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Remittering av PTS rapport (PTS-ER-2021:13) om förbättrade 

möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg 
 
Svensk Kollektivtrafik är bransch-och intresseorganisation för de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Årligen görs mer än 1,7 miljarder resor i 
våra medlemmars trafik, vilket motsvarar 99 % av landets busstrafik och 85 % av landets 
persontågstrafik. Våra medlemmar ansvarar också, helt eller delvis, för färdtjänst, riksfärdtjänst, 
sjukresor och skolskjuts samt resecentrumanläggningar, beroende på hur man överenskommit med 
bland annat primärkommuner och landsting kring ansvaret för verksamheten. 
 
Svensk Kollektivtrafik välkomnar satsningar på bättre möjligheter till ”uppkoppling” på tåg. Däremot 
ställer vi oss tveksamma till framtagandeprocess och val av prioritering och tillvägagångsätt. 
 

Processen och förslaget utelämnar majoriteten av tågresenärerna 
Låt oss börja i formalia, Svensk Kollektivtrafik finns inte med på sändlistan för remissinstanser, det 
gör inte heller någon av våra medlemmar. Tillsammans representerar vi mer än 85% av de 
persontågsresor som görs varje år i Sverige. Inte heller har vi varit en del av arbetet inför remissen.  
De främsta resenärsgrupperna i våra medlemmars trafik är resenärer som ska till och från arbete och 
studier, dvs personer som i allra högsta grad skulle om de hade tillgång till ett kraftfullt internet 
ombord tex kunna förflytta sina arbetstider och därmed minska trängsel i rusning genom att kunna 
arbeta ombord, vilket har många positiva effekter för både samhället och den enskilda individen.  
I rapporten nämns att en marknadsdialog skett, och som vanligt har staten pratat med staten i tron 
att man då kan fånga marknaden. Parterna SJ och Trafikverket som kompletterats med en 
internetleverantör och två branschorganisationer. MTR, Snälltåget eller kanske några av våra 
medlemmar som bedriver tågtrafik på sträckor över 20 mil hade säkert kunnat ge goda inspel och 
vidgat rapportens horisonter något om de tillfrågats. Bristen för förståelse för marknaden, branschen 
och statens förmåga att premiera kommersiell fjärrtågstrafik jämfört med den samhällsorganiserade 
tågtrafiken visar sig tyvärr även här. Riksdagens och regeringens beslut om att stötta fördubblingsmål 
för kollektivtrafiken verkar som bortblåst. 
 
Våra medlemmar har precis som övriga verksamheter fler och fler system som är beroende av 
internet, vilket tex är en förutsättning för moderna biljettsystem och även biljettkontrollsystem, men 
även för att kunna automatiskt rapportera tågets och infrastrukturanläggningens status till bla 
Trafikverket och fordonsunderhållare. Uppkopplingen är därför viktig, men för att våra medlemmar 
ska kunna övergå till internetbaserade lösningar måste uppkoppling finns utefter hela banan som 
varje respektive organisation trafikerar, dvs lösningarna blir inte starkare än dess svagaste länk.  Flera 
medlemmar rapporterar att det fortfarande finns ”vita fläckar” längs linjen, områden där moderna 
molnbaserade system för fordonsrapportering, biljettförsäljning och kontroll helt enkelt upphör att 
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fungera. Konsekvensen blir att man sitter fast i oflexibla system och inte kan nyttja de möjligheter 
som digitalisering och IoT kan ge.  
 

Vilka mål och grupper vill förslaget nå? 
I regeringens bredbandsstrategi4 framgår att år 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila 
tjänster av god kvalitet. PTS ska enligt förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och 
telestyrelsen främja utbyggnaden av och följa tillgången till bredband och mobiltäckning i alla delar 
av landet. I Regeringsuppdraget står ”Regeringen vill främja att passagerare i hela Sverige ska kunna 
vara uppkopplade även under tågresan”. Det hade varit utmärkt om dessa ambitioner fått 
genomsyra regeringsuppdraget och dess utförande. Men tyvärr väljer man en smal avgränsning ”god 
mobil uppkoppling för resenärer på högtrafikerade fjärrtåg” vilket utesluter flertalet järnvägsföretag 
och den övervägande majoriteten av tågresenärerna. 
 
