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Sammanfattning 
Sveriges järnvägssystem har på flertalet sträckor omfattande kapacitetsbrist. 
Samtidigt förväntas efterfrågan på järnvägstransporter att öka och enligt 
Trafikverket behövs kapacitetshöjande åtgärder för att systemet ska klara av 
en trafikökning. Dessutom måste åtgärder göras för att komma tillrätta med de 
kvalitetsbrister som de svenska järnvägstransporterna i dagsläget har. En av 
Sveriges absolut viktigaste järnvägslinjer är Södra stambanan som går mellan 
Stockholm och Malmö. På Södra stambanan går stora mängder gods- och 
persontrafik och banan är av stor vikt för Sveriges transportsystem. Den 
trafikeras av blandtrafik, det vill säga trafik av olika typer som har olika ban-
tekniska krav, går i olika hastighet, har olika fordonsegenskaper och som gör 
uppehåll på olika ställen. Blandtrafik är ett ineffektivt trafikeringssätt som i 
kombination med hög belastning på en bana orsakar ett ineffektivt utnyttjade 
av tidtabellen som i sin tur ger ett störningskänsligt system med risk för dålig 
punktlighet på transporterna. 
  
Fler kilometer spår skulle öka kapaciteten i det svenska järnvägsnätet och på 
så vis lindra den rådande kapacitetsbristen. Trafikverket menar dock att även 
själva användningen av befintligt system också är av stor vikt och därför borde 
effektiviseras. I det här examensarbetet presenteras därför ett förslag på åtgärd 
som infattar både att en ny järnvägsförbindelse byggs, och ett förslag på 
trafikering som innebär en separering av olika typer av trafik och därigenom 
ger ett effektivare kapacitetsutnyttjande. Syftet med denna kapacitetshöjande 
åtgärd är att avlasta den hårt belastade Södra stambanan med förhoppningen 
om en mindre driftstörningskänslig järnvägsförbindelse. Arbetet är en 
fallstudie baserad på en litteraturstudie, kapacitetsberäkningar samt 
Trafikverkets egen planeringsstrategi åtgärdsvalsstudien. Föreslagen åtgärd 
är inte en färdig lösning, utan mer ett förslag som författarna hoppas att 
Trafikverket kommer utreda närmare i den åtgärdsvalsstudie som de fått i 
uppdrag av regeringen att ta fram för Jönköping-Malmö. Åtgärdsvalsstudien 
för Jönköping-Malmö tas fram med anledning av de planer som finns på att 
bygga en höghastighetsjärnvägslinje mellan dessa orter, som ska knyta 
samman Sverige med Europa. 
 
 
Nyckelord: järnväg, godstransport, kapacitet, kapacitetsutnyttjande, Södra 
stambanan, godsspår, höghastighetsjärnväg, Europabanan, intermodala 
transporter 
  

  



Abstract 
The Swedish railway transportation system possess substantial lack of 
capacity on most routs. At the same time the demand for rail transport are 
expected to grow and The Swedish Transport Administration (Trafikverket) 
believes that measures to increase the capacity are substance for the system to 
cope with the increased traffic. In addition, measures needs to be done for the 
Swedish rail transport system to overcome the quality problems which lies 
within the system today. One of the most important railway routs in Sweden is 
Södra stambanan which extends between Stockholm and Malmö. Upon Södra 
stambanan large amount of freight and passengers are transported and this 
railway link is of great importance for the Swedish transportation system. It’s 
busy of mixed traffic, which is different types of traffic that has different kind 
of requirements on the track, travel at different speed, got different vehicle 
characteristics and make stops at different places. Mixed traffic is an in-
efficient way to operate which combined with high stress on a line causes an 
inefficient utilization of the schedule. Furthermore, this combination of mixed 
traffic and high stress levels on the line result in increased risk for transports 
with poor punctuality. 
 
More kilometers of track would increase the capacity of the Swedish railway 
network and accordingly alleviate the current lack of capacity. Even though 
The Swedish Transport Administration argue that the use of the existing 
system also is of great importance and should therefore be streamlined. 
Consequently, a measure for action is presented in this thesis, which includes 
both that a new railway link is being built and that different types of traffic is 
being separated and thereby providing an efficient capacity utilization. The 
purpose with this capacity enhancing measure is to alleviate the crowded 
Södra stambanan, with the hope of a less operational sensitive rail link. The 
thesis is a case study based on a literature study, capacity calculations and The 
Swedish Transport Administrations own strategy for planning the Swedish 
transportation network – The Analysis of Measures (åtgärdsvalsstudien). This 
measure for action is not a complete or final solution, but more like a sugg-
estion from the authors of this thesis. The authors hope that The Swedish 
Transport Administrations will take this measure under consideration when 
they investigate the region between Jönköping and Malmö for the Analysis of 
Measures they have been instructed by the Government to produce. The 
Analysis of Measures for Jönköping-Malmö are developed in response to the 
building plans per a high speed rail line between these cities which are to 
connect Sweden with Europe. 
 

Keywords: railway, freight transport, capacity, capacity utilization, Södra 
stambanan, freight track, high speed rail, Europabanan, intermodal transport  

  



Förord 
 
Det här examensarbetet är ett sista momentet i vår utbildning till högskole-
ingenjörer i byggteknik med inriktning på järnväg, vid Lunds Tekniska 
Högskola, Campus Helsingborg. Dess syfte är inte att ifrågasätta andras 
tidigare arbete, och det utgör inte en färdig lösning på de problem som tas upp 
i arbetet. Idén till arbetet är från början Peter Anderssons, konsult på konsult-
företaget Tyréns. Författarnas mål har varit att försöka ta reda på om idén kan 
tänkas vara ändamålsenlig, genom att försöka bilda oss en uppfattning av vad 
den skulle kunna göra för Sveriges transportsystem. 
 
Att avgränsa oss är något vi fått kämpa med då båda författarna egentligen 
velat lösa världssvälten med sitt examensarbete. Skämt åsido, men något vi 
fått erfara genom att skriva detta arbete är att det verkligen är en konst i sig att 
avgränsa sig inom så komplexa ämnen som Sveriges transportsystem.  
 
På tjänsten Google Drive har vi haft en onlinemapp som båda författarna haft 
tillgång till där vi kontinuerligt laddat upp allt material som vi använt till 
arbetet. All text har producerats i onlinedokument som författarna kunnat 
skriva i samtidigt, på vars en dator. Båda författarna har ständigt varit upp-
daterade om vad den andra har gjort genom att läsa i onlinedokumenten samt 
tack vare de möten vi haft mer eller mindre varje morgon för att planera för 
dagen, och de kommande veckorna fram till deadline. Struktur och ständig 
dialog har haft stort fokus och arbetet har fördelats precis lika mellan oss. Att 
båda haft koll på allt som gjort har varit viktigt främst på grund av att allt som 
det här arbetet tar upp faktiskt hänger ihop på ett eller annat vis. 
 
Vi har lärt oss enormt mycket under de veckor vi tillbringat på Tyréns kontor i 
Helsingborg, Kristianstad och Malmö. Både om oss själva, av varandra, om 
varandra och hur vi arbetar ihop och kompletterar varandra. Förutom en hel 
del om järnväg har vi dessutom lärt oss när Bulle-i-bulle dagen är, och att det 
finns en speciell Polkagrisens-dag. Det har varit ett stort nöje att skriva detta 
examensarbete och vi är innerligt tacksamma för den hjälp vi fått av Tyréns, 
där vi vill skänka ett särskilt tack till vår handledare Peter Andersson som 
hjälpt oss och stått ut med alla våra frågor. Även särskilt tack till Peter 
Hellström, Sven Linde och alla andra vi haft nöjet att träffa på de olika 
Tyréns-kontoren. 
 
 

LTH, Campus Helsingborg 4 juni 2014 
 

My Andersson & Beatrice Granström 
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1 Inledning  

Det här examensarbetet kommer inledas med en beskrivning av Sveriges 
transportsystem som mest är inriktad på järnväg, men också översiktligt sett. 
Bland annat tas de viktigaste gods- och persontrafikflödena i Sverige upp. En 
av de viktigaste järnvägssträckorna i Sverige är Södra stambanan som kommer 
att tas upp specifikt då den är av störst relevans i just det här arbetet. Läsaren 
kommer att få en förklaring till den kapacitetsbegränsning som tidtabeller med 
järnvägstrafik i olika hastighet, så kallad blandtrafik, innebär och sedan en 
trafikslagsövergripande beskrivning av vilka behov som finns inom person- 
respektive godstrafiken. Även vilka planer på utveckling som finns i Sverige i 
dagsläget beskrivs översiktligt.  
 
Själva kärnan i arbetet presenteras näst, vilket är ett förslag på åtgärd för 
stråket Jönköping - Malmö. Mot slutet av arbetet presenteras kapacitets-
beräkningar för Södra stambanan i dagsläget samt för år 2030, med och utan 
den föreslagna åtgärden. Allra sist återfinns en aningen mer detaljerad 
beskrivning av föreslagen åtgärd i form av en kostnadsuppskattning, tänkbar 
trafikering och förslag på tidtabell. Kursivering av begrepp i arbetet innebär 
att en förklaring återfinns i begreppsförklaringen förlagd till bilaga A. 
 

1.1 Bakgrund 
I Trafikverkets publikation Transportsystemets behov av kapacitetsåtgärder – 
förslag på lösningar till 2025 och utblick mot år 2050. Sammanfattning 
huvudrapport (från 2012) konstateras att Sverige med hittills beslutade åt-
gärder inte kommer att nå varken EU:s eller Sveriges miljömål till år 2030 
respektive 2050. Görs inga ytterligare åtgärder än de hittills beslutade åt-
gärderna så förväntas utsläppen ligga runt dagens nivå till år 2030, och sedan 
successivt öka till år 2050. Tekniska lösningar är inte tillräckligt för att nå 
målen och enligt ovan nämnda rapport så krävs det att samhället och dess 
transportsystem planers på ett annorlunda sätt än så det görs i dagsläget. Väg-
trafiken måste minskas, förslagsvis genom ökad andel sjö- och spårbundna 
transporter (ss. 14-15). 
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Den rådande kapacitetsbristen i det svenska järnvägssystemet gäller inte minst 
för Södra stambanan som sträcker sig mellan Katrineholm/Järna (Stockholm) 
och Malmö (Trafikverket 2014c, ss. 20-21). Södra stambanan är en av 
Sveriges viktigaste järnvägslinjer och åtgärder för att minska banans 
kapacitetsproblem behövs för att göra den mindre driftstörningskänslig och för 
att förkorta restiderna för den långväga trafiken (Stambanan.com 2011).  
 
Mer trafik behöver rymmas i järnvägsnätet och bland annat finns det förslag 
på att nya stambanor för trafik i höga hastigheter ska byggas mellan 
Stockholm/Göteborg och Malmö till vilka den snabba tågtrafiken kan flyttas 
över (Trafikverket 2014c). Det har länge funnits tankar på detta höghastighets-
järnvägsnät i Sverige, och nu finns faktiskt inplanerade byggstarter för de 
första deletapperna på delsträckan Göteborg och Stockholm (Närings-
departementet 2014c, ss. 8, 10). Den andra delen av det tänkta höghastighets-
järnvägsnätet är Jönköping-Malmö som ska sammanbinda Skandinavien med 
kontinenten. Regeringsbeslut om att stråket Jönköping-Malmö ska utredas 
kom i februari 2014, efter att Trafikverket tagit fram snabbutredningen 
Fördjupat underlag avseende nya stambanor mellan Stockholm - 
Göteborg/Malmö (2014). 
 

1.2 Problemformulering 
För få ett mer hållbart samhälle i Sverige med ett effektivare transportsystem 
så behövs ett bättre fungerande transportsystem där miljöeffektiva transporter 
är prioriterade. En viktig del i arbetet mot att nå klimatmålen är en övergång 
från bil till kollektivtrafik, där järnvägen har stor betydelse. Ökad kapacitet i 
järnvägsnätet är därför ett måste, både med tanke på överflyttning från väg till 
järnväg men även för att få bukt med dagens störningskänslighet som bland 
annat orsakar förseningar och inställda tåg.  
 
Hur det framtida järnvägsnätet ska se ut finns det dock delade meningar om. 
En del förespråkar höghastighetsjärnväg mellan våra tre största städer med 
motiveringen att Sverige behöver knyta samman dessa storstadsregioner, och 
vidare även knyta samman Sverige med kontinenten. Höghastighetsjärnväg 
anses dock kostsamt, vara en dåligt känd teknik i Sverige och det väntas ta ett 
antal år innan systemet kan står klart. 
 
