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INLEDNING 
I detta PM diskuteras för- och nackdelar med långa tåg jämfört med 
tåg av normal längd och hur det skulle kunna vara möjligt att variera 
ASEK-värdena för tåg beroende på tåglängd. Även andra typer av 
tåg kan ge ekonomiska fördelar som är snarlika de som ges av långa 
tåg. Högre axellaster som möjliggör tyngre godståg (finns t.ex. på 
Malmbanan) är ett exempel, bredare tåg (Regina) är ett annat exem-
pel, systemtåg som inte ställer krav på rangering är ett tredje exem-
pel och persontåg med snabba hopkopplingsmöjligheter (Öresunds-
tågen) är ett fjärde exempel. Erfarenheter från Storbritannien visar att 
en potentiell nackdel med konkurrens mellan operatörer på person-
trafikmarknaden är att kapaciteten i ett järnvägsnät blir lägre än med 
en operatör därför att konkurrerande operatörer kör kortare tåg än 
vad en ensam operatör gör. Fördelen för resenärerna med konkur-
rensen är att det går fler tåg och att priserna kan bli lägre.  

FÖR- OCH NACKDELAR MED 
LÅNGA TÅG 

I detta PM diskuteras först för- och nackdelar med långa godståg 
som är 750 meter långa eller längre jämfört med dagens standard 
om 630 meter långa godståg. Därefter diskuteras värdet av längre 
persontåg jämfört med kortare persontåg. 

Långa godståg 
Banverket/Trafikverket har åtminstone sedan 1994 (Utvecklingspro-
jekt långa tåg) studerat frågan om längre tåg (750 eller 1500 meter). 
Genomgående har man funnit att längre och tyngre godståg är sam-
hällsekonomiskt lönsamma genom att de ökar kapaciteten i järn-
vägsnätet till relativt låga kostnader. I en utredning av Nelldahl och 
Fröidh (2013) anses tyngre tåg och längre godståg ge mindre posi-
tiva effekter än snabbare godståg (>140 km/h), godskorridorer eller 
automatkoppel. Med positiv effekt avser författarna huvudsakligen 
minskade kostnader och ökad kapacitet.  

Två faktorer brukar framhållas när den företagsekonomiskt lön-
samma godstågstrafiken i USA – täcker även sina egna investe-
ringskostnader i infrastrukturen – jämförs med den ofta företagseko-
nomiskt olönsamma godstågstrafiken inom EU. Den första faktorn är 
att tågen kör mycket längre sträckor och ofta är systemtåg, den 
andra faktorn är att godstågen i USA är mycket längre än de europe-
iska tågen. De högre kostnaderna för godstågstrafik i Europa beror 
också på bristande interoperabilitet orsakade av skillnader i spårvidd, 
signalsystem och kraftöverföring i elektriska system. 
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Det närmaste etappmålet för längre godståg i Sverige är 750 meter. 
Sedan år 2010 trafikeras Malmbanan i stort sett uteslutande av 750 
meter långa godståg. I de flesta andra EU-länder kommer längden i 
framtiden för godståg att höjas från 600 meter till 750 meter. I Dan-
mark tillåts 835 meter långa godståg och över Öresundsbron är 735 
meter den maximalt längsta tåglängden. I Tyskland är för närvarande 
hela järnvägsnätet anpassat till 740 meter långa godståg och på 
sträckan Maschen utanför Hamburg till Fredericia i Danmark går det 
att köra 835 meter långa tåg sedan december 2012. I februari 2014 
gick det 500:e extra långa tåget, m.a.o. går det drygt ett långt tåg per 
dag. Enligt M. Hunkel, DB Schenker Rail for Production, har kapaci-
tetsutnyttjandet ökat med 22 procent i existerande tåg och de trans-
porterade volymerna med 25 procent. Med det nya upplägget har DB 
kunnat minska antalet tåg med 200 godståg per år.  

Under vintern och våren provkörde SNCF två långa godståg. Det 
första bestod av trehopkopplade godståg som mätte 1460 meter och 
det andra bestod av två hopkopplade godståg som mätte 1500 me-
ter. Det viktigaste tekniska problemet som undersöks i detta projekt 
(Marathon) är radiokontrollsystemet som kopplar ihop det främre lo-
komotivet med ett förarlöst andra lokomotiv mitt i tåget. Trafikverket 
deltar i Marathon som partner. SNCF planerar ta dessa tåg i trafik 
under 2016. Enligt UIC kommer denna typ av tåg att ge järnvägs-
godsoperatörerna möjligheten att öka trafikflödena utan att be om fler 
tåglägen och ge operatörerna möjlighet att uppnå betydande produk-
tivitetsvinster.  

