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Behandlas i Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden 
 

Utskottet för tillväxt och utveckling i Nordens betänkande över 

Medlemsförslag 

om nattåg i Norden 

Förslag 

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna  

 

att tillsammans låta göra en nulägesbeskrivning och behovskartläggning, in-

klusive kostnads- och finansieringsförutsättningar, som visar på potentialen i 

och förutsättningarna för en utbyggd nattågstrafik inom Norden och från 

Norden till andra länder i Europa inom rimlig restid med nattåg. En sådan 

analys bör bland annat se på eventuella effekter på resandet med flyg re-

spektive bil, samt eventuella konsekvenser för godstrafiken. Resultatet av de 

analyser som redan gjorts bör tas tillvara. 

 

att Öka samarbetet för att återetablera nattågsförbindelser mellan de nor-

diska länderna, och ut i Europa, förutsatt att analysen visar att en sådan sats-

ning bidrar till att Norden blir världens mest hållbara och integrerade region, 

och att det skulle medföra en nytta för länderna. 

 

att Lägga till rätta för en bättre samordning av godstransporterna i Norden, 

för att kunna flytta över mer tonnage från väg till räls och sjöfart, utan att 

godstransporter på räls behöver konkurrera med passagerartrafiken. 

 

att samarbeta kring eventuell upphandling av nya tågvagnar, för att spara re-

surser och maximera tågens användbarhet i Norden och på kontinenten. 

 

att Samarbeta för att möjliggöra gemensamma (digitala) biljettsystem i och 

mellan länderna, såväl vad gäller nationell som regional kollektivtrafik. 

 

 

Bakgrund 

Vi måste snabbt ställa om våra samhällen för att förhindra en okontrollerbar och far-

lig klimatförändring. Utsläpp från transport står för ungefär en tredjedel av våra  
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klimatutsläpp.  

 

Inom den nordiska transportsektorn behöver vi satsa offensivt på det hållbara alter-

nativet till flyget; tåget. Idag är fjärrtågsutbudet på mellan de nordiska länderna och 

till Europa ofta inte konkurrenskraftigt. Det har tvärt emot skett en försämring gäl-

lande utbudet av bland annat nattåg. Tidigare fanns det nattåg från Stockholm och 

Oslo till Köpenhamn och vidare till Tyskland men denna finns inte längre. Vi i Nor-

diska rådet vill så snart som möjligt se satsningar på höghastighetståg samt utbyggd 

järnvägskapacitet såsom Fehmarn-Bält tunneln och nya spår mellan Sverige och 

Norge för att underlätta tågresandet från Norden, ut på den europeiska kontinenten.  

 

Sådana investeringar tar tid. Därför behöver vi också järnvägssatsningar som gör 

skillnad i närtid. Vi behöver bättre tågförbindelser mellan Nordens städer. Vi vill att 

tåget ska vara det självklara alternativet för resor mellan Oslo-Göteborg-

Köpenhamn, Stockholm-Oslo och Stockholm-Köpenhamn. Med satsningar på en an-

passad lok- och vagnpark och signal-system samt samordnade tidtabeller och biljett-

system kan vi kapa restider väsentligt och underlätta resandet jämfört med idag. Re-

sor med färjor och tåg kan samordnas med gemensamma tidtabeller och biljettsy-

stem. 

 

Tåget borde också vara förstahandsalternativet för alla som reser på semester i Nor-

den och längre ut i Europa. Med nattåg till flera orter kan tåget bli det naturliga sättet 

att resa till Paris, London, Milano och Barcelona. Nordiska rådet anser att det behövs 

fungerande nattåg från Stockholm och Oslo till Köpenhamn och vidare ut i Europa, 

med goda anslutningar till det Europeiska höghastighetsnätet.     

 

Intresset att resa med tåg har på kort tid vuxit explosionsartat. Sedan 1990 har tåg- 

Resandet, räknat i personkilometer, ökat kraftigt i alla nordiska länder, 105 procent i 

Sverige, 70 procents ökning i Norge, och 25 procents ökning i Danmark. Det snabbt 

växande intresset måste svaras upp med utökad kapacitet, smidiga biljettsystem och 

underlättande av internationella resor, annars är risken uppenbar att vi tappar mo-

mentum.  

 

Det är fullt möjligt att ändra människors beteenden. På platser där man satsat på 

järnvägen har också tåget tagit reseandelar från flyget. När höghastighetståget in-

vigdes mellan Madrid och Barcelona rasade flygresandet, och tåget mer än trefald-

igade sin reseandel. Erfarenheterna är likartade med senare höghastighetståg- 

satsningar, såsom linjerna Paris-Bryssel-Amsterdam och nu senast Berlin-München. 