Det är oklart vilken grupp resenärer förslagen vill gynna, men det är uppenbart att det inte är svensk 
kollektivtrafiks medlemmars trafik dvs inte vardagsresandets trafik. I rapporten har PTS gjort en 
hemsnickrad avgränsning ”Det finns ingen vedertagen definition av vad som avses med fjärrtåg,..med 
fjärrtåg avses tåg som körs över längre sträckor och som har färre stopp än regionaltågen. Med 
fjärrtåg och högtrafikerade järnvägsstråk avses därför i denna rapport tåg som trafikerar linjer med 
en sträcklängd på minst 200 km och med mycket passagerartrafik.” 
Det hade varit klädsamt om staten i alla fall höll sig till den definition man själva uppfunnit och 
använder bland annat i lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter och i Förordning (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Alltså tillämpat gränsen 
15 mil inte 20 mil för att skilja ut fjärrtrafik. 
 
Transportstyrelsen gjorde 2019 en utredning som visade att majoriteten av långväga tågresor var 
privata fritidsresor. Är det dessa som målgrupp man vill nå? Är det möjlighet till nöjessurfandet som 
är viktigt att prioritera med statliga medel?1 
 
I rapporten (sid 6) konstaterar PTS ”mobiltäckningen längs de högtrafikerade järnvägsstråken i 
Sverige är god”. Ska man dra slutsatsen av detta att resurserna borde satsas på annat om täckningen 
redan är god? Här blandar dessutom rapporten äpplen med päron, högtrafikerade järnvägsstråk 
betyder ju inte per automatik kommersiella fjärrtåg. De mest högtrafikerade järnvägsstråken är där 
det reser många pendel/regionaltågsresenärer. 
 

De olika förslagen 
Rapporten gör en geografisk stråkindelning för de stråk man anser vara högtrafikerade, eller i alla fall 
högtrafikerade per landsända. Om förbättringsåtgärder istället lagts på stråk där turtätheten är som 
högst dvs inom lokal/regionaltågstrafiken hade nyttan varit betydligt mycket större, utifrån 
resonemanget att för varje avgång inom den kommersiella tågtrafiken går det 7,5 avgångar i 
lokaltågstrafiken.2 
 
Den geografiska stråkindelningen anges ha sitt ursprung kring Trafikverkets statistik per 
järnvägsstråk. Det Trafikverket samlar in är resenärsstatistik per station, redovisningen innehåller 
kända brister, som att vissa aktörer inte lämnar in uppgifter etc. Dessutom är informationen belagt 
med affärssekretess, bristen på transparens försvårar användandet av den insamlade informationen 
för både branschen och samhällets aktörer, och just i avseende denna remiss utifrån detta det 

 
1 https://www.transportstyrelsen.se/4978e1/globalassets/global/publikationer/marknadsovervakning/resandefloden-pa-sveriges-
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omöjliga i att göra bedömningen om PTS gjort ett lämpligt stråkurval.3 Trafikverket har bättre koll på 
antal tåg som går, utifrån rollen infrastrukturförvaltare, men det säger rätt lite om hur pass många 
resenärer de är olika tågen är fyllda med, dvs vilka nyttoeffekter som kan uppnås. 
 
Förutom det geografiska urvalet föreslår rapporten fyra huvudåtgärder. Tre av dem är kopplade mot 
enskilda tåg och den fjärde till järnvägsanläggningen.  
De tre tågnära åtgärderna ger olika effekt. Att installera repeatrar innebär ju att i princip att  
järnvägsföretaget får betala både kostnad för infrastruktur och abonnemang för att enskilda 
mobiloperatörers nät ska bli starkare ombord. Utifrån att många aktörer redan har repeatrar bör det 
indikera att det trots detta finns ett kommersiellt intresse hos företagen att erbjuda och därmed 
borde åtgärder på fordon som har med att förmedla internetkommunikation var av underordnad 
betydelse.  
 
