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1 Sammanfattning 

Inom ramen för förstudien har statliga myndigheters behov av tågresor undersökts. Därtill 
har det gjorts en kartläggning av marknadens förutsättningar att tillgodose detta behov. 
 
Tågresor är ett ramavtalsområde som inte tidigare har upphandlats av Kammarkollegiet. 

Informationsinhämtning har skett genom inhämtande av tillgängligt material på webben 
samt dialog med myndigheter och leverantörer. Möten har även genomförts med en 
branschorganisation och en systemleverantör för tillhandahållande av 
biljettbokningsverktyg. 

Av den information som framkommit kan konstateras att avropsberättigade myndigheter 
har behov av ett ramavtal avseende tågresor. 

Projektgruppen rekommenderar att en upphandling genomförs. 

Förstudierapporten framtagen av: 

Goran Alilovic och Elinor Jurold Borell 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund till förstudien 
Förstudien är genomförd av Kammarkollegiet och omfattar tågresor, ett ramavtalsområde 
som inte tidigare upphandlats av Kammarkollegiet. 

Kammarkollegiet har ansvaret för upphandlingsverksamheten inom den statliga 
inköpssamordningen. Detta innebär att myndigheten har som uppdrag att ingå ramavtal 
för varor och tjänster som är avsedda för andra statliga myndigheter.  

Enligt förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning ska det finnas ramavtal eller 
andra gemensamma avtal som effektiviserar upphandlingarna för varor och tjänster som 
myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. 

2.2 Mål med förstudien 
Syftet med förstudien är att samla information och kunskap om pågående utveckling inom 
området samt om vilka behov som myndigheterna har. Förstudien ska även belysa 
förutsättningarna för att en upphandling inom området ska genomföras. Målet är att 
arbeta fram ett underlag som kan ge stöd inför ett eventuellt arbete med att ta fram ett 
upphandlingsdokument. 

Samtliga rekommendationer som lämnas i samband med denna förstudie kan komma att 
prövas på nytt, ändras och anpassas i en kommande upphandling då ny information kan 
tillkomma och förutsättningar kan ändras med tiden.  

2.3 Omfattning och avgränsningar i förstudien 
Syftet med förstudierapporten har inte varit att ta fram en kravspecifikation till en 
kommande upphandling, och således är eventuella krav som kan ställas endast beskrivna 
på en övergripande nivå. Förstudierapporten innehåller avropande myndigheters och 
leverantörers synpunkter och förslag rörande upplägg av en upphandling. Därtill 
innefattar förstudierapporten en analys av myndigheters behov och marknadens utbud. 

2.4 Målgrupp 
Förstudien riktar sig i första hand till följande målgrupper: 

• Berörda personer inom Kammarkollegiet. 
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• Beställare, upphandlare, inköpare och övriga anställda eller verksamma i statliga 
myndigheter som använder våra ramavtal, samt dem som inte gör det idag. 

• Leverantörer – potentiella ramavtalsleverantörer till Kammarkollegiet. I förstudien 
förekommer även benämningarna tågbolag och tågoperatör för dessa. 

2.5 Metod för förstudien 
Förstudiearbetet har utförts i enlighet med Kammarkollegiets projektstyrningsmetodik. 
Den innefattar: 

• initiering av projektet med definition av projektets huvudsakliga mål i form av ett 
projektdirektiv,  

• detaljerad planering, dvs. en projektbeskrivning och planering av projektets 
aktiviteter,  

• genomförande som omfattat informationsinsamling, analys och författande av 
förstudierapporten,  

• leverans av förstudien med föregående kvalitetssäkring. 

Informationsinsamlingen till förstudien har bland annat skett genom att resebyråer från 
Statens inköpscentrals ramavtal har inkommit med statistik avseende myndigheters 
tågresor. Därtill har en referensgrupp med deltagare från olika statliga myndigheter 
deltagit i förstudien och bidragit med värdefull information och synpunkter.  

Vidare har projektgruppen haft möten med leverantörer och andra intressenter för att få 
deras syn samt diskutera upplägg av en eventuell upphandling. 

Det kommer att göras en samlad bedömning av all information som inkommer i förstudien 
för att på så sätt undersöka hur en upphandling kan utformas på bästa sätt. Det kan 
innebära att förslag från enskilda intressenter inte alltid kan beaktas vid utformningen av 
en eventuellt kommande upphandling. 
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3 Regelstyrd bransch 

3.1 Direktiv, lagar och regler 

3.1.1 EU-lagstiftning 
Ramarna för järnvägsregleringen bestäms av flera övergripande EU-rättsakter, däribland 
järnvägssäkerhetsdirektivet, driftskompabilitetsdirektivet och 
kollektivtrafikförordningen.1  
 
Det finns även en tågpassagerarförordning som bland annat handlar om tågresenärers 
rättighet till information från järnvägsföretag, hur biljetter ska utfärdas, bokningssystem, 
järnvägsföretagens skadeståndsansvar och försäkringsskyldigheter för tågresenärer och 
deras resgods. Förordningen omfattar även tågresenärers rättigheter vid tågförseningar 
och skydd av och assistans till personer med funktionsnedsättning vid tågresor.2 
  
EU beslutar också om tekniska specifikationer, s.k. TSD:er eller TSI:er, som behövs för 
uppfyllande av direktiven. Dessa omfattar bland annat infrastruktur och tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning.3 

3.1.2 Sverige 
Den svenska spårtrafiklagstiftningen finns framförallt i Järnvägslagen (2004:519) och Lag 
(1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.4 
 
I Sverige finns också Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. I denna lag finns bestämmelser 
om kollektivtrafik på väg, järnväg, vatten, spårväg och med tunnelbana. Bestämmelserna 
avser ansvar för regional kollektivtrafik och organisering av regionala 
kollektivtrafikmyndigheter, och allmänna krav på kollektivtrafikföretag. Av lagen framgår 
att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet (RKM). 
 
Kollektivtrafiklagen innehåller även bestämmelser som gäller för dem som är behöriga 
myndigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 
oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets 
förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70. 
 
Ytterligare en lag på området är Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter. 

 

1 https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-jarnvag/eu-lagstiftning/  
2 https://www.transportstyrelsen.se/sv/jarnvag/tagpassagerares-rattigheter/  
3 https://www.swedtrain.org/jarnvagsbranschen/vem-gor-vad-i-jarnvagsbranschen/politik-lagstiftning-
och-myndigheter/  
4 https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-jarnvag/Svensk-lagstiftning/  

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-jarnvag/eu-lagstiftning/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/jarnvag/tagpassagerares-rattigheter/
https://www.swedtrain.org/jarnvagsbranschen/vem-gor-vad-i-jarnvagsbranschen/politik-lagstiftning-och-myndigheter/
https://www.swedtrain.org/jarnvagsbranschen/vem-gor-vad-i-jarnvagsbranschen/politik-lagstiftning-och-myndigheter/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-jarnvag/Svensk-lagstiftning/
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Lagen innehåller bestämmelser om reseinformation, ersättning och prisavdrag vid 
förseningar och frånträdande av avtal om köp av periodbiljett vid resor i kollektivtrafik 
med tåg, spårvagn, tunnelbanetåg, buss och personbil. 
 
Myndigheter under regeringen som är verksamma inom järnvägsområdet är främst 
Transportstyrelsen, Trafikverket och Trafikanalys. Konsumentverket har ansvaret för 
tillsyn av regler som berör konsumenten i bestämmelserna i EU:s tågpassagerarförordning. 

3.1.2.1 Transportstyrelsen 
Av förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen framgår att 
myndigheten har till huvuduppgift att svara för regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn 
inom transportområdet. 
 
Nedan redogörs för några av de uppgifter som Transportstyrelsen har inom 
järnvägsområdet. 

3.1.2.1.1 Tekniskt godkännande 
Innan en ny infrastruktur eller ett nytt fordon får tas i bruk ska det vara godkänt av 
Transportstyrelsen. För mer detaljer om vad som gäller för tekniskt godkännande hänvisas 
till Transportstyrelsens hemsida5.  

3.1.2.1.2 Tillstånd 
Texten nedan är hämtad från Transportstyrelsens hemsida: 
 
För företag som önskar utöva trafik på den svenska järnvägsinfrastrukturen finns olika 
tillståndsformer6 som Transportstyrelsen kan bevilja7: 

• Licens 
o Licens är den del av tillståndet som utfärdas för de företag som tillhandahåller 

dragkraft och utför järnvägstrafik samt har sitt säte i Sverige. I prövningen för 
att få licensen kontrollerar Transportstyrelsen bland annat företagets 
yrkeskunnande, ekonomisk förmåga och anseende för den avsedda 
verksamheten. 

• Säkerhetsintyg del A resp. del B 
o Säkerhetsintyg del A visar att ett företag har ett säkerhetsstyrningssystem. Del 

B visar att företaget uppfyller de nätspecifika svenska säkerhetskraven. Del B 
visar även att företaget har fordon som antingen är godkända i Sverige eller 
uppfyller TSD-kraven och att företaget har en tillräcklig försäkring. 

• Nationellt trafiksäkerhetstillstånd 
o Ett nationellt trafiksäkerhetstillstånd kan beviljas det företag som avser att 

inom Sverige utföra endast persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional 
fristående järnvägsinfrastruktur, eller godstrafik på järnvägsnät som inte 

 

5 https://transportstyrelsen.se/sv/jarnvag/Godkannande/ 
6 https://www.transportstyrelsen.se/sv/jarnvag/Tillstand/Tillstandsformer-for-jarnvagsforetag/  
7 https://transportstyrelsen.se/sv/jarnvag/Tillstand/ 

https://transportstyrelsen.se/sv/jarnvag/Godkannande/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/jarnvag/Tillstand/Tillstandsformer-for-jarnvagsforetag/
https://transportstyrelsen.se/sv/jarnvag/Tillstand/
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förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller 
infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods. 
 

• Gemensamt säkerhetsintyg från 16 juni 2020  
o Från den 16 juni 2020 kommer den nya tillståndstypen "Gemensamt 

säkerhetsintyg" att ersätta nu gällande tillståndstyper Säkerhetsintyg del A 
och Säkerhetsintyg del B. 