Också det Österrikiska järnvägsbolaget ÖBB kör nu 18 olika nattågslinjer, och är i 

samarbete med andra tågbolag uppe i hela 30 nya nattågslinjer som blir alltmer po-

pulära. 

 

Vi behöver 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 

huvudstäderna och vidare till Europa. Det är inte bara en del av svaret på klimat- 
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utmaningen, det är också ett sätt att skapa ett konkret alternativ till flygtrafiken. 

 

Den svenska regeringen har givit Trafikverket i uppdrag att se på förutsättningarna 

för nattågstrafik till flera europeiska städer https://www.trafikverket.se/om-

oss/nyheter/Nationellt/2019-072/trafikverket-utreder-forutsattningarna-for-

upphandling-av-nattag-till-kontinenten/. Slutredovisningen presenterades den 27 

april 2020. Rapporten identifierar sträckningar där nattågstrafik skulle kunna komma 

igång inom 2-3 år, respektive på flera års sikt. Sträckor såsom Malmö-Köln-Bryssel, 

Stockholm-Hamburg, samt dito-Frankfurt/Bryssel/Berlin/Basel berörs. En utbyggnad 

av nattågstrafik på sådana sträckningar förutsätter dock överenskommelser med be-

rörda länder, och att olika operatörer accepterar en allmän trafikplikt, innebärande 

ett visst kontinuerligt basutbud. En annan viktig fråga är att snabbt få tillgång till 

lämpliga lok och vagnar. Bildandet av ett gemensamt vagnbolag skulle kunna vara en 

intressant modell. 

 

Danmark har per i dag inga aktiva planer på (eller existerande) nattågstrafik. Kan-

hända kan eventuella danska behov tillgodoses av nattågstrafik mellan Sverige och 

Tyskland? Även Tyskland och Österrike har ett aktivt samarbete som eventuella kan 

tänkas påverka Danmark. Den danska regeringen bistår dock gärna andra län-

der/operatörer om de önskar köra nattåg till och från Danmark eller genom Dan-

mark. Sedan december 2019 finns det en dansk-svensk-tysk arbetsgrupp för att un-

dersöka möjligheterna att samarbeta om nattåg mellan Sverige och Tyskland, via 

Danmark. Arbetsgruppen har tillkommit som ett direkt resultat av den svenska rege-

ringens uppdrag till Trafikverket, samt som en följd av det danska finanslovsavtalet 

för 2020, vari avtalsparterna kom överens om att regeringen och DSB ska undersöka 

möjligheterna för att etablera nattåg i Danmark, samt att undersöka möjligheterna 

för att koordinera eventuell nattågstrafik med Tyskland och Sverige. Arbetsgruppen 

består av tjänstemän från danska Transport- og Boligministeriet, svenska Infra-

strukturdepartementet, samt tyska Bundesministerium Für Verkehr und Digitala In-

frastruktur.  

 

För Norges del så har Jernbanedirektoratet fått i uppdrag att utreda möjligheten att 

utveckla gränskryssande persontågstrafik till Sverige och vidare till kontinenten. Man 

har i Norge kunnat konstatera ett ökat intresse för att resa långsamt och grönt, och 

för tågresande rent generellt. Norge har annars de senaste åren, och kommer för en 

överskådlig framtid, att satsa mycket på utbyggnad av sitt regionala intercitynätverk 

runt Oslo. 

 

Finland har annan spårbredd än Skandinavien, varför en smidig nattågstrafik är svå-

rare, även utan vattenbarriären. Om Finland har planer på utbyggnad av nattågstra-

fik över Tornedalen, eller gentemot Baltikum/Polen eller S:t Petersburg och vidare 

österut, är inte klarlagt. Dock har den finska Regeringen fattat beslut om att elektri-

fiera den återstående sträckan mellan Kemi och Haparanda, vilket kommer att un-

derlätta gränsöverskridande tågresor mellan länderna. 

 
En förutsättning för en fungerande nattågstrafik inom Norden och gentemot den 
europeiska kontinenten, är dels att vissa missing links i järnvägsnätet kompletteras, 

https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2019-072/trafikverket-utreder-forutsattningarna-for-upphandling-av-nattag-till-kontinenten/
https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2019-072/trafikverket-utreder-forutsattningarna-for-upphandling-av-nattag-till-kontinenten/
https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2019-072/trafikverket-utreder-forutsattningarna-for-upphandling-av-nattag-till-kontinenten/
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att elektrifiering sker på sträckor där det saknas, att signalsystemen är harmonise-
rade eller kompatibla, samt att andra tekniska och regulatoriska olikheter åtgärdas. 
Därtill kommer sannolikt att finnas ett behov av att stödja en upphandling av en ge-
mensam ny vagnpark som är anpassad till de sträckor som ska trafikeras, samt ett 
samarbete kring logistik och tidtabellsläggning. Det kan i sammanhanget nämnas att 
det inom EU finns ett privat biljettbokningssystem för järnväg och buss som heter 
Trainline www.thetrainline.com . 

