
 
   

i måste snabbt ställa om våra samhällen för att för
hindra en okontrollerbar och farlig klimatförändring.  
Utsläpp från transporter står för ungefär en tredjedel av 

våra klimatutsläpp.
Inom den nordiska transportsektorn behöver vi satsa offen

sivt på det hållbara alternativet till flyget; tåget. I dag är tåg
utbudet på tvärs av de nordiska länderna inte konkurrens
kraftigt. Det har tvärt emot skett en försämring gällande 
utbudet av bland annat nattåg. Tidigare fanns det förbindel
ser både från Oslo och Stockholm till Köpenhamn och  vidare 
till Tyskland, men dessa finns inte längre. Nordiska rådet vill 
så snart som möjligt se satsningar på höghastighetståg samt 
 utbyggd järnvägskapacitet såsom 
Fehmarn Bälttunneln och  
nya spår mellan Sverige och  
Norge, för att underlätta tåg
resandet från Norden, ut på den 
europeiska kontinenten.

Därför behövs en samlad, 
nordisk politik för ökat nordiskt 
tågresande. Nordiska rådet  anser 
att speciellt Norge, Sverige och 
Danmark ska sätta igång ett ökat 
samarbete för att återetablera och 
förbättra nattågsförbindelser både 
mellan de skandinaviska huvud
städerna och vidare till Europa.

en svenska regeringen har 
 givit Trafikverket i upp
drag att se på förutsätt

ningarna för nattågstrafik till  flera europeiska städer. Slut
rapporten identifierar sträckningar där nattågstrafik skulle 
kunna komma igång inom två till tre år, respektive på flera års 
sikt. En utbyggnad av nattågstrafik   till Centraleuropa förutsät
ter dock överenskommelser med  berörda länder, och att  olika 
opera törer accepterar en allmän trafikplikt som innebär ett 
visst kontinuerligt basutbud.

Kanhända kan eventuella danska behov tillgodoses av natt
tågstrafik mellan Sverige och Tyskland? Den danska regeringen  
bistår gärna andra länder och operatörer om de önskar köra 
nattåg till och från Danmark eller genom Danmark. Sedan  
december 2019 finns det en dansksvensktysk arbetsgrupp 
för att undersöka möjligheterna att samarbeta om nattåg mel
lan Sverige och Tyskland, via Danmark. Från norsk sida finns 
en positiv öppenhet kring frågan om nordiskt samarbete kring 
nattågstrafik, och man samarbetar gärna med övriga nordiska 
länder om detta, förutsatt rätt politiska prioriteringar och en 
vilja till finansiering. En förutsättning för en fungerande natt
tågstrafik inom Norden och gentemot den europeiska konti
nenten, är att vissa ”missing links” i järnvägsnätet komplette
ras, samt att tekniska och regulatoriska olikheter åtgärdas.

om ett första steg i att satsa på ett närmare nordiskt  
samarbete kring nattågstrafik, borde de nordiska rege
ringarna börja med att göra en analys kring behov och  

efterfrågan, effekter på befintlig (övrig) trafik, samt på de  
finansieringsmässiga bitarna, både i relation till samhälls
ekonomisk nytta, men även investeringsbehov i stort,  
däribland investeringar i att harmonisera regler och teknisk  
utrustning med mera. I en sådan analys bör hänsyn tas till  
såväl godstrafik som till passagerartrafik, utan att det ena som 
utgångspunkt ställs över det andra.

Fler nattåg kräver 
nordiskt samarbete

Johan Lindblad
Seniorrådgivare,  
Nordiska rådet
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VR tog hem upphandling av  närtågstrafik
 
 ”Segern har 

en mycket stor 
 betydelse för vår 
affärsverksamhet. 
Vi har förbundit 
oss att vidare
utveckla tjäns
ten tillsammans 
med HRT och att 
garantera en mer 
kundorienterad, 
punktlig och  
smidig lokaltågs
trafik.”

Rolf Jansson,  
vd VR Group

Lyhyt yhteenveto suomeksi
VR-Group Ab on voittanut historian ensimmäisen 
HSL:n järjestämän lähijunaliikenteen tarjouskilpai-
lun ja jatkaa HSL- lähijunaliikenteen operointia 
vuoteen 2031 asti. Päätöksen tarjouskilpailun  
voittajasta teki Helsingin Seudun Liikenteen (HSL)  
hallitus kokouksessaan 5.5.2020. Sopimuskauden 
pituus on 10 vuotta ja sopimuksen mukainen  
kilpailutettu liikenne alkaa kesäkuussa 27.6.2021. 
Sopimukseen sisältyy HSL-liikenteen operointi ja 
kaluston kunnossapito. Sopimuksessa on myös  
kolmen vuoden optio.

Avtalet om närtågs-
trafikenomfattar 
HRT:shelatågtrafik.  
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Viktiga egenskaper vid jämförelse var bland 
annat lämplig utrustning under vinterförhål
landen, tillgänglighet och energieffektivitet. 
Toppfarten är 160 kilometer per timme. 

Företaget grundades för att möjliggöra kon
kurrensutsättningen av HRTnärtågstrafiken. 

Det nya Flirtstadståget, det vill säga Sm5 
tågenhet, är lättillgängligt även för perso
ner med hjälpmedel och barnvagnar. Tåget är 
nämligen ett låggolvtåg som saknar mellan
dörrar. Tågen är luftkonditionerade och har 
försetts med moderna infomonitorer.

ARJA AALTO