3.1.2.1.3 Marknadstillsyn och marknadsövervakning 
På myndighetens hemsida står att ”Transportstyrelsens marknadsmål är att verka för en 
effektiv järnvägsmarknad med sund konkurrens och likvärdiga villkor". I detta ingår att 
kontrollera att gällande krav på marknaden följs och att övervaka marknadens utveckling 
och funktion i förhållande till politikens förväntningar. I uppdraget ingår också prövning av 
tvist och fastställelse av villkor.8 

3.1.2.2 Trafikverket 
Trafikverket ansvarar bland annat för långsiktig planering av transportsystemet för 
järnvägstrafik och för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. I 
uppdraget ingår också att upphandla interregional kollektivtrafik.9 

3.1.2.2.1 Tågplan 
Begreppet tågplan definieras i 1 kap. 4 § i järnvägslagen (2004:519) som en ”plan över 
användning av järnvägsinfrastruktur under en viss angiven period”.  
 
Uppgifterna nedan är hämtade från Trafikverkets hemsida.10 
 
Det är Trafikverket som ansvarar för tågplanen vilken innehåller både tidtabell för 
persontåg och godståg och tidplan för banarbeten. 
 
Arbetet med att ta fram en tågplan tar nästan ett år och inleds i januari varje år med att 
tågbolag bjuds in till en dialog om förutsättningarna. Till grund för arbetet finns en 
järnvägsnätsbeskrivning (JNB), framtagen av Trafikverket, av vilken framgår 
förutsättningarna för att bedriva tågtrafik och ansöka om att få använda kapacitet i 
järnvägsnätet.  
 
Tågplanen fastställs i slutet av september och den nya tidtabellen för tågen och tidplanen 
för banarbeten startar klockan 24.00 andra lördagen i december och gäller i ett år. 

  

 

8 https://transportstyrelsen.se/sv/jarnvag/Marknadstillsyn/  
9 https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/trafikverkets-uppdrag/  
10 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/tagplan-att-skapa-tidtabeller-for-tag/  

https://transportstyrelsen.se/sv/jarnvag/Marknadstillsyn/
https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/trafikverkets-uppdrag/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/tagplan-att-skapa-tidtabeller-for-tag/
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3.1.2.2.2 Trafikavtal 
Informationen i detta avsnitt är hämtad från Trafikverkets hemsida. 

Kommuner, regioner och län ansvarar för den regionala kollektivtrafiken medan den 
långväga (interregionala) trafiken bedrivs kommersiellt. På vissa platser finns det dock 
brister i den interregionala trafiken då det är olönsamt att köra kollektivtrafik där. 

För att minska bristerna och bidra till en grundläggande tillgänglighet har Trafikverket i 
uppdrag att teckna trafikavtal. Sådana avtal finns för tåg-, flyg-, buss- samt färjetrafik till 
Gotland.11  
 
Trafikverket får bara avtala om ersättning för interregionalt resande där det inte är 
lönsamt att köra kollektivtrafik, vilket innebär att myndigheten i flera trafikavtal ersätter 
en viss del av kostnaderna för trafiken. 
 
Det finns olika typer av trafikavtal, dels avtal via s.k. tjänstekoncession där Trafikverket 
avtalar direkt med en operatör, dels samverkansavtal där Trafikverket samverkar med 
regionala kollektivtrafikmyndigheter.12 

3.1.2.3 Trafikanalys 
Trafikanalys är regeringens expert- och analysmyndighet inom transportsektorn. På sin 
hemsida anger de att marknaden för internationella tågbiljetter växer fram på sikt. 
 
”Tidigare monopol och dominans från stora järnvägsföretag på den europeiska 
tågmarknaden ger dock strukturella problem och en fortsatt reglering på EU-nivå är 
nödvändig för att underlätta för en framväxande marknad. För en mer fungerande och 
användarvänlig marknad för internationella tågbiljetter krävs att järnvägsföretagen 
öppnar sina försäljningssystem och tecknar avtal med andra järnvägsföretag och 
återförsäljare.”13 

3.2 Sammanfattning 
Tågbranschen omgärdas av en mängd direktiv, lagar och regler och tågoperatörer som 
verkar på marknaden eller önskar verka på marknaden har att uppfylla många krav.  
Tågoperatörerna behöver också ha en god framförhållning i sin planering i och med den 
tågplan som görs inför varje år och där ansökningar om vilka tågsträckor man önskar köra 
vid vilka tidpunkter görs mer än ett halvår i förväg. 
Den interregionala kollektivtrafiken bedrivs till stor del kommersiellt med undantag för 
vissa platser i Sverige där det är olönsamt att köra kollektivtrafik och där Trafikverket 
därför tecknar trafikavtal för att bidra till en grundläggande tillgänglighet.  

 

11 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-
godstransporter/Planera-persontransporter/Trafikavtal/  
12 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-
godstransporter/Planera-persontransporter/Trafikavtal/aktuella-trafikavtal/ 
13 https://www.trafa.se/bantrafik/internationella-tagbiljetter---en-framvaxande-marknad-9269/ 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Trafikavtal/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Trafikavtal/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Trafikavtal/aktuella-trafikavtal/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Trafikavtal/aktuella-trafikavtal/
https://www.trafa.se/bantrafik/internationella-tagbiljetter---en-framvaxande-marknad-9269/
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4 Omvärldsanalys 

4.1 Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i Sverige 
Enligt Transportstyrelsens rapport Transportmarknaden i siffror 2019 lämnade MTR 
Express 2018 in ett klagomål till Konkurrensverket på grund av att de inte fick sälja sina 
biljetter via SJ Online, där man menade att SJ genom sitt agerande begränsade 
konkurrensen och hindrade möjligheten för expansion då kostnaderna för att bygga upp 
och marknadsföra egna säljkanaler skulle bli orimligt höga. Konkurrensverket beslutade i 
juni 2019 att inte utreda saken vidare och bedömde att inte ingripa med stöd av 
konkurrensreglerna utan föreslog att regeringen skulle låta utreda behov och utformning 
av en reglering avseende biljettförsäljning för kommersiell persontågtrafik för att uppnå 
bättre konkurrens.14 

I augusti 2019 tillsatte regeringen en utredning för att se vad som krävs för att införa ett 
nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i Sverige, samt lämna förslag på hur detta bör 
utformas, byggas upp, drivas och finansieras (Dir. 2019:48)”.15 

Ett betänkande lämnades över till regeringen i april 2020 med ett förslag på hur ett 
nationellt biljettsystem kan tas fram och förvaltas. Bakgrundsanalysen visade att detta 
inte var en ny fråga och att ambitionen funnits en längre tid. Utredningen visade att det 
finns ett behov av en konkurrensneutral försäljningskanal som är tillgänglig för alla 
kollektivtrafikföretag för att de ska våga etablera sig i Sverige och föreslår därför att 
regeringen ska säkerställa att det finns en sådan försäljningskanal som dessutom möjliggör 
köp av kollektivtrafikbiljetter för resor i Europa. Utredningens förslag täckte områden som 
infrastruktur, innovation och konsumenttillgång där inspiration har hämtats från 
mobiltelefonivärlden. Det ska vara lika lätt för resenären att resa kollektivt i hela Sverige 
som det är att använda mobiltelefonen i världen. Samma system ska kunna användas och 
se till att rätt part får rätt betalning. Vidare ansågs det i utredningen att Trafikverket i 
dagsläget är bäst lämpad att ansvara för detta uppdrag och att de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna ska få i uppdrag att beskriva vilka digitala åtgärder som görs 
för att underlätta reseplanering och försäljning för både upphandlad och kommersiell 
trafik.16 

 

14 https://transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-
rapporter/rapporter/marknadsovervakning/transportmarknaden-i-siffror-2019/ 
15 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/04/sou-202025/  
16 https://www.regeringen.se/499447/contentassets/339c31bcd5a74b12b92e689b898dfb37/ett-
nationellt-biljettsystem-for-all-kollektivtrafik-sou-202025 

https://transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/rapporter/marknadsovervakning/transportmarknaden-i-siffror-2019/
https://transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/rapporter/marknadsovervakning/transportmarknaden-i-siffror-2019/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/04/sou-202025/
https://www.regeringen.se/499447/contentassets/339c31bcd5a74b12b92e689b898dfb37/ett-nationellt-biljettsystem-for-all-kollektivtrafik-sou-202025
https://www.regeringen.se/499447/contentassets/339c31bcd5a74b12b92e689b898dfb37/ett-nationellt-biljettsystem-for-all-kollektivtrafik-sou-202025
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4.2 Tåg till Europa 
I juli 2019 gav Regeringen Trafikverket och Trafikanalys i uppdrag att se över hur det kan 
bli enklare att resa med tåg ut i Europa. Trafikverket skulle ”utreda förutsättningarna för 
att upphandla nattåg med dagliga avgångar till flera europeiska städer”17. Trafikanalys 
skulle ”ta fram ett kunskapsunderlag med en nulägesanalys gällande möjligheterna att 
boka biljetter för utlandsresa med tåg samt att bedöma vilka initiativ staten kan ta för att 
branschaktörerna ska underlätta för kunderna att boka utlandsresor med tåg” 18.  
 