Att flytta över den snabba persontrafiken ifrån de konventionella banorna till 
ett höghastighetsjärnvägsnät skulle avlasta de konventionella banorna genom 
att frigöra kapacitet. Ett effektivare kapacitetsutnyttjande kan också erhållas 
tack vare bättre tidtabeller om snabb- och långsammare trafik separeras till 
olika banor. 
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Vad som dock vore intressant är om en separering där den långsamma trafiken 
istället flyttas bort till ett vanligt, konventionellt spår kan resultera i samma 
avlastning och effektiviserade kapacitetsutnyttjande. Kanske att denna 
separering dessutom skulle kunna bli både billigare och kunna tas i drift 
tidigare än ett höghastighetsjärnvägsnät.  
 

1.3 Målsättning och syfte  
Målet med detta examensarbete är att presentera ett förslag på åtgärd som 
berör sträckan Jönköping-Malmö, vilken författarna anser bör utredas i den 
kommande åtgärdsvalsstudie för Jönköping-Malmö som Trafikverket fått i 
uppdrag av regeringen att ta fram. Föreslagen åtgärds syfte är att visa på ett 
alternativ för trafikslagsseparering som kan ge ett bättre kapacitetsutnyttjande 
och ökad kapacitet i Sveriges järnvägsnät i stort, men främst på en av Sveriges 
mest belastade järnvägslinjer - Södra stambanan. 
 

1.4 Avgränsningar och fokus 
Detta examensarbete vänder sig främst till en målgrupp med ett visst 
kunnande inom nyttjande och planering av samhällens transportsystem, men 
är tänkt att vara förståeligt även för andra intresserade. Allmänhet som upplevt 
konsekvenser av de kapacitetsproblem som Sveriges transportsystem besitter 
kan ha intresse i ämnet, och författarna ser gärna ökad opinion inom de frågor 
som tas upp. Omfattningen av arbetet är till stor del bestämt av de tidsresurser 
som ges av ett examensarbete.  
 
Då det förslag på åtgärd som presenteras i det här arbetet främst kommer 
påverka långsam trafik, och i störst utsträckning godstrafik, kommer arbetet 
att ha mest fokus på just gods och godstransporter. Långsam trafik innebär inte 
alltid godstransporter liksom snabb trafik inte behöver betyda höghastighets-
järnväg. I det här arbetet ligger fokus på hastighetsskillnader mellan olika 
typer av trafik.  
 
De geografiska avgränsningarna är inom Sverige och fokus ligger på södra 
Sverige, främst söder om Jönköping. Att fokus främst är Jönköping och 
söderut är med anledning av det uppdrag som Trafikverket fått om att ta fram 
en åtgärdsvalsstudie för Jönköping-Malmö. Mycket fokus ligger även på 
Södra stambanan vars kapacitetsproblem är omfattande, och vilka förväntas 
bli värre.  
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Det har förutsatts att föreslagen järnvägsförbindelse kan fungera ihop med 
befintlig infrastruktur och exempelvis har författarna förutsatt att de planerade 
utbyggnaderna mellan Lund och Malmö samt mellan Torsvik och Södra 
stambanan står färdiga innan denna nya sträcka tas i drift. Möjlighet för en ny 
järnvägsanslutning i norra Skåne har även förutsatts fungera. 
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2 Metod 

Vid framtagande av detta examensarbete görs en fallstudie, där ett specifikt 
transportstråk främst studeras. Arbetet är grundat på en litteraturstudie, 
kapacitetsberäkningar enligt Trafikverkets Modell för beräkning av linje-
kapacitet (2012a) samt Trafikverkets relativt nya planeringsstrategi åtgärds-
valsstudien (Trafikverket 2012e). Grundidén till arbetet är en idé av Peter 
Andersson, konsult på konsultföretaget Tyréns. Angiven metod valdes efter-
som arbetet handlar om ett invecklat problem med en mängd parametrar, och 
då arbetet till största del syftar till att beskriva ett problem. 
 
En åtgärdsvalsstudie är enligt Trafikverket ”[...] ett förberedande arbete inför 
val av åtgärder [...]” (s. 8) och består av fyra faser. Den första fasen handlar 
om att initiera och besluta om att en åtgärdsvalsstudie ska genomföras, och 
följs av en andra fas där analys och diskussion ska skapa förståelse för själva 
situationen. Baserat på den tredje fasen är det i den fjärde fasen möjligt att 
presentera den inriktning man valt och de åtgärder man rekommenderar. För 
att komma fram till vilka åtgärder som är mest lämpliga är den så kallade 
alternativgenereringen i den tredje fasen viktig. Olika alternativ (åtgärds-
förslag) genereras alltså i den tredje fasen, sedan bedöms de olika alternativen 
och slutligen gallras mindre lämpliga alternativ ut. Alternativen delas in i fyra 
olika steg av åtgärder, enligt den så kallade Fyrstegsprincipen (Trafikverket 
2012e, ss. 8-9, 20). Mer om Fyrstegsprincipen går att läsa i kapitel 6. 
 
I litteraturstudien studeras Sveriges transportsystem både övergripande och 
med fokus på järnväg, och utefter den så formas ett förslag på åtgärd för 
stråket Jönköping-Malmö. De specifikationer som presenteras för den 
föreslagna åtgärden, så som exempelvis trafikeringsförslaget, bygger dels på 
resultat av litteraturstudien, och dels på insamlad kunskap ifrån konsulter på 
Tyréns samt ifrån vår studietid vid LTH. Studerad litteratur har i största 
möjliga mån varit den mest aktuella inom berörda områden. Exempelvis har 
nya beslut från regeringen som publicerats under arbetets gång tagits i akt, 
liksom uppdateringar av publikationer gjorda av Trafikverket.  
 
Beräkningsgång för kapacitetsberäkningarna finns i bilaga B. Kostnads-
uppskattningen som presenteras under rubrik 8.3.2 och i bilaga C är en 
uppskattning gjord av erfarna konsulter anställda på konsultföretaget Tyréns. 
Även den så kallade gångtidskörningen som genererat tidtabellerna som går 
att hitta i bilagorna, samt underlag till figur 8.11, är gjord av konsulter på 
Tyréns i simuleringsprogrammet OpenTrack. 
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Södra stambanan ingår i det strategiska godstransportnätet i Sverige 
(Trafikverket 2012b, s. 29) samt i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), 
vars syfte är att knyta ihop Europa (Europeiska kommissionen 2014). Banan 
är en av Sveriges allra äldsta järnvägar och är märkt som ett riksintresse. 
Banan är dubbelspårig, elektrifierad och har fjärrblockering. På 90-talet upp-
rustades banan för att snabbtåg skulle ingå i trafikeringen och hastigheten 
ökades från 130 km/h till 200 km/h (Trafikverket 2012b, s. 29).  
 

4.1 Kapacitetsproblematik på Södra stambanan 
Internationellt sett är det inte ovanligt att mer än 100 tåg per dygn trafikerar de 
5-10 milen allra närmast de stora städerna. På Södra stambanan går det där-
emot mer än 100 tåg per dygn på alla delar av banan. Där Södra stambanan är 
som högst belastad är vid Stockholm och där rullar 672 tåg per dygn (vilket 
motsvarar ett tåg varannan minut). Näst högst belastad är banan vid Malmö 
med 480 tåg per dygn (ett tåg var tredje minut), och på tredje plats kommer 
sträckan Lund-Eslöv med 265 tåg per dygn (ett tåg var femte minut). Dessa 
stora mängder av tåg som passerar per minut visar hur högt belastad Södra 
stambanan är (Trafikverket 2014c, ss. 20-21). 
 
Enligt Trafikverket är Södra stambanan inte många år ifrån att nå sitt 
kapacitetstak. På sträckan Lund-Hässleholm råder det allvarliga kapacitets-
begränsningar och från Hässleholm och norrut, även vidare efter Nässjö, anses 
det vara ganska stora begränsningar (Trafikverket 2014f, s. 8). Någonting 
måste göras för att utöka kapaciteten så att systemet blir mindre driftstörnings-
känsligt, kan rymma fler tåg samt för att förkorta restiderna för långväga 
trafik. Utökat underhåll och utbyggnad av befintligt system är två möjliga 
lösningar (Stambanan.com 2011). 
 
I Trafikverkets (Banverkets) handbok BVH 706 Beräkningshandledning 
(2009, ss. 212-213) finns en indelning av hur störningskänsligt ett system 
anses vara beroende på dess konsumerade kapacitet: 
 
“Konsumerad kapacitet per dygn: 
Under 60 %  Ledig kapacitet finns under delar av dygnet. 
 

61 – 80 % Ett störningskänsligt system och problem att utföra 
banunderhåll. 
 

81 – 100 % Ingen ledig kapacitet, hög störningskänslighet och stora 
problem att utföra banunderhåll.”  
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Trafiken på Södra stambanan är av olika typer av trafik som bland annat kör 
med olika hastighet och olika uppehållsmönster. Dessa olikheter ställer till det 
i tidtabellerna och ger ett ineffektivt kapacitetsutnyttjande. Mer om detta sätt 
att trafikera banor med så kallad blandtrafik går att läsa under rubrik 5.1. 
 
År 2013 gjorde Riksrevisionen en granskning av tågförseningar i Sverige 
vilket resulterade i publikationen Tågförseningar – orsaker, ansvar och 
åtgärder. Bland annat menar Riksrevisionen i denna publikation att det i 
dagsläget avsätts för lite tid till banunderhåll, speciellt på bansträckor vid 
tätbefolkade områden där det är höga krav på kontinuerlig drift. Detta sam-
tidigt som trafikbelastningen har ökat i områden som dessa de senaste åren, 
vilket lett till större förslitning i anläggningen och därmed ett ökat behov av 
underhåll. Förebyggande underhåll är fördelaktigt då det kan utföras i luckor i 
tidtabellen alternativt under planerade driftstopp. Däremot riskerar ett eftersatt 
underhåll på högtrafikerade banor att orsaka akuta underhållsbehov, och det i 
sin tur medför en reducerad punktlighet (Riksrevisionen 2013, ss. 61-63).  
 

4.2 Södra stambanans framtid 
I Trafikverkets Prognos för godstransporter 2030 – Trafikverkets basprognos 
2014 anges en förväntad ökning av efterfrågan på godstransporter på hela 50 
procent till år 2030. Efterfrågan på godstransporter på järnväg i sig förväntas 
att öka med 45 procent om transporterna av malm räknas in. Utan att räkna in 
malmtransporterna så landar efterfrågeökningen på järnvägen på 19 procent 
(2014, s. 19).  
 
Ökningen av transporter väntas bli som störst på de banor som redan idag har 
en hög belastning så som Södra stambanan, Västra stambanan och banorna 
mot Norrland (Nelldal & Wajsman 2012, s. 8). Persontrafiken kommer öka 
och enligt Trafikverket förväntas persontransportarbetet med spårtrafik öka 
med hela 80 % fram till år 2050 (Trafikverket 2012d, s.11).  
 

4.2.1 Ökad topphastighet 
Det finns funderingar kring huruvida Södra stambanan skulle gynnas av en 
ökning av topphastigheten från 200 km/h till 250 km/h, och frågan har bland 
annat tagits upp i en publikation av Hans Sipilä och Jennifer Warg från KTH 
Järnvägsgruppen där effekterna av en trafik- och hastighetsökning på Södra 
stambanan beskrivs. I denna publikation framgår bland annat att en ökning av 
hastigheten skulle ge längre tidtabellstider för godstågen, där de längre tid-
tabellstiderna beror på de ökade hastighetsskillnaderna mellan snabbtågen och 
godstågen. Större hastighetsskillnader leder till att det behövs fler möjligheter 
att köra om godstågen än om hastighetsskillnaderna varit mindre (2012, ss. 81-
82).  
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Om dagens kapacitet ska kunna bibehållas även om topphastigheten höjs så 
måste det byggas fler förbigångsspår och vissa sträckor kan behöva byggas ut 
till flerspår. Detta för att behovet av att kunna köra om långsammare tåg ökar 
med större hastighetsskillnader (Nelldal, Lindfeldt, A. & Lindfeldt, O. 2009, s. 
34). 
 

4.2.2 Punktlighetsmål och högre banavgifter 
Enligt Riksrevisionens publikation Tågförseningar – orsaker, ansvar och 
åtgärder från 2013 så visar en granskning de gjort att ordinarie verksamhet av 
underhåll av järnvägssystemet inte är systematisk och långsiktig i tillräcklig 
utsträckning för att Trafikverkets intentioner om ökad punktlighet ska lyckas 
(s. 62).  
 
