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En rapport om tågresor
SJs Reserapport för det första kvartalet 2017 visar hur tågresandet sett ut på SJs trafik. I rapporten presenterar vi en
övergripande bild av utvecklingen på SJs större linjer.
SJ bedriver tågtrafik i egen regi och tågtrafik på uppdrag
av nationella och regionala trafikmyndigheter. I denna
rapport ingår all trafik som bedrivs under SJs varumärke.
Trafiken på SJs linjer har totalt ökat kraftigt under det första
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kvartalet. Varje dag under kvartal 1 har mer än 5 000 helt
nya resor gjorts med SJ jämfört med samma period förra
året. Totalt ökade resandet med en halv miljon under
första kvartalet.
Caroline Åstrand
Chef för SJs produktdivision
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Mot 26 miljoner resor under 2017

De senaste årens trend att allt fler väljer att ta tåget när de ska resa är mycket tydlig.
6,7 miljoner resor gjordes med SJ under kvartal 1 2017. Det var en tydlig uppgång jämfört
med samma period 2016 då knappt 6.2 miljoner resor gjordes, vilket är en ökning på en
halv miljon resor. Den största ökningen skedde inom den regionala trafiken, men även längre
resor mellan Sveriges största städer hade en positiv utveckling. Fortsätter trafiken att öka i
samma takt under resten av året kan det innebära att totalt cirka 26 miljoner tågresor görs
under 2017, jämfört med 25 miljoner resor under 2016.
Idag har Sverige drygt 10 miljoner invånare och enligt
SCBs prognoser kommer befolkningen att ha ökat till 11
miljoner 2024. Merparten av tillväxten kommer att ske i
storstadsregionerna, vilket innebär att behovet av arbetspendling ökar. Denna samhällsutveckling leder också till
fler resor över läns-och kommungränserna. För Stockholm
och andra tätorter är tåg det enda sättet att hantera de
kraftigt ökande resandevolymerna till och från tätorternas
stadskärnor. Ett dubbelspår har samma kapacitet som en
bilväg med femton filer. På ett av dessa spår kan i storleks
ordningen 1000 personer var tredje minut nå en och
samma tågperrong. Detta inte fysiskt möjligt med något
annat transportslag.
I takt med att infrastrukturen utvecklas, finns det allt
större möjligheter att arbetspendla, inte bara inom ett
län, utan också mellan regioner. Tågtrafiken är det enda
transportslag som kan skapa expansiva och dynamiska
regioner. Movingo, vilket är ett gemensamt initiativ mellan
Mälardalens sex län, är en ny pendlarbiljett i Mälardalen
som lanseras 1 oktober. Movingo är ett bra exempel på
initiativ för att öka och förenkla resandet inom hela re
gionen Movingo månadsbiljett inkluderar kollektivtrafiken
på de båda orterna biljetten gäller mellan. Med till exempel
Movingo månadskort för resor mellan Stockholm och
Västerås ingår lokaltrafiken i både Västerås och Stockholm,
för Stockholmaren innebär detta att man får ”SL på köpet”.
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Nytt betalsätt förenklar biljettköpet
Den 6 mars införde SJ Swish som betalningssätt. Idag är det
möjligt att betala med Swish i SJs mobilapp, på sj.se och i
kontakt med vårt servicecenter. Swish blev snabbt en stor
succé hos våra kunder. Från 6 mars till sista mars valde lite
mer än var tredje privatkund att göra sin betalning med
Swish. Drygt 150 000 resor betalades med Swish under tre
veckor i mars. Swish har fortsatt att öka i popularitet efter
första kvartalet. Det är främst kunder som använder SJs
mobilapp som använder Swish och som upplever de
största förbättringarna.

Fortsatt stabil ökning
De senaste årens trend att allt fler väljer att ta tåget när de
ska resa är även under denna period mycket tydlig. SJ har
haft en stabil ökning i antalet resor under första kvartalet.
Den totala ökningen på 500 000 resor under kvartal 1
innebär att drygt 5 000 nya resor har gjorts per dag med SJ.
Under perioden 2013–2016 har antalet resor ökat med
drygt 2 miljoner, från 23 miljoner till drygt 25 miljoner resor
med SJs egna linjer. Under 2017 siktar vi på 26 miljoner
resor med SJ.
Sveriges befolkningstillväxt, den underliggande
ekonomiska tillväxten samt ett större reseutbud innebär
att arbetspendlingen med tåg kommer att fortsätta att öka.
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Norra Sverige
Tågresandet i norra Sverige är omfattande. Sedan flera år
har resandet i nattågen till norra Norrland ökat, en ökning
som består. Snabbågssträckan Umeå/Sundsvall-Stockholm har ökat under första kvartalet 2017 jämfört med
samma period 2016. Totalt har resandet ökat sedan 2013
med omkring 26 000 resor. Vissa sträckor har haft en
kraftig resandeutveckling, till exempel har resandet till
och från Örnsköldsvik ökat med 75 procent under de tre
senaste åren.
Sträckan Sundsvall–Umeå har utvecklats positivt under
perioden. Den nya Botniabanan har bidragit till att rese
närer i regionen väljer tåget istället för att ta bilen. I slutet
av 2016 ökade SJ avgångarna till/från Umeå med ytter
ligareen avgång, till fyra dagliga avgångar. Vi ser en positiv
utveckling på hela sträckan Stockholm–Sundsvall–Umeå,
speciellt den första delen mellan Stockholm–Gävle har
utvecklats mycket positivt.
Resandet till och från Jämtland består till stor del av
fritidsresor och påverkas därmed i hög grad av påsken,
som i år infaller under kvartal 2.

