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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund  

Vi rör oss mer, vilket ställer krav på bra förbindelser inom goda tidsramar, vi ska även kunna 

resa enkelt och bekvämt till våra studier och arbeten. Ett av de viktigaste skälen till att 

utveckla framtidens kollektivtrafik är människors behov av resande. Det ska vara möjligt att 

studera och arbeta utan att behöva byta bostadsort. De kollektiva möjligheterna till att göra en 

resa måste förbättras för att öka tillgängligheten av arbetskraft, samt ge en bättre 

kompetensförsörjning och en mer rörlig arbetsmarknad. Lösningen för en bättre integrerad 

region är en bra kollektivtrafik. Runt om i världen vinner höghastighetstågen mark och 

ersätter flyget. Tåget är det enda transportmedel som idag fortfarande utvecklar sin snabbhet. 

Det snabbaste flyget, Concorden, har lagts ned. Både på vägarna och på sjön sänks 

hastigheterna till följd av ökade kostnader.  

Under en lång tid har områden och regioner växt, likväl har pendlingen samtidigt ökat. 

Regionförstoringen blir allt större i människors liv och det har idag blivit mer accepterat att 

pendla. Valet av bostadsort bestäms inte längre bara efter vart människor arbetar, utan 

aspekter som miljö, trygghet och andra intressen spelar in. Idag väljer allt fler människor att 

bosätta i orter som inte alls ligger nära arbetsorten. Ökade pendlingsmöjligheter med 

förbättrad infrastruktur och ökad turtäthet i kollektivtrafiken gör att vi idag således också kan 

mäta avstånd i tid snarare än i faktisk längd. 

Höghastighetståg är beviset på att vi tar oss in i framtiden, beviset för att vi människor 

löser våra problem med nya innovationer. Sverige tillhör ett av Europas rikare länder och 

återfinns på en 11:e plats före länder som Tyskland, Frankrike och Italien
1
, länder som redan 

har välutvecklade höghastighetsbanor. Att vi i Sverige skulle bygga höghastighetsbanor skulle 

få våra mest befolkade städer att binda sig samman på ett väldigt bra sätt, höghastighetsbanor 

skulle även förbättra Sveriges länk till Europa. 

I Frankrike får järnvägar och kollektivtrafik nästan 85 procent av regeringens 

investeringar, till skillnad från vägbudgeten som begränsas till under fem procent. Runt om i 

Europa byggs det höghastighetsbanor och Spanien har precis efter några års hårdsatsningar 

passerat Frankrike i antalet lagda kilometer spår. De nya kopplingarna som finns mellan 

Portugal-Spanien-Frankrike samt Italien-Frankrike minskar restiderna drastiskt samtidigt som 

de blir ett allt större alternativ till flyget och dess utsläpp. Centraleuropas höghastighetsnät 

växer norrut via Amsterdam till England som nu planerar för en storsatsning på 

höghastighetsbanor. Det handlar inte längre bara om mångmiljonstäder i välbefolkade delar 

av Europa, projekten involverar nu områden och städer i liknande storlekar som är delvis eller 

fullt jämförbara med de som är aktuella för utbyggnad i Sverige. Exempel är Stockholm-

Göteborg-Malmö/Köpenhamn. Med topphastigheter på 360km/h och med snitthastigheter på 

över 280km/h med alla stopp inräknade är höghastighetståg det nya hållbara 

transportsystemet. Tåget är med och konkurrerar om reseandelar för resor enda upp till 1000 

kilometer
2
. En resa från Stockholm till Köpenhamn på ca 600 kilometer, skulle ta drygt två 

timmar med tåg, samma resa med tåg tar enligt SJ fem timmar. Med flyg tar det idag drygt en 

                                                           
1
http://www.dagensps.se/artiklar/import/2007/10/11/9657/index.xml 2011-12-05 

2
http://www.newsmill.se/artikel/2010/09/06/h-ghastighetst-g-integrerar-sverige-med-europa 2011-12-05 
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timme. Räkna därtill att Arlanda ligger 20 minuter från centralstationen och att du måste vara 

på flygplatsen minst en timme innan avgång för att checka in. Väntetider uppkommer även 

om du lämnat in bagage som du ska hämta ut och så vidare vilket resulterar i att tåget skulle 

vara den snabbaste resvägen för just denna typ av resa. 

Bo-Lennart Nelldal är infrastrukturforskare på KTH i Stockholm och menar att nästan inga 

orter kommer att förlora på att det byggs höghastighetsbanor. De små orterna mellan de stora 

kan snarare uppleva byggnationen av höghastighetsbanor som en slags renässans. 

Höghastighetsbanor skulle koppla ihop städer och marknader som idag har dåliga 

tågförbindelser eller inga alls.
3
 

 

1.2 Syfte 

Uppsatsen söker att finna förståelsen för, och redogöra för, varför fenomenet höghastighetståg 

är väldigt aktuellt för Sveriges vidare utveckling. Till hjälp har två frågeställningar 

formulerats. 

 

 Vad innebär höghastighetståg för Sverige, hur ser det ut i resten av världen? 

 Vilka effekter kommer höghastighetsbanor i Sverige att ha på miljö, ekonomi och 

social levnad? 

 

1.3 Metod och material 

Uppsatsen kommer att baseras på information tagen främst från rapporter och utredningar om 

fenomenet höghastighetsbanor samt vilken effekt banorna kan komma att ha på och i Sverige. 

Både äldre och nyare litteratur förekommer genom uppsatsen. Främst är det den nyare och 

mest aktuella som det läggs vikt vid. Med tanke på antalet debatter och de politiska beslut 

som publicerats kring ämnet är det av största vikt, för att följa uppsatsens syfte, att den mest 

aktuella litteraturen är den som tas upp för resultat och diskussion. Bakom dessa rapporter och 

utredningar står företag som dåvarande Banverket och Trafikverket, samt SJ, Arena för 

Tillväxt och KTH. Valet att hämta informationen främst från dessa källor grundar sig i 

förtroendet för att de gör utredningarna för Sveriges bästa utan att lägga in några egna 

värderingar. Varje företag har även de sin egen ingång i materialet. Banverket och 

Trafikverket tar huvudsakligen upp hur banorna kan komma att anläggas och Arena för 

tillväxt är tydligare i delen om hur utbyggnaden kommer att påverka Sveriges ekonomi och 

tillväxt. De är även välinvolverade företag och organisationer i Sveriges 

infrastrukturutveckling. Andra källor finns, men anses inte ha samma insikt om 

höghastighetsbanor som ovan nämnda företag har. Vinklad eller annorlunda information 

gentemot andra källor kan naturligtvis förekomma. Exempelvis Banverket kan i sina rapporter 

välja att endast belysa det positiva med höghastighetsbanor och därmed välja att utelämna viss 

information som skulle kunna motbevisa deras slutsatser. Någon form av övervägande får där 

göras om vilken information som ska anses vara mest pålitlig. I detta fall anses 

litteraturstudier som tillräckliga för att kunna finna och hantera tillräckligt med information 

för att kunna skriva uppsatsen, ingen vikt läggs därför vid intervjuer med utvalda personer.  

 

                                                           
3
http://www.affarsresenaren.se/artikel/sverige-vantar-pa-hoghastighetstag/3163 2012-01-05 
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1.4 Avgränsningar 

Jag avgränsar mig till att skriva om höghastighetståg- och höghastighetsbanors påverkan på 

Sverige. Målet med uppsatsen är att skriva om höghastighetsbanornas påverkan på samhället, 

vilket resulterar i att de tekniska fundamenten om hur ett höghastighetståg är uppbyggt eller 

hur det fungerar vidare inte kommer att tas upp. Målet är inte att kartlägga tidigare 

utredningar för att sedan finna mer passande lösningar, utan snarare att granska de som redan 

finns och därtill diskutera deras påverkan på samhället. Främst hur höghastighetsbanorna kan 

gynna Sveriges miljö, arbetsmarknad och näringsliv.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i tre olika kapitel där det första är en inledning där förutsättningar och 

tillvägagångssättet för uppsatsskrivandet tas upp. I kapitel två redogörs för systemteorin som 

kan kopplas till höghastighetståg. Efter det följer flera avsnitt om hur en attraktiv 

kollektivtrafik höjer städernas attraktivitet. Huvuddelen i kapitel två är fenomenet 

höghastighetståg och hur de påverkar samhället och människorna. Uppsatsen avslutas med 

kapitel tre som är en sammanfattande diskussion av de tidigare skrivna kapitlen.  