Trafikverkets mål är att till år 2020 ha ökat punktligheten till 95 procent på 
hela det svenska järnvägsnätet. Som tidigare nämnts så låg punktligheten år 
2013 på 80.0 procent för godståg och på 91.2 procent för persontåg på det 
svenska järnvägsnätet. Södra stambanans punktlighet var betydligt lägre än så 
(se 4.1 Kapacitetsproblematik på Södra stambanan). För att nå punktlighets-
målet kommer det alltså krävas åtgärder och upprustningar (Trafikverket 
2014h). Till 2014 kommer dessutom inställda tåg att ingå i statistiken 
(Trafikverket 2014o). 
 
Enligt Riksrevisionens publikation om tågförseningar saknas långsiktiga 
strategier hos Trafikverket för hur kapacitetstilldelningen skall se ut för att 
möta samhällets behov. Detta skapar osäkerhet hos tågtrafiksoperatörerna, 
samt att befintlig bankapacitet inte utnyttjas på det effektivaste sättet. Det 
behövs ett tillvägagångssätt för att, ur samhällsekonomisk synpunkt, få fram 
den effektivaste fördelningen av kapaciteten i befintligt system. Följd-
förseningar på grund av driftstörningar skulle sedan kunna minskas med ett 
effektivare utnyttjande av befintlig kapacitet (Riksrevisionen 2013, s. 12).  
 
Riksrevisionen menar dessutom att järnvägstransporterna i Sverige är under-
prissatta och som följd av detta så har trafikmängden på banorna i Sverige, 
bland dem Södra stambanan, blivit större än vad som är samhällsekonomiskt 
lämpligt. Om priset varit mer lämpligt satt skulle troligen kapacitets-
utnyttjandet på banorna varit lägre och på så vis erbjudit bättre förutsättningar 
för mer punktliga transporter. Högre banavgifter kan täcka upp för de kost-
nader som slitage på banorna orsakar, och dessa avgifter kommer successivt 
att införs av Trafikverket de närmaste åren (Riksrevisionen 2013, s. 12). 
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4.2.3 Beslutade åtgärder för Södra stambanan 
I april 2014 fastställde Näringsdepartementet den nationella transportplanen 
för år 2014 till 2025. Till denna plan finns bland annat Bilaga 3 Namngivna 
åtgärder, och i den finns alla namngivna åtgärder och investeringar över 50 
miljoner kronor som är beslutade. För Södra stambanan finns åtgärder 
planerade som endast berör delar av banan, men också åtgärder som kan 
påverka hela banan och på sätt och vis även hela det svenska järnvägsnätet. En 
av åtgärderna är en utbyggnad mellan Flackarp (Lund) och Arlöv (Malmö) där 
det ska bli fyra spår (Näringsdepartementet 2014c). Sträckan är 8 kilometer 
lång och ska byggas ut för en kostnad av 3,8 miljarder kronor (Trafikverket 
2014b). Åtgärden får ha byggstart mellan år 2014 och 2016 (Närings-
departementet 2014c).  
 
Nästa åtgärdssteg är utbyggnad till fyrspår hela vägen in till Lund, mellan 
Högevall och Flackarp, som i nuläget ska förberedas för byggstart 2017-2019. 
På sträckan Järna-Linköping ska det till 2017-2019 förberedas för byggstart av 
nytt dubbelspår (Ostlänken). En ny kombiterminal ska i Händelö, Norrköping, 
förberedas för byggstart 2017-2019 (Näringsdepartementet 2014c). En på-
gående åtgärd som berör fler banor än Södra stambanan är Pågatåg nordost 
som innebär nybyggnation av 16 stationer som ska leda till förbättrade res-
möjligheter i norra Skåne och södra Småland (Näringsdepartementet 2014e).  
 
I ERTMS korridor B (Stockholm-Neapel), som omfattar nästan hela Södra 
stambana, är det tänkt att signalsystemet ERTMS ska införas innan år 2020. 
Signalsystemet ERTMS är en gemensam Europastandard för signalsystem på 
järnväg som bidrar till bättre kapacitetsutnyttjande av järnvägen (Närings-
departementet 2014a). Ut över dessa planerade åtgärder tänker Trafikverket att 
järnvägskapaciteten på sträckan Hässleholm/Helsingborg-Lund-Malmö ska 
utnyttjas bättre (Trafikverket 2012d, s. 41). 
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5 Kapacitet i järnvägsnät - problem och åtgärder 

Angiven kapacitet för ett järnvägsnät eller en järnvägslinje är ett mått på dess 
förmåga att transportera gods respektive resenärer, och det finns en mängd 
olika faktorer som påverkar kapaciteten. Det går inte alltid att bygga bort ett 
kapacitetsproblem genom att endast bygga fler kilometer spår, utan många 
gånger måste även själva trafikeringssättet förändras. Effektiviserad tidtabell, 
förändrad trafiksammansättning eller ändrad beläggningsgrad kan vara lös-
ningar på kapacitetsproblem. Ett annat viktigt element för att få god kapacitet 
är punktlighet. Håller tågen tiderna utan några störmoment så ökar banans 
tillgängliga kapacitet (Nelldal, Lindfeldt, A. & Lindfeldt, O. 2009, ss. 4-6, 60). 
 
Vilken typ av signalsystem och trafikledning som används spelar även roll för 
kapaciteten på en bana, liksom fordonsegenskaperna för fordon på en viss 
bana. Vad som kan anses ännu viktigare ur kapacitetssynpunkt är på vilket sätt 
en bana utnyttjas med hänsyn till dess utformning (Nelldal, Lindfeldt, A. & 
Lindfeldt, O. 2009, ss. 4-6). Banor i Sverige trafikeras generellt av så kallad 
blandtrafik (Trafikverket 2014c, s. 20), vilket har både för- och nackdelar. 
 

5.1 Blandtrafik - olika fordonstyper på samma spår 
Blandtrafik innebär att olika typer av järnvägstrafik med olika medelhastig-
heter och fordonsegenskaper trafikerar samma bana. Detta trafikeringssätt 
medför ett begränsat kapacitetsutnyttjande jämfört med om all trafik på ett 
spår varit av samma typ, gått i samma hastighet samt haft uppehåll på samma 
ställen med samma avstånd ifrån varandra (Nelldal, Lindfeldt, A. & Lindfeldt, 
O. 2009, ss. 4-6, 65).  
 
Nackdelarna med blandtrafik visar sig bland annat vid beräkning av konsum-
erad kapacitet. Liknande beräkningar finns kapitel 7, och i dessa syns ett 
tillägg (Thom) som kommer sig av att trafiken är blandad. Bo-Lennart Nelldals 
(KTH Järnvägsgruppen) menar att ”Tidtabellen är viktigare än infrastrukturen 
för kapaciteten vid blandad trafik” (2011, s. 30). Detta konstaterande gäller 
både för kapaciteten och punktligheten.  
 
Bo-Lennart Nelldal menar också att större hastighetsskillnader mellan olika 
tåg leder till större förseningar (2011, s. 30), vilket har att göra med att ett 
snabbare tåg lättare kan köra ikapp ett långsammare tåg. Det är därför viktigt 
att planera tidtabeller så att tåg som påverkar varandra, det vill säga kör i 
närheten av varandra, har så liten skillnad i medelhastighet som möjligt. Om 
tidtabellerna inte konstrueras med detta i åtanke så blir risken för förseningar 
större och då kommer punktligheten att bli lidande.  
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Förutom sämre kapacitetsutnyttjandet medför blandtrafik också att banorna 
måste byggas med vissa kompromisser för att passa alla de olika typerna av 
trafik. Särskild hänsyn måste bland annat tas till en rad ban- och fordons-
tekniska egenskaper så som exempelvis rälsförhöjningsbrist/-överskott och 
stax i förhållande till lutning.  
 

5.1.1 Bantekniska egenskaper - rälsförhöjning 
Det finns bara en rälsförhöjning som är optimal för en viss typ av tåg. Om det 
går blandad trafik på en bana så kommer fordon att köra i kurvor med en 
anordnad rälsförhöjning som inte är bästa tänkbara för just dessa fordon. När 
den anordnade rälsförhöjningen inte är optimal kallas det för att tåget kör 
genom kurvan med en rälsförhöjningsbrist, alternativt ett rälsförhöjnings-
överskott. Den tillåtna bristen, eller överskottet, är begränsad för olika tåg-
typer då rälsförhöjningen påverkar sidoaccelerationen (Trafikverket 2013b).  
 
Olika tågtyper har olika tillåtna värden för sidoaccelerationen och därför kan 
vissa tåg framföras fortare än andra i samma kurva. I regel är det godståg som 
får ett rälsförhöjningsöverskott och snabbare tåg som får rälsförhöjningsbrist 
då de med sin höga hastighet generellt hade behövt mer anordnad räls-
förhöjning för att få bättre gång genom kurvor (Trafikverket 2013b).  
 

5.1.2 Bantekniska egenskaper -stigningar och stax 
Med blandad trafik behöver banor projekteras för att klara av även tunga axel-
laster vilket är önskvärt för godståg. Utvecklingen gällande axellaster för 
godståg går i riktning mot tyngre och tyngre laster. Däremot har persontågens 
maximala axellast i stort sett landat på 20 ton. Med högre axellaster förväntas 
rälerna bli tyngre för att klara den nya lasten (Corshammar 2008, ss. 38-40). 
Den största tillåtna axellasten kan dock bli begränsad av banans lutning, då 
beroende på att lokens dragkraft är begränsad (Nelldal, Lindfeldt, A. & 
Lindfeldt, O. 2009, s. 46). Lutningen på en godsbanan bör inte överstiga 10 
promille medan en persontrafikbana kan ha lutningar upp till 25 promille 
(Corshammar 2008, ss. 132-133).  
 

5.2 Möjliga åtgärder till förbättrat kapacitetsutnyttjande 
Den tekniska utvecklingen på järnvägen har höjt utbudskvalitén. Kapaciteten 
höjs genom att godsfordonen kan konstrueras så de blir längre, får större last-
profil och klarar av tyngre axellaster (Nelldal, Lindfeldtn A. & Lindfeldt, O. 
2009, s. 46). För persontågen kan ökad kapacitet uppnås genom att fordonen 
exempelvis görs extra breda eller med två våningar (Andersson & Berg 2007b, 
s. 17.7). 
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Att bygga förbigångsspår skulle kunna vara en tänkbar lösning vid kapacitets-
problem på sträckor med stora hastighetsskillnader mellan fordonen. Tyvärr 
ger förbigångsspår generellt inte den önskvärda kapacitetsökningen, utan 
fungerar mer som extra flexibilitet (Nelldal 2011, s.30). 
 
Det kapacitetsslukande sättet att trafikera banor med blandtrafik skulle kunna 
åtgärdas med en separering av olika typer av trafik genom att ha mer eller 
mindre renodlade banor för långsammare trafik, och andra för snabbare trafik. 
Som tidigare nämnts så går det inte att enbart bygga bort kapacitetsproblem. 
Detta konstaterande har bland annat gjorts i Trafikverkets rapport Transport-
systemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar till år 
2025 och utblick mot år 2050. Sammanfattning huvudrapport och där menar 
Trafikverket att en separering skulle göra järnvägsnätet mer robust samt ge en 
högre punktlighet (2012d, s. 25).  
 
En separering av snabb- och långsammare trafik ger ett effektivare kapacitets-
utnyttjande än vid blandtrafik och kan därför frigöra kapacitet och därmed 
också möjliggöra mer effektivt utnyttjade tidtabeller (Nelldal, Lindfeldt, A. & 
Lindfeldt, O. 2009, ss. 4-6, 65). Förutom de bantekniska skälen som finns för 
separering av olika typer av trafik så är det absolut viktigaste skälet just det 
här att uppnå ett mer effektivt kapacitetsutnyttjande.  
 
En helt annan men också nämnvärd anledning till att järnvägstrafik av olika 
slag bör separeras är något som Christos Pyrgidis och Evangelos Christo-
giannis kommit fram till i sin internationella studie The problems of the 
presence of passenger and freight trains in the same track and their impact on 
the profitability of the railway companies som de gjort för WCRR2011 (World 
Congress on Railway Research 2011). I studien har de kommit fram till att 
banor som är dedikerade till ett visst trafikslag är mer lönsamma än banor med 
blandad trafik. Banor med blandad trafik tillgodoser behovet för person-
transport före godstransport, vilket leder till att godstransporterna drabbas av 
majoriteten av alla förseningar på banan. Rena godsbanor är ofta mer lön-
samma än vad banor för persontrafik är, och i rapporten framgår det också att 
marknaden för godstransporter har andra behov än vad marknaden för person-
transporter har, vilket verkar driva på en separering av transportslagen (2011).  
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6 Utvecklingen inom Sveriges järnvägssystem 

Enligt prognoser kommer trafiken i Sverige att öka och för att hantera denna 
ökade efterfrågan av kapacitet måste Sverige säkerställa ett transportsystem 
som är både robust och hållbart i ett långsiktigt perspektiv. På uppdrag av 
regeringen har Trafikverket utrett Sveriges behov av ökad kapacitet i järnvägs-
systemet inom de närmsta åren. Även en analys av hur transportbehovet lär 
utvecklas fram till 2050 har gjorts. Vad Trafikverket fokuserat på är bland 
annat att åtgärder som görs bör ge ökad kapacitet, effektivare användning av 
transportsystemet, ett robustare transportsystem med effektiva övergångar 
mellan olika trafikslag samt i helhet ett hållbart transportsystem (Trafikverket 
2012d, ss. 8-11, 21-22). 
 