Trafikverket slutredovisade sitt uppdrag den 27 april 2020 i rapporten ”Nattågstrafik till 
Europa”, vilken innehåller en redovisning av förutsättningarna för olika alternativ för 
staten att upphandla nattågstrafik mellan Sverige och den europeiska kontinenten som 
underlag för kommande beslut i frågan. Av utredningens sammanfattning framgår att 
upphandling av nattågstrafik till Europa kräver att ett antal förutsättningar tillgodoses, 
bland annat avseende juridiska, tekniska och kapacitetsmässiga aspekter.19 
 
Trafikanalys slutredovisade sitt uppdrag i april 2020 i rapport 2020:7 ”Internationella 
tågbiljetter - en framväxande marknad”. Myndigheten konstaterar i rapporten ”att 
marknaden för internationella tågbiljetter håller på att utvecklas av marknadens egna 
aktörer. Möjligheterna för resenärer att boka och köpa biljetter för internationella tågresor 
är relativt långt komna. Men det finns monopolsituationer och dominans från stora 
järnvägsföretag som ger strukturella problem och som marknaden inte kan förväntas lösa. 
En fortsatt och stark reglering är därför nödvändig för att underlätta för en framväxande 
marknad och det är angeläget att Sverige driver frågan om konkurrensneutralitet på EU-
marknaden. Vidare är EU:s konkurrensbestämmelser ett viktigt verktyg för att säkra 
möjligheter till nyetablering på marknaden”.20 

4.2.1 Köra tåg genom Europa 
Flera tekniska anpassningar krävs för att kunna köra tåg genom Europa. Det handlar om 
signalsäkerhetssystem, elförsörjning, vagnsprofil och spårvidd. Många av dessa delar 
skiljer sig åt mellan olika länder, t.ex. har en del länder likström istället för växelström 
vilket innebär att tåg som ska köra genom flera europeiska länder måste ha 
konverteringsutrustning. Även spårvidden skiljer sig åt mellan olika länder, vilket kräver 
anpassningar.21 

  

 

17 https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/07/uppdrag-att-utreda-forutsattningarna-for-att-
upphandla-nattag-med-dagliga-avgangar-till-flera-europeiska-stader/  
18 https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/07/uppdrag-att-analysera-marknaden-for-
internationella-tagbiljetter/  
19 https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-
SE/75607/Ineko.Product.RelatedFiles/2020_107_nattagstrafik_till_europa_slutrapport_200427.pdf 
20 https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2020/rapport-2020_7-internationella-tagbiljetter---en-
framvaxande-marknad.pdf 
21 https://www.sj.se/sv/reseinfo/tag-utomlands.html 

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/07/uppdrag-att-utreda-forutsattningarna-for-att-upphandla-nattag-med-dagliga-avgangar-till-flera-europeiska-stader/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/07/uppdrag-att-utreda-forutsattningarna-for-att-upphandla-nattag-med-dagliga-avgangar-till-flera-europeiska-stader/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/07/uppdrag-att-analysera-marknaden-for-internationella-tagbiljetter/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/07/uppdrag-att-analysera-marknaden-for-internationella-tagbiljetter/
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/75607/Ineko.Product.RelatedFiles/2020_107_nattagstrafik_till_europa_slutrapport_200427.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/75607/Ineko.Product.RelatedFiles/2020_107_nattagstrafik_till_europa_slutrapport_200427.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2020/rapport-2020_7-internationella-tagbiljetter---en-framvaxande-marknad.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2020/rapport-2020_7-internationella-tagbiljetter---en-framvaxande-marknad.pdf
https://www.sj.se/sv/reseinfo/tag-utomlands.html
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5 Tågmarknaden 

5.1 Inledning 
För att kartlägga det aktuella ramavtalsområdet har information bland annat inhämtats 
från Transportstyrelsen och Trafikverket. 

5.2 Fakta om tågresandet i Sverige 
Enligt uppgifter på Trafikverkets hemsida har antalet tågresor de senaste decennierna 
ökat markant och utvecklingen tros fortgå kommande decennier. 420 000 personer reser 
med tåg en genomsnittlig vardag. Den största andelen tågresor utgörs av pendelresor i 
storstadsregionerna. De regionala tågresorna har mellan åren 1990–2018 ökat med 173 
procent, till 224 miljoner resor. Antalet långväga resor uppgick år 2018 till 23 miljoner, 
vilket motsvarar en ökning med 65 procent jämfört med år 1990. 
 
Antalet framförda persontåg har ökat med 40 procent mellan år 2002 och 2019 och uppgick 
år 2019 till över en miljon. Cirka 50 procent av dessa var kortdistanståg (flyg- och 
pendeltåg), cirka 40 procent var medeldistanståg (regionaltåg) och cirka 10 procent var 
långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg). 
 
Ett tåg är punktligt om det har anlänt slutstationen senast fem minuter efter tidtabell. 
Drygt 90 procent av alla persontåg i järnvägssystemet kommer fram i tid. När tåg blir 
försenade beror det oftast på infrastrukturfel, fordonsfel eller yttre faktorer (så som t.ex. 
människor intill spåren).22 

5.3 Fakta om spåren i Sverige 
Totalt finns det ungefär 15 600 kilometer spår i Sverige, en stor del av dessa förvaltas av 
Trafikverket. 
 
78 procent av Sveriges järnvägsnät är elektrifierat, genomsnittet för EU-länderna är cirka 
50 procent.23 

 

22 https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/jarnkoll---basfakta-om-den-svenska-
jarnvagen/jarnkollom-tagresor/ 
23 https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/jarnkoll---basfakta-om-den-svenska-
jarnvagen/jarnkoll-pa-sparen/ 

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/jarnkoll---basfakta-om-den-svenska-jarnvagen/jarnkollom-tagresor/
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/jarnkoll---basfakta-om-den-svenska-jarnvagen/jarnkollom-tagresor/
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/jarnkoll---basfakta-om-den-svenska-jarnvagen/jarnkoll-pa-sparen/
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/jarnkoll---basfakta-om-den-svenska-jarnvagen/jarnkoll-pa-sparen/
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5.4 Transportmarknaden i siffror 2019 
Uppgifterna i detta avsnitt är, om inget annat framgår, hämtade ur rapporten 
Transportmarknaden i siffror 2019. 
 
I avsnittet fokuseras främst på långväga trafik, vilken avser ”resor som görs över en eller 
flera regiongränser”. För mer information om regional kollektivtrafik, dvs. ”resor inom ett 
och samma län eller resor över länsgränser om de är av vardagskaraktär”, hänvisas till 
Transportstyrelsens rapport.24 

5.4.1 Långväga trafik 
I rapporten står att läsa att långväga trafik främst bedrivs av kommersiella aktörer. 
Konkurrens finns både inom ett trafikslag och mellan olika trafikslag så som tåg, buss och 
flyg. Störst konkurrens är det på sträckan Stockholm-Göteborg där det går välja på olika 
trafikslag och olika operatörer inom respektive trafikslag.  
 
Persontrafikmarknaden på järnväg öppnades för konkurrens 2010, bland annat med 
förhoppningen att det skulle leda till en ökning av det totala utbudet. Den konkurrens som 
skapades i snabbtågssegmentet på sträckan Stockholm-Göteborg i och med MTR:s inträde 
på marknaden har bidragit till ett ökat utbud, kortare restider och till att biljettpriserna 
sjunkit. 
 
Av rapporten framgår att prisutvecklingen för långväga tågresor varit ”förhållandevis 
måttlig från år till år”, prisindex har sedan 2009 ökat med 20 procent. Det är generellt sett 
dyrare att åka tåg på vardagar än helger, vilket beror på efterfrågan från privat- och 
affärsresenärer. 

5.4.2 Marknadshändelser  
Det tyska företaget FlixBus planerar under 2020 att under namnet FlixTrain starta upp 
tågtrafik på sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. 
 
Skandinaviska Jernbanor, som under åtta år har trafikerat sträckan Stockholm-Göteborg 
under varumärket Blå tåget, begärdes i konkurs i mars 2019, men lyckades då betala den 
mest akuta skulden. Till följd av dålig lönsamhet hade trafiken uppehåll sommaren 2019 
och har därefter inte tagits upp igen. 
 
Mellan den 24 juni och den 18 augusti 2019 trafikerade MTR sträckan Stockholm-
Halmstad med två dagliga avgångar. MTR kommer att trafikera denna sträcka även 
sommaren 2020. 

  

 

24 https://www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-
rapporter/rapporter/marknadsovervakning/transportmarknaden-i-siffror-2019/ 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/rapporter/marknadsovervakning/transportmarknaden-i-siffror-2019/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/rapporter/marknadsovervakning/transportmarknaden-i-siffror-2019/
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Under våren 2019 bytte NSB namn till Vygruppen och dotterbolaget Tågkompaniet bytte 
då namn till Vy Tåg. 
 
Våren 2018 började Saga Rail att bedriva trafik mellan Stockholm och Linköping, dock 
upphörde företaget med trafiken samma år till följd av låg lönsamhet. 

5.4.3 Konkurrens inom den kommersiella tågtrafiken 
Företagen som bedriver persontrafik på den svenska järnvägen har delvis olika 
inriktningar och konkurrerar därför inte alltid om samma resenärer. En del av företagen 
kör enbart upphandlad trafik, en del kör enbart kommersiell trafik och en del kör såväl 
upphandlad som kommersiell trafik. Direkt konkurrens i den kommersiella trafiken 
förekommer bara på några sträckor, t.ex. mellan SJ och MTR på sträckan Stockholm-
Göteborg (tur och retur), mellan Transdev (Snälltåget) och SJ på sträckan Stockholm-
Malmö (tur och retur) och mellan SJ och Tågab på sträckan Göteborg-Karlstad (tur och 
retur). I vissa fall förekommer också konkurrens mellan upphandlad och kommersiell 
trafik, så är t.ex. fallet på Västkustbanan som trafikeras av Öresundståg och SJ, på 
sträckan Stockholm-Uppsala (tur och retur) som trafikeras av SL och SJ och på sträckan 
Uppsala-Gävle (tur och retur) som trafikeras av Upptåget och SJ. 
 
Inom den kommersiella trafiken är SJ störst med ungefär 82 procent av den totala 
omsättningen på marknaden 2018. A-train (som äger och driver Arlanda Express25) stod för 
cirka 13 procent av den totala omsättningen 2018 och resterande procent fördelades på 
MTR Express, Skandinaviska Jernbanor, Tågab, Transdev och Saga Rail. 

  

 

25 https://www.arlandaexpress.se/om-oss/om-atrain  

https://www.arlandaexpress.se/om-oss/om-atrain
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6 Statliga myndigheters behov 

6.1 Inledning 
För att kartlägga statliga myndigheters behov gällande det föreslagna ramavtalsområdet 
har det i förstudien genomförts en statistikinsamling avseende tågresor från 
Kammarkollegiets ramavtalsupphandlade resebyråer. Vidare har projektet genom mail till 
myndigheter som anmält sitt intresse att ingå i en referensgrupp, fångat in synpunkter och 
analyserat dessa. Möten har också genomförts med två av dessa myndigheter. 