 

1.6 Begreppsförklaring 

 

Region  

Begreppet region kan, i vilket sammanhang och syfte det används, betyda och syfta till helt 

skilda saker. I denna uppsats kommer begreppet region definieras till att vara ett geografiskt 

område där förhållandena är relativt lika. Nödvändigt för uppsatsen är även att beskriva 

regionen som en funktionell region, alltså där arbetsmarknaden och människors rörelser i 

området bestämmer hur regionen är formad.
4
 

 

Regionförstoring 

Med en regionförstoring menas att en Lokal Arbetsmarknadsregion blir större och växer, detta 

kan ske genom att två eller flera regioner med ett visst pendlingsutbyte sammangår till en 

enda region. Pendlingsutbytet som krävs för att kunna sammanföra två regioner till en 

gemensam funktionell region är att minst 20 procent av de sysselsatta i en kommun ska ha 

sina arbetsplatser i en annan kommun, eller att minst 7,5 procent invånare i kommunen har sin 

arbetsplats i en annan specifik kommun.
5
 

 

Höghastighetståg 

Höghastighetsbanorna byggs för att klara av trafik med hastigheter på över 250 kilometer i 

timmen. Dessa speciella banor krävs för att tågen ska kunna bibehålla sin höga hastighet. De 

höghastighetsbanor som föreslagits i Sverige ska byggas för att klara hastigheter på upp till 

                                                           
4
http://www.kau.se/forskarskola-i-regionalt-samhallsbyggande 2011-11-28 

5
Amcoff, J. (2008). ”Är Stockholm-Mälardalen en funktionell region?” Del i boken Region som vision, 

Stockholm: SNS förlag, s. 78. 
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320 kilometer i timmen. Snabbtågen i Sverige har idag en maxhastighet på 200 kilometer i 

timmen och därmed ska inte snabbtåg och höghastighetståg blandas ihop.
6
 

 

 

2. SYSTEMTEORI 

 

Tåget och tekniken den besitter kan beskrivas och analyseras med flera olika teorier och 

begrepp. Ett exempel på en teori är systemteorin. Teorin vidareutvecklades på 1980-talet av 

teknikhistoriker och tekniksociologer för att samhället skulle kunna förstå den moderna 

teknikens framväxt.  

Definitionen av tekniska system innehåller många olika komplexa, problemlösande 

komponenter. Systemen är socialt konstruerade samtidigt som de formar samhället. Bland 

många andra komponenter i tekniska system finns även fysiska föremål, så som generatorer, 

transformatorer och kraftsystem. Tekniken är även beståndsdelar från vårt samhälle och vår 

natur eftersom de är socialt konstruerade och anpassade efter vårt samhälle. Med 

utgångspunkt i systemteorin kan det dras flera slutsatser om tåg och teknik, bland annat att 

tågen är en innovation med delar från samhället, människor och natur. Thomas P. Hughes 

skulle säga att dessa system innefattar organisationer och människor som uppfinnare, 

ingenjörer, administratörer och i de flesta fall även finansiärer, politiker och delar av den 

miljö som omger oss.
7
 Ett föremål, vare sig det är fysisk eller icke-fysisk, fungerar som en 

komponent i ett system där de interagerar med andra föremål för att uppnå det slutgiltiga 

målet. Om en komponent skulle tas bort från ett system, eller om komponentens egenskaper 

skulle ändras kommer de resterande föremålen, i enlighet till de andra i systemet, att ändra 

sina egenskaper. Tekniska system löser dagliga problem och uppfyller de mål som är uppsatta 

med lämpliga, tillgängliga medel.
8
 

Naturligtvis sker inte framgång utan problem eller obalans, problemen kan ses som 

tekniska, ekonomiska, administrativa eller politiska. För att göra det möjligt att fortskrida när 

problem uppstår måste de inblandade aktörerna omforma problemen till lösbara problem.
9
  

Enligt Hughes tar sig de sociotekniska systemen sig igenom fyra huvudfaser under sin 

utveckling, dessa är; 

 

 Uppfinning 

 Spridning 

 Tillväxt 

 Mognad, som sedan blir momentum 

 

                                                           
6
http://www.railsweden.se/LinkClick.aspx?fileticket=s7tS29zkADI%3D&tabid=83&language=en-US 2012-02-

28 
7
Hughes, T. P. (1987). The Evolution of Large Technological Systems. In W. E. Bijker J. R Hughes & T R 

Pinch, eds. The Social Construction of Technological Systems. Cambridge: MIT press, s.287 
8
Ibid. S.288 

9
Hughes, T. P. (1983). Networks of power – electrification in western society. Baltimore: The John Hopkins 

University Press, s.22. 
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Den första idén utvecklas och sprids. Tyvärr sker det ofta att delar av systemet utvecklas 

snabbare än andra, vilket i sin tur betyder att de underutvecklade delarna sätter stopp för de 

välutvecklade. Detta fenomen har ett namn, Hughes kallar det ”reverse salient”. Systemen 

med flertalet aktörer och komponenter kommer alltid att ha reverse salient, då interaktionen 

mellan samhälle och natur är komplicerad. Problemen som uppstår är uppenbara och det krävs 

ingen större kunskap för att finna dem.
10

  De delar i de sociotekniska systemen som inte följer 

samma utveckling som de mer välutvecklade delarna är också de orsakerna och anledningen 

till att systemen fortfarande utvecklas då nya tekniker för att lösa problemen måste användas. 

I sista fasen, mognadsfasen, uppstår det som här kallas för momentum. Systemen som nått 

momentum påverkar andra system, grupper och individer i samhället, då det inte går att exakt 

fastställa dess utvecklingsgrad. Momentumet beror på att våra val är kopplade till ett 

sammanhang och att de olika tekniska systemen har en väldigt komplex relation till varandra 

och sin omgivning.
11

 

 

2.1 En ökad förflyttning 

Sveriges befolknings kollektiva resande har under flera decennier ökat, men ändå är det bara 

cirka 14 % av befolkningen som väljer att resa med kollektivtrafik.
12

 Antalet resor har inte 

ökat märkbart utan det är istället längden på de resor som vi gör som har ökat. Trenden är att 

vi människor dagligen reser längre än vad vi tidigare gjort. Vid förra sekelskiftet flyttade den 

genomsnittlige svensken sig endast runt 500 meter från hemmet
13

, jämfört med 1950 års cirka 

en mil om dagen till dagens närmare fem mil.
14

 Bättre och bättre förbindelser gör det möjligt 

att pendla över längre avstånd utan att det nödvändigtvis tar längre tid. Stor påverkan har även 

höga bensinpriser, en ökad klimatmedvetenhet samt att Sverige har gjort stora satsningar på 

kollektivtrafiken.
15

 För att fortsätta utvecklingen mot ökat kollektivt resande måste företagen 

som driver de olika företagen att fortsätta vara kundorienterade. Kollektivtrafikens 

tillgänglighet och kollektivtrafikens attraktionskraft måste öka. Sker detta på ett bra sätt 

kommer antalet resenärer att öka.
16

 

 

Regionförstoring, vad innebär det? 

En större LA-region, betyder att flera företag och flera marknader räknas in till samma region. 

Utbudet av arbetstillfällen blir fler och gynnar alla arbetssökande, samtidigt ökar även utbudet 

av kompetens för arbetsgivarna då skaran av utbildade ökar. Detta borde vara något som får 

företagen att investera i kommunikationer för att driva på utvecklingen, för att på så sätt öka 

tillväxten.
17

 Jan Amcoff menar att det i själva verket kanske inte sker någon verklig 

regionförstoring, utan att det hela istället beror på att många, främst unga, väljer att fortsätta 

                                                           
10

Hughes, T. P. (1983). Networks of power – electrification in western society. Baltimore: The John Hopkins 

University Press, s.22 
11

Ibid, s.23 
12

http://www.svenskkollektivtrafik.se/Documents/648 pdf, 2012-01-06 
13

http://194.16.222.121/informationroot/RAKAVAGEN/88442/rakavagen pdf, 2012-01-04 
14

http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/klimat/transport-och-infrastruktur/battre-kollektivtrafik/ 

2011-12-20 
15

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=4580038 2011-12-18 
16

http://www.svenskkollektivtrafik.se/Documents/648 pdf, 2012-01-06 
17

http://www.regionorebro.se/download/18.d4eb29912806c3118b80001046/100423Regionf%C3%B6rstoring_i_

registerdata_och_verklighet pdf,  2011-12-18 
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vara skrivna i sina föräldrahem på andra orter trots att de i själva verket bor i en annan stad 

eller ort. Anledningar till detta kan vara den hårda arbetsmarknaden, som resulterar i att 

människor tvingas flytta mellan andrahanskontrakt. Detta resulterar i att de kommer att räknas 

till pendlare i registerdatan då de är skrivna i en ort och jobbar i en annan.
18

