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• Nuvarande avtal löper ut den 12 december 2020

• Trafikverket gör alltid en utredning om fortsatt 

upphandling är nödvändig
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Tre alternativ:

• Två tåg som idag
+ bra reseutbud

- kostsamt

• Ett tåg
+ lägre kostnad

- sämre reseutbud, sämre reservhållning

• Ett eller två tåg (lågsäsong/högsäsong)
+ kan bli billigare än med två tåg

- sämre reseutbud
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2016 utlöstes en option, 

som förlängde befintligt avtal,

från december 2018 till december 2020. 
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”Ingå och ansvara för statens avtal om transportpolitiskt 

motiverad interregional kollektiv persontrafik där det 

saknas förutsättningar för kommersiell drift”

Förordning 2010:185 med 

instruktion för Trafikverket
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Övergripande målet
”Samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transport-

försörjning för medborgare och 

näringsliv”

Funktionsmålet
• Tillgänglighet

• Utvecklingskraft

• Jämlikhet

Hänsynsmålet
• Säkerhet

• Miljö

• Hälsa
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290 kommuner / 8 kriterier:

1. Till Stockholm

2. Från Stockholm 

3. Internationella resor

4. Storstäder 

5. Regionsjukhus 

6. Universitet och högskolor 

7. Andra större städer

8. Besöksnäring

Grön = Bra utbud

Gul    = acceptabelt utbud

Röd   = dåligt utbud



8

Utan TRV avtal Med TRV avtal, 

förutom nattåget Med nattåget
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Nattåg i Europa 2018

Ca 30 länder, 180 relationer

Faktaruta nattåg i Sverige
 Längsta sträcka 152 mil
 Genomsnittsresan är 90 mil
 Restid Luleå – Stockholm 13 timmar
 TRV har 73 vagnar och 12 lok
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Trafikverket ställer krav i avtalet:

• Ledsagning och assistans

- Finns på många stationer i landet

• Rullstol

- Lyftar finns på många stationer
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• Från början ägde SJ alla nattågsfordon

• Avreglering 2001: ASJ tog över vagnar och  lok

• 2013 tog Trafikverket över fordonen

• 73 vagnar och 12 lok:

- 7 sittvagnar och 5 1:a klass sovvagnar har

rullstolslyft

• SJ har också egna vagnar men ännu inte lyftar.

Har köpt Trafikverkets lösning.

• Svårt att bygga om liggvagnar och 2:a klass 

sovvagnar pga trång korridor


