna möta behovet att 
på ett kostnadseffektivt sätt integrera utbyggnaden av järn-
vägssystemet, och inte minst lokal spårbunden trafik i form 
av spårvagn och tunnelbana, med investeringar i ny bebyg-
gelse för bostäder och verksamheter krävs mer kunskap. 

Aspekter som organisation, styrning, effektivitet och finansiering 
behöver utredas ytterligare. Några av dessa aspekter – såsom 
modeller för marknadstillträde, medfinansiering och  det offent-
liga åtagandet – berördes i utredningen ”En annan tågordning 
– bortom järnvägsknuten”61, men detta är så pass centrala frågor 
för den svenska transportpolitiken att det behövs en kontinuerlig 
belysning av marknadens funktionssätt, inklusive möjliga styr-
modeller och regleringsalternativ. Forskningsresultaten behöver 
självfallet kopplas till exempelvis Transportstyrelsens marknads-
övervakande verksamhet. Inför utvecklingen av det europeiska 
forskningsramverket Horisont 2020 pekade europeiska forskare 
ut ”Governance, finance and organisation” inom järnvägen som 
ett av sex prioriterade områden: ”The slow progress of transfor-
ming the railway sector despite strongly stated political commit-
ment calls for more research on how to organise, regulate, and 
incentivise the sector so as to set off its full potential as a leading 
actor in making transport sustainable in a still more urbanised 
Europe.”62 Vi ser också behov av ökad kunskap om de faktorer 
som driver trafikslagsval för passagerare och godsköpare63, samt 
behov av utvecklade samhällsekonomiska modeller och progno-
ser, för att beslutsfattare ska ha ett så gott kunskapsunderlag som 
möjligt i samband med beslut om styrmedel och andra åtgärder.64 

Vi har ovan konstaterat att det idag läggs relativt liten vikt vid 
uppföljningar och efterhandsanalyser när det gäller marknadens 
funktionssätt, vilket gör det svårare att dra slutsatser om vad som 
har fungerat mer eller mindre bra. Sådana analyser har till exem-
pel förutsättningar att ge värdefull information om vilka typer 
av kontrakt mellan beställare och utförare som fungerar bättre 
än andra.65 Trafikinformation för person- och godstransporter på 
järnväg är områden med god potential att öka värdet på transpor-
ten och effektiviteten i transportens utförande. Utifrån behovet 
av ett bättre kapacitetsutnyttjande på järnvägen är kunskap om 
värderingar av restid och punktlighet viktig både för person- och 
godstrafik, då det kan leda till en tidtabelläggning som bättre an-
passar sig till behoven hos olika typer av person- och godstrafik. 

61  SOU 2015:110

62  http://www.crf2012.org/

63  Järnvägen (och sjöfarten) lyfts ofta upp som viktiga alternativ till vägtrafiken, för att uppnå mål om minskad miljöpåverkan i transportsystemet. Det finns redan en del stu-

dier avseende trafikslagsval, men givet de förändringar som vi ser framför oss finns behov av framtidsinriktade analyser. I sådana analyser är ett s.k. dörr-till-dörr-perspektiv viktigt.

64  Även om det har skett viss forskning på området så finns det fortsatta forskningsbehov, inte minst för att utveckla effektsamband (som beskriver hur olika åtgärder 

påverkar förseningsrisker och -tider) och klargöra de förutsättningar som påverkar samhällsekonomiska värderingar på godsområdet i förhållande till värderingar för persontrafik.

65  Konkurrens på och om marknaden för persontrafik med tåg, VTI-notat 9–2017, Nilsson, J-E

En aspekt som inte får underskattas är dessutom upplevel-
sen av och komforten i själva resan. Det spelar mindre roll 
om tåget är på sekunden rätt om man inte kan mejla, chat-
ta, och avsluta viktiga arbetsuppgifter under resans gång. 
Andra aspekter som påverkar upplevelsen av komfort kan 
vara möjligheten att reglera temperatur och få en plats 
i tågets färdriktning. För att understödja innovation och 
kundnytta även på detta område krävs forskning ur ett hu-
man-teknologiskt och beteendevetenskapligt perspektiv. 

