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Kommentar till artikeln ”Kan snabbtågssystemen bli billigare?”
(publicerad 1991 – bifogad)
Inledning
Under november 1989 publicerade Statens järnvägar (SJ) rapporten ”Utredningen om nya och bättre spår
in i 2000-talet”. Rapporten förslog vissa kortare kompletteringar med nya linjer (Jönköping–Borås–
Göteborg, Arlanda-banan, Göteborg–norska gränsen etc) men i huvudsak handlade utredningen i
huvudsak om upprustning av gamla linjer. Rapporten skrevs ungefär samtidigt som en ny generation
loktåg (X2000) började trafikera nationens järnvägar. Den svenska järnvägsbranschen (det vill säga
Statens järnvägar, SJ) hade satsat mycket pengar, tid och inte minst prestige sedan 1960-talet i X2000projektet, då diskussionen inleddes tillsammans med den nationella järnvägsindustrin om ett lutningsbart
persontåg (i efterhand kan man fråga sig var det affärsmässiga låg i att endast vände sig till endast en
leverantör, dessutom inom landet).
Det fanns inom den svenska järnvägs-branschen en mycket stark tro på fjärrtåg med lutande
vagnkorgar, en teknik som påstods klara hela 40 % högre kurvhastigheter. Via ar tiklar och
pressreleaser långt in på 1990-talet fick allmänheten även höra att X2000 hade en mycket stor
exportpotential där både USA, Tyskland, Australien, Kina, Finland, Österrike, Portugal och Norge påstods
ville köpa X2000.
Runt den nordamerikanska kontinenten- från New York i öster till Los Angeles i väster, från Minnesota i
norr till Miami i söder- släpades på eriksgata ett antal X2000-vagnar runt på spikspår efter ett
diesellokomotiv med tvåtaktsmotor. Det uppstod dock ett problem; trots att svenskkonstruerade
ellokomotiv (typ AEM-7 från Asea) rullat mellan New York och huvudstaden sedan 1970-talet ville ingen
operatör beställa X2000, vare sig i USA eller Kanada (däremot beställde den amerikanske operatören
Amtrak senare ett stort antal modifierade TGV-tåg samt Siemens-lokomotiv). Faktum var att ingen
operatör i hela världen var beredd att satsa på X2000. Ett underbetyg utan dess like åt svensk
järnvägsindustri, som av förståeliga skäl tegs ihjäl här hemma men som samtidigt gav en indikation för
insatta att svensk spårfordonsindustri var på väg utför. År 2005 kollapsade så till slut
persontågstillverkningen i Sverige, efter en lång period av svårigheter och uteblivna exportorder.
Dessutom gick Storstockholms Lokaltrafik AB (SL) till slut över till en ny generation pendeltåg från TGVtillverkaren Alstom.
Det visade sig senare att uppgifterna om hastighetshöjningarna med X2000 var rejält överdrivna.
Banverkets nya regelverk från 1988 tillät teoretiskt sett endast 15 % högre kurvhastigheter för X2000tåget jämfört med konventionella persontåg, vilket i praktiken endast innebar restidsvinster kring 5–10 %.
Den svenska järnvägsindustrin lyckades bara exportera ett X2000-tåg, vilket senare köptes tillbaka. Inte
ens SJ, som inledningsvis hade beställt eller haft option på 50 (53 enligt andra källor) stycken X2000-tåg,
utnyttjade denna möjlighet fullt ut. Å andra sidan har senare en serie snabbtåg för 200 km/t men utan
lutningsbar vagnkorg satts i trafik i Sverige (X3, X40, X55 och X73).
Enligt den dåtida filosofin fanns det inget större behov av nya snabbtågslinjer i Sverige då X2000 skulle
klara den uppgiften. Denna filosofi skulle länge prägla strategin för Sveriges järnvägsnät, där X2000 (eller
X2 som det hette då) började planeras redan under 1960-talet.