Trafikverket menar att utvecklingen av transportsystemet bör bygga på den så 
kallade fyrstegsprincipen. Genom att följa denna princip vill Trafikverket att 
åtgärder som ska göras först prövas stegvis i de fyra olika stegen; tänk om, 
optimera, bygg om och till sist att bygga nytt. Till exempel kan så kallade 
“trimningsåtgärder” ge stora effekter i förhållande till vad de kostar och därför 
ser Trafikverket dessa som fördelaktiga (Trafikverket 2012d, ss. 8-11, 21-22). 
 
I publikationen Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – 
förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot år 2050. Sammanfattning 
huvudrapport menar Trafikverket att själva användningen av transport-
systemet är av betydelse och att användandet kan effektiviseras. I samma 
publikation nämns bland annat att separering av olika typer av trafik i väg- 
respektive järnvägssystemet skulle ge goda effekter, samt att mer innovation 
och forskning om denna typ av åtgärder i transportsystem vore fördelaktigt 
(2012d, ss. 24-25).  
 
Idag trafikeras majoriteten av Sveriges järnvägslinjer av blandtrafik, alltså 
både snabba- och långsammare tåg på samma bana. I kapitel 5 förklaras varför 
det kan vara idé att ändra vårt sätt att trafikera Sveriges järnvägslinjer för att 
öka kapaciteten. Här i kapitel 6 beskrivs andra åtgärder som gods- respektive 
persontrafiken i Sverige skulle kunna gynnas av och vilka planer på åtgärder 
som i dagsläget finns. 
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6.1 Godstrafikens utveckling i Sverige  
För att klara den ökning av transporter som Trafikverket förutspår krävs ett 
välplanerat transportsystem med effektiva och pålitliga flöden. Förutom 
teknisk utveckling är det tvunget att Sverige skapar ett mer transportsnålt 
samhälle för att uppnå miljömålen. Det krävs nya sätt att planera samhällen 
och dess transportsystem. Efterfrågan och själva valet av transportmedel kan 
komma att behöva styras till mer miljövänliga och hållbara riktningar. Så bör 
dock inte ske utan att transportsystemet först anpassats till att klara av 
förändringen, annars finns det risk att tillgängligheten minskar (Trafikverket 
2012d, s. 14-34). 
 
En utveckling inom logistiken som kan ge effektivare godstransporter är bland 
annat ökning av andelen sjö- och järnvägstransporter. För att järnvägen ska ha 
möjlighet att ta hand om gods ifrån lastbilstrafiken, och resenärer ifrån flyg 
och biltrafik, krävs ökad kapacitet i järnvägsnätet och prioritering av logistiska 
knutpunkter (Trafikverket 2012d, s. 14-34). 
 
6.1.1 Intermodala transporter 
Intermodala transporter är en strategi för att transportera gods. Transport-
metoden innebär att olika trafikslag kombineras, vanligtvis vägtrafik och järn-
vägstrafik men även sjöfart och flyg. Syfte med denna transportmetod är att 
nyttja ett trafikslag till vad just det trafikslaget passar bäst till. Järnväg, flyg 
och sjöfart är exempelvis mest lämpade för långväga transporter, medan last-
bilstrafik kan vara effektivare på korta avstånd tack vare dess flexibilitet. 
Kombinerade transporter innebär att lastenheter, till exempel containrar, lastas 
om mellan minst två olika trafikslag, utan att själva lasten berörs (Woxenius 
1994, s. 4). Detta görs i så kallade intermodala godsterminaler där intermodala 
lastenheter kan lastas om och lagras tillfälligt (Europeiska kommissionen 
2006, s. 1).  
 
Godsterminalerna utgör viktiga noder i transportnätet och bör geografiskt 
placeras med noggrann eftertanke för att fungera bra och ge effektiva 
transportflöden. Det behövs även ett över lag välplanerat nät med god 
kapacitet och transportlänkar som gör terminalerna lättåtkomliga. Även själva 
överflyttningen av lastenheter mellan transportslagen bör fungera på ett 
effektivt sätt för att få god nytta av det intermodala transportsättet. Vad som 
kan sätta käppar i hjulen vid överflyttningen är om det finns olika standarder 
och dimensioner på lastenheten beroende på till exempel landstillhörighet 
(Europeiska kommissionen 2006, s. 2). 
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6.1.2 Intermodala transporter i Sverige 
För långväga godstransporter har Trafikverket en trafikslagsövergripande 
strategi som bland annat innebär att de vill satsa på vissa centrala noder i 
transportnätet som anses extra viktiga för att få hela systemet att funka. Ett 
transportsystem med dess förbindelser och noder kan beskrivas med 
ordspråket ”Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk”. Längs Sveriges 
viktigaste transportstråk finns ett flertal centrala noder av stor betydelse för 
godstransporterna. I närhet till dessa noder finns i regel hamnar, flygplatser 
och terminaler. Vilka kombiterminaler som räknas som centrala beror på hur 
marknaden ser ut för tillfället då deras funktion och geografiska läge måste 
stämma överens med de godsflöden som är aktuella (Trafikverket 2011b, ss. 
36-41). 
 
I Trafikverkets Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 pekas Luleå, 
Umeå, Sundsvall, Gävle, Årsta (Stockholm syd), Nässjö (Höglands-
terminalen), Göteborgs kombiterminal (Gullbergsvass), Göteborgs hamn, 
Älmhult CT, Malmö CT samt Trelleborgs hamn ut att i dagsläget vara de 
centrala kombiterminalerna. Dessutom kommer det nya terminalläget i 
Rosersberg (Stockholm nord) att så småningom även den räknas som en 
central terminal. Samtidigt är Örebro och Jönköping två noder som ska 
komma att utredas (2011, s. 39). 
 

6.2 Persontrafikens utveckling 
Inom persontransport behövs åtgärder kring storstadsregionerna för att klara 
av dessa områdens kraftiga tillväxt och därmed ökade transportbehov. Även 
de långväga persontransporterna är viktiga, kanske främst för att hålla ihop 
Sverige. Dagens järnvägssystem är störningskänsligt på grund av det höga 
kapacitetsutnyttjandet vilket har medfört dålig punktlighet på många håll, 
framförallt hos den långväga trafiken (Trafikverket 2014c, s. 5). Långväga 
persontrafik betyder mycket för både näringslivet och för en växande besöks-
näring (Trafikverket 2012d, s. 27). Det är bland annat därför viktigt att brister 
i högt betydelsefulla järnvägsstråk, så som exempelvis de mellan storstads-
regionerna Stockholm-Göteborg/Malmö, utreds och åtgärdas (Trafikverket 
2014c, ss. 5, 13).  
 
Åtgärder som studerats för dessa stråk är bland annat utbyggnad av de 
befintliga stambanorna mellan regionerna (Södra- och Västra stambanan), 
alternativt en utbyggnad av ett fristående nät av höghastighetsjärnväg. 
Trafikverket menar att nya stambanor för snabb persontrafik både kan avlasta 
befintliga banor så pass att dagens problem med punktligheten kan lindras, 
men också minska problemen med att få tider i spåren till viktigt underhåll 
(Trafikverket 2014c, ss. 5, 13).  
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Sveriges järnvägsnät behöver, som tidigare beskrivits, en ökad kapacitet. Den 
föreslagna lösningen om att bygga nya banor avsedda för snabb persontrafik 
presenteras närmare i Trafikverkets rapport Fördjupat underlag avseende nya 
stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö som publicerades i februari 
2014. Rapporten togs fram på beställning av Näringsdepartementet och ämnar 
besvara frågor så som fysiska förutsättningar, tänkbara kostnader och tids-
horisonter för att bygga nya stambanor för snabbtåg i Sverige. För att ett 
Regeringsbeslut ska kunna tas är frågor av denna karaktär av stor vikt.  
 

6.2.1 Vad är snabb-/höghastighetståg? 
Med snabbtåg brukar tåg med sth på 200-250 km/h åsyftas, medan hög-
hastighetståg i regel definieras som tåg med sth över 250 km/h (Malm 2009, 
ss. 16, 18). Enligt Transporstyrelsen gäller dock de EU-beslutade Tekniska 
specifikationer för driftskompabilitet (TSD) för höghastighet för tåg med sth 
över 190 km/h (Transportstyrelsen 2012b). Enligt TSD Rullande Materiel för 
höghastighetståg, gällande från 2008, är höghastighetståg av klass II rullande 
materiel med maxhastighet som är mindre än 250 km/h, men minst 190 km/h. 
Rullande materiel med maxhastighet lika med eller större än 250 km/h är av 
klass I (Europeiska kommissionen 2008, s. 84/146). Sverige har i dagsläget 
inga sträckor som är anpassade för kategori I, men de sträckor som klassas 
som höghastighetssträckor är: Malmö-Stockholm-Sundsvall, Malmö-
Göteborg-(Oslo) samt Göteborg-Stockholm och Karlstad-Laxå (Transport-
styrelsen 2012b). 
 
Det finns andra krav på en bana avsedd för höghastighetståg än till en bana 
avsedd för konventionell trafik. En viktig skillnad är att det ställs stora krav på 
höghastighetsspårens geometri - desto högre hastighet ett tåg är tänkta att köra 
genom en kurva, desto större kurvradie krävs (se även 5.1.1 Bantekniska 
egenskaper – rälsförhöjning). Dessa stora kurvradier kan göra projektering av 
höghastighetsbanor aningen klurigt då det finns många hinder i landskapet så 
som vattendrag, fornlämningar och bebyggelse som kan vara i vägen 
(Trafikverket 2013b). 
 

6.2.2 Varför höghastighetsjärnväg? 
Fördelar som går att se med höghastighetsjärnväg är främst att den förkortar 
restiderna för långväga resor och bidrar till regionförstoring, både inrikes men 
också gränsöverskridande (Trafikverket 2014c, ss. 5-6). Korta restider är 
viktigt både för pendling, besöksnäring samt utveckling av arbetsmarknader 
(Trafikverket 2012d).  
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Långväga persontrafik är idag, enligt Trafikverkets rapport Fördjupat 
underlag avseende nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö, den 
trafik som främst drabbas av den dåliga punktligheten som till största del är 
orsakad av kapacitetsbrist på Västra- och Södra stambanan. Med nya 
stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö är tanken att restiderna ska 
förkortas markant och att hela järnvägssystemets kapacitet ska öka genom 
frigjord kapacitet på befintliga banor, då den snabba persontrafiken flyttas 
över till de nya banorna (2014c).  
 

6.2.3 Beslut och färdigställande av nya stambanor 
Regeringen fastställde i april 2014 den nationella transportplanen för perioden 
2014-2025. I bilaga 3 till beslutet presenteras de åtgärder som Trafikverket får 
ge byggstart 2014-2016 samt vilka åtgärder Trafikverket ska planera och 
förbereda byggstart för 2017-2019. I bilagan finns bland annat beslut om att 
nytt dubbelspår Järna-Linköping (Ostlänken) får ha byggstart under perioden 
2017-2019, samt att deletappen Mölnlycke-Bollebygd på sträckan Göteborg-
Borås via Landvetter flygplats får ha byggstart 2020-2025 (Närings-
departementet 2014c, ss. 8, 10). Kostnaden för det nya spåret Järna-Linköping 
beräknas bli cirka 35 miljarder kronor (Nyköping-Östgötalänken AB u.å.).  
 
Järna-Linköping och Mölnlycke-Bollebyggd är delar av de föreslagna nya 
stambanorna för höghastighetsjärnväg i Sverige vilket framgår i bilaga 2 till 
den nationella transportplanen. Regeringen delar Trafikverkets bedömning om 
att ytterligare utredning behövs för fortsatt utbyggnad av nya stambanor och 
redan nu ges Trafikverket i uppdrag att påbörja arbetet med en åtgärdsvals-
studie för sträckan Jönköping-Malmö. Denna sträcka är den minst utredda 
delsträckan av de planerade nya stambanorna och regeringen önskar påskynda 
processen med att få fram viktiga beslutsunderlag (Näringsdepartementet 
2014b, ss. 19-20). 
 