 

 

Vardagsresandet påverkar tillväxten 

De städer som har den högsta livskvaliteten är även de mest produktiva, vardagsresandet är 

därmed kopplat till vår ekonomiska tillväxt. Vidgade Lokala Arbetsmarknader gynnar 

sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten på så vis att tillgängligheten och företagens 

rekryteringsunderlag ökar.  Ett exempel är att om en större region domineras av många större 

företag kommer deras efterfrågan på vissa kompetensprofiler att öka, vilket i sin tur kräver att 

arbetskraften söks på längre avstånd
19

. Detta medför då krav på infrastruktur för 

persontransporter, som gör den kvalificerade arbetskraften tillgänglig för företagen.
20

 

Överbefolkade städer eller otillgängliga områden sätter stopp för tillväxten och 

effektiviteten. Samma effektivitet som behövs för att människor enkelt ska kunna ta sig till 

och från sitt arbete. Fler och fler människor väljer att flytta in till städerna vilket gör att 

trängseln ökar, därtill skapar regionaliseringen även en arbetspendling som i sin tur ställer 

krav på en välfungerande kollektivtrafik. Detta i kombination med de ökade kraven på 

begränsade utsläpp, både nationellt och internationellt, kommer att öka efterfrågan på en 

välfungerande och välanpassad kollektivtrafik. 

I Sverige har vi inte nått denna trängsel ännu. På många håll är fortfarande befolkningen 

alldeles för gles för att kollektivtrafiken ska vara gynnsam, eller inte alldeles för dyr för de 

som använder den. Utmaningen i Sverige blir således att krav måste ställas på 

kollektivtrafikens förmåga att konkurrera eller komplettera bilresandet.
21

 När människor kan 

bo vart de vill och samtidigt ändå ta sig till arbete och studier inom rimliga tidsramar uppnår 

vi ett mer dynamiskt samhälle där invånarna genom att åka kollektivt får en bättre hälsa. En 

person som reser kollektivt rör sig i snitt fyra gånger så mycket som en person som åker bil.
22

 

Ekonomer konstaterar också att BNP ökar hos de samhällen som förbundits av en ny 

höghastighetsbana. Utredningen är den första i sitt slag som påvisar att tillväxten ökar i och 

med byggandet av höghastighetsbanor. Det är de två ekonomerna Gabriel Ahlfeld och Arne 

Pedersen som kommit fram till att BNP ökat med 2,7 % hos de samhällen som förbundits med 

höghastighetståg, jämfört med de samhällen som inte låg utmed linjen.
23

 

 

                                                           
18

Amcoff, J. (2008). ”Är Stockholm-Mälardalen en funktionell region?” Del i boken Region som vision. 

Stockholm: SNS förlag, s. 78 
19

http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/regionutveckling/analys/Regionf%C3%B6rstoring_slutversio

n pdf, 2012-02-28 
20

Ernstson, U. Lorentzon, S. och Fransson U. (2008). Ortsstruktur, arbetsmarknader och järnvägar, Occasional 

Papers 2008:3. Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, s. 39. 
21

http://www.iva.se/PageFiles/8212/Rapport%20Svensk%20Kollektivtrafik%20Framtidens%20Vardagsresande

%202025 pdf, 2012-02-28 
22

http://www.ntf.se/trafikeniskolan/teman/resan/default.asp?RecID=45669, 2012-01-05. 
23

http://www.affarsresenaren.se/artikel/sverige-vantar-pa-hoghastighetstag/3163, 2012-01-05. 
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Bra kollektivtrafik höjer städernas attraktivitet 

Den allmänna definitionen av kollektivtrafiken är att den ska vara enkel och lättillgänglig för 

alla, invånare som besökare. Den ska vara effektiv och ta dig dit du vill med så lite besvär 

som möjligt,
24

 att resa kollektivt ska uppfattas som det smarta valet. För att kollektivtrafikens 

attraktivitet och status ska höjas krävs en del åtgärder i det fysiska rummet, dessa åtgärder kan 

delas in i två kategorier; prioriteringsåtgärder och lokaliseringsåtgärder.
25

 Med 

prioriteringsåtgärder menas att kollektivtrafiken ska ha förtur i trafiken. Exempelvis att 

bussarna ska ha busskörfält, exempelvis förtur med signaler i korsningar. Med 

lokaliseringsåtgärder menas att om staden är tät, och nytt ska byggas, så ska bebyggelsen 

lokaliseras nära knutpunkterna i kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken ska här även gynnas, 

hållplatser och stationer vid köpcentrum ska ligga närmare ingångarna än vad 

parkeringsplatserna ska göra, vilket förhoppningsvis resulterar i att fler reser kollektivt.
26 

 

Kollektivtrafiken och bilen 

Det finns inga naturliga fördelar för att välja antingen bilen eller kollektivtrafiken framför den 

andra, det är snarare så att samhällsplaneringen valt att planera och bygga en infrastruktur 

som är mer fokuserad på bilen än på kollektivtrafiken. Det var först för 20 år sedan som vi 

verkligen uppmärksammade bilens negativa konsekvenser på miljö, hälsa och trafiksäkerhet. 

Bilen har varit en norm inom samhällsplaneringen i närmare 50 år och det är nu hög tid att 

sätta bättre, miljövänligare transportsätt på toppen av prioriteringslistan.
27

 I Sverige är 

trängseln liten vilket därigenom ställer krav på kollektivtrafikens förmåga att konkurrera ut 

bilen som transportmedel. Med dagens utveckling och miljökrav gör även bilindustrin sitt 

yttersta för att möta de krav som ställs på dem, vilket i sin tur resulterar i att kollektivtrafiken 

måste pressa sig ytterligare för att kunna vara det självklara resealternativet.
28

 

Utgångspunkten i infrastrukturplaneringen är att alla de olika trafikslagen ska komplettera 

varandra för att på så vis kunna tillgodose det efterfrågade transportbehovet och för att kunna 

uppfylla de transportpolitiska målen som finns. Resan med bilen kommer fortfarande i 

framtiden att vara en viktig faktor för tillgängligheten, men kollektivtrafiken måste samtidigt 

öka sin andel av resekilometrarna för att främja den hållbara utvecklingen som samhället 

strävar efter. 
29

 

 

Prisets betydelse 

Enligt undersökningar som genomförts är priset först det sjätte viktigaste argumentet till 

varför invånarna väljer kollektivtrafik eller inte. I Stockholmsområdet är priserna inte 

överdrivet dyra och bedömningen har gjorts att priserna skulle kunna höjas ytterligare utan att 

det skulle komma att påverka trafikvolymerna. Den kostnad som anses vara dyr är den som är 

                                                           
24

http://inhabitat.com/transportation-tuesday-top-10-cities-for-public-transit/, 2011-11-20. 
25

http://www.iva.se/PageFiles/8212/Rapport%20Svensk%20Kollektivtrafik%20Framtidens%20Vardagsresande

%202025 pdf, 2012-02-28. 
26

Bösch, S. Trivector Traffic AB, Brodén E. (2009). Kollektivtrafik som norm, - vad behöver göras? Banverket 

2009:4. Vägverket och Banverket 
27
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28
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%202025 pdf, 2012-02-28. 
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för enkelbiljetter, priset befaras skapa en barriär för de som ska åka för första gången eller de 

som åker väldigt sällan. I dagsläget har kollektivtrafiken tre argument till varför den är bättre 

än bilen; den är billigare, har mindre trängsel och är bättre mot miljön. Den dagen då de 

riktigt miljövänliga bilarna kommer försvinner miljöargumentet. Med framtidens teknik och 

kunskap kommer även bilar att kunna kopplas ihop till tåg som håller en mer jämn rytm, 

vilket skulle resultera i färre trafikstockningar. Denna lösnings skulle i sin tur eliminera 

argumentet om trängsel. Återstående är bara priset.
30

 En ny europeisk rapport visar att drygt 

tre fjärdedelar skulle kunna tänka sig att välja ett internationellt höghastighetståg före något 

annat transportmedel, om nu priset var mer konkurrenskraftigt.
31

 
 

3. HÖGHASTIGHETSBANOR 

 

3.1 Bakgrund 

Höghastighetståg brukar definieras som ett passagerartåg, som kan köras med en signifikant 

högre hastighet än alla andra ”vanliga” tåg. Gränsen för vad som ska kallas för 

höghastighetståg och vad som fortfarande är ett snabbtåg har tidigare satts vid hastigheten 

200km/h, vilket även är maxhastigheten för SJ:s X2000. Den europeiska standarden har på 

senare tid höjts, och för att klassas som ett höghastighetståg så ska nu hastigheten som tåget 

färdas i vara över 300 km/h.
32

 1964 introducerades världens första separata bana för snabbtåg 

i Tokyo, i samband med att de Olympiska Spelen gjorde entré i staden. Enda sedan dess har 

fenomenet fascinerat världen. Världens första höghastighetståg invigdes 1981 i Frankrike och 

utvecklingen och utbyggnaden i världen har sen dess bara ökat. Kort därefter utvecklade 

nästan varje land sina egna tåg, Sverige utvecklade X2000, som kännetecknades av att det 

kunde köra relativt fort på redan befintliga banor vilket var möjligt tack vare dess korglutning. 