1984: Undertecknads första resa med tyska IC-tåg
Under en vintersemester 1984 till de schweiziska alperna reste undertecknad sträckan Stockholm–
Köpenhamn–Zürich med fjärrtåg. Färden gick ner genom Sverige med gamla, slitna, brunmålade vagnar i
korrugerad plåt och genom Danmark med med ännu mer slitna, västtyska sittvagnar från 1950-talet. Vid
tågbytet i Hamburg rullade dock nästan ljudlösa, splitternya och glänsande Intercity-vagnar (typ Bpmz,
konstruerade för 250 km/t) in på stationen. Dessa vagnar gick i de västtyska IC-tågen.
Vagnarna var målade i sobra färger och vagnkorgen var både slät och hade inklätt underrede samt
tonade fönster som låg i plan med den släta väggen. Entrédörrarna var automatiska skjudörrar och
vestibulen gav ett välkomnande intryck med god belysning, matta samt ljusa ytor. Vägen in i salongen
hade automatiska glasdörrar, bekvämt om bägge händerna är blockerade av bagage. Färden gick både
mjukt och tyst, även i högre hastigheter (långt senare fick förf. reda på att färden hade gått i 200 km/t,
vilket knappast var något man reflekterade över som resenär). Klimatet i salongen var precis lagom
(klimatanläggning), trots snöoväder och låga yttertemperaturer. Under den följande sommaren reste
författaren återigen ner till alperna, den här gången till Garmisch Partenkirchen (Västtyskland).
Temperaturen ute på slätten var omkring +30°C men inne i Bpmz-vagnarna var klimatet svalt och friskt.
Redan 1978 började Bpmz- vagnarna att levereras.
Även informationen ombord på IC-tågen fungerade mycket bra där resenären redan utanför entrédörren
möttes av en tydlig skylt på vagnen med hela reserutten, tågnummer samt tågets namn. Väl inne i
vagnen återfanns en likadan skylt på insidan. På varannan sittplats låg en liten sammanvikt tidtabell för

den aktuella turen, med anslutningar och övernattningsmöjligheter. Vidare hade varje sittplats en liten
lapp som talade om vilken delsträcka som sittplatsen var upptagen. Givetvis fanns högtalare där varje
station fick ett utrop, precis som hos tunnelbanan. Ordning och reda.
Varför inte SJ köpte dessa vagnar redan under 1970-talet är svårt att förstå. Jämfört med ett X2000-tåg
låg investeringskostnaden per säte räknat för de tyska IC-tågen endast kring hälften av X2000 och
skillnaden i restid endast någonstans kring 5–10 %.