Helt nya stambanor kommer ta lång tid att färdigställa (Trafikverket 2014c, ss. 
6-7). Görs inga andra åtgärder är det alltså endast dagens bankapacitet, samt 
viss tillkommande kapacitet av redan beslutade åtgärder, som kommer finnas 
tillgänglig fram tills att de nya banorna står färdiga (Näringsdepartementet 
2014c). Jönköpingsposten frågade i mars 2014 när Trafikverkets general-
direktör, Gunnar Malm, tror att de nya stambanorna kan vara klara: “När kan 
hela systemet vara färdigt? – Svår fråga, det är nog en bra bit in på 2030-talet, 
säger Gunnar Malm.” (Jönköpings-Posten 2014). 
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Den nya banan skulle kunna gå ungefär där Skåne-Smålands järnväg (SSJ) en 
gång i tiden ringlade sig fram mellan Värnamo och Kärreberga utanför Åstorp 
(Borgström, Bärnheim & Kamph red. 1929). En förutsättning för att denna 
förbindelse ska bli användbar i önskad utsträckning är bland annat att för-
bindelsen mellan Södra stambanan och Jönköping/Vaggeryd förbättras, samt 
att förbindelsen Jönköping-Värnamos banstandard blir mer tillfredställande. 
En mer detaljerad beskrivning av föreslagen åtgärd finns att läsa i kapitel 8 
Fördjupad beskrivning av föreslagen åtgärd, men redan i detta kapitel 
presenteras vilka kapacitetsvinster åtgärden kan innebära.  
 
En ny bana är enligt Trafikverkets Fyrstegsprincip en steg 4 åtgärd då det 
gäller en nybyggnation (Trafikverket 2012e). Dock innebär åtgärden även ett 
ändrat sätt att nyttja befintlig infrastruktur genom ett ändrat trafikeringssätt på 
Södra stambanans södra halva. Åtgärdsförslaget vore fördelaktig av en rad an-
ledningar främst knutna till den ökade kapaciteten i Sveriges järnvägsnät. För-
slaget skulle dessutom förbättra kapacitetsutnyttjandet på Södra stambanan. 
 
På Södra stambanans södra halva är sträckan Lund-Flackarp dimensionerande 
på grund av dess mycket höga kapacitetsutnyttjande. Planerade åtgärder i 
infrastrukturen på sträckan finns i form av utbyggnad till fyrspår. När denna 
åtgärd är genomförd kommer sträckan Lund-Eslöv istället att bli den dimen-
sionerande sträckan på södra halvan av Södra stambanan (Trafikverket 2014k, 
s. 64).  
 
Sträckan Lund-Eslöv bör påverkas en hel del om den föreslagna åtgärden med 
en ny förbindelse mellan Skåne och Småland byggs. Påverkan kommer vara 
positiv genom att kapacitetsutnyttjandet kan bli lägre på Södra stambanan när 
långsam trafik förflyttas från Södra stambanan till det nya spåret. För att se 
hur överflyttningen av trafik kan komma att påverka Södra stambanan så har 
beräkningar av konsumerad kapacitet, andel tid då spåret är belagt, genomförts 
enligt Trafikverkets Bilaga 2 Modell för beräkning av linjekapacitet (2012a), 
se beräkningsgång i Bilaga Beräkningsgång för konsumerad kapacitet.  
 
Beräkningarna är baserad på gångtider en vanlig dag mellan Lund och Eslöv 
hämtade ifrån Trafikverkets Daglig graf för 2013 (Trafikverket 2012c) och 
prognosvärden för framtida trafikering på sträckan från Trafikverkets rapport 
Prognos för godstransporter 2030 - Trafikverkets basprognos 2014 (2014). 
Beräkningarna är gjorda för 2 timmar på dygnet som är hårt belastade, med 
samma modell som Trafikverket använt till sin prognos för 2030. De ur 
beräkningarna erhållna värdena för den konsumerade kapaciteten år 2013, år 
2030 enligt Trafikverkets prognos samt år 2030 med godstrafiken bortflyttad 
finns presenterade i tabell 7.1. 
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År 2013 2030 2030 utan godståg 

Antal tåg 14 18 16 

Konsumerad kapacitet (%) 88  111  94  

Tabell 7.1: Tabellen visar antal tåg och konsumerad kapacitet för två tungt belastade 
timmar, en vanlig dag år 2013, vad Trafikverkets prognos visar för år 2030 samt år 2030 
fast utan godståg. Notera den stora förändring av konsumerad kapacitet som exkluderingen 
av godstågen ger.  
 
I Trafikverkets prognos för år 2030 finns beräknade värden för hela dygn. 
Deras beräkning för sträckan Lund-Eslöv år 2030 slutade på 95 procent, vilket 
kan jämföras med resultatet i tabell 7.1 på 111 procent för två timmar. Om den 
konsumerade kapaciteten är mycket hög under två maxtimmar så kan det 
innebära att det ändå finns luckor i tidtabellen under andra tider på dygnet för 
till exempel återställning av förseningar eller underhåll. Problemen är dock 
större om den konsumerade kapaciteten är hög under hela dygnet. Det som 
dock inte är möjligt är en konsumerad kapacitet som överstiger 100 procent. 
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Figur 8.3: Jönköping (blå cirkel) är en viktig transportnod med närhet till flera 
storstadsregioner (Regionförbundet Jönköpings län 2013, s. 9, bearbetad).  
 
Logistiksektorns utveckling inom Jönköpings län är enligt Regionförbundet i 
Jönköpings län mycket stark i regionen. Länet har både flyg-, väg- och 
järnvägsförbindelser. Vägtrafik som passerar genom Jönköpings län gör det 
främst via riksväg 40 från Göteborg till östkusten och via E4:an i nord-sydlig 
riktning. Järnvägstrafiken i länet är omfattande och bland annat återfinns här 
en av Sveriges äldsta och viktigaste järnvägslinjer – Södra stambanan, som går 
mellan Stockholm och Malmö (Regionförbundet Jönköpings län 2008, s. 14). 
Andra viktiga järnvägslinjer i området är bland annat den hårt belastade 
Jönköpingsbanan mellan Falköping och Nässjö (Trafikverket 2014e). 
 
8.1.1 Godstransportnoder i Jönköpingsområdet 
Jönköpings län är en viktig transportnod och har flera godsterminaler. I 
Ljungarum strax sydost om Jönköping ligger en terminal med nära anknytning 
till både väg och järnväg. Viktiga vägar som passerar terminalen är riksväg 40 
(Göteborg-Västervik) och E4 (Norrlandskusten-Helsingborg). Järnvägs-
förbindelserna till terminalen är Vaggerydsbanan söderut, mot Värnamo, samt 
Södra stambanan (Jernhusen 2014a).  
 
I anknytning till Södra stambanan i höjd med Jönköping/Nässjö ligger Nässjö 
Kombiterminal, även kallad Höglandets Terminal (Jernhusen 2014b). 
Höglandsterminalen är enligt Trafikverkets Nationell plan för transport-
systemet 2010-2021 att räknas som en central kombiterminal i Sverige. Mer 
om vilka som är Sveriges centrala kombiterminaler går att läsa under rubrik 
6.1.2 Intermodala transporter i Sverige. 
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Norrut kan godset transporteras via Södra stambanan som ligger i nära 
anslutning till Torsvik, och söderut finns en järnvägsförbindelse mot Värnamo 
som skulle kunna nyttjas för transporternas väg söderut. Dock är denna sträcka 
varken elektrifierad eller utrustad med fjärrblockering i dagsläget 
(Trafikverket 2014i).  
 

8.2 Transporter i sydligaste Sverige  
Skåne är en viktig port ut i Europa (Region Skåne 2014) och av vikt i det 
transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T). Flera av Skånes transport-
stråk ingår även i den EU-prioriterade “Nordiska triangeln” som samman-
binder de nordiska huvudstäderna med vägar och järnvägar (Trafikverket 
2011b, s. 38). Skåne har både flyg-, väg- och järnvägsförbindelser och är en av 
Europas viktigaste logistiknoder. I södra Sverige återfinns fyra av Sveriges sex 
största hamnar medan de största godsflödena på land går längs Europavägarna 
E6 och E4 samt längs järnvägslinjen Södra stambanan (Region Skåne 2013a, 
ss. 7, 9).  
  
Behovet av gods- och persontransporter i Skåne är så pass stort att vissa delar 
av transportsystemet inte har tillräcklig kapacitet. Skånes arbetspendling ökar 
kraftigt och Region Skåne inser att den ökande efterfrågan måste hanteras par-
allellt med den ökning som sker av internationella transporter genom regionen. 
I Region Skånes Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 
nämns bland annat ökad kapacitet genom utbyggnad samt ökad effektivitet 
som möjliga lösningar (2013b). 
 
Enligt Region Skånes transportinfrastrukturplan så pekar prognoser åt att 
ökningen av godstransporter på väg främst kommer koncentreras till E6/E4. 
För godstransporter på järnväg är det svårare att spå in i framtiden på grund av 
olika problem - såväl tekniska, ekonomiska som administrativa. Dock påstår 
sig Region Skåne att redan idag kunna se indikationer på att utbudet av 
järnvägsinfrastruktur är för litet i förhållande till vad som efterfrågas (Region 
Skåne 2013a, s. 7). Förutom Södra stambanan finns bland annat två andra 
viktiga järnvägslinjer för godstransporter i Skåne, vilka är Godsstråket genom 
Skåne som går mellan Ängelholm och Trelleborg, samt Skånebanan som går 
mellan Kattarp/Helsingborg och Kristianstad (linjerna syns i figur 8.5). 
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Figur 8.5: Antal godståg på södra Sveriges järnvägslinjer under ett vardagsmedeldygn år 
2010 (Trafikverket 2010 refererad i Vectura 2011b, s. 20).  
 

8.2.1 Godstransportnoder i Skåne 
I det transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T) finns så kallade “Core 
Network Corridors” där både Malmö och Trelleborg i Skåne ingår som viktiga 
punkter (Europeiska kommissionen 2013, ss. 22-23). Som nämnts i kapitel 6 
Utveckling inom Sveriges järnvägssystem så är Malmö CT samt Trelleborgs 
hamn utpekade av Trafikverket som två av Sveriges centrala kombiterminaler, 
men även i Helsingborg och Åhus finns omlastningsmöjligheter för inter-
modala transporter. Volymerna vid hamnarna i Skåne förväntas öka och 
ökningen av antalet containertransporter ger förutsättning för mer intermodala 
transporter där järnvägstransporter mellan hamnar blir viktiga. Till exempel så 
har containertransporterna via Helsingborgs hamn fördubblats det senaste 
decenniet (Region Skåne 2013a, s. 7).  
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Figur 8.6: Godstransportnoder i södra Sverige (Vectura 2011b, s. 10). 
 

8.2.2 Anslutning i (norra) Skåne för den nya banan 
Järnvägslinjer som idag finns i norra Skåne är Västkustbanan (Göteborg-
Lund), Södra stambanan, Godsstråket genom Skåne, Skånebanan samt 
Markarydsbanan (Hässleholm-Eldsberga (Halmstad)). Det finns alltså flera 
möjliga linjer i norra Skåne till att ansluta den nya banan från Småland. För att 
avlasta den tungt trafikerade Södra stambanan och även Västkustbanan vore 
det fördelaktigt att nå de viktiga transportnoderna i Skåne (Helsingborg, 
Malmö, Trelleborg och vidare mot Europa), utan att gå via varken Södra 
stambanan eller Västkustbanan.  
 
Den nya banan skulle kunna ansluta någonstans längs Skånebanan, till ex-
empel utanför Åstorp där den gamla Skåne-Smålands järnväg anslöt. I Åstorp 
möts Godsstråket genom Skåne och Skånebanan från fem olika väderstreck - 
nordväst, öster, söder, sydväst samt västerifrån (se Figur 8.8 och 8.9).  
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Figur 8.7: Bild från Markaryd, tagen våren 2014 strax söder om Markaryd station. Till 
vänster syns Markarydsbanan som går åt sydöst, mot Hässleholm. Det högra spåret i bild är 
kvarlevor av Skåne-Smålands järnväg (SSJ) mot Åstorp (Kärreberga) i Skåne som numera 
inte verkar användas (Foto: Beatrice Granström). 
 
Söderut från Åstorp kan godstransporter förslagsvis gå antingen västerut på 
Skånebanan, mot Ramlösa (Helsingborg), eller söderut, längs Godsstråket 
genom Skåne. Från Helsingborg och över till Danmark finns planer på en 
förbindelse, den så kallade HH-förbindelsen, men ännu finns inget beslut om 
denna förbindelse (Helsingborgs stad 2014).  
 