Utvecklingen och utbyggnaden av höghastighetsbanor i resten Europa har aktualiserat frågan i 

Sverige, om vi verkligen också ska satsa på det.
33

 Höghastighetsbanor byggs runt om i 

världen efter olika marknadsbehov, det vanligaste behovet brukar vara att restiden ska 

förkortas. Fler och fler reser med järnväg vilket leder till att kapaciteten måste ökas, 

separering av snabb och långsam trafik har då visat sig vara mycket effektiv. 
34

 

 

Dagsläget och förutsättningar i Sverige 

I Sverige finns det idag ca 11 800 kilometer trafikerad järnväg, 3 800 av dessa kilometer är 

dubbelspårig järnväg. 80 % av Sveriges järnvägsnät förvaltas idag av Trafikverket, resterande 

20 % är fördelade på företag som Arlandabanan Infrastructure AB som har hand om 

Arlandabanan, AB Stockholms Lokaltrafik som har hand om Roslagsbanan och Saltsjöbanan 
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http://www.iva.se/PageFiles/8212/Rapport%20Svensk%20Kollektivtrafik%20Framtidens%20Vardagsresande

%202025 pdf, 2012-02-28. 
31

http://www.jtbsweden.com/Saa-vill-vi-resa-med-hoghastighetstaag, 2012-01-07. 
32

http://www.kth.se/polopoly_fs/1.87099!/Menu/general/column-

content/attachment/08Hoghastighetstag_rapport pdf, 2012-02-28. 
33

 Lorentzon, Sten (2010). Förutsättningar för höghastighetståg i Sverige, Occasional Papers 2010:3. 

Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 
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med flera andra företag som bedriver sin verksamhet på de svenska järnvägarna. De 

investeringar som gjorts hittills, vad gäller förbättrade kommunikationer och ökad 

tillgänglighet och integration av arbetsmarknader har varit mycket framgångsrika. Resultatet 

har varit kraftigt ökat tågresande speciellt mellan närliggande regioner. Järnvägen förkortar 

restiderna vilket gör det möjligt att resa till arbets- och studieorter som ligger längre bort. Idag 

ökar både person- och godstransporterna, vilket är positivt ur miljösynpunkt och 

trafiksäkerhetssynpunkt då fler regionala resor och transporter av gods sker med tåg. Denna 

ökning, speciellt i storstadsregionerna har lett till en besvärande spårkapacitet.  

Tåg som X2000, Intercitytåg, pendeltåg, godstransporter och internationell trafik ska med sina 

olika hastigheter samsas på befintliga spår, vilket ställer till med problem. Den stora 

blandningen av transporter är av stor betydelse för den bristande kapaciteten då tåg inte kan 

köra om varandra var som helst, vid just sådan blandad trafik sjunker kapaciteten avsevärt.  

Redan 2006 tvingades SJ att ändra i sina tidtabeller då all trafik på spåren skulle komma att 

öka restiderna på mälarbanan.
35

 Förseningarna under ett år i den svenska järnvägstrafiken är 

13 miljoner minuter, vilket motsvarar en försening på 25 år, varje år.
36

 

Förutsättningarna för höghastighetståg är självklart olika för olika länder. 

Storleksskillnaden i yta och i befolkningsmängd är bland de europeiska länderna stor. Malta 

är det minsta landet, med en storlek av 300 kvadratkilometer medan Frankrike täcker hela 

544 000 kvadratkilometer. Folkmängden är på Malta 400 000 och i Tyskland 82,3 miljoner. 

Höghastighetsbanorna innebär stora investeringar, vilket i sin tur kräver ett stort 

trafikunderlag för att investeringen i slutändan ska bli lönsam. Därtill följer naturligtvis att 

höghastighetsbanorna anläggs där trafikunderlaget är stort, exempelvis där dagens Västra och 

Södra stambana går. 
37

 

 

Höghastighetsbanor i Sverige
38 

De sträckor i Sverige som är aktuella för järnvägar med högre hastighet är de sträckor där 

kundunderlaget är som störst. Det är den Västra och den Södra stambanan, alltså sträckan 

Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö, som var först med att trafikeras av X2000. 

Ur en teknisk synvinkel skiljer sig en höghastighetsbana från en vanlig järnväg på så vis att 

den är byggd för hastigheter över 250 km/h, kurvradierna är större och tillåter stora lutningar, 

några plankorsningar är inte heller tillåtna. Höghastighetsbanorna kan ha stora lutningar och 

lämpar sig därför inte för tyngre godståg, men höghastighetståg, snabba regionaltåg och 

snabba lätta godståg är potentiella brukare av spåren. Höghastighetstågen kan även köras på 

de vanliga banorna. De planer som finns från tidigare Banverket är separata 

höghastighetsbanor för trafik med hastigheter på 320 km/h.  

I ett utkast som gjorts, har KTH skissat på ett restidsschema för två höghastighetståg per 

timme och riktning från Stockholm till Göteborg och Öresundsregionen. Tanken är att det ska 
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SOU 2009:74. Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utvecklings- och konkurrenskraft. 

Betänkande av Utredningen om höghastighetsbanor. Stockholm: Näringsdepartementet 
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finnas både direkttåg och tåg som stannar på vissa mellanstationer, vartannat tåg på den 

förlängda Europabanan ska gå via tunneln Helsingborg – Helsingör och vartannat via 

Öresundsbron. Tanken är att snabba regionaltåg ska komplettera trafiken från 

mellanstationerna till andra närliggande städer. Vidare granskningar krävs för att besluta om 

vilka lösningar som är mest lönsamma, om hur många avgångar som ska finnas och i vilken 

utsträckning tågen ska trafikera Öresundsbron eller tunneln från Helsingborg till Helsingör. 

En sak som är säker med höghastighetsbanorna är att restiderna minskar, enligt KTH på 

mellan 30-55 % beroende på hur bra dagens förbindelser redan är. Flertalet orter kommer att 

kunna halvera dagens restid på längre resor. Sett över det hela så kommer de största 

restidsminskningarna att vara i Östergötland, i samma län kommer även den största ökningen 

av tågtrafikens utbud att ske. Nedan följer en jämförelse av restiderna från några orter till 

Stockholm, innan och efter Höghastighetsbanan; 

 

   

År 2001    Med Höghastighetståg 

Nyköping  0:59h  0:36h 

Norrköping 1:13h  0:51h 

Linköping  1:38h  1:03h 

Jönköping  3:02h  1:21h 

Göteborg  2:59h  2:00h 

Värnamo  4:10h  1:54h 

Malmö  4:11h  2:41h 

 

Siffrorna är framtagna av KTH med utgångspunkt från att tågen rör sig med en hastighet av 

350km/h. Banverket anser att restiderna är väl korta.  

 

3.2 För- och nackdelar med höghastighetsbanor 

Med höghastighetsbanor skulle de flesta restiderna i södra delen av Sverige vara kortare eller i 

nivå med det mindre miljövänliga flygets. Erfarenheter från andra länder i Europa visar att 

sträckor med höghastighetsbanor där en resa som tar 2-3 timmar efter en viss tid ersätter de 

andra transportmedel som anses vara mindre klimatvänliga.
39

 Samhällsnyttan som ett svenskt 

höghastighetsnät för med sig är stor. Högre hastigheter kräver mer energi, så är det för de 

flesta transportmedlen. Höghastighetståg har miljöfördelar men det är främst parallellt dessa 

sker. Ett argument som ofta hörs är att en utbyggnad av ett höghastighetsnät i Sverige 

genererar stora vinster för godstrafiken. Idag är konflikten stor mellan snabbare persontåg och 

långsammare godståg. De kan inte samsas på banorna vilket resulterar i hinder för 

utvecklingen. De grupper som är mindre positiva till utbyggnaden av ett svenskt 

höghastighetsnät motsätter sig oftast den ekonomiska kalkylen som finns. De menar att 

flertalet siffror är felaktigt framräknade och att det inte går att förutspå framtida kostnader.
40

 

 

                                                           
39

http://www.malmo.se/download/18.42f3f270121774924fa8000884/Aktuellt+om+h%C3%B6ghastighetsbanor 

pdf, 2012-02-28 
40
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3.3 Europakorridoren 

Den region som sträcker sig från Mälardalen och Stockholm ner över Jönköping och 

Göteborg vidare ner till Köpenhamn i Danmark och Hamburg i Tyskland kallas för 

Europakorridoren. Europakorridoren i Sverige är regionen som står för 65 % av Sveriges 

BNP, även 65 % av Sveriges befolkning bor inom 60 minuters restid från korridorens kärna, 

det är 5,5 miljoner människor det handlar om. I denna region ska Europabanan och 

Götalandsbanan blir de två nya järnvägarna som knyter samman Sverige, Norden och Europa. 