Det vore sannolikt bättre att stärka möjligheterna att ha tillgång till en kraftfull wifi i tåget, vilket blir 
mer konkurrensneutralt och dessutom ger tillgång till uppkoppling oavsett vilket 
mobil/internetabonnemang resenärerna har. Den stora fördelen är också att det kan effektivisera 
och förbättra tågföretagens verksamhet, utifrån de hinder till uppkopplade lösningar och 
användande av IOT som dagens ”vita fläckar” med bristande täckning skapar.  
Den tredje tågkopplade åtgärden att genomföra tester t.ex. avseende radiotransparenta fönsterglas 
är oerhört viktig för branschen som helhet. Här behöver avsättas tillräckligt med tester och varianter 
för att verkligen prova ut under vilka förhållanden detta kan vara en lösning, det bör också ingå att 
sprida resultaten till branschen för att kunna om genomföra en implementering på bredare front om 
testerna är framgångsrika. 
 
PTS har under framtagandet av rapporten haft en dialog med intressenter och Trafikverket. I denna 
dialog har det framkommit synpunkter att Trafikverket bör ges ett tydligt uppdrag att aktivt arbeta 
med täckningsfrågorna för publik mobil kommunikation i tunnlar. Detta är en viktig fråga och det är 
därför bra att i alla fall en sådan satsning finns med i förslaget som rör mobiltäckning i tunnlarna 
längs Ådals- och Botniabanan. Vi vill se fler satsningar som rör just järnvägsanläggningen. Det är 
satsningar som är konkurrensneutrala och som gynnar alla parter som trafikerar järnvägen, och 
varken skapar konkurrensfördelar för enskilda internet- eller tågoperatörer. 
 

Ansökningsprocessen och val av stödmodell 
Målet med stödmodellen måste vara att uppnå godtagbar uppkoppling på så stor sträcka som möjligt 
och nå så många passagerare som möjligt. Satsningar utanför fordonen ”längs spåret” i tex tunnlar 
och andra områden av ”radioskugga” bör prioriteras då dessa även gynnar den majoritet av 
tågföretag oavsett om de är persontåg eller godståg som trafikerar banorna som inte gjorts 
stödberättigade. 
 
Viktigt är också att tilldela tillräckligt med pengar för att testa ut radiotransparenta fönster då även 
detta är en åtgärd som genom ökad kunskap gynnar inte bara de som erhållit bidrag utan även 
branschen som helhet. 
 
Vad gäller valet mellan ”först till kvarn” jämfört med ”konkurrensutsatt tilldelning” finns det en 
nackdel med konkurrensutsatt tilldelning som inte lyfts i rapporten, nämligen den risk för förseningar 
för projektet som ansöker eller risken att ansökan inte är fullständig för att den behöver inlämnas vid 
ett visst datum. För att motverka detta måsta alltså utlysningsperioderna vara täta. 

 
3 https://www.trafikverket.se/contentassets/ca21d4a110814f23a794c2a6ebb87979/2020/pm_region_ost_validering_sampers_20_06.pdf 



Vi ser inte heller att PTS övervägt att använda ”största nytta” som utvärderingskriterium. Vi anser det 
vore rimligt att ansökningar som kan jämföras med varandra också ska kunna rangordnas, för att 
kunna premiera förmåga att uppnå uppsatta mål och kostnadseffektivitet. 
Vi finner det inte rimligt att PTS till varje pris ska utbetala stödet och förmå stödberättigade att 
komma in med fler ansökningar. Det är rimligare att pengarna återgår till statskassan om det inte 
finns parter som ser nytta av att ansöka. Tex kan då pengarna användas till att förbättra förhållanden 
i ytterligare tågtunnlar än just de namngivna som PTS inkluderar i denna rapport. 
 
Avslutningsvis vill vi påpeka att förslaget inte är utformat konkurrensneutralt, då järnvägsföretag som 
bedriver trafik både på kortare och längre linjelängd än 20 mil kan söka bidrag för utrustning i fordon 
som används på linjer kortare än 20 mil, medan järnvägsföretag som bedriver trafik med enbart linjer 
kortare än 20 mil utestängs från stöd för att genomföra förbättringar. Om problemet är geografiskt 
betingat till en viss plats borde alla järnvägsföretag/fordonsägare vars fordon trafikerar denna plats 
ges rätt till stöd.  
 
 
För Svensk Kollektivtrafik 
 
Johan Wadman 
VD 