6.2 Statistik från resebyråerna 
För att undersöka behovet av ett statligt ramavtal avseende tågresor gjordes en 
statistikinsamling gällande myndigheters tågresor från Kammarkollegiets 
ramavtalsupphandlade resebyråer. 

Projektet skickade en statistikförfrågan till Kammarkollegiets ramavtalsupphandlade 
resebyråer och flertalet inkom med statistik för tågresor genomförda av statliga 
myndigheter under år 2019. På grund av den pågående situationen med covid-19, som 
starkt påverkat reseaktörerna, har det funnits vissa svårigheter med att samla in och tolka 
den inkomna statistiken. Vissa statliga myndigheter använder sig heller inte av det 
statliga ramavtalet avseende resebyråtjänster och dessa myndigheters tågresande är av 
den anledningen inte inkluderade i den insamlade statistiken. 

Statistiken som redovisas nedan omfattar cirka 70 statliga myndigheter. Det totala antalet 
statliga myndigheter är betydligt större än så och statistiken ger därmed inte någon 
heltäckande bild av behovet utan är mer att se som en fingervisning. 

6.2.1 Avgränsningar 
Den levererade statistiken från resebyråerna omfattar resor med både tåg och buss och 
resor som gjorts inom Sveriges län och över länsgränser. Statistiken omfattar också utrikes 
resor med tåg och buss. Eftersom bussresor inte ingår i denna förstudie har dessa siffror, 
när de gått att särskilja, rensats bort från statistiken. Förstudiens fokus är inrikes 
långväga resor med kommersiell tågtrafik varför projektgruppen även valt att separera ut 
statistik avseende resor som gjorts med länstrafik (vilken i vissa fall även inkluderar 
bussresor). Även resor med flygtåg (Arlanda Express) har separerats ut. Siffror avseende 
länstrafik och flygtåg redovisas översiktligt under en separat punkt sist i detta avsnitt. 
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6.2.2 Tågresor med kommersiell tågtrafik 
6.2.2.1 Totalt antal bokade resor  
Utifrån erhållen statistik har 167 087 resor genomförts till ett sammanlagt värde av 
69 300 377 kronor. 

6.2.2.2 Bokningar som genomförts Online via självbokningssystem och Offline via kundtjänst 
Av det totala antalet bokade resor har 112 324 resor (drygt 67 procent) bokats offline via 
kundtjänst och 46 980 resor (drygt 28 procent) har bokats online via självbokningssystem. 
Uppgift om online/offline saknas för resterande 7 783 resor (knappt 5 procent). 

 

6.2.2.3 Bokningar per klass 
I den inkomna statistiken saknas uppgift om bokad klass för den absoluta majoriteten av 
tågresorna. I vissa fall när klass har redovisats så har innebörden av klassen därtill varit 
otydlig och det har inte kunnat klarläggas vad klassen innebär. Med hänvisning till det 
stora bortfallet och de svårtolkade uppgifterna har projektgruppen gjort bedömningen att 
det inte är relevant att redovisa statistiken avseende bokad klass. 

6.2.2.4 Bokningar per tågoperatör 
De tågoperatörer som ingår i statistiken är SJ, MTR, Tågåkeriet i Bergslagen (Tågab), 
Snälltåget och Blå Tåget. 

Av tabellerna nedan framgår antal bokade resor per tågoperatör (producent-ID) respektive 
försäljningsbelopp per tågoperatör. Statistiken i denna del är tyvärr bristfällig då uppgift 
om producent-ID saknas i statistiken för nästan 28 procent av alla resor sett till antal, och 
drygt 23 procent sett till det totala försäljningsbeloppet. Det kan ändå konstateras att SJ 
är den i särklass största leverantören av myndigheternas tågresor. Antalet bokade resor 
där det framgår av statistiken att SJ är tågoperatör uppgår till mer än 70 procent, 
motsvarande siffra sett till försäljningsbelopp är nästan 75 procent. 
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6.2.2.5 Fem mest frekvent bokade relationerna 
Nedan redovisas de fem mest frekvent bokade tågsträckorna tur och retur (s.k. relationer) 
inom Sverige, i den första tabellen sett till antalet resor och i den andra tabellen sett till 
försäljningsbelopp. Det totala antalet resor på dessa relationer uppgår till 38 096 och det 
totala försäljningsbeloppet för dessa tågresor uppgår till 22 861 591 kronor. 
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6.2.2.6 Utrikes 
En liten andel av den redovisade statistiken avser utrikes tågresor. Sett till 
försäljningsbelopp uppgår utrikes tågresor till lite drygt 3,6 procent och sett till antal resor 
till lite drygt 4,9 procent. 
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6.2.3 Inrikes övrigt 
Utifrån erhållen statistik har 45 196 resor genomförts med länstrafik till ett sammanlagt 
värde av 5 570 935 kronor. Värt att notera är att länstrafiken i detta fall inkluderar såväl 
resor med tåg som med buss men vilket reseslag det rör sig om framgår inte av statistiken.  

Enligt statistiken har totalt 1 969 resor gjorts med flygtåg (Arlanda Express) till ett 
sammanlagt värde av 539 760 kronor. 

6.2.4 Sammanfattning av statistik 
Den insamlade statistiken omfattar cirka 70 myndigheters tågresande under år 2019. Av 
statistiken framgår att dessa myndigheter tillsammans har gjort lite drygt 167 000 
tågresor för totalt över 69 miljoner kronor. 

De allra flesta bokningarna, cirka 67 procent, har gjorts offline via resebyråernas 
kundtjänst. 

SJ är den tågoperatör som står för de flesta av myndigheternas tågresor. 

De mest frekvent bokade relationerna är Stockholm-Göteborg och Stockholm-Alvesta. 
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6.3 Sammanfattning av synpunkter från 
referensgruppsdeltagare 
De myndigheter som via avropa.se eller på annat sätt anmält intresse att medverka i 
referensgruppen fick via mail samt möten bidra med synpunkter och sina erfarenheter till 
Kammarkollegiet avseende en eventuellt kommande upphandling av ett statligt ramavtal. 

Totalt tio avropsberättigade myndigheter kontaktades och gavs möjligheten att medverka i 
förstudien. Sex av dessa (varav ett nätverk representerandes ett antal länsstyrelser) inkom 
med synpunkter via mail och två bidrog med sina erfarenheter via Skype och fysiskt möte. 
Fem av åtta myndigheter som medverkade i förstudien hade erfarenhet av egna 
upphandlingar av tågresor. 

Myndigheterna har bidragit med mycket värdefull kunskap och många bra synpunkter. 
Eftersom tågresor inte tidigare upphandlats av Kammarkollegiet har det också varit av 
stor betydelse att få ta del av erfarenheter från myndigheter som har upphandlat denna 
tjänst. Nedan följer en sammanfattning av det som framkommit. 

6.3.1 Upphandlingsförfarande 
En myndighet tar upp frågan om upphandlingsförfarande och anser att Kammarkollegiet 
bör utreda om ett öppet upphandlingsförfarande är bästa sättet att upphandla tågresor 
eller om det kan vara aktuellt att använda sig av förhandlat förfarande, då det på många 
sträckor råder stor brist på konkurrens när det gäller kommersiell tågtrafik. 

6.3.2 Antal operatörer och avgångar 
Ett par myndigheter tycker att det är viktigt att man i upphandlingen sörjer för att 
utbudet av operatörer och möjliga alternativ inte begränsas. 

Avgångar på morgon och eftermiddag/kväll, som möjliggör resa till och från möten samma 
dag, efterfrågas av flera myndigheter. 

Flera myndigheter har behov av rikstäckande tågresor, vilket kan uppfyllas med 
underleverantörer och samarbetspartners samt via Resplus (ett biljett- och resesamarbete 
mellan de flesta av Sveriges trafikföretag26). 

6.3.3 Rabatter och biljettyper 
Flera myndigheter vill att ett eventuellt ramavtal ska omfatta rabatter (på publika priser) 
på tågresor i både 1:a och 2:a klass. En myndighet konstaterar samtidigt att det inte går 
att jämföra de olika klasserna som erbjuds av de olika tågoperatörerna och en annan 

 

26 https://samtrafiken.se/tjanster/resplus/ 

https://samtrafiken.se/tjanster/resplus/
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myndighet poängterar att man bör undvika att skapa egna biljettyper och istället utgå från 
det som marknaden erbjuder. 

Behov av årskort/pendlarkort finns hos flera myndigheter. 

6.3.4 Bokning av biljetter och betalning 
Flertalet myndigheter lämnade synpunkter på bokningskanaler och ansåg att biljetter ska 
kunna bokas via resebyråer och via självbokningssystem (inkl. mobilapplikationer), där 
också rabatterade priser ska tillgängliggöras. En myndighet anser att det vid bokning i 
självbokningssystem tydligt ska framgå om det finns el-uttag, Wi-Fi eller bistro på bokad 
avgång samt möjlighet att välja elektronisk biljett i mobilen. 

En myndighet anser att produkter/tjänster inom ramen för Resplus (exempelvis resa 
innehållande anslutning med länstrafik) ska vara bokningsbara i en och samma biljett, 
även om rabatten i sig bara gäller den sträcka som avtalsparten trafikerar. 

Flera myndigheter hade synpunkter på av- och ombokningar av biljetter. Det handlade 
främst om möjligheten till ombokning och återbetalning som sådan, men också om att det 
ska fungera smidigt. 

Betalning ska kunna göras via resekonto, betal-/kreditkort och faktura (e-faktura). 

6.3.5 Platsbokning, Wi-Fi m.m. 
Möjlighet till platsbokning och tillgång till bra Wi-Fi samt el-uttag var önskemål som lyftes 
av flertalet myndigheter. Flera önskade också att man ska kunna boka plats i tyst kupé. 

6.3.6 Nattåg och utrikes resor 
Flera myndigheter vill ha möjlighet att boka resor med nattåg. 

En myndighet har önskemål om att kunna boka utrikes tågresor.  

