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Vad har hänt sedan sist vi sågs? 
•  Tilldelning av konsultuppdrag kring fördjupade analyser i 

relation till Tågstrategi 2050. 
•  Statusrapport på möte i Regionala utvecklingsnämnden 

den 3 juni.  
•  Fortsatt dialog med Transportministeriet och DSB kring 

ny tidtabell för tågtrafiken över Öresund. 
•  Möte i den regionala arbetsgruppen i augusti. 
•  Studietur med lok och tvåvåningsvagnar med 

Skånetrafiken i Berlin i september. 
•  Workshop med Siemens kring avtalsmodeller vid inköp 

av lok och tvåvåningsvagnar. 

 



Passagerarnas tålamod varar inte för evigt… 



Tågstrategi 2050 - Uppdraget  
•  Den 2 november 2015 beslutade Regionala 

utvecklingsnämnden att uppdra åt utvecklingsdirektören 
att ta fram en strategi för trafikutbud, investeringsbehov 
avseende fordon, driftsekonomi, samt kvalitet och 
standard i den regionala tågtrafiken i perioden fram till år 
2050. 



En idéskiss för tidtabell 2020 



En idéskiss för tidtabell 2024 



En idéskiss för tidtabell 2027 



En idéskiss för tidtabell 2030 



Utredningsuppdraget hos SWECO 
•  Arbetet med de fördjupade analyserna 

pågår. 
•  Tilläggsuppdrag har tecknats gällande 

analys av persontågtrafik på 
Sydostlänken. 

•  Arbetet med stomtidtabell år 2035 och 
analys av olika fordonstyper pågår. 



Interregional tågtrafik på 
Markarydsbanan 
•  Sweco har rapporterat att: 

– Varannantimmestrafik för interregionala tåg 
utan möte är möjlig utöver nuvarande trafik 
med Pågatåg. 

– Ger kortare restid till Västkusten från 
Nordöstra Skåne och västra Blekinge. 

– Tar upp vändkapacitet i Hässleholm. 
–  I nuläget oklart vilket resandeunderlag som 

finns. 



Pågatågstrafik Kristianstad - Åhus 

•  Om Pågatåg ska trafikera banan behövs: 
– Nytt signalsystem (förslag ERTMS L3) 
– Säkra plankorsningar 
– Kontrollera spårens skick 
– Duofordon/elektrifiering 
– Uppskattad restid Åhus – Kristianstad med 

uppehåll i Rinkaby 16 – 18 minuter. 



Öresundspendeln - status 

 
 

 



Trafikverkets simuleringar 

•  Resultat 
–  Befintliga tidtabeller fungerar med lok och 6 tvåvåningsvagnar. 
–  Vid fler vagnar minskar marginalerna som finns inlagda i 

tidtabellerna. 
–  Vid körning med 2 lok och 9 tvåvåningsvagnar förbättras 

accelerationen, men dessa 273 meter långa tåg kräver 
ombyggnader i signalanläggningen på Triangelns station.  



Slutsats 
•  Det mest ekonomiskt fördelaktiga konceptet för Öresundspendeln 

med cirka 700 sittplatser är lok och 6 odrivna tvåvåningsvagnar, 
varav 1 är manövervagn. 

–  Ger en låg investeringskostnad och en låg underhållskostnad. 
–  Kan dock medföra överkapacitet på vissa avgångar. 

•  Vid 7 eller 8 tvåvåningsvagnar krävs ett extra lok. 
•  Ska Öresundspendeln maximeras till Trianglens station med upp till 

1000 sittplatser ger ett koncept med dubbla lok och 
tvåvåningsvagnar fortsatt en bra ekonomi, bra prestanda, hög 
flexibilitet samt möjlighet att utöka antalet sittplatser över tid.  

•  Lok och tvåvåningsvagnar är en standardprodukt och inte ett 
specialanpassat tåg för den svenska marknaden. 

•  En stor risk med motorvagnståg är att de kommer att köra med för få 
sittplatser i relation till efterfrågan, för att undvika överkapacitet. 



Vi behöver fler sittplatser i den 
regionala tågtrafiken för att nå 
målen 
•  För cirka 3,5 miljarder SEK har MÄLAB 

(Mälardalstrafik AB) köpt drygt 11000 
sittplatser. 

•  För motsvarande belopp skulle vi kunna 
köpa oss tillgång till knappt 16000 
sittplatser.  