FOI-BEHOV SOM KOPPLAR TILL ETT  
EFFEKTIVT TRANSPORTSYSTEM

 » FoI kring effektiva flöden och bytespunkter

 » FoI kring marknadens funktionssätt i bred  
bemärkelse – avseende t.ex. organisation,  
styrning, effektivitet och finansiering

 » Ökad kunskap om de faktorer som påverkar tra-
fikslagsval för passagerare och godsköpare

 » Utvecklade samhällsekonomiska modeller 
och prognoser

 » Fler uppföljningar och efterhandsanalyser, t.ex. 
för att få mer kunskap om vilka typer av un-
derhållskontrakt som fungerar bra

 » FoI kring värderingar av restid och punktlighet

 » FoI ur ett human-teknologiskt och beteende- 
vetenskapligt perspektiv, t.ex. kring resenä-
rers upplevelser och säkerhetsfrågor



 
INNOVATIONS- OCH FORSKNINGSBASERADE  
KOMPETENSSATSNINGAR
Trafikverket har konstaterat att transportmyndigheterna kommer 
att behöva satsa på kompetensförstärkning och kunskapsupp-
byggande hos svenska lärosäten, främst för att lösa branschens 
stora utmaningar, men även för de framtida rekryteringsbeho-
ven.66 Denna utmaning är särskilt tydlig inom järnvägen. Vi har i 
denna agenda tecknat bilden av ett järnvägssystem i förändring, 
ett system som kommer att präglas av en oundviklig teknisk 
utveckling och vars funktionalitet är central för att högt ställda 
politiska ambitioner ska kunna nås. Järnvägssystemet präglas 
av en komplex värdekedja, som i många stycken kräver en 
specifik teknisk kunskap. Kunskap om äldre system behöver 
därtill ersättas med kunskap om nya system. Digitaliseringen och 
automatiseringen medför helt enkelt att arbetsuppgifter föränd-
ras och effektiviseras, och att kompetensbehovet inom industrin 
som en följd förändras. På beställarsidan ökar dessutom kravet 
på omvärldsanalys och att säkerställa tillräckliga kunskaps-
nivåer för att kunna agera som en kvalificerad beställare.

Mot denna bakgrund är det önskvärt att det byggs upp kritiska 
kunskapsmassor och starka miljöer för forskning och innova-
tion på järnvägsområdet. Det finns stora behov av att finansiera 
uppbyggnad och utveckling av forskningsmiljöer inom hela 
järnvägssystemet – från infrastruktur- och teknikorienterade 
områden som banteknik, signalsystem och energiförsörjning 
till systemorienterad forskning med koppling till exempelvis 
finansiering, marknad, reglering och trafikplanering. Av stor 
vikt är dessutom att finansieringen inte stannar vid en upp-
bygnadsfas – satsningar på forskningsmiljöer behöver vara av 
en långsiktig karaktär, för att säkerställa att uppbyggd kom-
petens tas till vara och kommer branschen till fortsatt nytta. 

En kompetenssatsning behöver också ta sikte på de konkreta och 
praktiska behov som identifieras inom branschen. Några exempel 
som har framkommit under arbetet med agendan är de behov av 
kompetensutveckling som finns när det gäller upphandling, för 

66  Forskning och innovation. PM till Nationell plan för transportsystemet 2018–2029. 

att säkerställa att beställare inte i onödan skapar inlåsningar till 
omoderna, dåliga och dyra system, utan fokuserar på funktiona-
litet och innovationspotential i det som ska upphandlas. Vi ser 
stora behov av ökad kunskap på detta område, t.ex. i form av 
utveckling av innovationsupphandling och nya upphandlingsme-
toder för att tillgodogöra sig modern teknik och framtida system. 
Här är kompetensbehoven således främst kopplade till Trafikver-
ket, vilket även är fallet med de stora kompetensbehov som har 
identifierats avseende produktionsledning och trafikledning. 