Dessa satsningar på utbyggnader ger tillgång och möjlighet för människor att arbeta och 

studera längre bort, då avstånden minskar. Nya marknader öppnas upp och helt nya 

förutsättningar för utveckling uppstår. Inte nog med att höghastighetsbanorna bidrar till en 

drastisk minskning av både person- och godstransporternas miljöpåverkan, så innebär 

korridoren även att städer, kommuner och regioner kommer närmare varandra. I dagsläget är 

det svenska järnvägsnätet underdimensionerat, vilket i sin tur försämrar möjligheterna för 

både företag och människor att förflytta sig till förmån för Sveriges ekonomi. Projektet med 

att bygga en förbindelse mellan Tyskland och Danmark, den så kallade Fehmarn Bält-

förbindelsen innebär att det kommer att finnas en fast förbindelse mellan Norden och 

kontinenten. Planeringen av förbindelsen, som blir en sänktunnel, är redan långt 

framskridna.
41

 Bygget planeras att vara klart 2020. Denna förbindelse kommer att främja en 

vidare integration av Europa, genom att möjligheten ges för människor att förenas inom 

vetenskap, näringsliv, arbetsmarknad och kultur. Denna fasta förbindelse kommer att minska 

restiden mellan Skandinavien och resten av Europa. Den nuvarande snabbaste förbindelsen 

sker med färja över sundet, en tur som tar cirka 45 minuter plus eventuell väntetid. Idag tar en 

tågresa från Köpenhamn till Hamburg fyra timmar och 30 minuter, med förbindelsen klar 

kommer denna resa att kunna avverkas på endast tre timmar. Denna fordons- och 

järnvägsförbindelse kommer att spara resenärerna en 160-kilometers omväg över Stora Bält-

bron. Den fasta förbindelsen stänger den lucka som finns mellan de Skandinaviska och de 

Europeiska järnvägsnäten. Förbindelsen får stöd av EU som anser att denna förbindelse är ett 

av de bästa järnvägsprojekten i Europa. Projektet öppnar upp en enorm transportkorridor 

mellan Öresundsregionen i Danmark/Sverige och Hamburg i Tyskland, vilket gör regionen till 

en mycket mer konkurrenskraftig region. Sysselsättningen i området kommer att öka under 

och efter byggnadstiden, konsumenter kommer även att gynnas av lägre priser då 

konkurrensen kommer att pressa priserna i området. Den bättrade tillgängligheten kommer 

även den att bidra till en ökad turism vilket gynnar alla i regionen.
42

 Både Danmark och 

Tyskland har i sina senaste beslut valt att satsa nya stora pengar på utbyggnaden av 

järnvägsnätet. För Sveriges del är en förutsättning för att koppla höghastighetsnätet till det 

Europeiska att Danmark och norra Tyskland rustar upp sina järnvägar och gör det möjligt för 

trafik med högre hastigheter att passera. Danmarks infrastrukturkommision har beslutat om en 

infrastrukturfond på 94 miljarder danska kronor (drygt 112,5 miljarder svenska kronor med 

dagens kurs), som ska användas för att finansiera framtida projekt. Tyskland skrev 

tillsammans med Danmark under avtalet om förbindelsen över Fehmarn Bält, genom avtalet 
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står Tyskland ansvariga för investeringar i infrastrukturen som krävs för att ansluta tunneln till 

deras redan befintliga järnvägsnät. 

Värt att nämna är att Sveriges största exportland är Tyskland, exporten år 2010 uppgick 

till ett värde av 113,3 miljarder SEK, en ökning med 12 % jämfört med 2009. 2011 ökade 

exporten fortsatt starkt. Sveriges import från Tyskland är större än exporten.
43

 

 

3.4 Internationella jämförelser 

Världens första höghastighetsbana byggdes i Japan år 1964 mellan Tokyo och Osaka, en 

sträcka på cirka 500 kilometer. Efter detta har Japans järnvägsnät bara fortsatt att byggas ut 

och idag är det näst intill rikstäckande. Landets stora befolkning, befolkningstätheten och 

trafikkvaliteten tillsammans med turtätheten spås vara den bidragande faktorn till den stora 

trafikvolymen man åstadkommit. Antalet resenärer i Shinkansen-tågen är idag större än alla 

europeiska höghastighetssystem tillsammans. Vad gäller Europas utbyggnad och trafikering 

var Frankrike först ut med höghastighetsbanor 1981, detta då TGV (Train á Grande Vitesse) 

började trafikera sträckan Paris-Lyon. I början byggde Frankrike endast från punkt till punkt 

på de sträckor som hade en stor transportmarknad. Med tiden byggdes fler sträckor och idag 

återfinns ett nationellt nät som börjat bindas samman till ett europeiskt höghastighetsnät. I 

Europa idag finns det över 550 mil höghastighetsbanor, 350 mil till håller på att byggas och 

ytterligare 850 mil är planerat till år 2025. Utbyggnaden av höghastighetsbanor fortsätter och 

år 2007 hade Frankrike 190 mil höghastighetsbana. Samma år stod TGV-trafiken för 57 % av 

landets persontrafik på järnvägar. Resultatet av utbyggnaden är tydlig, efter ett par år har det 

uppmätts att tåget halverade flygtrafiken mellan städerna Paris och Lyon. Liknande 

utveckling med minskade andelar för flyget har setts på flera andra sträckor, där tåget näst 

intill resulterat i att flygtrafiken på kortdestinationer upphört.
44

 Dagens allra kraftigaste 

utveckling av höghastighetsbanor, i Europa, sker i Spanien. Regeringen har fastslagit med ett 

infrastrukturprogram, målet att år 2020 ha 1 000 mil höghastighetsbanor och att 90 % av deras 

befolkning ska bo inom fem mil från en station. Målet Spanien har är att binda samman sitt 

egna höghastighetsnät med Frankrikes, med målet att komma närmare Europa. År 2010 hade 

Spanien världens bäst utbyggda höghastighetsbanor.
45

  

Vid en jämförelse mellan Spanien och Sverige finns det en del skillnader, framförallt vad 

gäller ortsstruktur och befolkningsunderlag. Det bor fem gånger så många människor i 

Spanien som i Sverige, antalet invånare per kvadratkilometer i Spanien är i snitt fyra gånger 

större än i Sverige. Befolkningen i Spanien bor i störst utsträckning i befolkningscentra nära 

kusten, med huvudstaden Madrid som ett dominerande centrum i inlandet. Vad vi kan läsa ur 

detta är att de mellanliggande områdena, med gles befolkning, har bra förutsättningar för att 

ha höghastighetsförbindelser. Att tågen kan hålla höga hastigheter undre längre tid minskar 

restiderna, vilket brukar vara ett starkt argument till varför det ska investeras i 
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höghastighetsbanor. Lägg härtill att de tidigare näten inte var upprustade och att ett nytt nät 

med nya tåg skulle komma att korta ner restiderna ordentligt.
46

 

Frankrike är idag det ledande landet i Europa när det kommer till höghastighetstrafik. Första 

sträckan invigdes som tidigare nämnt redan 1981 och banornas omfattning idag beräknas vara 

1 900 kilometer spår, med ytterligare 1 700 planerat fram till år 2020. De flesta 

höghastighetsbanorna i Europa trafikeras av tåg i hastigheter upp till 350 km/h, ett 

hastighetsrekord sattes dock i Frankrike 2007, då ett av deras TGV-tåg uppnådde en hastighet 

på hela 574,8 km/h.
47

 

Vad resterande Europa har haft för motiv gällande utbyggnaden av ländernas 

höghastighetsnät har setts som transportpolitiska, där den förbättrade restiden och 

tillgängligheten har lyfts fram samt den tillväxtpolitiska där den regionala utvecklingen och 

den förbättrade produktiviteten lyfts fram. Tydligt framkommer det i SOU 2009:74
48

 i 

utredningen om höghastighetsbanor, att länder i Europa inte har haft de samhällsekonomiska 

kalkylerna som grund till beslutet för om banorna ska byggas eller inte. Länderna har snarare 

argumenterat för en utbyggnad från bredare ekonomiska effekter, så som att det gynnar 

tillväxt och regional utveckling snarare än att projektet kostar hundratals miljarder. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att utbyggnaden av höghastighetsnätet i Europa bidragit till 

bland annat; 

 

 Regional samhällsutveckling 

 Förbättrad konkurrenskraft, som i sin tur leder till positiva miljöeffekter 

 Bättre kapacitet på befintligt järnvägsnät 

 Ambitionen att knyta ihop länder med varandra 

 

 

3.5 Olika perspektiv 

 

Ur miljösynpunkt 

År 2009 blev Sverige ordförandeland i EU och tog då på sig ledarrollen inom miljöområdet, 

detta för att visa sig duktiga och att vi kommit en bra bit på vägen vad gäller miljötänkandet. 