6.3.7 Miljö 
Olika miljökrav att ställa vid upphandling tas upp av flera myndigheter. Förslag som 
nämns är bl.a. att tågen ska köras på grön el, att avfall ska minimeras och kunna 
återvinnas, att matvaror som serveras ombord ska vara ekologiska och att leverantören 
eller dennes underleverantör vid städning ska använda tekniker och metoder som minskar 
negativ påverkan på miljön. 
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6.3.8 Kontaktperson för avtalet 
Flera myndigheter anser att det för avtalet ska finnas en utsedd kontaktperson, t.ex. en 
Key Account Manager (KAM), för avropande myndigheter. Denne ska kunna förse 
avropande myndighet med statistik och resmönster. 

6.3.9 Nya leverantörer och/eller sträckor under avtalstiden 
Några myndigheter vill att det om möjligt ska gå att ansluta nya operatörer under 
avtalstiden. En myndighet föreslår att det i ramavtalet ska finnas optioner för att addera 
nya sträckor och stopp under avtalstiden. 

6.3.10 Övrigt 
Annat som framkommit är att bonuspoängsystemen behöver regleras. Till skillnad från 
idag vore det önskvärt om en myndighet kunde ta del av poängen på aggregerad nivå 
alternativt att poängen omvandlas och skänks till välgörande ändamål. Detta skulle i så 
fall behöva utredas för att klargöra om det är förenligt med de lagar och regler som reglerar 
statliga myndigheter. 

En myndighet tydliggör också att ett eventuellt ramavtal ska omfatta alla myndighetens 
resor, inte bara tjänsteresor. Enligt myndigheten bokar många myndigheter resor även åt 
andra resenärer. 

En myndighet ansåg att tågoperatören ska kunna acceptera annat än vanliga ID-
handlingar, t.ex. LMA-kort som alla asylsökande har. 

6.4 Projektgruppens slutsatser 
Behovsundersökningen har identifierat att det finns ett behov av ett statligt ramavtal för 
tågresor för avropsberättigade myndigheter, då flertalet myndigheter idag nyttjar tåg som 
transportmedel. 
 
Dialogen med myndigheterna har gett bra information inför en eventuellt kommande 
upphandling. 
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7 Marknadsundersökning 

7.1 Inledning 
För att kartlägga marknadens utbud inom det aktuella ramavtalsområdet och fånga in och 
analysera synpunkter på ett möjligt upplägg inför en kommande upphandling har det i 
förstudien genomförts individuella möten med potentiella leverantörer (tågoperatörer), en 
systemleverantör samt en branschorganisation. 

7.2 Möte med tågoperatörer 
Under förstudiens arbete anmälde två tågoperatörer sitt intresse att bidra med synpunkter 
och erfarenheter. Ytterligare två tillfrågades att delta men en har avböjt och den andre har 
inte visat intresse. Nedan följer en redovisning från mötena med tågoperatörerna. 

7.2.1 Marknaden och konkurrensen idag 
Den ena tågoperatören anger att de i första hand konkurrerar med snabbtåg på relationen 
Stockholm – Göteborg och inte i lika stor grad med långsammare tåg då restiden med dessa 
är längre, men det varierar beroende på vilken målgrupp man tittar på. Sett till 
affärsresandet så är konkurrensen på relationen störst från snabbtåg, flyg, och till viss del 
bil. 

Den andra tågoperatören anger att det utöver relationen Stockholm – Göteborg för deras 
del även finns konkurrens på relationen Stockholm – Malmö och Jämtland. 

7.2.2 Utveckling av marknaden de kommande 3 – 5 åren 
Efterfrågan på tågresor kommer öka ytterligare de närmaste åren. Konkurrensen ser ut att 
förändras i alla fall kortsiktigt då flygbolagen på grund av vikande passagerarantal 
förändrar sitt utbud inrikes på vissa håll och nya tågalternativ dyker upp. Fler tågbolag 
kommer vilja slå sig in på marknadens starkaste relationer såsom Göteborg – Stockholm 
och Stockholm - Malmö. Kapaciteten på spåren kommer att vara densamma. 

7.2.3 Branschens utveckling av varor och tjänster 
Det finns en strävan från leverantörerna om att korta restiderna för att skapa en ökad 
attraktionskraft. Det är möjligt att fler aktörer börjar med s.k. ”rörlig kabin” för att 
anpassa utbud mot efterfrågan vardag som helg. Rörlig kabin innebär att vagnarna lättare 
kan anpassas mot affärsresenärers och fritidsresenärers olika behov. Leverantörers 
biljettsortiment/biljettvillkor kan komma att behöva anpassas/justeras utifrån framtidens 
efterfrågan. 
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Ännu fler resenärer väljer tåget framför andra mindre miljövänliga transportslag. Det 
senaste året har också många fler företag fattat beslut att som en viktig del i att vara 
hållbara styra sitt tjänsteresande mot tåg. Tjänster kommer utvecklas så att de möter de 
behov som både företag och personer som reser i tjänsten har. Det kan handla om 
avgångstider från specifika stationer, innehåll och service i 1:a eller 2:a klass, effektiva 
bokningslösningar speciellt utformade för företag och möjligheten att som företag följa upp 
anställdas resande och påverkan på miljön. 

7.2.4 Branschens utveckling av affärsmodell och samarbetspartners 
Affärsmodellen med dynamisk prissättning, dvs. att biljetterna i regel blir dyrare ju 
närmare avresedatum bokning sker, bedömer den ena tågoperatören är här för att stanna. 
De ser ett visst minskat intresse från vissa företagsgrupper att binda sig vid köp av 
pendlarkort med längre giltighetstid då dessa är personliga, men däremot ett ökat intresse 
för klippkort som ger ett fast pris per resa men inte är personliga och är giltiga i tolv 
månader. Samarbete operatörer emellan finns via Resplus-samarbetet. 

Den andra tågoperatören menar att en resa med dem oftast är den längsta delen av en resa 
dörr till dörr – till exempel från det egna kontoret, till en kund eller partner. Resenärer vill 
i allt högre grad köpa hela resan samtidigt. Tågoperatören tillhandhåller redan idag 
möjligheten att köpa resor inte bara med dem utan också med ett antal andra 
tågoperatörer och med all svensk kollektivtrafik – bussar, pendeltåg, tunnelbana, spårvagn 
och båtar som ingår i de kollektiva trafiksystemen. Utvecklingen går mot att ännu fler 
trafikslag kommer att omfattas i dessa tjänster för kombinerad mobilitet. 

7.2.5 Trender 
En trend är att fler företag nu tillåter sin personal att åka 1:a klass på tåg, som ett sätt att 
styra över till ett mer hållbart resande. 

Digitalisering kommer att få en stor påverkan på järnvägsbranschen, både genom att 
tågoperatörer kommer att kunna utnyttja nya tekniker för att få en ändå robustare och 
punktligare leverans av resor och genom att de kommer kunna kommunicera med varje 
kund och resenär på ett riktat sätt så att varje resenär får precis den information denne 
behöver. 

7.2.6 Kvalitets- och miljöledningssystem 
Båda tågoperatörerna har kvalitets- och miljöledningssystem och är certifierade enligt ISO 
9001 och ISO 14 001. 

7.2.7 Kollektivavtal 
Båda tågoperatörerna har tecknat kollektivavtal med Seko, ST och SACO-TJ. 
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7.2.8 Biljettbokning 
Den ena tågoperatören anger att det är möjligt att boka resor på deras webbsida samt i 
deras app. Biljetter kan också bokas via Silverrails bokningssystem Linkonline genom 
resebyrå eller via självbokningssystem som resebyråerna tillhandahåller. Försäljning via 
telefon eller i butik tillhandahålls inte. Inga biljetter uppvisas ombord på tågen men 
slumpvisa kontroller av ID-handlingar görs av konduktörer. Det finns möjlighet att spärra 
intjänande av personliga lojalitetspoäng vid bokning av tjänsteresa där företagskundens 
avtalsnummer används. 

Den andra tågoperatören använder sig av plattformen Linkonline. Det är möjligt att boka 
resor via deras webbsida, app samt genom resebyrå (online och offline). Det pågår ett 
projekt där syftet är att analysera vad framtidens bokningar kommer kräva. Artificiell 
intelligens (AI) är på frammarsch och man jobbar på tekniska lösningar. 

7.2.8.1 Utmaningar vid bokning 
Det finns ett antal olika självbokningssystem som resebyråerna tillhandahåller till sina 
kunder. I de olika självbokningssystemen presenteras olika många biljettkategorier och 
priser för en tågresa. Systemen kan också kundanpassas. Om många rabatterade biljetter 
upphandlas kan det vara så att vissa system inte kan visa alla dessa biljetter, medan andra 
system klarar det. När två olika system visar tre olika priser vardera är det heller inte 
säkert att kriterierna för de tre priserna är desamma. 

En annan utmaning som en tågoperatör nämner är resenärens önskan om att enkelt kunna 
välja sittplats på tåget. Idag fungerar detta bättre via tågoperatörens hemsida än via 
självbokningsverktygen hos resebyrån. I dagsläget går det inte att se operatörers realtids-
seatmaps (platsöversikter) i resebyråernas onlinebokningssystem, då det krävs utveckling 
av denna tjänst mellan bokningssystemet och Silverrail och eventuellt även från 
tågoperatörens sida. Onlinebokningssystemen kommunicerar med Silverrail via Amadeus, 
ett globalt distributionssystem framtaget för bland annat flyg. Resebyråns personal kan se 
seatmapen i realtid i bokningsverktyget Linkonline men resenären ser inte det i 
självbokningssystemet eftersom API:et (Application Programming 
Interface/applikationsprogrammeringsgränssnitt) bara kan kommunicera en väg. Flera 
transportbolags olika varor och tjänster ska samsas och plockas ur olika API:er där 
förvalda kriterier inte ger utrymme för svenska tågoperatörers alla tjänster i resebyråernas 
självbokningssystem. 

7.2.9 Biljettklasser 
Tågoperatörerna har klassificerat utbudet av klasser/biljettyper på lite olika sätt. Den ena 
tågoperatören har tre olika biljettyper att välja på medan den andra har två olika klasser 
samt tre olika nivåer av flexibilitet vad gäller ombokning och återbetalning. 

