
 

 

Fler ska kunna ta tåget till Europa 
 
Det är många som skulle vilja ta tåget istället för flyget på sina resor till kontinenten. 
Men långa restider, många byten, dåliga anslutningar och krångliga bokningssystem 
gör att de flesta i slutänden väljer flyget. Med bättre förbindelser och mindre krångel 
finns det stor möjlighet att öka tågresandet och minska antalet flygresor till och från 
Europa.  

Nattåg är ett särskilt bra alternativ till flyg på längre sträckor. Sambandet är tydligt: 
där det finns nattåg görs färre flygresor. När SJ avvecklade regelbundna nattåg till 
Jämtland ökade flygresandet.  

Trots att intresset för tåg ökat rejält i Sverige har tågtrafiken till kontinenten länge 
varit på tillbakagång. Fram till 2014 kunde man ta nattåg från Köpenhamn till Prag, 
Basel och Amsterdam. Idag är Hamburg närmaste stad med regelbundna 
nattågsavgångar söderut. Det är för krångligt att ta tåget till kontinenten. 

 

Nya nattåg från Sverige till Europa 
 
Miljöpartiet vill att staten tar på sig ledartröjan och ordnar så att det blir dagliga 
nattågsavgångar till flera populära europeiska resmål. Vi vill ge Trafikverket i 
uppdrag att upphandla trafik till ett antal städer. Med tanke på att tågen ska 
köras på andra länders järnvägar finns det tekniska och juridiska frågor att reda ut 
vilket kommer kräva ett ordentligt förarbete och Trafikverket kommer att behöva 
samordna sig med berörda länders järnvägsmyndigheter.  

I ett första steg vill Miljöpartiet ge Trafikverket i uppdrag att se över möjligheterna att 
upphandla nattåg på följande linjer.  

 Stockholm – Hamburg 
 Malmö – Berlin 
 Malmö – Köln – Bryssel 
 Malmö – Paris 

Bedömningen är att städerna i dagsläget ligger inom en lämplig restid och att det 
finns ett stort kundunderlag. Städerna är också bra bytespunkter för resor vidare i 
Europa, som till London, Marseille, Amsterdam och Frankfurt.  

Inledningsvis kommer trafiken till stor del behöva vara skattefinansierad för att 
tågbolag ska vilja sätta igång trafiken. Vi uppskattar att det kommer kosta ungefär 
300–400 miljoner kronor per år. Men med tanke på intresset att resa med tåg 



 

 

bedömer vi att trafiken på sikt kan drivas på kommersiell basis. I annat fall anser vi 
att EU på sikt ska stå för kostnaden för olönsam gränsöverskridande nattågstrafik. 
Det vore en bra miljösatsning från EU för att väga upp för konkurrensen från 
lågprisflyget. 

När Fehmarn-Belt-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland står färdig – enligt 
prognos 2028 – kommer det att finnas möjlighet till avgångar på ännu längre 
avstånd, men då kommer de troligen inte att behöva vara upphandlade. 

 

 

Enklare att boka tågresor till Europa 

Idag får man ofta klicka sig in på varje tågbolags respektive bokningstjänst för att 
kunna köpa tågbiljetter och själv hitta rutter och anslutande tåg. Vi vill att det ska 
vara lika enkelt att boka tåg till Europa som att boka flyg. När nattågen börjar köra 
till Hamburg, Berlin, Bryssel och Paris ska du enkelt kunna hitta smidiga 
anslutningståg. Då kan det bli lika naturligt att ta tåget till London, Nice eller Prag 
som det idag är att flyga.  

Den stora utmaningen är att flera tågbolag inte delar med sig av sin boknings- och 
trafikinformation, vilket gör det omöjligt att erbjuda resenärerna bokningstjänster för 
tåg på samma sätt som det finns för flyg. Det vill vi ändra på. Vi vill göra det 
obligatoriskt för tågbolag i EU att öppna sina bokningssystem för 
tredjehandsaktörer, så att det kan starta bokningssajter som säljer biljetter till 



 

 

resor med alla tågoperatörer. Vi har lagt sådana förslag i Europaparlamentet. 
Konsumenten ska enkelt kunna se alla resor, jämföra priser och köpa 
sammanhängande resor i hela Europa.  

Miljöpartiet vill också omgående ge SJ i uppdrag att, mot en rimlig 
serviceavgift, sälja tågresor till och på kontinenten. Det kommer behövas 
fram till dess att marknaden själv får verktyg att stå för den tjänsten. Det ska gå att 
vända sig till SJ för att köpa biljetter direkt av dem. SJ har idag en tjänst på sin 
webbplats som inte fungerar fullt ut; vi vill ge dem i uppdrag att inrätta en 
fungerande lösning. 

 

Miljöpartiets förslag 

Sammanfattningsvis lägger miljöpartiet fram följande förslag: 

1. Trafikverket ska få i uppdrag att upphandla dagliga nattågsavgångar till flera 
europeiska städer. I ett första steg ska de se över möjligheterna att upphandla 
nattågstrafik på linjerna Stockholm-Hamburg. Malmö-Berlin, Malmö-Köln-
Bryssel samt Malmö-Paris.  

2. SJ ska omgående få i uppdrag att inrätta en fungerande tjänst för att sälja 
tågresor till och på kontinenten. 

3. Det ska bli obligatoriskt för tågbolagen att öppna sina bokningssystem för 
andra aktörer, så att konsumenter kan köpa sammanhängande resor med flera 
olika tågbolag på en och samma sida.  

 