Enligt studier vid UIC kommer de flesta europeiska järnvägsnät tillåta 
750 meter långa tåg. Om ännu längre tåg om 1500 meter kunde kö-
ras på järnvägsnäten skulle antalet tåglägen för godståg kunna 
minskas med 23 procent. Ökningen till 750 meter antas kunna göras 
utan tillkommande investeringar i infrastrukturen i vissa korridorer 
medan tåglängder om 1500 meter kräver betydande investeringar i 
infrastrukturen i formen av förlängning av bytespunkter och förbätt-
ringar av signalsystemen. 

Enligt en VTI-utredning i projektet Elvis från 2014 av Vierth et al är 
det tekniskt möjligt att trafikera godståg som är längre än 630 meter 
men det finns organisatoriska hinder. Att köra längre tåg kräver upp-
offringar för de aktörer som använder järnvägssystemet. För att ut-
nyttja infrastrukturen effektivare föreslår projektet, som en temporär 
lösning, att använda så kallade dedikerade kanaler för längre gods-
tåg i specifika korridorer som till exempel Gävle–Malmö, där vissa 
investeringar i 750 meter långa mötesspår redan är gjorda. Enligt 
utredningen kan näringslivets transportkostnader per transporterat 
ton gods reduceras genom att använda längre godståg. Skalförde-
larna kan enbart utnyttjas om inte lokets hela dragkraft utnyttjas idag. 
Trafikering av längre godståg i större omfattning kräver investeringar 
i mötesspår, förbi-gångspår, terminalspår med mera. De hittills ge-
nomförda överslagsmässiga kalkylerna för 750 meter långa tåg tyder 
på att investeringskostnaderna är förhållandevis låga jämfört med 
investeringar i helt nya banor och återbetalningstiden relativt kort. 
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Diskussionen ovan visar att det finns betydande samhällsekono-
miska vinster med längre godståg. Ur kapacitetssynvinkel och fördel-
ningen av tåglägen är problemet med längre godståg, 750 meter 
istället för 630 meter, att de endast kan köras på delar av det 
svenska järnvägsnätet eller under perioder när det inte finns konflik-
ter med snabbare tåg på dubbelspåriga linjer. Enligt Kapacitetsutred-
ningen (Trafikverket, 2012) ingår inte en anpassning av det svenska 
järnvägsnätet till 750 meter långa godståg i planen varken till 2021 
eller till 2030. Kostnaden för att göra en sådan anpassning uppgår till 
8 miljarder kr i 2012 års penningvärde. ”Det som inte ingår i planen 
är dock att järnvägsnätet som ingår i TEN-T ska möjliggöra 750 me-
ter långa tåg med största tillåtna axellast på 22,5 ton och hastigheten 
100 km/tim. Kostnaden för förlängda mötesspår och nya tågbild-
ningspunkter bedöms uppgå till cirka 8 miljarder kr.” (Trafikverket, 
2012) 

Tabell 1. Företags- och samhällsekonomiska vinster med 
längre godståg och kostnader för operatörer och infra-
strukturägare (delvis baserat på Vierth et al (2014) 

 Företagsekono-
miska vinster 

Samhällsekono-
miska vinster 

Kostnader för 
operatörer och 
infrastruktur-
ägare 

750 
meter 

Lägre transport-
kostnader per 
tonkm 

Ökad kapacitet i 
järnvägsnätet 

Eventuellt nya 
lok  

750 
meter 

 Minskat behov av 
att bygga ut kapa-
citeten i järnvägs-
nätet 

Förlängda mö-
tesplatser 

  Färre tåg ger färre 
olyckstillbud 

 

1500 
meter 

Ytterligare lägre 
transportkostna-
der per tonkm 

Ytterligare ökad 
kapacitet i järn-
vägsnätet 

Nya signalsy-
stem 

1500 
meter 

 Minskat behov av 
att bygga ut kapa-
citeten i järnvägs-
nätet 

Nya lok 

1500 
meter 

 Färre tåg ger färre 
olyckstillbud 

Förlängda mö-
tesplatser och 
förlängda stat-
ionssträckor vid 
mötesplatser 
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Det finns en viss osäkerhet om hur mycket det kommer att kosta att 
anpassa det svenska järnvägsnätet till längre godståg. Fröidh (2013) 
hävdade att kostnaden för att förlänga en mötesstation från 630 me-
ter till 1000 meter kan komma att kosta från 35 till 140 miljoner kro-
nor. Totalt skulle 268 mötesspår behöva förlängas enligt Fröidhs in-
ventering av godskorridorerna och länkarna till korridorerna till en 
kostnad av 20,5 miljarder kronor. Det ger en snittkostnad om knappt 
100 miljoner kronor för att förlänga ett mötesspår till 1000 meter. Det 
kan tyckas som att Fröidh tar höjd för högre kostnader för att bygga 
förlängda mötesspår. Men det är inte fallet eftersom Fröidh gör anta-
gandet att mötesspåren ska vara drygt 30 procent längre än i Trafik-
verkets kalkyl. Det medför dels att alla mötesspår måste förlängas 
inklusive de 84 mötesspår som idag är 750 meter eller längre, dels 
att kostnaden för att förlänga ett mötesspår blir väsentligt högre. 