7.2.10 E-handel 
Den ena tågoperatören anger att de ej själva kan fakturera i SVE-fakturaformat eller 
Peppol BIS Billing 3. Betalning sker via kort, Swish, privat faktura via Klarna, alternativt 
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månadsfaktura för företagskunder via Visma. En utvärdering av bokning med 
betalningsflöde kopplat till kundens resekonto pågår. Bokas resan via en resebyrå sker 
dock betalningen enligt de betalningsvillkor som gäller i avtalet mellan resebyrån och 
myndigheten. 

Den andra tågoperatören kan fakturera i SVE-fakturaformat som omvandlas till positioner 
som efterfrågas av deras kunder. De kan dock inte skicka fakturor via Peppol-nätverket. 

7.2.11 Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) 
Båda tågoperatörerna anger att de kan teckna säkerhetsskyddsavtal och tillåter 
registerkontroll av personal vid behov. 

7.2.12 Dataskyddsförordningen (GDPR) 
Tågoperatörerna anser sig själva vara personuppgiftsansvariga gentemot myndigheterna. 

7.2.13 Webbtillgänglighet 
Båda tågoperatörerna jobbar aktivt för att de ska uppfylla kraven i WCAG 2.1 AA och den 
delen av EN 301 549 som berör webbplatser och appar, men är inte helt klara. 

7.2.14 Hållbarhet 
Den ena tågoperatören anger att det är stor skillnad på nya och gamla tåg samt vilka 
miljövinster som kan göras. Nyare tåg har nyare teknik i motorer och väger oftast mindre, 
vilket gör att de behöver mindre energi för att köras. Den andra tågoperatören menar att 
det endast är marginell skillnad för miljön om vissa sträckor trafikeras av nya respektive 
gamla tåg. Största miljövinsten är enligt dem att köra på 100 procent förnybar el. 

Utöver tågen och dess drivmedel nämns bland annat ekologiskt och kravmärkt 
ombordsortiment, återvinningsbara engångsartiklar och källsortering ombord som 
relevanta delar att fokusera på när det gäller hållbarhet. 

7.2.15 Brexit 
Tågoperatörerna anger att de inte kommer att påverkas av Brexit i någon större 
utsträckning. 

7.2.16 Synpunkter inför en eventuellt kommande upphandling 
Nedan listas tågoperatörernas synpunkter inför en eventuellt kommande upphandling. 

• Det föreslås att det ska finnas med en skrivning i avtalet som möjliggör tillägg av nya 
linjer/nya biljettkategorier under avtalsperioden, vilket ger ökad konkurrens och 
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därmed gynnar samtliga myndigheter. 
 

• Om rabattsatsen för individuella biljetter ska utvärderas, låt leverantören ange de 
priser som gäller för aktuell sträcka exempelvis 14 dagar före ett visst datum, t.ex. för 
den avgång leverantören erbjuder närmast kl 06.00 tisdagen den X/X i de 
biljettkategorier som specificerats. Ett sådant upplägg skulle ge en korrekt utvärdering 
av rabattens verkliga effekt/värde. 
 

• Utvärdera punktlighetsdata per sträcka, kundnöjdhet per leverantör, Wi-Fi-tillgång 
och Wi-Fi-hastighet, CO2-utsläpp per leverantör/sträcka, tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning och om leverantören kan stänga av intjäning av privata 
poäng från lojalitetsprogram. 
 

• Ha som ett obligatoriskt krav att anbudsgivaren ska acceptera asylkvitto/LMA-kort 
som identifiering av person ombord. 
 

• I upphandlingen bör individuella biljetter för dag och nattåg ingå, samt 
pendlarkortsprodukter. De individuella biljetterna bör upphandlas i både 1:a klass och 
2:a klass för att passa olika myndigheters policys. 
 

• Specificera 2–3 biljettkategorier med tillhörande lägsta kriterier i upphandlingen där 
rabatt ska lämnas. 
 

• KPI-värdet för en specificerad månad eller genomsnitt för helår bör vara 
prisjusteringsindex och endast tillämpas för produkter som i anbudet offereras med ett 
fast pris. 
 

• Viktigt att myndighet som ansluter sig till ett eventuellt ramavtal anger kontaktperson 
(namn och epost) till Kammarkollegiet samt vilken resebyrå de använder och 
kontaktuppgifter till denna, samt information om vilket Silverrail-licensnummer som 
tillhör myndigheten, så att denna information kan förmedlas till 
ramavtalsleverantörerna inför avtalsstart. Detta för att underlätta avtalsladdning. 
 

• Det är bra att upphandla en rak rabatt på allt och ställa krav på relevanta ska-krav 
som finns i befintligt utbud, t.ex. statistik, klass, flexibilitet och sträckor. 
 

• Ställ inte krav på utbud som leverantören eventuellt inte kan leverera över tid, t.ex. 
kaffe, Wi-Fi och 1:a klass på specifika sträckor. Inte heller avtalspriser på upphandlad 
trafik, där tågoperatören kör på uppdrag åt regionala kollektivtrafikmyndigheter. 

7.2.17 Sammanfattning av möten med tågoperatörerna 
Konkurrensen mellan tågoperatörerna som projektgruppen har haft möte med består 
främst i snabbtågssegmentet och relationen Stockholm – Göteborg. 

Biljettklasserna hos tågoperatörerna är inte direkt jämförbara då det ingår olika tjänster 
och bokningsförmåner. 
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Det finns ett antal olika självbokningssystem som resebyråer tillhandahåller till sina 
kunder. Båda tågoperatörerna konstaterar att det finns utmaningar vid bokningar av tåg 
då dessa system inte alltid visar all information om t.ex. rabatterade biljetter och tjänster 
som finns att tillgå i Silverrails bokningsplattform Linkonline. Resebyråerna kan dock 
själva se all information i Linkonline. 

Den ena tågoperatören kan inte själv fakturera i SVE-fakturaformat eller Peppol BIS 
Billing 3, vilket löser sig om man bokar resan via en resebyrå. Den andra tågoperatören 
kan fakturera i SVE-fakturaformat och menar att de då kan anses uppfylla villkoren för 
Peppol även om de inte använder Peppol-standard. De kan dock inte skicka faktura via 
Peppol-nätverket. 

Både tågoperatörerna är personuppgiftsansvariga för de personuppgiftsbehandlingar som 
utförs. 

Båda tågbolagen arbetar med att uppfylla kraven avseende digital offentlig service. 

Den ena tågoperatören menar att det är stor skillnad på nya och gamla tåg samt vilka 
miljövinster som kan göras. Den andra menar att det endast är marginell skillnad för 
miljön om vissa sträckor trafikeras av nya respektive gamla tåg och att den största 
miljövinsten är att köra på 100 procent förnybar el.  
 
Båda tågoperatörerna är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 samt har tecknat 
kollektivavtal med Seko, ST och SACO-TJ. 

7.3 Möte med systemleverantören SilverRail Technologies AB  
Utöver möten med två tågoperatörer har projektet också haft möte med SilverRail 
Technologies AB (f.d. Linkon AB) som tillhandahåller IT-systemlösningar till tågoperatörer 
och resebyråer i form av en bokningsplattform, där tågoperatörer kan tillgängliggöra 
priser, seatmaps och annan information som de vill att resebyråer och resenärer ska kunna 
se. 

7.3.1 Om företaget 
SilverRail utvecklar och erbjuder försäljnings-, distributions- och avräkningssystem för 
resor och kringtjänster i Skandinavien till reseproducenter, återförsäljare och resenärer. 
Deras affärsidé är att knyta ihop utbudet och kanalisera ut det via tågbokningssystemet 
Linkonline som i stort sett används av alla resebyråer i Sverige. Tjänsten levereras som en 
molntjänst (SAAS) där tågoperatörerna får tillgång till en mängd verktyg. 

7.3.2 Utveckling av varor och tjänster inom branschen 
Utvecklingen går mot mer kombinerbarhet mellan operatörer och biljetter både nationellt 
och internationellt samt utökning i området MaaS (Mobility as a Service). Samarbeten vad 
gäller kollektivtrafik hela vägen till och från en specifik adress är idag något det pratas 
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mycket om och som kommer att utvecklas de kommande åren. Det som är viktigt för 
kunden är att sökning och bokning av tågresor samt betalning och hantering av biljetter 
sker på ett smidigt sätt. 

7.3.2.1 Utmaningar gällande bokning av tåg 
I och med att det kommer fler aktörer blir det viktigt ur ett kundperspektiv att kunna 
erbjuda kombinationer av olika tågoperatörer i bokningsflödet. Seatmaps finns inte hos alla 
tågoperatörer och det är tågoperatörerna själva som styr vad som ska visas i Linkonline. 
Allt som finns tillgängligt i Linkonline finns tillgängligt i API. 

7.3.3 Bokningssystemet Linkonline 
Linkonline fungerar ungefär likadant med tåg som med flyg när man bokar via resebyrå. 
SilverRail erbjuder tågbiljetter för hela Europa, samt USA och Canada. I resebyråernas 
självbokningssystem går det dock inte att boka tågresor till alla länder. Efterfrågan från 
affärsresenärer är inte tillräckligt stor för att det ska vara lönsamt att ta 
utvecklingskostnaderna. I stort sett alla resebyråer i Sverige använder Linkonline för att få 
tillgång till utbudet. Det finns flera olika självbokningsapplikationer som resebyråer 
erbjuder till sina affärskunder. 

7.3.4 Rabatter/priser för upphandlade tågresor 
Avtalade priser kan läggas in i Linkonline men sen kan det skilja sig åt vad som kan visas 
upp i respektive självbokningsapplikation då det beror på hur respektive applikation 
fungerar. Det är inte säkert att alla applikationer har möjlighet att visa 
avtalspriser/rabatter. För att säkerställa att avtalspriserna ska synas i 
självbokningssystemet behöver detta kravställas i en resebyråupphandling. 
Tågoperatörerna uppdaterar avtalsnummer för företagsavtal i SilverRails system så att 
avtalspriserna blir tillgängliga via deras API och Linkonline. Resebyråerna behöver känna 
till t.ex. avtalsnummer/kund-ID.  

Alla priser i SilverRails system är nettopriser. Det är sedan upp till den resebyrå som säljer 
tågresan att lägga på sin marginal (arvode, bokningsavgift). 