INNOVATIONS- OCH FORSKNINGSBASERADE  
KOMPETENSSATSNINGAR

 » Kunskap om äldre system behöver ersättas med  
kunskap om nya system, för att underlätta en 
mera effektiv och modern verksamhet

 » Samlade, långsiktiga satsningar på forskningsmiljö-
er behövs för att säkerställa att uppbyggd kompetens 
tas till vara och kommer branschen till fortsatt nytta

 » Kompetenssatsningen behöver ta sikte på  
branschens och samhällets kort- och lång-  
siktiga behov

 » Ökad kunskap är nödvändig för att säkerstäl-
la upphandling som kan tillgodogöra sig mo-
dern teknik och framtida system

 » Konkreta behov av fler signaltekniker och lokförare



INNOVATIONS- OCH 
FORSKNINGSPROGRAM 
FÖR JÄRNVÄGSOMRÅDET  

Agendan bygger på utgångspunkten att järnvägen är 
starkt kopplad till samhället i övrigt. Denna utgångs-
punkt är i hög grad accepterad och tillämpad i politiska 

sammanhang. Insikten om betydelsen av ett innovativt järn-
vägssystem behöver dock omsättas i offensiva satsningar på 
forskning och innovation. Vi förespråkar breda och långsiktiga 
satsningar, som understödjer utveckling och vidmakthållande 
av kritiska kunskapsmassor och starka miljöer för forskning 
och innovation på järnvägsområdet. Med starka forskningsmil-
jöer, som präglas av långsiktiga möjligheter att rekrytera och 
bygga kompetens i bred samverkan, har Sverige goda förut-
sättningar att bygga ett innovativt järnvägssystem, samtidigt 
som vi skapar bra villkor för svenska forskningsmiljöer att 
påverka den europeiska forsknings- och innovationsagendan.

Vi har med denna agenda påtalat ett omfattande kunskapsbe-
hov som kräver ytterligare insatser, inte minst mot bakgrund 
av de stora offentliga satsningarna på järnvägsinfrastrukturen. 
Innovations- och forskningsbehoven kan tillgodoses genom såväl 
förstärkning av befintliga forskningsprogram som inrättande av 
nya forskningsprogram i de fall befintliga initiativ är otillräck-
liga. Avseende det första alternativet ser vi till exempel positivt 
på en utveckling av forskningen inom ramen för Shift2Rail, 
inklusive en breddning av den svenska delen av detta järnvägs-
program. Samtidigt ser vi att utmaningarna är så pass omfattande 
att det finns skäl att överväga ett strategiskt innovationsprogram 
för järnvägsspecifik forskning samtidigt som trafikslagsöver-
gripande forskning av stor relevans för järnvägen bör stärkas. 

 
Programmet bör ta sin utgångspunkt i denna forsknings- och inn-
ovationsagenda – lämpliga avgränsningar och prioriteringar bör 
diskuteras vidare med lämpliga finansiärer och samverkanspart-
ners. Med utgångspunkt från det strategiska innovationsprogram-
met kan ett arbete för att åstadkomma öppna forskningsutlys-
ningar och ett fokuserat arbete för kompetensutveckling påbörjas.

Vi förespråkar breda  
och långsiktiga satsningar,  

som understödjer utveckling och 
vidmakthållande av kritiska  
kunskapsmassor och starka  

miljöer för forskning  
och innovation på  
järnvägsområdet”

”



VILKA STÅR BAKOM 
AGENDAN? 

Arbetet med agendan har bedrivits inom ramen för 
Järnvägsbranschens Samarbetsforum (JBS), en sam-
verkansorganisation till vilken ett sjuttiotal företag 

i järnvägsbranschen är knutna. Arbetet har bedrivits i form 
av ett projekt som har finansierats av Trafikverket, där pro-
jektledning och koordinering av arbetet har hanterats av 
representanter för JBS (Sofia Lundberg) och VTI, Statens 
väg- och transportforskningsinstitut (Mattias Viklund). 

Till projektet har knutits en arbetsgrupp med  
representanter från KTH (Stefan Östlund),  
SJ/Handelshögskolan (Gunnar Alexandersson),  
Tågoperatörerna (Björn Westerberg), Swedtrain  
(Pia Lagerlöf och Staffan Håkanson), Trafikverket  
(Sten Hammarlund) och Chalmers (Anders Ekberg).

Den 25 augusti 2017 genomfördes en hearing, där agendan  
presenterades för en bred krets inom järnvägsbranschen.  
Här gavs mycket tillfälle till inspel och diskussioner om  
fortsatt forsknings- och innovationsverksamhet med  
koppling till järnvägen. Många synpunkter och idéer  
som framkom har arbetats in i agendan.

Foto: Kerstin Eriksson/Trafikverket
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TACK FÖR ATT DU LÄST! 

För mer information om JBS: 
www.trafikverket.se/jbs 
 
För mer information om forskning  
och innovation inom järnväg:
www.jarnvagsjobb.se