Miljö- och klimatfrågorna är en stor politisk fråga och kommer så även i framtiden att vara, 

vilket resulterar i att EU i allt högre utsträckning kommer att ställa krav och ge direktiv för 

framtida bränslen och deras miljöpåverkan.
49

 

ITPS (Institutet för tillväxtpolitiska studier) har tagit fram en rapport som påvisar att 

Sveriges kollektivtrafik är ett mycket betydelsefullt instrument för att kunna nå EU:s 
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klimatmål.
50

 Som ett bevis på att Sverige skött sig när det gäller miljö- och klimatmål delades 

ett pris ut till Stockholm år 2010, Stockholm blev utsett till Europas första miljöhuvudstad.
51

 

Problemen kan i framtiden komma att diskuteras mer utifrån vilken sektor som utsläppen 

kommer ifrån, snarare än att idag diskuteras som ett enda problem. Den svenska regeringen 

menar på att transporter överhuvudtaget är ett nyckelområde för hur vi ska kunna göra 

miljöförbättringar där resultatet är ett uthålligt samhälle. Den svenska transportsektorn står för 

cirka 30 % av de svenska utsläppen av växthusgaser. Utsläppen har ökat till 20,1 miljoner ton 

(år 2004), vilket är en ökning med 9 % från år 1990. Ökningen beror på ökade utsläpp från 

tunga transporter på lastbilar.
52

 Utsläppen hos den svenska transportsektorn kommer till 80 % 

från vägtrafiken. En vägtrafik som i mycket större utsträckning orsakar olyckor med dödsfall 

som följd. Tunga fordon är inblandade i en tredjedel av de dödsolyckor som sker på våra 

vägar. Om utvecklingen forsätter som idag beräknas transporterna av både personer och gods 

att öka med 28 % fram till år 2020, mätt i personkilometer. Insatta personer menar att den 

enda lösningen, som är effektiv nog, är att bygga och erbjuda en energieffektivare 

infrastruktur. Sett ur ett miljö- och trafiksäkerhetsperspektiv talar allt för att järnvägen ska få 

en mycket större del av transportarbetet. 

Höghastighetsbanor som binder samman Sverige med Europa kommer minska utsläppen 

radikalt, det är till stor del godstransporterna som kan flyttas till spårbunden trafik istället för 

att gå på lastbilar som är den mest bidragande faktorn. Utredningar visar att transportbehovet 

från år 2000 till 2010 ökat med drygt 50 %. Tågens energiförbrukning är mycket låg, den är 

till skillnad från bilen sju gånger så effektiv, till skillnad från flyget tio gånger så effektiv. 

Dagens allra modernaste tåg är dessutom 10-20 % effektivare än majoriteten av dagens 

höghastighetståg.
 53

  

Den svenska Naturskyddsföreningen har synpunkter på hur höghastighetsbanor kommer 

att påverka oss, naturligtvis är de öppnande för ett nytt resurssnålt transportsystem men de 

menar också på att det finns vissa punkter som måste ses över ytterligare. Ett långsiktigt 

projekt som höghastighetsbanorna får inte tränga undan de kortsiktigare satsningarna, 

exempelvis de förbättringar som behöver göras på de redan existerande spårsystemen. På 

senare år har både person- och godstrafiken vuxit, Naturskyddsföreningen menar att Sverige 

måste ha i åtanke att de redan befintliga spåren även de måste upprustas för att utvecklingen 

av spårbundna transporter ska fortsätta.
54

 

Enligt utredningar som gjorts innebär inte byggandet av Höghastighetsbanorna några 

väsentliga skillnader jämfört med en vanlig utbyggnad av järnvägen. Något som inte går att 

undvika med höghastighetsbanor är dock vissa intrång i landskapet, då banan måste vara så 

rak som möjligt och i de fall den svänger måste kurvradierna vara stora. Byggandet av 

höghastighetsbanor riskerar att splittra landskapet med negativ påverkan på bland annat 
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ekologi och kulturvärden. Dessa risker måste vägas mot varandra då kostnaderna skulle öka 

markant och tidsvinsten inte bli lika stor om banorna tvingas kurva sig fram.
55

 

 

Ekonomiskt perspektiv 

Stora projekt som höghastighetsbanor kräver mycket av de som är med och planerar samt 

bygger den. Detta resulterar i en hög kostnad. Utredningar som dåvarande Banverket låtit 

göra, publicerad september 2009, visar att kostnaden för hela projektet uppgår till 100-150 

miljarder kronor.
56

 Resultatet av höghastighetsutredningen visar att höghastighetsbanor i 

Sverige skulle vara samhällsekonomiskt lönsamma. För summan 125 miljarder skulle Sverige 

kunna bygga både Götalandsbanan mellan Stockholm-Göteborg och Europabanan mellan 

Stockholm-Malmö. Vinsterna med höghastighetsbanor i Sverige är främst två. Ett, att det 

frigörs kapacitet på dagens järnvägsnät och två, att restiderna förkortas. Dessa två vinster 

genererar för det första att fler transporter kan göras med järnväg, vilket är en central del i 

näringslivet. För det andra bidrar kortare restider till en regionförstoring som leder till tillväxt 

och större arbetsmarknader med fler jobb. Det är svårt att räkna på vad 

anläggningskostnaderna kan vara om 10 år eller hur trafikunderlaget kommande år kommer 

att se ut, men utredningen visar att för varje satsad krona skulle 1,15 kronor fås tillbaka.
57

  

Det finns två alternativ på hur det är möjligt att finansiera höghastighetsbanorna. Det 

första alternativet innebär att staten finansierar allt, med bidrag från EU, regioner och 

kommuner, direkt eller indirekt via projektbolag. Med detta alternativ går det troligtvis att 

undkomma att behöva starta infrastrukturbolag som har hand om byggande och underhåll. 

Istället går det att avtala med entreprenörer om en funktionsentreprenad. En 

funktionsentreprenad kan i sin mest utvecklade form innehålla projektering, byggnation, drift 

och underhåll.
58

 Det andra alternativet är att staten delar finansieringen tillsammans med 

privata medfinansiärer, detta är möjligt för att samhällsnyttan beräknas vara stor.
59

 

Kommande biljettintäkter har naturligtvis också de en betydande del.  

Det går inte att beräkna alla nyttor med formler, enklast beskrivs de översiktligt. För 

persontrafiken är de viktigaste samhällsekonomiska nyttorna att konkurrensen för resorna 

ökar i och med att restiderna kortas ner avsevärt, både korta och långa resor ger en 

tidsbesparing för många människor. Höghastighetsbanorna är en stor del i förstoringen av 

arbetsmarknadsregionerna och bidrar även med att vidga marknaden för många inom 

tjänstesektorn. Projektet öppnar upp för en mycket bättre tillgänglighet till kontinenten och 

möjliggör samtidigt en ökad regionaltågstrafik på den redan befintliga Västra och Södra 

stambanan. Behovet av flygplatser blir även det mindre och därtill även driftbidragen som 

betalas ut till flygplatserna. Vad gäller godstrafiken så är det som tidigare nämnt viktigt att 

kapacitet frigörs för att kunna flytta över fler transporter till järnvägen, både inrikes- och 
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utrikestransporter. Snabbare trafik till hamnar för att sedan transportera vidare godset med 

sjöfart är även det en steg i rätt riktning. För industrin kan snabbgodståg vara en lösning, 

högre kvalitet och lägre transportkostnader ger en ökad konkurrenskraft för den svenska 

industrin som i sin tur ökar tillväxten i det svenska näringslivet. Eftersom det största slitaget 

på våra vägar även sker av tunga lastbilstransporter kommer behovet av att underhålla och 

investera i vårt vägnät att minska.
60

 