Söderut från Ramlösa kan gods gå via Rååbanan (f.d. del av Västkustbanan), 
mot Teckomatorp (och Eslöv). Om godstransporterna istället nyttjar Gods-
stråket genom Skåne så viker de av söderut från Åstorp, mot bland annat 
Teckomatorp och Kävlinge. Godsstråket genom Skåne går via den så kallade 
Lommabanan (Kävlinge-Arlöv), och ansluter till Södra stambanan först där 
den tar slut i Malmö. Vidare från Malmö kan godset transporteras ut i Europa 
via Öresundsbanan som förbinder Sverige med Danmark. 
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Figur 8.8: Norra Skåne och södra delarna av Halland och Småland har fler järnvägslinjer 
(svart/vit-streckade). Föreslagen anslutningspunkt för den nya järnvägsförbindelsen mellan 
Skåne och Småland är i järnvägsknuten Åstorp (© Lantmäteriet Dnr: i2012/927). 
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8.3 Nya Skåne-Smålands järnväg 
Skåne-Smålands järnväg (SSJ) gick alltså en gång i tiden mellan Värnamo i 
Småland och Kärreberga strax utanför Åstorp i Skåne, via bland annat sam-
hällena Markaryd och Ljungby. Samhällena längs den gamla järnvägen är av 
olika storlek och de samhällen med flest invånare har fått störst betydelse när 
förslag på utformning av den nya förbindelsen tagits fram. Som tidigare nämnt 
skulle föreslagen åtgärd kunna väcka liv i de mindre samhällen som en gång 
byggts upp längs med den gamla järnvägen.  
 
Trafikeringen på den nya förbindelsen är tänkt att vara endast långsam trafik i 
så stor utsträckning som möjligt då ett viktigt syfte med banan är att 
möjliggöra en separering av snabb- och långsammare trafik (läs mer om 
separering av olika typer av trafik i kapitel 7 och under rubrik 5.2).  
 
Som nämnt i kapitel 7 kan godstrafik från Södra stambanans sydliga halva 
flyttas över till denna helt nya bana. I dagsläget går det 60-65 godståg per 
dygn på Södra stambanan mellan Lund och Hässleholm och enligt Trafik-
verkets basprognos kommer denna siffra att öka till 70-80 godståg till år 2030 
(Kreera & Trivector 2013). Skånetrafiken räknar däremot med en fördubbling 
av godståg redan till år 2020 (Skånetrafiken 2008). Pendeltrafik i relativt låg 
hastighet skulle också kunna trafikera sträckan för att även ge lokalbefolk-
ningen längs banan möjlighet att nyttja järnvägen. 
 
Placeringen av mötesstationerna har gjorts med tanken att det så småningom 
ska gå att omforma dessa till stationer för resande. Resandeutbyte kan bli 
lägligt på ett flertal orter, men i första hand på de större så som Ljungby och 
Örkelljunga som då på nytt knyts till det svenska järnvägsnätet efter flera år 
utan järnvägsförbindelse. Värnamo, Markaryd, Åstorp, Vaggeryd, Klevshult 
och Skillingaryd har redan stationer för resandeutbyte. På längre sikt kan 
stationer för resandeutbyte bli tänkbart även i de mindre orterna Traryd, 
Skånes Fagerhult och Östra Ljungby. Samhällena Hånger, Vittaryd och 
Hamneda har få invånare, men förslagsvis så byggs mötesspåren även vid 
dessa samhällen så att de i framtiden är möjliga att anpassa för resandeutbyte. 
Placering av mötesstationerna har även gjorts utifrån var trafiken som är tänkt 
att gå på sträckan lär ha behov att kunna mötas utifrån hur snabbt de kan köra 
och när de kan tänkas avgå från olika orter. 
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Figur 8.10: Röda kvadrater innebär befintliga stationer, blå kvadrater representerar tänkta 
mötesstationer och gröna representerar tänkta stationer med resandeutbyte så småningom 
(© Lantmäteriet Dnr: i2012/927, bearbetad). 
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Ort Km Invånarantal Möte/Befintlig 
Station/Ny Station 

Kommentar 

Torsvik 0 - - Befintlig kombiterminal 

Vaggeryd 24 4 900 BS 
 

Skillingaryd 33 3 900 BS 
 

Klevshult 42 300 BS 
 

Värnamo 61 18 700 BS 
 

Hånger 70 300 M För litet resandeunderlag för 
station. 

Vittaryd 83 300 M För litet resandeunderlag för 
station. 

Ljungby 100 15 200 NS 
 

Hamneda 115 200 M För litet resandeunderlag för 
station. 

Traryd 127 700 NS  

Markaryd 148 4 000 BS 
 

Skånes-Fagerhult 161 900 NS  

Örkelljunga 177 4 800 NS 
 

Östra Ljungby 195 900 NS  

Åstorp 200 9 500 BS 
 

Tabell 8.1: I tabellen presenteras de största samhällena som finns längs den föreslagna 
järnvägsförbindelsen mellan Torsvik och Åstorp. Befintliga stationer är angivna i fet text 
(Krösatågen 2014; Skånetrafiken u.å.) och avstånden är ungefärliga och uppmätta i 
Lantmäteriets karttjänst (Lantmäteriet 2014). Invånarantalen är avrundade och hämtade 
ifrån Statistiska Centralbyråns hemsida (Statistiska Centralbyrån 2013). 
 
 
En grafisk tidtabell har tagits fram för att visa hur trafikeringen exempelvis 
kan se ut på sträckan mellan Torsvik och Åstorp. För att tidtabellen ska få en 
rimlig trafikeringsnivå utifrån befintliga prognoser så är det inlagt en trafik-
ering på 96 tåg per dygn. Den grafiska tidtabellen tar inte hänsyn till dagens 
trafik som går från Jönköping ner till Värnamo och inte heller trafik som går 
till och från anslutningspunkten i Åstorp. 
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Figur 8.11: Ett exempel på hur den grafiska tidtabellen för sträckan mellan Torsvik och 
Åstorp skulle kunna se ut. Förutsättning för att denna tidtabell är att det är partiellt 
dubbelspår mellan Värnamo och Hamneda, samt mellan Skånes-Fagerhult och Åstorp. 
Gröna linjer utgör godståg i kolonkörning med flygande gångtid (inga uppehåll) och når 
som högst en hastighet av 97 km/h. Lila linjer visar persontåg (Regina) med start- och 
stopptillägg på samtliga mötesstationer. Persontågen utgår ifrån Värnamo (då persontrafik 
redan finns mellan Värnamo och Jönköping), och maximalt kommer de upp i en hastighet 
av 155 km/h på sträckan mellan Värnamo och Åstorp. Gångtiderna är hämtade ifrån bilaga 
F Gångtider och de maximala hastigheterna ifrån Bilaga E Hastighet-sträcka-diagram. 
 
I Bilaga F Gångtider går det att se att ett godstågs gångtid drastiskt ökar om 
tåget behöver göra start och stopp. Det är alltså till godstågens fördel om tågen 
kan göra “flygande” möten genom att mötas på en dubbelsspårssträcka. För att 
effektivisera och minska antalet partiella dubbelsspårssträckor är det samtidigt 
lämpligt om tågen kör i kolonn, det vill säga att tågen avgår tätt efter varandra, 
vilket syns i den grafiska tidtabellen i figur 8.11. Fördelarna med en separer-
ing av snabb- och långsammare trafik syns tydligt i en grafisk tidtabell likt den 
i figur 8.11, samt 5.1-3. Om endast långsam trafik framförs på den nya banan 
så kan tidtabellen bli bättre och kapacitetsutnyttjandet på banan effektivt.  
 

8.3.1 Teknisk standard på den nya banan  
Även om den gamla SSJ:s sträckning är tänkt att följas till stor del så kanske 
en ny bana behöver en aningen rakare linjeföring för att uppfylla dagens krav 
på en modern järnväg. Då tanken är att spåret till stor del ska utnyttjas av tung 
godstrafik så vore det fördelaktigt och delvis helt nödvändigt med så små och 
få stigningar som möjligt. Topografin längs aktuell sträcka är relativt flack och 
det förutsätts att ingen lutning på den nya banan blir brantare än 10 promille. 
Därmed klarar de tunga godstågen att ta sig fram då de annars kan få problem 
med start och stopp vid brantare lutningar.  
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I figur 8.10 och tabell 8.1 finns 8 stycken nya mötesstationer föreslagna längs 
sträckan Värnamo-Åstorp varav 6 stycken så småningom kan vara lämpliga att 
bygga på- och avstigningsmöjligheter vid. Mötesstationerna föreslås bli 1500 
meter långa för att då kunna klara av möten med 750 meter långa tåg vilket 
önskas inom bland annat skogsindustrins transporter (TransportForsK 2007). 
 
Förslagsvis byggs spåret som ett elektrifierat enkelspår med stax 30 ton. Den 
tänkta tillåtna axellasten på 30 ton är vald med anledning av att godståg får 
tyngre och tyngre axellaster och för att klara av framtida behov är siffran 
relativt högt satt.  
 
Med signalsystemet ERTMS kan banan styras av ett ställverk 95 som genom 
vissa modifikationer klarar av ERTMS. Anledningen till att ERTMS ska 
införas är för att öka operabiliteten mellan de europeiska länderna. Ur export-
synpunkt är det alltså även lämpligt att välja ERTMS som signalsystem 
(Trafikverket 2013c). Nya plankorsningar byggs inte enligt Trafikverket och 
därför är alla korsningar mellan väg och järnväg i den nya sträckningen 
planskilda (Trafikverket 2014j). 
 
För åtgärdsförslaget genomförbarhet så förutsätts att det är tillräckligt god 
banstandard och tillräcklig kapacitet där det nya spåret är tänkt att ansluta i 
Värnamo respektive Åstorp. Sträckan Jönköping-Värnamo har i dagsläget 
relativt låg banstandard, är oelektrifierad och utrustad med system M. En 
viktig förutsättning för spåret, och dess positiva inverkan på befintlig infra-
struktur, är att kopplingen mellan Södra stambanan och det nya godsspåret är 
förstärkt.  
 

8.3.2 Kostnadsuppskattning och finansiering av den nya banan 
En fördel med att låta även persontåg trafikera sträckan Värnamo-Åstorp är att 
kommuner som är intresserade av att få en järnvägsförbindelse kan vara med 
och finansiera banan. Som exempel finns Örkelljunga kommun som länge 
varit intresserade av en tågstation (Örkelljunga kommun 2008).  
 
En grov kostnadsuppskattning för den nya förbindelsen har gjorts där den 
uppskattade kostnaden hamnar mellan 3,9 och 11 miljarder kronor, exklusive 
kostnad för inlösen av fastigheter. Det stora spannet, det vill säga osäker-
heterna, i kostnadsuppskattningen kommer främst ifrån att dragning av den 
föreslagna förbindelsen inte är exakt. Kalkylen för kostnadsuppskattningen 
finns att studera i bilaga C Kostnadsuppskattning vilken är baserad på 
schablonkostnader uppskattade av Sven Linde, konsult på Tyréns, samt 
underlag för kostnadsuppskattningen som finns i Bilaga D Underlag för 
kostnadsuppskattning.   
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9 Analys och slutsatser 

I dagens Sverige har vägtrafiken en dominerande ställning jämfört med andra 
trafikslag, men ett ändrat sätt att resa och transportera är viktigt för att vi ska 
kunna nå de miljömål som finns uppsatta i Sverige. Satsning på mer miljö-
effektiva transporter så som exempelvis järnväg är ett viktigt steg för att nå 
målen. Mer kapacitet i järnvägssystemet är viktigt för att klara av den ökning 
av järnvägstransporter som kommer att behövas och som prognoserna pekar 
mot.  
 
För att den hårt belastade Södra stambanan ska gå att nyttja på ett fungerande 
sätt krävs åtgärder för att minska dagens kapacitetsbrist för att i fortsättningen 
kunna erbjuda järnvägstransporter av god kvalitet. Den största åtgärd som 
Trafikverket planerar för är att bygga upp ett höghastighetsjärnvägsnät mellan 
Stockholm- Göteborg/Malmö, vilket kommer kosta ett antal miljarder kronor. 
Enligt Trafikverkets nuvarande generaldirektör, Gunnar Malm, kommer hög-
hastighetssystemet inte stå klart förrän någon gång in på 2030-talet. Fram tills 
dess är det alltså dagens system, kompletterat med vissa mindre åtgärder, som 
är vad som erbjuds av järnvägskapacitet i Sverige och dagens problem med 
bland annat låg punktlighet lär därför bestå. 
 