Kommentar till avsnittets diagram:
Vänsterskalan i graferna anger totalresor
helår och högerskalan första kvartalet.
Helår = Antal tågresor per år
Kvartal 1 = Antal tågresor per första kvartalet

Antal resor t/f Stockholm och norrut
ex Luleå/Umeå/Sundsvall/Östersund/Åre
1 200 000
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Värmland/Oslo och Dalarna
Resorna på sträckorna Stockholm–Värmland/Oslo och
Stockholm-Dalarna har successivt ökat varje år sedan 2013.
Under första kvartalet 2017 gjordes mer än 9 000 fler resor
jämfört med samma period 2016. Snabbtågstrafiken på
sträckan Stockholm–Oslo har varit en stor framgång sedan
starten augusti 2015.
I slutet av 2016 utökade SJ resorna till Oslo, från tre
till fem dagliga avgångar, vilket har bidragit positivt till
resandeutvecklingen. I och med att avgångarna utökats
finns förutsättningar för en fortsatt resandetillväxt. Att det
längs linjen Stockholm–Oslo finns både större regionala
städer samt ett flertal mindre samhällen är en bra förutsättning för ökat resande. En stor utmaning är däremot den
stora förekomsten av enkelspår på delar av sträckan, där
persontrafik ska samsas med godstransporter.

310 000

1 150 000
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Mälardalen
Mälardalen, som svarar för omkring 40 procent av SJs resor,
visar en bra utveckling. Under perioden 2013–2016 ökade
antalet resor från 9,7 miljoner till drygt 10 miljoner. Att res
tiden kan användas effektivt under en tågresa upptäcks
av allt fler som pendlar till och från arbetet. Även de som
reser i arbetet har självfallet stor nytta av att kunna använda
restiden, vilket märks genom ökat resande i tjänsten.
Resandeutvecklingen för Västerås, Eskilstuna, Nyköping
och Uppsala till och från Stockholm har utvecklats bra
under perioden. Även längre pendlingssträckor, med en
restid på upp till två timmar, har också ökat. Det senare är
en trend som håller i sig, att det inte alltid är geografiska
avstånd som har störst betydelse utan den faktiska res
tiden och vad man kan göra under resan.
De senaste årens positiva utveckling beror på olika faktorer. Den tilltagande trängseln på Stockholms infarter samt
att allt fler resenärer upptäckt att SJs tåg är både
snabba, bekväma och dessutom allt oftare utgörs av
moderna dubbeldäckare. Den trafikökning som genom
fördes inför nuvarande tidtabell, t ex fler direkta förbindelser
på sträckan Örebro– Eskilstuna–Stockholm har gett effekt, vi
ser redan under detta första kvartal ett rejält ökat resande.
Under kvartal 1, 2017 gjordes mer än 200 000 nya resor i
Mälardalen jämfört med samma period förra året med SJs tåg.
Sträckan Uppsala–Stockholm utvecklades positivt
under perioden. SJ presenterade även under kvartal 1 sina
planer för att köra direkttåg mellan Uppsala-Stockholm