 

Socialt perspektiv 

I vardagen ingår det att planera och koordinera för egna och familjens verksamheter. De flesta 

är beroende av aktiviteter som inte endast utförs av en själv, utan av andra medlemmar i 

hushållet. Ur en pendlares synvinkel är de andra medlemmarna i hushållet av särskild 

betydelse för möjligheten att kunna pendla till och från arbetet. Pendlingen blir den del av 

vardagen som styr resten av dagens schema, för hur alla andra dagssysslor ska komma att 

planeras in. Pendlingen är både mentalt och fysiskt krävande, vilket kan generera stress och 

trötthet. Det är sedan tidigare känt att när pendlaravståndet ökar så ökar även bördan på den 

som pendlar, vilket i sin tur har en negativ påverkan på tillfredsställelsen. Vad pendlare med 

långt avstånd upplever är en hög tidspress, känslor av att bli utmattad och även känslan av att 

fritiden är alldeles för kort. Andra rapporter visar även att pendlare som är på resande fot i 

mer än en timme har det svårare att sova samt att de upplever mer negativ stress, psykisk 

hälsa och välbefinnande än pendlare med kortare restider. Kvinnor upplever att de är mer 

stressade än män, stressen visar sig vara till följd av att kvinnorna känner att de har alldeles 

för många ”plikter” att göra, mest stressade är de över sina barn. De vardagliga tingen, att stå 

på perrongen och vänta på tåget en iskall vinterkväll när tåget är försenat och stressen är 

enorm då barn ska hämtas från dagis och skola, påverkar oss hårt.
 61

 

Det finns även positiva effekter av en regionförstoring. Valmöjligheterna är mycket 

större, det är möjligt att i allt större grad välja vart du vill arbeta. Detta skulle kunna resultera i 

en bättre karriär med högre lön än om inte pendlingsmöjligheten med bra restid fanns 

tillgänglig. En arbetslös kanske äntligen kan börja arbeta. Någon som redan är nöjd med sin 

arbetsplats men inte med sitt boende kan kombinera sitt arbete med ett drömboende eller 

tvärtom. Många pendlare ser även friheten av att pendla, av att bara sjunka ner i det sköna 

sätet på tåget och njuta. Här finns det tid för den enskilde, att bara sitta ner och läsa, eller få ro 

för att tänka igenom dagen.
62

 

 

3.6 Beslutsprocessen 

Processen att få igenom ett beslut om att bygga och driva höghastighetsbanor i Sverige är en 

mycket tidskrävande process. Tidigare Banverket räknade år 2008 på att planeringen innan 

byggstart tar ungefär 5 år, för större projekt kan det ta flera år längre tid, som i detta fall. 

Detta även trots att de inblandade försöker spara tid genom att arbeta med flera skeden 
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parallellt. Inte nog med planeringen tar flera år så sker ofta många miljöprövningar och andra 

överklaganden, något som även det är mycket tidskrävande. Med en miljöprövning ska den 

som ansöker om tillstånd beskriva vad dennes verksamhet är och vilka miljökonsekvenser 

som den aktuella verksamheten har. Detta görs i en så kallad miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB). Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva de direkta och de indirekta 

effekterna som den planerade verksamheten kommer att ha, eller kan medföra på människor, 

djur, luft, vatten, råvaror med flera. Allt detta finns reglerat i Miljöbalken (MB: KAP 6, § 3).
63

 

I Miljöbalken finns regler skrivna om exakt hur prövningsförfarandet går till, prövningen kan 

sammanfattas som följer (taget ur SFS); 

 

1) Ett samråd ska hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten, och de enskilda som kan 

antas bli särskilt berörda. 

2) Om den aktuella verksamheten eller åtgärden medför en betydande miljöpåverkan, ska 

samråd även hållas med övriga statliga myndigheter, kommuner, den allmänhet och de 

organisationer som kan antas bli berörda. 

3) En MKB upprättas. Denna beskriver de effekter, direkta och indirekta, som 

verksamheten har på miljö och människor.  

4) Ansökan lämnas in till miljödomstolen eller Miljöprövningsdelegationen vid 

länsstyrelsen. 

5) Domstolen/Miljöprövningsdelegationen behandlar sedan denna ansökan och skickar 

den på remiss till andra myndigheter och andra berörda. 

6) Dom/tillståndsbeslut
64

. 

 

Detta är en lång process men den är inte heller klar så fort tillstånd har getts. 

Miljöorganisationer har rätt att under vissa krav överklaga tillstånd
65

, vilket resulterar i att 

miljökonsekvensbeskrivningen måste revideras och sedan prövas på nytt igen om ingen annan 

lösning finns. Detta tar, som det låter, väldigt lång tid och fördröjer hela processen. 

Många höghastighetsbanor finns ute i Europa och för många av dem har andelen 

resenärer ökat. Ett exempel där andelen ökat kraftigt i och med en höghastighetsbana är vid 

sträckan Madrid-Zaragoza-Barcelona som öppnade 2008. De riktiga effekterna är ännu för 

tidigt att uttala sig om men de första siffrorna tyder på att antalet resenärer ökat med mer än 

70 %, vilket motsvarar 764 000 resenärer, under de två första månaderna. Detta motsvarar 

alltså 323 000 nya järnvägsresenärer. Den främsta effekten för alla höghastighetsbanor är att 

antalet resenärer på järnvägen ökar samt att konkurrenssituationen för järnväg-flyg förändras i 

rask takt allt eftersom restiden förkortas. Det kan nämnas att höghastighetsbanorna utöver 

trafik- och trafiksäkerhetsmässiga nyttorna även har en positiv miljö- och klimatnytta då bil-, 

buss- och flygtrafik tappar sina andelar till förmån för en eldriven järnvägstrafik. Järnvägen är 

det absolut energieffektivaste transportmedlet vi idag har, speciellt när det handlar om stora 

transportflöden, vilket det kommer att göra i Sverige. Inte heller är det bara de direkta 
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vinsterna som ska diskuteras, på längre sikt betyder höghastighetsbanor att vi bygger ett 

hållbart transportsystem för kommande generationer.
66

 

 

 

4. DISKUSSION 

 

I Europa växer ett nät av höghastighetsbanor fram, ett nät som knyter ihop länder och stora 

regioner. Ett höghastighetsnät med målet att föra människor, länder och ekonomier närmare 

varandra. Sverige anses vara ett av de mer välutvecklade länderna i Europa men detta till trots 

så är Sverige förhållandevis långt efter i utvecklingen av snabba, miljövänliga transportvägar. 

Nu är tiden inne att följa andra ledande länder och bygga ut ett höghastighetsnät som knyter 

Sverige samman med kontinenten. I dagens diskussioner om framtidsutsikter för den svenska 

kollektivtrafiken är en central frågeställning hur kollektivtrafiken fortsatt ska kunna bidra till 

en regional utveckling, samt hur den ska fortsätta att öka pendlingen inom och mellan städer. 

Med ett eventuellt upprättande av ett svenskt höghastighetsnät kommer restiderna att minska 

drastiskt mellan städer som Stockholm – Malmö och Stockholm – Göteborg. Även för fler 

andra städer längs med linjerna, samt flera andra storstäder ute i Europa anses tidsvinsten vara 

märkvärdig. Restiden förkortas till hälften mellan vissa orter samtidigt som den mellan 

Stockholm – Göteborg förkortas med en timme och mellan Stockholm – Malmö med en och 

en halv timme. Kortare restider är en del i den regionala utvecklingen, då det gör det möjligt 

för människor att förflytta sig en längre sträcka på kortare tid. Resultatet blir att företag och 

arbetsmarknader får ett större område att söka sin arbetskraft i. Tidsvinsterna är begränsade i 

ett land som Sverige då dagens järnvägsnät redan är modernare än exempelvis Spaniens. 

Spanien har under de senare åren lagt ner enorma summor pengar på utvecklingen av 

höghastighetståg och är idag det ledande landet inom Europa vid upprättandet av 

höghastighetsbanor. Det svenska projektet med höghastighetsbanor kritiseras för att inte ge 

tillräckliga vinster, varken miljö-, ekonomi- eller tidsvinster. Frågan som bör ställas är om 

Sverige ska bygga höghastighetsbanor för att gå med vinst, eller för att öka tillväxten och 

utvecklingen.  