1991: Ett nytt skandinaviskt snabbtågsnät föreslås
Under 1991 studerade undertecknad ekonomi. Under flera semesterresor längst västkusten hade
undertecknad med tåg besökt både Malmö, Köpenhamn, Helsingborg, Göteborg och Oslo. Inspirerad av
de tyska IC-tågen var det lätt att se potentialen inom fjärrtågstrafiken inom den skandinaviska triangeln
Köpenhamn- Oslo- Stockholm. Även nio månaders pendling (värnplikt) längs den 120 mil långa sträckan
Stockholm- Luleå hade stärkt idén om att nya, snabba fjärrtåg på nya banor behövdes. Den sträckan tog
med SJ cirka 15 timmar på ringlande enkelspår, med antika vagnar i nitad plåt, mörkläggningsgardiner
från andra världskriget och fönsterramar i trä, som en museijärnväg.
Undertecknad publicerade av rent fritidsintresse vintern 1991 en artikel i tidskriften Tåg med rubriken
”Kan snabbtågssystemen bli billigare?” (nr 2/1991, sid 9–13, se även de sista sidorna i detta dokument),
delvis som en reaktion på SJ- rapporten ”Utredningen om nya och bättre spår in i 2000-talet”. Artikeln
baserade sig på ett mer marknadsorienterat tänkande där biltrafiken utmålades som den i särklass
största konkurrenten. Vidare nämndes i artikeln behovet av tre nya ”korridorer”, där de nya
snabbtågslinjerna skulle ligga. Ett nytt snabbtågsnät föreslogs som skulle binda samman Köpenhamn,
Stockholm och Oslo med varandra och med en anslutning till det centraleuropeiska snabbtågsnätet via
Hamburg. Det nya nätet kallades i artikeln för Skandinavien-banan.
Artikeln tydliggjorde behovet av högre genomsnittshastigheter (kring 200 km/t) med separerad
fjärrtågstrafik och gods-/regionaltågtrafik. Speciellt banans lutningar och horisontalkurvor föreslogs få en
snävare geometri, detta för att reducera investeringskostnaderna. Inspirationen här var den nya
generation fjärrtåg som den norska statsjärnvägen (NSB) hade satt i trafik redan under början av 1980talet (typ El 17 o B7) med mjuka Wegmann-Flexifloat-boggier och asynkronmotorer.
Topphastigheten i debattartikeln begränsades dock till 200–250 km/t, ett lågt värde jämfört med
kontinentens höghastighetsbanor som är byggda för hastigheter uppemot 330 km/t.
Författarens utgångspunkt var att Sverige på grund av sin glest befolkade yta inte hade råd med den
teknikstandard som många utländska höghastighetsbanor i Japan och centrala Västeuropa byggdes för
men å andra sidan skulle de nya svenska banorna projekteras för desto högre genomsnittshastigheter.
Investeringskostnaderna för de nya svenska banorna uppskattades i artikeln bli neråt 200 mkr per mil
dubbelspår (prisnivå 1990, motsvarande 282 mkr år 2013), ett belopp som senare skulle bli bekräftat från
något oväntat håll.
Motlut på uppemot 35 promille samt kurvradier neråt 1.525 meter vid 200 km/t föreslogs i artikeln, allt
för att reducera investeringskostnaderna. Denna systemprofil med billigare banor var inspirerad av en
tysk artikel från 1986 [1] om planerna för en ny höghastighetslinje i Texas, USA. Tre järnvägsingenjörer
(Wolfgang Henn, Günter Krewer och Thomas Loncier) visade med systematik och grundlighet att
investeringskostnaderna för en planerad, 40 mil lång dubbelspårslinje i delstaten Texas kunde reduceras
från 4,30 miljarder dollar till endast 1,25 miljarder dollar (prisnivå 1985), främst genom ”smartare”
planering och metodval.
I 2013 års prisnivå motsvarar det en investeringskostnad för banan kring 1.491 respektive 431 mkr per
mil dubbelspår. Topphastigheten var dock hela 300 km/t.
(Spec: inflationsindex 2,13 för perioden 1985–2013, valutakurs 1 USD = 6,51 SEK, svensk inflation: 1,41
för perioden 1990–2013.)
Skandinavien-banan föreslogs av undertecknad få en total längd på 244 mil varav 180 mil i Sverige. Med
genomsnittshastigheter kring 200 km/t skulle tre korridorer (Stockholm –Luleå (919 km), StockholmGöteborg (502 km) samt Oslo- Köpenhamn- Hamburg (1.015 km)) trafikeras. Ett kortare inlägg som
vände sig emot debattartikeln publicerades under våren i tidningen Tåg, vilket besvarades av
undertecknad i ett senare inlägg (Tåg nr 7/1991, ”Har järnvägen en chans på transportmarknaden?”, sid
18- 23).

Fig 1. Författarens förslag senvintern 1991 om ett framtida skandinaviskt snabbtågsnät i debattinlägget ”Kan
snabbtågssystemen bli billigare?” (Källa: Tåg nr 2/1991, sid 9–13). Notera dock att den västra korridoren skulle vika
av redan i Helsingborg med en fast förbindelse till Helsingör och vidare ner genom Köpenhamn via Fehmarn sund till
Hamburg.