Standard och kvalitet 

 
 

 



Reflektioner från workshop 
•  Viktiga utmaningar 

–  Punktlighet och robusthet 
–  Hela resan (inkl. byten och stationer) 
–  Fordon (fler sittplatser och mer trivsel) 
–  Image 



Det är inte allt vi styr över… 



Vad representerar kvalitet? 



Avtalsformer 
•  Staten (Trafikverket), färjetrafik, flygtrafik, 

tågtrafik och långväga busstrafik. 
–  Nettoavtal, dvs. biljettintäkterna tillfaller operatören och 

operatören står för marknadsföring osv. 

•  Regionerna, lokal färjetrafik, regional och 
lokal tågtrafik och busstrafik. 
–  Bruttoavtal, dvs. biljettintäkterna tillfaller trafikköparen och trafikköparna 

står för marknadsföring osv. 

•  SL i Stockholm har dock börjat teckna avtal med 
betalning per passagerare. 
 



Erfarenhet av 
konkurrensutsättning 

•  Pågatågen 
–  juni 2007 – december 2016 (option på 2 år till december 2018 är utnyttjad) 
–  5 anbudsgivare (Arriva, Tågkompaniet / NSB, Connex, DSB och SJ) 
–  Vinnande anbud: Arriva 

•  Öresundstågen 

–  januari 2009 – december 2015 
–  4 anbudsgivare (Arriva, Deutsche Bahn, DSBFirst och SJ/MTR) 
–  Vinnande anbud: DSBFirst 

–  december 2011 – december 2013 (option på 1 år till december 2014 utnyttjades) 
–  Direktupphandling: Transdev 

–  december 2014 – december 2019 (option på 2 år till december 2021) 
–  3 anbudsgivare (Arriva, Transdev och SJ) 
–  Vinnande anbud: Transdev 



Vilka resultat ger nuvarande 
avtalsmodell? 



Standard och kvalitet 
•  Nuvarande avtalsform för Öresundstågen har medfört en 

mycket låg kvalitet i tågtrafiken och varit direkt skadlig för 
integrationen av Öresund. 

•  Rapporten ”Kollektivtrafik utan styrning” 2011:6 från ESO 
(Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) lämnade 
följande rekommendation: ”Kreativiteten i branschen bör 
utnyttjas bättre. Detta kan åstadkommas genom att i högre 
grad delegera kontrollen över verksamheten till utförarna. 
Genom systematiska försök är det möjligt att utröna vilken 
affärsmodell som är bäst lämpad när det gäller fördelning av 
ansvar och risk mellan beställare och utförare”.   
–  Varför dröjer de systematiska försöken i Skåne? 



Ett bra exempel 

•  Upphandling av tågtrafik Mitt och 
västjylland i Danmark 
–  Nettoavtal, där operatören mottager biljettintäkterna och står för 

marknadsföringen. 
–  En istället för många aktörer, dvs. operatören ansvarar för tågtrafiken, 

inköp och underhåll av tågen, biljettförsäljning och trafikinformation. 
–  Avtalstid 8 + 2 år 
–  Operatören ska uppfylla minimumsomfånget av tågtrafik och tillgodose 

service till flest möjliga antal passagerare. 
–  Operatören är ansvarig för att tillhandahålla alla de fordon som behövs 

för att uppfylla avtalet. 
•  Operatören är förpliktad att sälja och acceptera alla typer av aktuella 

biljetter. Operatören får sälja kampanjbiljetter och liknande.  
- Genomtänkta regleringar med stora frihetsgrader 
ger bäst kvalitet till tågpassagerarna i Danmark.  



Vad händer framöver? 
•  Konsultuppdrag kring fördjupade analyser i relation till 

Tågstrategi 2050 förväntas färdigt vid årsskiftet. 
•  Fortsatt dialog med Transportministeriet och DSB kring 

ny tidtabell för tågtrafiken över Öresund. 
•  Dialog med Hallandstrafiken kring sträckan Halmstad – 

Helsingborg respektive Halmstad – Hässleholm. 
•  Dialog med SJ kring trafikutbud på Västkustbanan. 
•  Möte med Resenärsforum 
•  Utkast till tågstrategi 2050 i början av 2017. 
•  Politisk behandling av Öresundspendeln klar senast maj 

2017. 

 



Tack för er uppmärksamhet. 

Kontakt: anders.e.jonsson@skane.se  
Telefon: +46 40 675 30 24 
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