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Remissvar av Trafikverkets kapacitetsutredning 

Remissen beskriver på ett bra sätt de förändringar som transportsystemet står 

inför. Ett välfungerande transportsystem där tillgängliga resurser och ekonomiska 

medel används på ett klokt sätt är en förutsättning för en positiv utveckling av 

samhället. Trafikverket har gjort ett gediget arbete som tagit höjd för de stora 

utmaningarna. Detta är mycket bra! 

 

Följande fyra synpunkter är Linköpings universitets förslag på hur 

kapacitetsutredningen kan bli ännu bättre. 

 

 

1. Forskning och långsiktig kunskapsuppbyggnad 

För att lösa framtidens transportproblem krävs att det finns människor och 

beslutsfattare som på olika nivåer och inom olika områden har en både bred och 

djup kunskap om transportsystemets alla delar, och att det finns kunskap att luta 

sig mot som adresserar de problem och utmaningar som Sverige står inför.  

 

Det är därför lite anmärkningsvärt att remissen inte alls berör hur forskning och 

långsiktig kunskapsuppbyggnad kan bidra till att uppfylla behovet av att öka 

kapaciteten och effektiviteten i transportsystemet.   

 

Det är idag mycket oklart vem som har ansvaretet för sektorsforskningen och den 

långsiktiga kunskapsuppbyggnaden inom transportområdet. Ett klargörande med 

en utpekad ansvarig, t ex Trafikverket, och en offensiv satsning på utbildning och 

forskning inom området skulle öka möjligheterna att klara av framtidens 

utmaningar.  

Linköpings universitet anser att kapacitetsutredningen bör utökas med ett avsnitt 

om behovet av forskning och långsiktig kunskapsuppbyggnad för att trygga den 

utveckling som prognostiseras. 
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2. Att mäta och fördela kapacitet på järnväg 

Två saker gör den svenska järnvägen unik: Den stora blandningen av olika 

tågtyper (snabbtåg, fjärrtåg, lokaltåg och godståg) som delar samma 

infrastrukturella resurs, samt den totala avregleringen. Att mäta och bedöma 

kapacitet på svenska järnvägar skiljer sig därför från andra länder. Idag saknas bra 

modeller för att mäta, fördela, kvalitetssäkra och i förlängningen bygga ut 

kapaciteten på den svenska järnvägen. Linköpings universitet anser att det här är 

ett område som behöver mer stöd från forskningen!  

 

3. Intelligenta transportsystem (ITS) 

I utredningen räknas det upp ett antal ITS-applikationer för både väg- och järnväg, 

men det saknas en analys av hur respektive ITS-lösning kan användas för att få 

ökad kapacitet. Styrande ITS-applikationer kan förväntas ha en större effekt på 

kapaciteten än sådana som enbart är informerande. I den samhällsekonomiska 

värderingen av ITS-satsningar behövs bättre metoder för att värdera dessa. Även 

här identifierar Linköpings universitet ett forskningsbehov. 

 

4. Källhänvisningar 

Kapacitetsutredningen innehåller ett stort antal numeriska skattningar av olika 

slag. Många av dessa kommer säkerligen att ifrågasättas av olika 

intresseorganisationer. Det är viktigt för trovärdigheten i utredningen att 

Trafikverket så långt som möjligt ger källhänvisningar, eller på annat sätt redovisar 

hur beräkningarna har genomförts.  