Generellt sett så har persontrafiken högst prioritet på banor med blandtrafik 
och i Sverige syns persontrafikens prioritering till exempel vid planering av 
tidtabeller, samt punktligheten för gods- respektive persontåg där godstågen är 
betydligt mer försenade. Godstrafikens lägre prioritering är alltså ett bakåtsteg 
på vägen mot ett samhälle med mer miljöeffektiva godstransporter.  
 
Ett bättre kapacitetsutnyttjande kan bli möjligt med bättre utformning av 
tidtabeller, exempelvis genom att snabb- och långsammare trafik separeras. 
Den största kapacitetsätande boven på en järnvägslinje är skillnad i hastighet 
på de fordon som trafikerar linjen. Ju större skillnad i hastighet, desto mer tid i 
tidtabellen går till spillo på att långsammare tåg hamnar framför snabbare tåg, 
och på så vis utnyttjas befintlig kapacitet på ett ineffektivt sätt vid blandad 
trafikering.  
 
Höghastighetsjärnväg gynnar långväga persontrafik genom kortare restider. 
En förbindelse Stockholm-Malmö skulle alltså gynna denna grupp av rese-
närer, och samtidigt avlasta Södra stambanan där de idag reser. Men även ett 
nytt, konventionellt spår skulle kunna avlasta Södra stambanan och förkorta 
restiderna för långväga resenärer. Detta genom ett effektivare utnyttjande av 
tillgänglig kapacitet på Södra stambanan blir möjligt om långsam trafik kan 
flyttas till ett annat spår.  
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Ett lägre kapacitetsutnyttjande på Södra stambanan skulle minska drift-
störningskänsligheten och därmed möjliggöra bättre punktlighet. Ytterligare 
en anledning till att trafik med olika hastighet vore fördelaktigt att separera är 
de olikheter i krav på banstandard som de olika typerna av trafik ställer. 
 
Den konsumerade kapaciteten för max 2 timme gällande sträckan Lund-Eslöv 
blir enligt Trafikverkets egen modell för beräkning av linjekapacitet hela 111 
procent år 2030. Det är alltså 11 procent mer än maximal tillgänglig kapacitet 
på sträckan och det kan alltså inte gå så många tåg på sträckan som trafik-
prognosen förutspår. 
 
I kapacitetsberäkningarna gjorda i detta arbete för sträckan Lund-Eslöv 
framgår det också att när trafiken ökar med 4 tåg så ökar kapacitets-
utnyttjandet med 23 procent, och när trafiken sedan minskar med 2 godståg så 
minskar kapacitetsutnyttjandet med 17 procent. Det betyder alltså att 
kapacitetsutnyttjandet för varje godståg är större (8 procent) än kapacitets-
utnyttjande för ett genomsnittståg (knappt 6 procent), och betydligt större än 
kapacitetsutnyttjandet för de andra 2 tågen (3 procent per tåg) som enligt 
prognosen tillkom till år 2030.  
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10 Diskussion och avslutande kommentarer 

Den nya förbindelsens placering är vald med hänsyn till att det inte för så 
längesen legat en järnväg där. Acceptans av negativa effekter från en järnväg 
så som exempelvis buller från trafiken kan möjligen vara högre i samhällen 
där järnväg en gång funnits, än i samhällen som aldrig haft järnväg tidigare. 
 
Det förslag på åtgärd som presenteras i det här examensarbetet är inte tänkt 
som ett alternativ till en höghastighetjärnväg i Sverige, utan snarare en åtgärd 
som också bör betänkas liksom höghastighetsjärnväg. 
 
För att klara av den överflyttningen från vägtrafik som håller på att hända och 
som kommer att tillta så krävs betydligt mer kapacitet i Sveriges järnvägs-
system. Kapaciteten på det konventionella järnvägsnätet tillsammans med det 
föreslagna höghastighetsjärnvägsnätet kanske inte ens är tillräckligt om 20, 30 
eller 40 år. Föreslagen ny konventionell bana kan därför ses som en komplett-
erande åtgärd till det som redan är planerat.  
 
I Sverige finns planer på höghastighetsbanor av klass I med en tänkt högsta 
hastighet på 320 km/h och som beräknas stå färdiga någon gång under 2030-
talet. I andra länder bedrivs redan tågtrafik i motsvarande hastighet och med 
tanke på hur snabbt utvecklingen går inom teknikens värld så är det troligt att 
tåg kommer kunna framföras i betydligt högre hastigheter än 320 km/h på 
2030-talet.  
 
Att bygga höghastighet med beprövade tekniker, utan att bygga för framtiden, 
kan förefalla oklokt - speciellt med tanke på den långa och kostsamma bygg- 
och planeringsprocessen. Banorna kommer troligen räknas som mer eller 
mindre föråldrad teknik när de tas i drift. Resonemanget att vänta och se kan 
alltså vara förnuftigt när det gäller höghastighetsjärnväg i Sverige, i alla fall 
fram tills att det finns kraft att satsa fullt ut. Dagens kapacitetsproblem kan 
lösas på många sätt, där metoderna är mer eller mindre kostsamma, och i 
dagsläget kanske andra, snabbare alternativ än höghastighet är att föredra.  
 
Vanligen bedrivs blandad trafik på Sveriges järnvägar. Varför det är så kan 
bero på att det tidigare inte funnits anledning att ha olika spår för gods- och 
persontåg då dessa har framförts i ungefär samma hastigheter och att det 
funnits gott om utrymme på banan. Med den kommande kapacitetsbristen på 
många viktiga stråk kanske det är läge att se över om det finns vinst i att gå 
ifrån gamla traditioner och påbörja en separering av gods- och persontrafik. 
Kanske att det konstateras att det inte är ekonomisk försvarbart att bygga nya 
banor där både gods- och persontåg ska samsas med tanke på det ineffektiva 
kapacitetsutnyttjandet blir högre på banor med blandtrafik. Om så är fallet, att 
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det är läge för en separering av gods- och persontrafik, bör det också studeras 
om det finns tillräckligt transport- och resandeunderlag i Sverige. Finns inte 
det så kanske det är dags att ifrågasätta huruvida det då är aktuellt med hög-
hastighet klass I i Sverige.  
 
Den största vinsten med utbyggnad av det konventionella nätet, gentemot att 
bygga ett parallellt höghastighetsnät, är att det konventionella nätet erbjuder 
alternativa resvägar för alla typer av fordon om det exempelvis skulle uppstå 
driftstörningar på något ställe. En annan fördel med en ny konventionell bana 
är att en sådan bana troligtvis kan stå klar tidigare och för en lägre kostnad än 
en höghastighetsbana. Som motargument till detta kan kanske ett konvent-
ionellt spår ses som bakåtsträvande. Dock bör då nämnas att vi i Sverige 
faktiskt redan har så kallat höghastighetstrafik av klass II, sedan ett flertal år 
tillbaka i tiden.  
 
Om en separering mellan trafik av olika slag sker, varken det är godstrafiken 
som flyttas eller den snabba trafiken, så medför det ökad kapacitet. Om den 
allra snabbaste persontrafiken flyttas bort ifrån Södra stambanan till en hög-
hastighetsbana kvarstår dock problemet med olika typer av trafik på samma 
bana (gods- och persontrafik) och tidtabellerna kan inte optimeras så som om 
all den långsamma trafiken istället flyttats och endast snabba pendeltåg och 
snabbtågen behålls på Södra stambanan. Allt handlar om hastighets-
skillnaderna som måste hållas små för att få högt kapacitetsutnyttjande. 
 
Låg punktlighet och förseningar är ett problem som råder på många banor i 
Sverige. Med förseningar följer ofta extra kostnader för olika parter, och det är 
särskilt vanligt att de som väljer att transportera gods på järnväg får ta del av 
det ekonomiska lidandet. I en marknad med ”Just in time”-metodik så kan 
försenade transporter betyda miljonförluster. Trafikverket tycks förstå att 
punktlighet på järnväg är viktigt - både för den enskilde människan och 
näringsidkaren - och visar detta genom sina uppsatta mål om ökad punktlighet 
till 95 %, men frågan är ändå om insatserna för att öka punktligheten är 
tillräckliga för att nå målet. 
 
På vissa bandelar i det svenska järnvägsnätet är kapacitetsutnyttjandet så högt 
att det ibland saknas möjlighet att utföra banunderhåll i tid, trots att det är 
önskvärt med förebyggande underhåll. När underhållet blir lidande så är det 
lätt att oroa sig för att säkerheten äventyras. Järnväg är likväl klassat som ett 
mycket säkert transportmedel och för att transportslaget ska bibehålla den 
positionen är det av hög prioritet att utreda hur underhållsåtgärder, som idag 
hamnar i skymundan, kan göra anspråk på tider i spåret. 
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Så länge som det finns tåg i olika hastigheter så kommer det nästan alltid att 
finnas konflikter i beräkningar för den konsumerade kapaciteten. I våra 
beräkningar för den konsumerade kapaciteten gällande sträckan Lund-Eslöv 
har vi kommit fram till att godståg har ett högt kapacitetsutnyttjande, men att 
det inte går att ange exakta siffror för kapacitetsutnyttjandet då det finns 
osäkerhet i beräkningarna. 
 
Kapacitetstaket på Södra stambanan är förmodat att nås innan år 2030. Detta 
bekräftas i den beräkning av den konsumerade kapaciteten (för max 2 timme) 
som är gjort i det här arbetet. För år 2030 på sträckan Lund-Eslöv blev den 
uträknade konsumerade kapaciteten hela 111 procent. Det är därför viktigt att 
ifrågasätta om de kapacitetshöjande åtgärderna man planerat in är tillräckliga 
med tanke på trafikökningen som väntar. Om åtgärderna är otillräckliga kan 
viktiga länkar i järnvägsnätet som till exempel Södra stambanan så småning-
om inte leverera det som efterfrågas. 
 
Trots att linjer för godstrafik kan vara lönsamma, till skillnad mot linjer för 
persontrafik som ofta behöver statligt stöd för att gå runt, så prioriteras 
persontrafik före godstransporter i dagens järnvägssystem med blandtrafik. 
Kanske kan detta bero på att det av någon anledning är lättare som statligt 
verk att argumentera för persontransporter än godstransporter? På banor där 
det råder blandad trafik så hamnar godståg sist i prioriteringen, både i tid-
tabellerna som planeras i fördel till persontågen, och i drift när det uppstår 
förseningar. Godstågen får ofta orimligt långa transporttider vilket gör det 
förståeligt att det blir mindre och mindre attraktivt att transportera gods på 
järnväg. Detta är kanske en av anledningarna till varför godstrafiken har 
minskat på delar av Södra stambanan. 
 

10.1 Metodreflektion och metoddiskussion 
Givetvis finns alternativa metoder som hade kunnat utnyttjas för att ta fram 
detta examensarbete, men det största hindret för att välja en mer omfattande 
metod var begränsningen av tidsresurser. Med hänsyn till de verkliga för-
hållandena, främst de stora geografiska områdena och att befintliga linjer som 
arbetet berör är i drift, så hade en metod innefattande exempelvis verkliga 
experiment eller egna mätningar troligen blivit för omfattande. Det viktigaste 
med detta arbete är inte heller mätvärden utan snarare att skapa en uppfattning 
om ett problem och en möjlig lösning till det.  
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Vad gäller valet av metod för detta examensarbete kan dess lämplighet 
diskuteras. Dock är det troligt att vi skulle gjort på ungefär samma sätt om vi 
hade gjort om det, bortsett från några mindre modifikationer som exempelvis 
att tidsplanen kunde lagts upp på ett bättre sätt, samt att vi borde ha läst på 
ännu noggrannare om vilka dokument Trafikverket publicerat i ämnet, samt 
när nya publiceras. 
 
Trafikverkets beräkningshandledning för linjekapacitet var inte direkt lätt-
använd och trots försök att komma i kontakt med Trafikverket för att få svar 
på frågor så kvarstår vissa frågetecken och vissa antaganden och tolkningar 
har fått göras. Exempelvis för indelning av tågtyper då det fanns två indel-
ningar av tåg, som till synes verkade vara oberoende av varandra, men som 
påverkade vilka värden som gällde för Ttåg för respektive tågtyp. Till följd av 
detta samt att den konsumerade kapaciteten beror på vilken typ och hur många 
konflikter som det finns, vilka varierar beroende på hur tidtabellen är konstru-
erad och vilken typ av tåg som ingår, så går det att diskutera pålitligheten av 
beräkningarna. Möjligtvis hade en mer lättförståelig och ej motsägelsefull 
metod för beräkningarna varit fördelaktig.  
 