7.3.5 Informationssäkerhet 
SilverRail arbetar med att bli certifierade enligt ISO 27001 (Ledningssystem för 
Informationssäkerhet). 

7.3.6 GDPR 
SilverRail har GDPR-avtal med alla kunder (operatörer/resebyråer). SilverRail är enbart 
personuppgiftsbiträde (dvs. ej personuppgiftsansvarig). 
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7.4 Möte med Almega Tågföretagen 

7.4.1 Om branschorganisationen 
Uppgifterna nedan är hämtade från Almega Tågföretagens hemsida.27 
 
Tågföretagen har cirka 70 medlemmar med närmare 17 000 medarbetare. De flesta av 
Sveriges aktiva tågoperatörer är medlemmar i organisationen. 

7.4.1.1 Kollektivavtal 
Tågföretagen har ett branschavtal för spårtrafik med motparterna Seko, ST, SRAT och 
Sveriges Ingenjörer. Avtalet gäller för företag som utför person- eller godsbefordran på spår 
samt företag som utför service och/eller andra uppgifter som syftar till att 
kärnverksamheten fungerar. 

7.4.2 Mötets viktigaste frågor 
7.4.2.1 Medlemskap i Tågföretagen 
För medlemskap i Almega Tågföretagen behövs kollektivavtal samt att man uppfyller alla 
krav och har alla nödvändiga tillstånd för tågtrafik enligt Transportstyrelsen. 

7.4.2.2 Marknadens utveckling 
De flesta aktörerna kommer att finnas kvar. MTRX växer starkt och tittar bland annat på 
att öka trafiken, köra på fler sträckor. SJ kommer behålla sin position. Flera aktörer har 
också dragit sig ur på grund av dyr verksamhet, bland annat Keolis och ett holländskt 
bolag. 

IT-utvecklingen skapar nya förutsättningar för affärsmodeller och hur man tar betalt. 
Dynamisk prissättning tillämpas, det blir dyrare att boka sex till sju veckor före avresa.  

Det är också ett stort intresse för klimatfrågor nu. 

7.4.2.3 Bokningssystem 
Tågbokningssystemet Linkonline är öppet för alla men respektive bolag behöver ha ett eget 
interface, annars måste man boka resan via en resebyrå för att få åtkomst till alla anslutna 
operatörer. 

7.4.2.4 Upphandling 
Tågföretagen anser att ett minimumkrav ska vara att anbudsgivaren är medlem i 
Tågföretagen. Då innehar de kollektivavtal och alla erforderliga tillstånd.  

 

27 https://www.almega.se/forbund-branscher/tagforetagen/ 

https://www.almega.se/forbund-branscher/tagforetagen/
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8 Hållbarhet 

8.1 Inledning  
Med hållbar offentlig upphandling menas att offentlig sektor tillgodoser sitt behov av varor 
och tjänster på ett sätt som säkerställer den goda affären sett till hela livscykeln. Hänsyn 
ska inte bara tas till de fördelar som uppstår för organisationen utan även till samhället i 
sin helhet, samtidigt som anskaffningen görs på ett sätt som minimerar skador på miljön. 

Kammarkollegiets målsättning är att inom ramen för verksamhetens uppdrag, offentlig 
sektors behov och lagstiftningens möjligheter, på ett ansvarfullt sätt beakta miljö och 
sociala hänsyn vid upphandling och förvaltning av de statliga ramavtalen. De statliga 
ramavtalen ska bidra till att offentlig sektor kan möta de mål som satts i den nationella 
upphandlingsstrategin, Agenda 2030 och de nationella miljömålen. 

Förutsättningarna för hållbarhetskrav varierar dock mellan de olika ramavtalsområdena 
och branscherna. I förstudiearbetet utreds därför vilket behov av hänsyn till de olika 
hållbarhetsdimensionerna som behöver tas för att möta olika strategiska mål men även de 
risker som finns inom det specifika ramavtalsområdet.  

Av 4 kap. 3 § LOU framgår att en upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, social 
och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar 
detta. Hållbarhetshänsyn kan tas i alla delar av en upphandling, dvs. som 
kvalificeringskrav (t.ex. krav på miljöledningssystem), som tekniska krav (t.ex. krav på viss 
märkning eller certifiering), eller som kontraktsvillkor (t.ex. arbetsrättsliga villkor). 

Av 17 kap. 4 § LOU framgår vilka skyldigheter en upphandlande myndighet har att kräva 
att leverantören fullgör kontraktet i enlighet med ILO:s kärnkonventioner. Detta gäller i de 
fall svensk arbetsrätt inte är tillämplig. 

Nedan redovisas vilka analyser gällande hållbarhetshänsyn (miljö och sociala krav) som 
genomförts för det aktuella ramavtalsområdet. 

8.2 Koldioxidutsläpp 
Enligt Tranportstyrelsens rapport Transportmarknaden i siffror 2018 stod inrikes gods- och 
persontransporter för mer än 30 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Av 
dessa svarade järnvägstransporterna (gods- och persontrafik) för mindre än en procent på 
grund av att järnvägsnätet till största delen är elektrifierat samt att ett tåg kan 
transportera många människor samtidigt. 
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8.3 Miljökrav 
Trafiken på många tågsträckor bedrivs av tågoperatörer som blivit tilldelade dessa efter 
upphandlingar av regionala kollektivtrafikmyndigheter och Trafikverket. SJ som 
dominerar tågmarknaden i Sverige ägs till 100 procent av svenska staten som via 
Näringsdepartementet tillsätter styrelsen och ställer krav på socialt och miljömässigt 
ansvarstagande.  

Kammarkollegiets förstudie av tågresor avser resor med tågoperatörer som idag är 
verksamma och som därmed innehar alla nödvändiga tillstånd för att bedriva tågtrafik i 
Sverige. I och med detta bedömer projektgruppen att det inte är aktuellt för 
Kammarkollegiet att i en eventuell kommande upphandling ställa särskilda miljökrav på 
fordonen. 

I förstudien har det framkommit att vissa hållbarhetskrav är möjliga att ställa. Exempelvis 
krav på miljöledningssystem, el från förnybara källor, redovisning av CO2-påverkan, 
kravmärkta varor i bistron, källsortering ombord och återvinningsbara engångsartiklar.  

I broschyren ”Att trafikera järnvägen” framgår det att Trafikverket köper in el och erbjuder 
järnvägsföretag och trafikorganisatörer miljövänlig el till självkostnadspris.28 

8.4 Sociala krav 
Med sociala krav avses villkor om lön, semester och arbetstid vilka de arbetstagare som 
utför uppdraget minst ska tillförsäkras Beslut om och i så fall vilka sociala krav som ska 
ställas i en upphandling ska förgås av en så kallad behövlighetsbedömning. I denna görs 
analys av risken för oskäliga arbetsvillkor i den aktuella upphandlingen, samt i 
förlängningen risken för att konkurrensen snedvrids. Villkoren ska ha en anknytning till 
det som upphandlas, och vara proportionerliga. Kraven gäller även underleverantörer som 
direkt medverkar till att fullgöra kontraktet. 

För att vara medlem i Almega Tågföretagen krävs att man har tecknat de kollektivavtal 
som branschen har förhandlat fram. De tågoperatörer som projektet har träffat i förstudien 
har tecknat kollektivavtal med sina fackliga parter Seko, ST och Saco-TJ. 

Vad gäller frågan om det är behövligt att ställa arbetsrättsliga krav i en eventuell 
upphandling av tågresor kommer detta att utredas vidare i det fallet att beslut tas om att 
göra en upphandling. 

8.5 Tillgänglighet 
EU-kommissionen beslutar om tekniska specifikationer, s.k. TSD, avseende tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättning som medlemsländerna ska uppfylla. Ny 

 

28 https://trafikverket.ineko.se/se/att-trafikera-j%C3%A4rnv%C3%A4gen 

https://trafikverket.ineko.se/se/att-trafikera-j%C3%A4rnv%C3%A4gen
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infrastruktur och nya fordon ska vara godkända av Transportstyrelsen innan de får tas i 
bruk. Projektet bedömer att lokens och vagnarnas utföranden därmed inte ska kravställas 
av Kammakollegiet. 

Tillgänglighet på webben har alltid varit viktigt men är nu mer aktuellt än någonsin. Den 
23 september 2018 infördes EU-direktivet om webbtillgänglighet. I Sverige genomförs 
direktivet genom lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som började gälla den 
1 januari 2019. Det innebär att webbplatser, intranät, appar och andra digitala lösningar 
från offentliga aktörer måste vara tillgängliga. Även vissa privata aktörer som är offentligt 
finansierade som till exempel skola, sjukvård och omsorg, omfattas av den nya lagen. 

Tillgänglighet avser användbarheten hos en produkt, tjänst eller miljö för 
användargrupper med olika förmågor. Kammarkollegiet eftersträvar att de tjänster och 
produkter som avropas från ramavtal ska bidra till största möjliga nytta och vara effektiva 
verktyg i avropsberättigade myndigheters olika verksamheter. Vid framtida anskaffningar 
av produkter och tjänster ska dessa kunna användas av så många som möjligt och inte på 
förhand utesluta vissa användare. Projektgruppen bör i en eventuellt kommande 
upphandling se över vilka krav gällande användbarhet och tillgänglighet som kan komma 
att ställas för tågresor. 
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9 Säkerhet och SUA 

Verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska ha det säkerhetsskydd 
som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. 
Ansvaret för säkerhetsskyddet ligger hos den som är verksamhetsansvarig. När det i 
utförandet av en tjänst förekommer uppgifter som med hänsyn till Sveriges säkerhet 
omfattas av sekretess (hemliga uppgifter) har staten, kommunerna och regionerna 
ansvaret för att det finns ett fullgott säkerhetsskydd hos leverantören. 

För att tillgodose kravet på säkerhetsskydd när sådan verksamhet utförs på uppdrag av en 
myndighet, ska den uppdragsgivande myndigheten träffa ett skriftligt avtal – 
säkerhetsskyddsavtal – med ramavtalsleverantören om det säkerhetsskydd som behövs i 
det enskilda fallet. Vid de ramavtal där behov av säkerhetsavtal föreligger bör en sådan 
möjlighet anges i ramavtalet. 