Persontåg med olika längd och olika antal 
sittplatser  

Flera förändringar i utbudet av persontåg kommer aktualisera frågan 
om värdering av tåg med olika längd som är klassade i samma priori-
teringsklass. 

En första förändring är att MTR kommer köra snabbtåg av modellen 
Flirt med färre sittplatser än SJ AB:s X2000 på sträckan Stockholm-
Göteborg. Dessa tåg kommer ha 245sittplatser jämfört med X2000 
som har från 288 till 360 sittplatser.  

En andra förändring är att SJ AB och Öresundstågen konkurrerar på 
sträckan Göteborg till Malmö med snarlika tåg. SJ AB trafikerar 
sträckan med X2000 och X3000 som har 245 sittplatser. Ett 
Öresundståg har 229 sittplatser. 

En tredje förändring är att RKM i Mälardalen i ökande utsträckning 
kommer konkurrera med utbudet från kommersiella järnvägsföretag. 
Detta har redan skett på sträckan Stockholm-Arlanda, Stockholm-
Uppsala och Arlanda-Uppsala. På denna sträcka kör SL och UL i 
samarbete pendeltåg som har 374 sittplatser, SJ AB kör i huvudsak 
lokdragna tåg med varierande antal sittplatser. A-train:s flygtåg Ar-
landa Express har 190 sittplatser. När den övriga tågtrafiken i Mälar-
dalen omorganiseras med ett ökat utbud av subventionerade region-
altåg kommer vi även i denna trafik få konkurrerande tågtrafik som 
använder olika typer av rullande materiel. 
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DISKUSSION 
På det svenska järnvägsnätet framförs det tåg med olika tekniska 
prestanda och olika längd som utför snarlika uppgifter. Frågan är om 
dessa tåg bör tilldelas olika ASEK-värden med högre värden för t.ex. 
persontåg med fler sittplatser eller långa godståg. 

Vad gäller persontågen finns det två typer av situationer där tåg kon-
kurrerar. I båda dessa situationer är det, med ett undantag, inte rim-
ligt att tilldela ett tåg ett extra högt samhällsekonomiskt värde. Den 
första situationen är när tågen utför en snarlik trafikuppgift men be-
tjänar olika kategorier av resenärer. Tågen tillhör därför olika priorite-
ringskategorier– detta är t.ex. fallen på Västkustbanan och trafiken 
Stockholm-Uppsala. I dessa fall verkar det olämpligt att ge ett extra 
förhöjt samhällsekonomiskt värde till ett tåg eftersom värdet enligt 
prioriteringskategorin fångar upp denna effekt. Den andra situationen 
är när tåg vänder sig till samma marknadssegment och utför samma 
trafikuppgift. Detta kommer bli fallet på sträckan Stockholm till Göte-
borg. I normalfallet verkar det inte lämpligt att ge en av konkurrenter-
na ett högre samhällsekonomiskt värde för ett fjärr-expresståg, därför 
att både MTR och SJ AB uppfyller kraven för denna kategori med 
sina tåg och tågtyperna har ett likartat antal sittplatser. Ett MTR-tåg 
har 245 sittplatser och ett X2000 har från 288 till 360 sittplatser. I 
specialfallet med hopkopplade tåg som t.ex. SJ AB kör verkar det 
rimligt att denna typ av extra långa fjärr-expresståg ges ett högre 
samhällsekonomiskt värde än tåg i samma prioriteringskategori som 
inte är hopkopplade. Detta högre värde skulle kunna kalkyleras på 
samma sätt som skillnaden i värde för Regio-maxtåg i underkatego-
rierna RX1 och RX2 (Trafikverket, 2013). 

Vad gäller värderingen av längre godståg verkar det olämpligt att ge 
högre värden för längre godståg därför att det är banstandarden som 
avgör hur långt ett godståg kan vara. En del banor medger enbart 
godståg med t.ex. en maxlängd om 630 meter medan på andra ba-
nor medger godståg som är 750 meter. Det betyder att en godstågs-
operatör skulle kunna förlora i en tvistlösning mot en annan gods-
tågsoperatör enbart beroende på vilka banor som de två konkurre-
rande godstågen har använt innan de konkurrerar om ett tågläge. 
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