
	  
	  
Pressmeddelande 2015-03-10 

Sex av tio skulle välja höghastighetståg framför flyg 

Enligt Infrateks senaste undersökning har hela 40 procent av svenskarna aktivt 
valt att inte åka tåg på grund av oro för förseningar. Samtidigt uppger 
majoriteten att de skulle välja tåg istället för flyg om Sverige investerar i nya 
höghastighetståg. 

Infratek är Nordens ledande leverantör av tjänster inom byggnation, drift och underhåll av 
kritisk infrastruktur. För att ta reda på hur svenskarna ser på infrastruktur – och hur de 
påverkas om den inte fungerar – har Infratek i samarbete med Sifo genomfört 
undersökningen Kaoskollen 2015. 

Resultatet visar att fyra av tio svenskar har valt bort tåg som transportmedel på grund av att 
de varit oroliga för förseningar. Skåningar och Blekingebor är de som är mest ängsliga för 
förseningar, här har 49 procent valt bort tåget av den anledningen. Närmare en femtedel av 
svenskarna, 18 procent, upplever dessutom att tågen ofta eller alltid är försenade. Endast 
en av tio svarar att tågen ständigt håller tidtabellen när de ska resa. 

Blixtsnabba tåg lockar flygresenärer 
Trots att så många oroar sig för förseningar och tycker att tågen ofta är sena skulle många 
kunna tänka sig att resa med höghastighetståg. 61 procent svarar att de skulle välja tåg 
framför flyg om Sverige investerar i nya höghastighetståg. Allra mest positiva till de snabba 
tågen är yngre personer. I åldersgruppen 16-34 år svarar 68 procent att de skulle välja 
höghastighetståg framför flyg, motsvarande siffra för dem över 55 år är 55 procent. 

– Med höghastighetståg skulle exempelvis restiden mellan Stockholm och Göteborg kortas 
till två timmar och jag förstår att man tilltalas av det. Att många fortfarande väljer flyg vid 
inrikesresor beror till stor del på den stora tidsskillnaden jämfört med tåg. Nya 
höghastighetståg minskar skillnaden i restid så pass mycket att det skulle kunna ersätta 
flyget på flera sträckor, säger Alf Engqvist, VD Infratek Sverige. 

 

FAKTA: HÖGHASTIGHETSTÅG 

• Ett nytt järnvägsnät för höghastighetståg är, enlig förslag från infrastrukturminister Anna 
Johansson (S), tänkt att gå mellan Stockholm, Göteborg och Malmö via Jönköping. 

• Tågen ska kunna köras i upp till 320 kilometer i timmen. 
• Restiden mellan Stockholm och Göteborg minskar till cirka två timmar. 
• Kostnaderna beräknas hamna på cirka 170 miljarder kronor. 
• Den första sträckan som planeras är Järna-Linköping (Ostlänken). 
• Om alla planer går i lås ska det bygget ske 2017-2028. 

 
Källa: Trafikverket/TT 



	  
	  
För mer information och undersökningen i sin helhet vänligen kontakta:  
Alf Engqvist, VD Infratek Sverige, 070 – 538 54 05 
Kristin Andreasson, Kommunikatör Infratek Sverige, 070 – 692 19 24  

Om undersökningen:  
Undersökningen är genomförd av Sifo. 1433 intervjuer är genomförda under januari 2015.  

Om Sverige investerar i nya höghastighetståg som avsevärt förkortar restiden 
jämfört med nuvarande tåg, skulle du då välja tåg framför flyg?   

 Totalt 

Ja 61 % 

Nej 13 % 

Vet ej 26 % 

 

Har du någon gång valt att inte åka tåg på grund av att du var orolig för stopp 
eller förseningar? 

 Totalt 

Ja, ofta 6 % 

Ja, det har hänt 34 % 

Nej 59 % 

Vet ej 2 % 

Vet ej 2 % 

 

Hur ofta upplever du att tåget är försenat eller inställt när du ska resa? 

 Totalt 

Alltid 3 % 

Ofta 15 % 

Ibland 52 % 

Aldrig  10 % 

Vet ej 2 % 



	  
	  
Om Infratek  
Infratek är en av Nordens ledande koncerner inom byggnation, underhåll och säkring av kritisk 
infrastruktur. Koncernen levererar ett brett utbud av tjänster inom elkraft, järnvägssystem, fibernät 
och belysning. Infratek har 1 350 anställda i Norge, Sverige och Finland och omsättningen var 2,7 
miljarder NOK 2013. Läs mer på www.infratek.se 

 