I förstudien har det framkommit att det föreligger intresse hos vissa myndigheter att ställa 
säkerhetskrav på leverantörerna. Det kan därför vara lämpligt att ha med möjligheten att 
teckna säkerhetsskyddsavtal i de allmänna villkoren för de myndigheter som anser sig ha 
ett sådant behov.  
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10 Dataskyddsförordningen 

Utifrån vad som framkommit under förstudien är utgångspunkten att 
ramavtalsleverantörer i ett eventuellt kommande ramavtal avseende tågresor kommer att 
behandla personuppgifter såsom personuppgiftsansvariga. Detta innebär att 
personuppgiftsbiträdesavtal i normalfallet inte behöver tecknas med leverantörerna vid 
avrop från kommande ramavtal. 
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11 E-handel 

Med elektronisk handel (e-handel) menas ett sätt att skapa en effektiv inköpsprocess med 
IT som stöd. Elektronisk affärskommunikation ersätter den pappersbaserade 
kommunikationen. Avtal, leverantörer, priser m.m. blir lättillgängliga för de som ska 
beställa varor och tjänster, därför att avrop/beställningar och fakturahanteringen kan ske 
elektroniskt. E-handel enligt denna definition förutsätter att köparen hanterar sin 
elektroniska affärskommunikation via sitt e-handelssystem. Att en enskild handläggare 
inom köparens organisation gör inköp i en leverantörs webbshop via ett individuellt 
inloggningskonto betraktas inte som e-handel.   

Målsättningen är att de leverantörer som tecknar statliga ramavtal med Kammarkollegiet 
ska medverka till att avropande myndigheter kan tillämpa e-handel och därmed leva upp 
till strategi, förordning och lagstiftning. 

Kammarkollegiet ställer krav på e-handel i alla upphandlingar. Förutsättningarna för att 
tillämpa e-handel varierar dock mycket mellan olika ramavtalsområden och branscher. I 
förstudiearbetet utreds därför förutsättningarna för e-handel för det aktuella 
ramavtalsområdet. Kammarkollegiet följer SFTI:s rekommendationer om hur man 
kravställer på e-handel vid upphandling av varor och tjänster.  

Från och med den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras 
med e-faktura. Kammarkollegiet ställer alltid krav på e-faktura. 

Då det är vanligt att myndigheter bokar tåg via sina resebyråer bör e-handeln fungera så 
som den gör i Kammarkollegiets ramavtal för resebyråtjänster, där mycket av bokning och 
hantering av biljetter sker elektroniskt och betalflödet mellan utförare av tjänster, 
resebyråer och myndigheter hanteras av en resekontoleverantör.29 

  

 

29 Se förstudierapport Resebyråtjänster på https://www.avropa.se/forstudierapporter/ 

https://www.avropa.se/forstudierapporter/
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12 Slutsats 

Enligt förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning ska det finnas ramavtal som 
effektiviserar upphandlingarna av tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor 
omfattning eller som uppgår till stora värden. 

Inom ramen för förstudien har statistik omfattande 70 myndigheters tågresande under år 
2019 samlats in från de resebyråer som har ramavtal med Kammarkollegiet. Statistiken 
visar att enbart dessa myndigheter förra året gjorde totalt lite drygt 167 000 tågresor för 
över 69 miljoner kronor. Det totala behovet av tågresor för samtliga myndigheter under 
regeringen och andra upphandlande myndigheter som har möjlighet att delta via 
bekräftelse, är därtill givetvis långt större än vad statistiken i denna rapport visar. 
 
Projektgruppen konstaterar att myndigheter ofta, i stor omfattning och till ansenliga 
värden, använder sig av tåg som transportmedel. Det finns således ett omfattande behov av 
ett ramavtal för tågresor hos de avropsberättigade myndigheterna och projektgruppen 
rekommenderar därför att en upphandling bör göras. Tåg är dessutom mer miljövänligt än 
alternativa transportmedel som flyg och bil och är ur ett hållbarhetsperspektiv det bästa 
valet. 
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13 Information om ramavtalen 

Information om ramavtalen förmedlas på www.avropa.se. Där publiceras bl.a. listor över 
ramavtalsleverantörer och avropsberättigade myndigheter, avtalsdokument, avropsmallar, 
samt vägledningar med stöd för avropsberättigande myndigheter vid avrop.  

Kammarkollegiet genomför också regelbundet olika typer av seminarier kopplat till 
respektive ramavtalsområde, två så kallade Avropadagar riktade till myndigheter och tre 
leverantörsdagar fördelat på leverantörer inom IT-och telekom, resebranschen samt övriga 
varor och tjänster. Därutöver ges vägledning och stöd i samband med bl.a. avrop från 
ramavtalen via såväl mail som telefon.  

  

http://www.avropa.se/


  Datum Sid 39 (41) 
  2020-06-25 Dnr   23.2-01029-2020 
   Statens inköpscentral 
   Förstudierapport 

Förstudierapport Tågresor.docx    
    

 

14 Källförteckning 

14.1 Input från myndigheter via mail och möten 
• Arbetsförmedlingen 
• Försäkringskassan 
• Försvarsmakten 
• Länsstyrelser (16 av 21 länsstyrelser har bidragit med synpunkter) 
• Migrationsverket 
• Regeringskansliet 
• Södertörns högskola 
• Trafikverket 

14.2 Möten med leverantörer och intressenter 
• Almega Tågföretagen 
• MTRX - MTR Express (Sweden) AB 
• SJ AB 
• SilverRail Technologies AB 

14.2.1 Statistik från resebyråer 
• Big Travel Sweden AB 
• GBT Sweden AB/Hogg Robinson Nordic AB 
• Lingmerths Resebyrå AB 
• Stureplans Affärsresebyrå AB 
• XLNT Travel Sweden AB 

14.3 Referenslitteratur och andra källor 

14.3.1 Författningar och styrande dokument 
• Agenda 2030 
• Dataskyddsförordningen (GDPR) 
• Diskrimineringslagen (2008:567) 
• Förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen 
• Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor 
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• ILO:s kärnkonventioner (nr 29 Förbud mot tvångs- och straffarbete, nr 87 
Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, nr 98 Rätten att organisera sig 
och förhandla kollektivt, nr 100 Lika lön för lika arbete, oavsett kön, nr 105 
Avskaffande av tvångsarbete, nr 111 Diskriminering vid anställning och 
yrkesutövning, nr 138 Minimiålder för arbete, nr 182 Mot de värsta formerna av 
barnarbete). 

• Järnvägslagen (2004:519) 
• Lag (2010:1065) om kollektivtrafik 
• Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter 
• Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg 
• Sveriges 16 miljökvalitetsmål, http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ 
• Säkerhetsskyddslagen (2018:585) 

14.3.2 Rapporter och informationsmaterial 
• Att trafikera järnvägen, Trafikverket, https://trafikverket.ineko.se/se/att-trafikera-

j%C3%A4rnv%C3%A4gen 
• Betänkande Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik (SOU 2020:25), 

https://www.regeringen.se/499447/contentassets/339c31bcd5a74b12b92e689b898dfb
37/ett-nationellt-biljettsystem-for-all-kollektivtrafik-sou-202025 

• Förstudierapport Resebyråtjänster, https://www.avropa.se/forstudierapporter/ 
• Internationella tågbiljetter – en framväxande marknad, Trafikanalys, 

https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2020/rapport-2020_7-internationella-
tagbiljetter---en-framvaxande-marknad.pdf 

• Nattågstrafik till Europa, Trafikverket, https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-
SE/75607/Ineko.Product.RelatedFiles/2020_107_nattagstrafik_till_europa_slutrapp
ort_200427.pdf 

• Transportmarknaden i siffror 2018, Tranportstyrelsen TSG 2018 – 5324, 
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/marknadsoverv
akning/transportmarknaden-i-siffror-2018.pdf 

• Transportmarknaden i siffror 2019, Transportstyrelsen TSG 2020 – 2586, 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-
rapporter/rapporter/marknadsovervakning/transportmarknaden-i-siffror-2019/ 

14.3.3 Webbsidor 
• Almega Tågföretagen, https://www.almega.se/forbund-branscher/tagforetagen/ 
• A-Train, Om A-Train, 

https://www.arlandaexpress.se/om-oss/om-atrain  
• Regeringen, Direktiv 2019:48, 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2020/04/sou-202025/  

• Regeringen, Uppdrag att analysera marknaden för internationella tågbiljetter, 
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/07/uppdrag-att-analysera-
marknaden-for-internationella-tagbiljetter/ 
 

https://trafikverket.ineko.se/se/att-trafikera-j%C3%A4rnv%C3%A4gen
https://trafikverket.ineko.se/se/att-trafikera-j%C3%A4rnv%C3%A4gen
https://www.regeringen.se/499447/contentassets/339c31bcd5a74b12b92e689b898dfb37/ett-nationellt-biljettsystem-for-all-kollektivtrafik-sou-202025
https://www.regeringen.se/499447/contentassets/339c31bcd5a74b12b92e689b898dfb37/ett-nationellt-biljettsystem-for-all-kollektivtrafik-sou-202025
https://www.avropa.se/forstudierapporter/
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2020/rapport-2020_7-internationella-tagbiljetter---en-framvaxande-marknad.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2020/rapport-2020_7-internationella-tagbiljetter---en-framvaxande-marknad.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/75607/Ineko.Product.RelatedFiles/2020_107_nattagstrafik_till_europa_slutrapport_200427.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/75607/Ineko.Product.RelatedFiles/2020_107_nattagstrafik_till_europa_slutrapport_200427.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/75607/Ineko.Product.RelatedFiles/2020_107_nattagstrafik_till_europa_slutrapport_200427.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/marknadsovervakning/transportmarknaden-i-siffror-2018.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/marknadsovervakning/transportmarknaden-i-siffror-2018.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/rapporter/marknadsovervakning/transportmarknaden-i-siffror-2019/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/rapporter/marknadsovervakning/transportmarknaden-i-siffror-2019/
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https://www.arlandaexpress.se/om-oss/om-atrain
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