Som framgår av kartan var Göteborg navet mitt emellan Köpenhamn och Oslo (30 mil vardera
sträckningen) och Stockholm (50 mil). Undertecknad föreslog även en ny dubbelspårstunnel mellan
Helsingborg och Helsingör, men år 2000 invigdes istället bron mellan Malmö och Köpenhamn (senare har
dock ledande politiker återuppväckt gamla förslag om en ny järnvägstunnel mellan just Helsingborg och
Helsingör).

Senhösten 1991: SJ:s strateger gör helt om
Under oktober 1991/mars 1992 publicerade SJ något oväntat en kraftigt reviderad rapport med titeln ”Ett
marknadsanpassat framtida järnvägssystem”. Rapporten baserade sig till stor del på debattinlägget ”Kan
snabbtågssystemen bli billigare?” från 1991. Med täta och jämna mellanrum i rapporten användes
formuleringar och belopp som var direkt hämtade från debattartikeln ”Kan snabbtågssystemen bli
billigare?” från 1991. Bland annat föreslog SJ en helt ny snabbtågslinje på sträckan (Stockholm)- JärnaNyköping- Norrköping- Linköping, vilket undertecknad redan hade föreslagits i artikeln ”Kan
snabbtågssystem bli billigare?” senvintern 1991. Banan döptes dock senare till ”Ostlänken”. Inte minst det
tidigare centrala begreppet ”korridor” i artikeln från 1991 användes flitigt i SJ:s nya rapport.

Banverket var dock länge motståndare till den nya sträckningen. I artikeln ”Länk eller inte” (DN 28 mars
1993) nämns redan i inledningen att ”Banverket och kommunikationsdepartementet är inte överens…”
när det gällde Nyköpingslänken (som det hette då). Vidare sägs i artikeln att ”Banverket hävdar att det
knappast finns utrymme för Nyköpingslänken…”. De nya planerna verkar dock ha överrumplat då det i
samma artikel även nämns att ”Till förvirringen bidrar felaktiga kartor i regeringens proposition…”.
Källan angavs dock aldrig i SJ:s rapport.

1992: Ännu en ny rapport inom samma ämnesområde publiceras
En medarbetare inom järnvägsbranschen publicerade 1992 en rapport med titeln ”Tåg och banor för
2000-talet”. Rapporten blev väl inte direkt någon kioskvältare och den publicerades förhållandevis sent.
Publikationen innehöll dessutom förvånansvärt många inklipp. Influenserna var påtagliga från artikeln
1991, för att inte säga plagierade. Bland annat förekom en fem sidor (!) lång sammanhängande text (sid
89-93) som var direkt hämtad ur artikeln från 1991.
Pricken över i:et var när exakt samma låga investeringskostnad som föreslogs 1991 (200 mkr per mil)
återfanns i rapporten från 1992 med texten ”Kostnaden för ett dubbelspår av hög kvalitet…kan bli i
storleksordningen 20 MSEK per km”.
Även nedbrytningen av delkostnaderna för en bana var förbluffande lik artikel nr 7/1991 i tidskriften Tåg.
Källan publicerades inte heller i denna rapport.

2011: Rapporten ”Ostlänken- från första idén till idag” presenteras
Under december 2011 presenterade konsultföretaget Vectura rapporten ”Ostlänken- från första idén till
idag”. Rapporten gav en kronologisk översikt av rapporter gällande Ostlänken från början av 1980-talet
och framåt.
På sidan 17 anges utvecklingen kronologiskt, där det bland annat står:
”1991 (mars) ´Kan snabbtågsystem bli billigare?´, artikel i tidningen ´Tåg´, sid 9-13. Resultat: Idé
höghastighetsbana Stockholm- Skåne föds”.
Vidare anges på sidan 16 att:
”1991 [se ovan, förfanm] uppstod idén om en ny bana mellan Stockholm och Skåne. Denna tas upp på
europeisk nivå när den nordiska triangeln, järnvägsförbindelser mellan Oslo, Stockholm och Malmö,
definierades 1994. I detta beslut nämns även Ostlänken som ”new line” och finns sedan dess med i
varje revidering av TEN-nätet (som det europeiska nätet kallas idag).”