 
Nattågstrafikens tidtabeller nattetid måste samplaneras med de viktiga godstrans-
porterna och också med fjärr- och regionaltåg omkring storstadsområdena på konti-
nenten. Det är också viktigt att upprätthålla bra anslutningar till höghastighetstågen 
i Europa. 

 

 
 Eftersom kollektivtrafik ofta är en regionalpolitisk fråga uppstår lätt ett brett 
spektrum av biljettsystem även inom länder. Som en följd av detta är det ofta 
särskilt besvärligt att resa med kollektivtrafik jämfört med att resa med bil i grän-
söverskridande situationer. Flera EU-direktiv, däribland direktivet om intelligenta 
transportsystem (direktiv 2010/40 / EU), är nu på plats för att säkerställa att rese- 
och trafikdata är lättillgängliga för transportörer, förvaltningsorgan och service-
operatörer. Dessutom har flera europeiska regeringar antagit eller lagt fram lag-
stiftningsförslag rörande integrerade biljetter, dvs omfattande biljettsystem som 
gör att passagerare som använder olika transportsätt kan resa med en enda bil-
jett  
 
I de nordiska länderna pågår det olika nationella satsningar för att utveckla mer el-
ler mindre enhetliga biljettsystem för kollektivtrafiken. Inom Greater Copenhagen-
samarbetet arbetar man även på att skapa ett regionalt, gränsöverskridande bil-
jettsystem. Vill man underlätta och understödja mer tåg- och bussresande i Nor-
den, på bekostnad av bil och flyg, vore ett samnordiskt kollektivbiljettsystem en 
starkt bidragande komponent i detta, inte minst för att underlätta för utländska tu-
rister/besökare att kunna ta sig fram enkelt och begriplig mellan regioner och län-
der i Norden, och för att underlätta pendling i gränsregioner. Norden är särskilt väl 
lämpat att initiera världens första integrerade gränsöverskridande biljettprogram 
eftersom flera nordiska länder redan bygger nationella ramverk, och tack vare att 
de nordiska länderna har kommit långt i sin digitala utbyggnad och användning. 
 

Utskottets synpunkter 

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden, har behandlat det ursprungliga med-

lemsförslaget från Nordisk Grön Vänster. Utskottet fann förslaget gott, men valde 

att dels betona kopplingen och den eventuella intressekonflikten mellan nattågstra-

fik för passagerare, och godstrafiken nattetid. Efter inspel från Ungdomens Nordiska 

Råd (UNR) och en av dess resolutioner rörande biljettsystem, valde utskottet att även 

lyfta in det elementet i betänkandet.  

 

http://www.thetrainline.com/
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Som redan bekant anser utskottet (och Nordiska rådet i sin helhet), att det behövs 

ett nordiskt ministerråd för transport, för att hantera denna typ av frågor. Det före-

faller uppenbart att det saknas en strategisk och överordnad nordisk samordning av 

transportpolitiken, på alla områden. Ett bra pilotprojekt är då att skapa förutsätt-

ningar för en gemensam nattågstrafik. 

 

Som ett första steg i att satsa på ett närmare nordiskt samarbete kring nattågstrafik, 

ser utskottet gärna att ländernas regeringar börjar med att göra en analys kring be-

hov/efterfrågan, effekter på befintlig (övrig) trafik, samt finansieringsmässiga förut-

sättningar. En utgångspunkt kan vara de analyser som redan gjorts i de nordiska län-

derna. Analyserna bör ske både i ett företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt 

perspektiv. Hänsyn bör tas till investeringsbehov i stort, däribland investeringar i att 

harmonisera teknisk utrustning och administrativa åtgärder, samt förutsättningarna 

för gemensam upphandling av tågvagnar. I en sådan analys bör hänsyn tas till såväl 

godstrafik som till passagerartrafik, utan att det ena som utgångspunkt ställs över 

det andra. 

 

 

Norden, den 15. September 2020 

Anders Eriksson (ÅF) 
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Helge André Njåstad (FrP) 

Jaspur Langgaard (sb) 

Joakim Strand (sv) 

Juhana Vartiainen (saml) 
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