I första hand är tanken att höghastighetstågen ska korta ner restiderna för affärs- och 

privatresenärerna. Höghastighetsbanorna bidrar även till en mycket större kapacitet på de 

redan befintliga banorna, som i dagsläget trafikeras till bristningsgränsen. En utbyggnad av 

järnvägsnätet skulle kunna resultera i att många fler transporter av gods kan ske via järnvägen 

istället för på lastbil. Det är de tunga transporterna som sliter mest på vägarna och de är även 

dessa transporter som står för den största olycksstatistiken. De personer som motsätter sig 

höghastighetståg i Sverige menar att höghastighetsbanorna kommer att lägga beslag på 

mycket av den svenska naturen. Höghastighetsbanorna behöver byggas i nya områden och 

med stor kurvradie, vilket talar för att en hel del natur kommer att tas i anspråk. Som oftast 

uppkommer problem vid stora projekt. Vissa av dem kan anses vara olösliga. Det gäller att 

omvandla dessa problem till lösbara problem. Problem kan delas in i tekniska, ekonomiska, 

administrativa och politiska. För detta projekt är den utomstående uppfattningen att den 
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ekonomiska kalkylen är bristande. Kalkylen som räknats fram anses på många håll vara en 

drömkalkyl och kravet på fler utredningar är stort. Tekniken som krävs för att driva igenom 

ett höghastighetsprojekt finns redan i Sverige och i den mån det behövs ytterligare teknik går 

det att ta hjälp och kunskap från andra länder med tidigare erfarenheter. Utöver detta är det en 

administrativ och det politisk fråga. Meningsskiljaktigheterna är många och vad gäller det 

administrativa är det många olika företag och entreprenörer som ska blandas in.  

 Dagens problem går delvis att koppla till systemteorin och främst till den tekniska delen i 

utvecklingen mellan uppfinningen och dess spridning. Den del som kallas ”Reverse Salient”. 

Innebörden med detta uttryck är att delar i systemet utvecklas långsammare än andra, vilket i 

sin tur hämmar den totala utvecklingen. Sverige besitter en stark teknikutveckling vilket 

möjliggör ett bra omhändertagande samt en god underhållning av tåg och banor. I Sverige är 

det snarare beslutsfattandet som sätter stopp för utvecklingen, eftersom beslut överklagas allt 

för ofta och allt för enkelt.  

Det svenska järnvägssystemet, i sitt nuvarande skick, behöver en upprustning. Det behövs 

även snabbare och modernare tåg för att möta framtida krav. Oavsett hur det ter sig med 

beslutet om höghastighetsbanor i Sverige kommer de redan befintliga stambanorna att behöva 

rustas upp. I och med ett eventuellt upprättande av höghastighetsbanorna kan trafiken ledas 

runt på de nya spåren medan upprustningen på de gamla banorna sker. Finns inte 

höghastighetsbanorna kommer ett eller två spår, beroende på om det är två eller fyrspårigt, att 

behöva stängas av medan upprustningen sker. Redan idag tvingas SJ ändra i sina tidtabeller på 

grund av köer på spåren, hur kan det då komma att se ut när framkomligheten på de mest 

trafikerade banorna måste halveras under en lång tid?  

De framtagna rapporterna för hastighetstågen i Sverige visar att per varje satsad krona så 

kommer 1,15 kronor att kunna betalas tillbaka. Miljövinsterna är uppenbara för persontrafiken 

då tåget kan konkurrera ut längre bilresor, samtidigt som det tar andelar från flygtrafiken. I 

Frankrike har flygbolagen fått lägga ner resorna mellan flera städer på grund av olönsamhet 

då tåget tagit sig fram effektivare. Samma effekt skulle exempelvis sträckorna Stockholm – 

Göteborg och Stockholm – Malmö kunna uppnå. Miljö- och trafiksäkerhetssynpunkten får 

inte utelämnasi diskussionen. Då 80 % av de svenska utsläppen från transportsektorn kommer 

från vägtransporter är det en stor miljövinst som görs när kapacitet frigörs på järnvägen. Även 

de flesta tragiska olyckorna kommer att kunna undvikas om fler transporter sker med tåg. 

Även plankorsningar kommer att saknas vid höghastighetsbanorna. Många av dagens olyckor 

sker vid plankorsningar där personer eller bilar blivit påkörda av tåget.  

Infrastrukturen måste samordnas över gränserna för ett så effektivt resultat som möjligt 

för både ekonomi och miljö.  En bra början är projektet Fehmarnförbindelsen som skrevs 

under 2008. Vid den tidpunkten var det inte bestämt om förbindelsen skulle bli en tunnel eller 

en bro, men 2011 kom beslutet om en sänktunnel. Förbindelsen sträcker sig från Rödby i 

Danmark till Puttgarden i Tyskland, samma sträcka som idag trafikeras med båt. Resan 

mellan Rödby och Puttgarden tog tidigare 45 minuter med båt och kommer med en tunnel att 

spara bil- och tågresenärerna en 160 kilometer omväg över Stora Bält. Många transporter 

kommer då även att kunna gå igenom Öresundsregionen, till både Sverige och Norge, men 

även Finland. Tankar finns även på att bygga en förbindelse mellan Helsingborg – Helsingör, 

då Öresundsbron redan idag är så vältrafikerad som den är. Förbindelsen skulle spara 
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ytterligare tid för transporter ner till kontinenten och binda samman oss väl med resten av 

Europa.  

Diskussionen om att fler måste resa kollektivt bör kunna stödja sig på något mer än att 

det är en miljövinst. Det måste gå snabbt och det får inte kosta för mycket. I dagsläget har 

Sverige X2000-tågen som trafikerat järnvägen sedan 1990. I resten av världen utvecklas hela 

tiden tågen och på vissa håll är tågen redan snabbare och bekvämare än flyget, flygplanen 

som i sin tur kämpar mot sin dåliga miljöimage. För affärsresenärer finns bara alternativ att 

flyga när de ska på kortare affärsresor. Företagen har inte råd med tidsförlusten det innebär att 

åka tåg. Så länge det är billigare, bekvämare och tidseffektivare att flyga kommer flygtrafiken 

att fortsätta i samma regi som nu. Att SJ år efter år kämpar med att hålla igång trafiken så fort 

det snöar stärker inte järnvägens chanser att ta över andelar från andra transportsystem. Varje 

år är SJ försenat med 25 år, vilket inte är en förtroendeingivande siffra. En resa till Malmö 

med SJ kostar 480 kronor, samtidigt som en flygbiljett går att hitta för endast 319 kronor. Den 

dagen du kan resa med tåget billigare och snabbare än flyget har samhället vunnit. 

För att Sveriges befolkning ska kunna må bra och vara nöjda krävs en ökad frihet. En 

frihet där individen själv ska kunna välja vart den vill bo och arbeta. Detta blir i större 

utsträckning möjligt med höghastighetsbanor. En längre resa kan avverkas på samma tid som 

innan, vilket öppnar upp möjligheten för en familj att hitta sitt drömboende. Ett drömboende 

som ligger på pendlingsavstånd till arbete och som samtidigt är bra för barnen att växa upp 

och formas i. Det kommer att underlätta för människor som slipper stressa till stationen på 

morgonen, för att sedan sätta sig på ett tåg som är försenat. Samma sak kan även komma att 

ske på väg hem från arbetet och stressen gör sig påmind igen då barnen ska hämtas på dagis 

innan en viss tidpunkt. På tåget finns äntligen lite tid över. Förslag på hur dessa resor sedan 

kan göras bekvämare är om det på tågen och stationerna finns bättre kommunikationskanaler. 

Med dagens teknik skulle det vara enkelt att söka upp tåget på telefonen för att se om det 

inkommer som planerat och på vilket spår. Även också om den eventuella anslutningen håller 

sin tidtabell. 

Mer hållbar utveckling av transporter än järnvägen är svår att finna. Det är rätt i tiden att 

satsa på höghastighetståg. Eftersom Sverige är långt ifrån först ut med projekt som detta så 

finns det många tidigare utredningar, undersökningar och observationer från andra länder att 

lära sig av. Erfarenheterna kan hjälpa till att bidra med en så bra planering som möjligt. Det är 

inte bara Sverige som kommer ha nytta av höghastighetsbanorna. Sverige kommer att vara 

sammanlänkande med Europa och fler turister kan sätta sig på ett tåg mitt i Europa och ta sig 

till Sverige på bara några timmar. Handelsmöjligheterna ökar även de. Med snabba godståg 

kan gods i alla dess slag transporteras snabbare från Sverige ut i Europa, men förstås även 

från Europa till Sverige. Höghastighetståg i Sverige bidrar till en ökad tillgänglighet, för 

människor och företag. Samma tillgänglighet som har en positiv påverkan på vår ekonomi. 

Höghastighetsbanor i Sverige kommer att utveckla transportsystemet framåt och i en mer 

miljövänlig riktning. 
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