Den svenska järnvägen hamnar i en allt djupare kris
Artikeln skrevs av undertecknad som rent hobbyintresse, vid sidan av universitetsstudier. Artikeln blev
dock något överraskande en väckarklocka för hela branschen och senare även grunden för en
rekonstruktion av planerna för det framtida svenska järnvägsnätet. Följdfrågan blir varför inte någon av de
tusentals handläggarna inom den svenska järnvägssektorn tidigare hade publicerat liknande planer. Var
man rädd för att ifrågasätta dogmen X2000 eller förstod man inte alls vilken marknad man verkade på?
Eller förstod SJ inte alls systemtekniken inom järnvägssektorn?
En av delsträckorna som föreslogs i debattinlägget från 1991 var just linjen (Stockholm)- JärnaNyköping- Norrköping- Linköping, en linje som visserligen ”i princip” har fått klartecken, men där
trafikstarten successivt hela tiden har skjutits fram. I artikeln ”Länk eller inte” (Dagens Nyheter, 28 mars
1993) sades att ”Om Nyköpingslänken då fastställs kan den börja byggas vid sekelskiftet och vara körklar
kring år 2005”.
Idag är den preliminära trafikstarten satt till år 2025, drygt tre decennier efter det att debattinlägget
publicerades 1991. Nyligen publicerades dessutom en artikel [3] där Trafikverket visade sig ha räknat fel
på cirka 90 miljarder kronor för det nya svenska höghastighetsnätet (de nya snabbtågens topphastigheter
uppemot 330 km/t kräver extremt dyra banor, vilket författaren även varnade för redan 1991).
Under juli 2012 föreslog författaren i ett inlägg [2] att den svenska järnvägen omgående borde skaffa
järnvägsteknisk kompetens från utlandet, främst från Japan och Tyskland. En pensionerad chef inom den
numera nedlagda, nationella järnvägsindustrin (Asea) föreslog en liknande lösning i en debattartikel
nästan två år senare [4] under rubriken ”Den svenska järnvägen har havererat” att den svenska
järnvägen borde anlita hjälp från schweizisk järnvägsexpertis.

Kompetens att hyra in
Två av världens ledande järnvägskonsultbyråer är tyska DB ProjektBau och japanska JIC, samt
Tysklands största spårfordonsleverantör (Siemens) och det tyska forskningsinstitutet DLR. Dessa skulle
snabbt och effektivt kunna hjälpa till med att få en bättre fungerande järnvägstrafik i Sverige, med

assistans inom såväl fordonssidan som infrastruktursidan. Kortsiktigt skulle ett sådant samarbete främst
handla om färre driftavbrott genom bättre planering och förebyggande underhåll, långsiktigt om billigare
om- och nybyggnadssträckor men även om kraven på nästa generation svenska snabbtåg.