Göteborgsregionen
Sedan millennieskiftet har fler än 100 000 nya jobb skapats
i Göteborgsregionen. 2016 visade regionen en stark tillväxt
och tillväxten förväntas fortsätta. Samtidigt pekar många
företag på kompetensbrist. Därför söker Göteborgsföre
tagen efter arbetskraft, såväl i som utanför Sveriges gränser.
Enligt en analys av KTHs järnvägsgrupp har det totala
resandet med olika trafikslag ökat på sträckan Stockholm-
Göteborg under 2016. Resor med tåg har ökat mest vilket
innebär att tågets marknadsandelar ökat.
SJ har haft en stadig ökning av antalet resor till och från
Göteborg de senaste tre åren.
Tågresorna till och från Göteborg svarar för drygt 12
procent av SJs totala antal resor per år. Under 2016 gjordes
drygt 3,1 miljoner resor på dessa sträckor, vilket är en ökn
ing med drygt 750 000 resor jämfört med år 2013. Under
första kvartalet 2017 ökade trafiken med cirka 23 000 resor
jämfört med samma period 2016.
Trots en hårdnande konkurrens har SJ en stabil positiv
utveckling av resandet mellan landets två största städer,
Göteborg och Stockholm. Olika evenemang, till exempel
musik- och idrottsevenemang har bidragit positivt till denna utveckling. Även resandet mellan Göteborg och Örebro
med omnejd har utvecklats positivt.
Sträckan från Göteborg mot Örebro ökar stadigt, liksom
sträckan från Göteborg mot Skåne och Köpenhamn. Även
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Antal resor i Mälardalen
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med en restid på 30 minuter, att jämföra med dagens 38
minuter för regionaltågen och 55 minuter för pendeltågen. Vidare kommer även trafiken på olika sträckor i
Mälardalen att utökas under 2017, bland annat fler direkta
förbindelser Linköping-Norrköping-Stockholm-Arlanda-
Uppsala-Gävle. Med fler direkta förbindelser på till
exempel sträckan Örebro–Stockholm–Uppsala kommer
intresset för tåget att öka, eftersom det till exempel blir
enklare att nå Arlanda från västra Mälardalen.

Antal resor t/f Göteborg nordlig & sydlig riktning
ex Köpenh/Skåne, Örebro/Stockholm
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andra sträckor visar en positiv reseutveckling, till exempel
sträckan Göteborg–Kalmar.
Sträckan Göteborg–Skåne/Köpenhamn har haft en
positiv utveckling de senaste åren. Under första kvartalet 2017 fortsatte resandeökningen på Sträckan. Även
kundnöjdheten har förbättrats. Under kvartalet gjordes
en riktad insats för att öka kännedomen om SJs tåg mellan
Göteborg och Malmö hos bilister.
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Östergötland och Skåne
Resor, på sträckorna Stockholm-Östergötland, Jönköping,
Växjö samt Skåne och Köpenhamn, har haft en stadig
ökning sedan 2013. Dessa sträckor svarar idag för omkring
14 procent av det totala antalet resor. Under perioden
2013 - 2016 har antalet resor ökat med 560 000. Ökningen
fortsatte även under första kvartalet 2017 med 80 000 fler
resor jämfört med samma period 2016.
Östergötland har haft en bra jobbtillväxt de senaste
åren och är det fjärde starkast växande länet i Sverige.
Samtidigt har regionens företag kompetensbrist och
behöver därför söka efter arbetskraft vilket ökar behovet 
av en effektiv arbetspendling.
SJ satsar bland annat på Östergötlands förbindelser
med Arlanda. Det finns en stor efterfrågan på resor mellan
Linköping/Norrköping och Arlanda. För närvarande körs
sex direkttåg dagligen från Linköping till Arlanda, med
stopp i Norrköping och Stockholm. I andra riktningen går
fyra tåg. Den stora efterfrågan innebär att SJ nu kommer
att utöka antalet avgångar senare i år mot Stockholm.
Norrköping/Linköping har också mycket goda förbindelser
söderut mot Malmö och Köpenhamn/Kastrup.
I Skåne bor idag drygt 1,3 miljoner människor och enligt
Region Skånes prognoser kommer antalet invånare vara
drygt 1,4 miljoner år 2024. Befolkningsökningen ställer
stora krav på att infrastrukturen utvecklas på ett sätt som
stödjer en fortsatt positiv utveckling av Skåneregionen.
De tidigare gränskontrollerna över Öresundsbron har
inneburit en minskning av tågresor till Köpenhamn, speciellt de längre resorna från främst Stockholm och Östergötland minskade. Under december månad 2016 återupptog
SJ ordinarie turtäthet på sträckan Stockholm-Köpenhamn,
vilket innebär fem avgångar per dag, som går till och från
Köpenhamn. Tillsammans med att gränskontrollerna nu
avskaffats vid plattformarna och att SJ återigen kan stanna
vid Kastrup förväntar SJ ett fortsatt ökat resande. Även
punktligheten förväntas öka när gränskontrollerna
avvecklas och banarbetet Hässleholm-Alvesta är klart.
Resandeutvecklingen har varit god både mot
Stockholm och regionalt i Skåne. Under perioden har
ändpunktsresandet mellan Malmö och Stockholm ökat.
Den nya linjen Malmö-Göteborg-Stockholm har blivit
framgångsrik och huvudalternativet för tågresande
Helsingborg/Halmstad-Stockholm.
Det går nu 15 avgångar per dag på sträckan
Stockholm-Malmö.
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