Sammanfattning
Snabbtåget X2000 skapade en stark framtidsoptimism inom den svenska järnvägssektorn efter en nästan
halvsekel lång kris. Massmedia hängde relativt okritiskt på den positiva järnvägstrenden. Det centrala var
loktåget X2000, som baserade sig på en stark tro att genomsnittshastigheterna kunde höjas drastiskt på
gamla banor. Men marknadsandelen för landets persontrafik på spår sjönk istället efter introduktionen av
X2000. Järnvägen i Sverige har ett genuint uselt rykte, vilket förvärrar krisen. Även resterna av den
nationella spårfordonsindustrin befinner sig i ett liknande tillstånd.
Under 1997 ställde Naturskyddsföreningen frågan om inte X2000 till och med var ett ”fiasko”. Senare
förvärrades situationen till dagens kaos med ständiga förseningar på grund av ett illa skött järnvägsnät.
Med tiden har den svenska järnvägen hamnat i en allt svårare kris där det under december avslöjades
att Trafikverket hade räknat fel med 90 miljarder kronor för det framtida järnvägsnätet, ett synnerligen
svårslaget rekord i svensk statsförvaltning (senare har ännu värre siffror presenterats). SVT avslöjade i
en serie reportage för en tid sedan att den svenska järnvägen bokstavligen håller på att falla sönder på
grund av eftersatt underhåll och felplanering med sprickande räls, delar av spår som lossnar, nedfallande
kontaktledningar och signalsystem som slocknar. Ständiga omskyltningar i sista sekund vid stationerna
med svårförståeliga meddelanden från antika högtalaranläggningar och elektroniska informationstavlor
som inte stämmer överens med varandra, skapar situationer som liknar ett klipp från en film av Jacques
Tati.
Konceptet med lutningsbara persontåg har heller aldrig fått någon efterföljare i Sverige men å andra
sidan har konventionella persontåg med topphastigheten 200 km/t blivit desto vanligare. 2005 kollapsade
de sista resterna av svensk persontågstillverkning, samtidigt som TGV- tillverkaren Alstom har tagit över
rollen som den ledande tågleverantören till Sverige, med inbrytningen med snabbtågen för Arlanda
Express (X3) redan under mitten av 1990-talet.
Alstoms motorvagnar har satt en ny standard i den svenska lokal- och regionaltågstrafiken med
klimatanläggning, bekväma säten, handikappvänliga insteg och goda gångegenskaper. TGV- tillverkaren
Alstoms motorvagnar rullar numera från Norrland i norr till Skåne i söder i hastigheter uppemot 200 km/t. I
själva verket tål Alstoms motorvagnar den svenska vintern betydligt bättre än de svensktillverkade
föregångarna X1 och X10. Det är dags att den standardhöjningen även förs in i fjärrtågstrafiken.
Sverige behöver nya höghastighetsjärnvägar och moderna tåg men expertis utifrån måste få hjälpa till
med att åter göra den svenska järnvägen till ett säkert och effektivt tranportmedel, inte minst i dessa tider
med klimathot. Miljön kan inte längre vänta. Sverige behöver ett nytt, pålitligt fjärrtågsnät och bekvämare
samt radikalt mycket billigare tåglösningar men framför allt ett nytt ledarskap. Svenska operatörer har allt
att vinna på att ställa om inköpen till de stora, välrenommerade tågtillverkarna i Japan, Frankrike och
Tyskland.
En konsekvens av förfallet inom den svenska järnvägssektorn är att beställarkompetensen inom
spårfordonsområdet har minskat drastiskt, samtidigt som kraven på billigare, energisnålare, bekvämare
och säkrare tåg hela tiden ökar. Sverige behöver en efterträdare till X2000 och X55, men det tar minst
2–3 år från beställning till driftsättning och därutöver tillkommer ytterligare tid för framtagandet av
kravspecifikation. I vårt grannland Tyskland arbetar dock organisationen ”Tyska centret för luft- och
rymdfart” (se www.dlr.de) intensivt med nästa generation fjärr- och regionaltåg, främst inom områdena
lättbyggnadsteknik, lägre gångmotstånd, simulering av trafikantflöden vid ombord- och avstigning samt
om samspelet mellan hjul och räls. Organisationen har sina rötter inom just luft- och rymdfarten, där
kraven är extrema vad gäller hög tillförlitlighet, låg vikt, god klimattålighet och låg energiförbrukning.

Den svenska järnvägen står inför en svår men nödvändig omställning till ett bättre fungerande system
med radikalt ökad marknadsandel. Inte minst klimathotet visar på nödvändigheten med en omställning till
eldriven kollektivtrafik utan koldioxidutsläpp, baserad på elektricitet från miljövänliga och driftsäkra vattenoch kärnkraftverk.
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