10.2 Källkritik 
Vid framtagande av detta examensarbete användes i så stor utsträckning som 
möjligt endast primärkällor. När uppgifter som varit av intresse har känts 
osäkra, har vi jämfört information ifrån olika tillförlitliga källor med varandra 
för att säkerställa att informationen stämmer. Att använda aktuella källor har 
varit av stor vikt för delar av arbetet, inte minst när det exempelvis gällt vilka 
beslut som finns från regeringen. Källor till andra delar av arbetet kan vara 
rapporter publicerade ett antal år tillbaka i tiden men vars innehåll fortfarande 
är aktuellt, så som exempelvis teori kring kapacitet på järnväg.  
 
Många av källorna till detta examensarbete är myndigheten Trafikverket, som 
bland annat ansvarar för planering av Sveriges transportsystem. Trafikverket 
bör därför i detta sammanhang anses vara en tillförlitlig källa, men de upp-
gifter vi hittat i deras publikationer och rapporter har ändå betraktats med en 
viss skepsis då vi strävade efter att förutsättningslöst finna en lösning på 
kapacitetsproblematiken. 
 
Andra källor som använts flitigt är universitet och högskolor så som Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH) och Chalmers som bedriver forskning och utbild-
ning inom järnväg. Författarna till källor ifrån dessa lärosäten har varit kända 
inom området genom att ofta figurera inom järnväg- och trafiksammanhang 
och därför bedömts som tillförlitliga.  
 

 50 



Även kommuner och läns rapporter och utredningar har använts som källor 
och i dessa fall har deras eventuellt partiska tendenser tagits i beaktande, 
samtidigt som fördelen med dessa källor är just deras goda lokalkännedom. 
Vad exempelvis en kommun säger sig vilja arbeta för kan dock vara politiskt 
knutet och kan alltså variera beroende på vilka kommunpolitiker det handlar 
om. Transportpolitik har över lag inflytande på många av våra källor, och det 
kan givetvis vara en felkälla i sig. En viss avsaknad av handlingskraft och mod 
till att verkligen ta vissa beslut är något författarna själva känner är ett stort 
problem inom de områden detta examensarbete berör.  
 
Olika konsultföretag och enskilda konsulters rapporter har också använts, men 
även dessa med en viss skepsis på grund av risken att källorna kan vara part-
iska och blandade med egna åsikter. Liksom i flertalet av Trafikverkets 
publikationer som använts till det här arbetet så är källhänvisningen i vissa 
publikationer gjorda av konsulter också bristande. 
 

10.3 Några personliga reflektioner 
Vad som är viktigast, restid eller punktlighet, är en intressant fråga vid beslut-
stagande om hur järnväg kan göras mer attraktivt. Är restiden verkligen ett 
problem mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö? Eller är det 
egentliga problemet istället för dålig punktlighet så att den på resande fot 
upplever att resan tar för lång tid?  
 
Det är höga summor som går åt att bygga ett helt nytt höghastighets-
järnvägsnät. Enbart Ostlänken som är den första planerade etappen på det 
svenska höghastighetsnätet har en uppskattad kostnad på 35 miljarder kronor. 
Det går att fundera kring vad som skulle hända med det befintliga järnvägs-
nätet, och samhället i stort, om kostnaderna för det nya projektet springer iväg. 
Dessutom går det att fråga sig om det kommer bli samhällsekonomiskt lön-
samt, eller ens hållbart, att bygga höghastighet i Sverige. Finns det egentligen 
tillräckligt med resande underlag i Sverige? Det kanske visar sig att banan inte 
ens kan återbetala sin egen investeringskostnad. 
 
Funderingarna som finns på att höja topphastigheten på Södra stambanan till 
250 km/h samtidigt som det finns planer på att Europabanan ska byggas kan 
förmodligen avvisas som en dålig idé om hela järnvägsnätet ses som ett 
system. Varför göra hastighetsskillnaderna ännu större mellan tågen på Södra 
stambanan när det troligen leder till sämre förutsättningar för godståg på 
banan, speciellt med tanke på att det kommer en brytpunkt när högre hastig-
heter enbart är fördelaktiga för tåg som har långa avstånd mellan sina stopp - 
som de tänkta höghastighetstågen. Två banor med samma mål (hög hastighet) 
är inte ett systemtänk.  
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Angående riksrevisionens förslag om högre banavgifter för att få en mer sam-
hällsekonomiskt lämplig trafikmängd på banorna i Sverige så går det här att 
göra en jämförelse med vägtrafiken. På vägsidan nås kapacitetstaken ständigt 
och det kanske även där bör ses över om det är aktuellt med höjda avgifter för 
att trafikera vägarna. Även där kanske det går mer trafik än vad som egent-
ligen är långsiktigt hållbart. 
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Bilaga A Begreppsförklaring 

Axellast (stax) Mått på hur stor last (ton) som varje axel hos ett fordon avger 
på underlaget (Bårström & Granbom 2012).  
 
Bankapacitet se kapacitet. 
 
Banverket numera Trafikverket. 
 
Beläggningsgrad Grad av beläggning, andel av all tid som ett spår är belagt. 
 
BVH (Banverket Handbok) Banverkets handböcker vilka tillhör Trafikverkets 
dokumentsamling.  
 
Driftplats ”Ett från linjen avgränsat område av banan som kan övervakas av 
tågklarerare mer detaljerat än vad som krävs för linjen (Trafikverket u.å.). 
 
Dubbelspår ”Sträcka med två huvudspår på linjen mellan två angränsande 
driftplatser” (Trafikverket u.å.).  
 
Elektrifierad bana (se även oelektrifierad bana) Järnväg där tågen drivs på 
el. Största delen av det svenska järnvägsnätet är elektrifierat (Trafikverket 
2014d). 
 
Enkelspår ” Sträcka med endast ett huvudspår på linjen mellan två 
angränsande driftplatser” (Trafikverket u.å.). 
 
ERTMS (European Rail Traffic Management System) Ett trafikstyrnings-
system för järnväg som är gemensamt för Europa som är tänkt att underlätta 
gränsöverskridande tågtrafik. Systemet innefattar ETCS (European Train 
Control System), vilket är utrustning som finns i tågen och på marken, samt 
radiosystemet GSM-R. (Trafikverket 2014d). 
 
Flerspår ”Sträcka med tre eller fler huvudspår på linjen mellan två 
angränsande driftplatser” (Trafikverket u.å.). 
 
Fjärrblockering ”Styrnings- och övervakningssystem för driftplatser med 
fullständigt signalställverk och för bevakningssträckor med linjeblockering” 
(Trafikverket u.å.).  
 
Flöde se godsflöde 
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Fyrspår Sträcka med fyra huvudspår på linjen mellan två avgränsande 
driftplatser (Bårström & Granbom 2012). 
 
Fyrstegsprincipen (se även åtgärdsvalsstudie) Utvecklingen i transport-
systemet bör enligt Trafikverket bygga på denna princip som innebär att 
åtgärder som ska göra först prövas i fyra steg - tänk om, optimera, bygg om 
och sista steget är att bygga nytt (Trafikverket 2012d, ss. 11-12). 
 
Förbigångsspår Ett spår där långsamma tåg kan bli ”omkörda” av snabbare 
tåg (Trafikverket 2011a). 
 
Godsflöde Hanterade eller transporterade mängd gods per tid (SIS & TNC ref. 
i Trafikverket 2013a). 
 
Godståg Tåg för transport av gods. Några varianter av godståg är vagnlasttåg, 
systemtåg och kombitåg (Bårström & Granbom 2012). 
 
Grafisk tidtabell Tidtabell för järnväg i diagramform. Ett mycket viktigt 
hjälpmedel vid trafikplanering (Nationalencyklopedin 2014). På ena axeln 
anges avstånd och på den andra axeln syns förfluten tid. 
 
Gångtid (Körtid) Tiden det tar för ett tåg att framföras en viss linjesträcka 
utan tillägg för uppehåll. Andra tillägg som exempelvis för tillfälliga 
hastighetsnedsättningar bör specificeras (Bårström & Granbom 2012). 
 
Huvudspår ”Spår som är avsett för säkrad rörelse.” (Trafikverket u.å.).  
 
Intermodal godsterminal (Kombiterminal) Där intermodala lastenheter kan 
lastas om och lagras tillfälligt (Europeiska kommissionen 2006, s. 1).  
 
Intermodala transporter (kombinerade transporter) Transporter 
kombinerade av olika trafikslag där lastenheter transporteras och hanteras utan 
att själva lasten berörs (Woxenius 1994, s. 4).  
 
JTF (f.d. SÄO) Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter som gäller från och med 
2009-05-31 (Banverket u.å.). 
 
Kapacitet ”Högsta förmåga som utan risk kan tas anspråk.” (Green Cargo ref. 
i Trafikverket 2013a). 
 
Kapacitetsbrist se kapacitet 
 
Kapacitetsutnyttjande se konsumerad kapacitet. 
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Kombinerade transporter se Intermodala transporter. 
 
Kombiterminal se Intermodal godsterminal. 
 
Konsumerad kapacitet (förkortas ibland KK) Kapacitetsutnyttjandet på en 
banan, det vill säga förhållandet mellan verklig trafikering och tillgängliga 
kapacitet hos banan (Bårström & Granbom 2012). 
 
Max 2 timme Trafikverkets uttryck för de 2 högst belastade timmarna under 
ett dygn, vid beräkning av konsumerad kapacitet. 
 
Nerspåret (se även uppspåret) ”Det vänstra spåret i den riktning på linjen i 
vilken tåg med udda nummer går vid dubbelspår.” (Trafikverket u.å.).  
 
Olektrifierad bana Järnväg som inte har kontaktledning och som trafikeras 
med disellok och diseldrivana motorvagnar (Bårström & Granbom 2012). 
 
Partiellt dubbelspår Dubbelspår som sträcker sig mellan två eller fler drift-
platser och som är omgivet av enkelspårssträckor (Bårström & Granbom 
2012). 
 
Restid Tiden det tar för ett tåg att framföras en viss linjesträcka inklusive 
tillägg för uppehåll (vid tågmöte eller station), det vill säga samma tid som går 
att hitta i tidtabeller (Trafikverket 2014d).  
 
Plankorsning Korsning där en väg och en eller flera järnvägsspår möts i 
samma plan (Trafikverket 2014d). Denna typ av korsning får inte förekomma 
mellan väg och höghastighetslinjer av kategori I (Transportstyrelsen 2008).  
 
Planskild korsning Korsning där en väg och en eller flera järnvägsspår möts i 
skilda plan (Trafikverket 2014d).  
 
Rullande materiel se Spårfordon 
 
Rälsförhöjning Normalt så ligger ytterrälen högre än innerrälen i en kurva för 
att kompensera bort en del av den sidoacceleration som uppkommer när ett tåg 
kör genom en horisontalkurva. Höjdskillnaden mellan rälerna kallas 
rälsförhöjning och anordnas både av bantekniska- och av komfortskäl 
(Banverket 1996). 
 
Samgodsmodellen Trafikverkets godsprognosverktyg (Trafikverket 2014q). 
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Signalställverk (Ställverk) ”Signalanläggning för en driftplats i system H eller 
system M. Signalställverket kontrollerar bl.a. växlar, huvudsignaler och 
tågvägar på driftplatsen.” (Trafikverket u.å.).  
 
Signalsystem se Signalställverk och ERTMS. 
 
Spår Två räler tillsammans med ballast och slipers utgör ett spår (Trafikverket 
2014d). 
 
Spårfordon ”Järnvägsfordon som kräver godkännande. Spårfordon indelas 
dels i storfordon och småfordon, och dels i drivfordon och vagnar. En 
fordonsenhet som består av fast sammankopplade delar betraktas som endast 
ett spårfordon.” (Trafikverket u.å.). 
 
Statliga vägnätet (se även vägnät) Det statliga vägnätet består av 98 500 km 
väg varav cirka 20 % är grusväg. I det statliga vägnätet ingår 16 018 broar, ett 
tjugotal tunnlar och 37 färjeleder (Trafikverket 2014l). 
 
Stax Största tillåtna axellast (ton) 
 
Sth Största tillåtna hastighet (km/h) 
 
Ställverk se Signalställverk 
 
System M Järnvägar utan fjärrstyrning som sköts manuellt av så kallade 
lokaltågklarerare. Tidigare benämnt Tåganmälan (Trafikverket 2014d). 
”Trafikeringssystem som baseras på att linjen övervakas av två tågklarerare 
utan hjälp av linjeblockering eller radioblockering. Driftplatserna kan 
övervakas med manuella metoder med stöd av enkelt signalställverk men kan 
också ha fullständiga signalställverk. Det kan förekomma att driftplatser är 
obevakade, bevakade eller stängda.” (Trafikverket u.å.).  
 
TEN-T Transeuropeiskt transportnät som kallas TEN-T vars syfte är att knyta 
ihop Europa (Europeiska kommissionen 2014). 
 
Tidtabellstid Tid i tidtabell, icke realtid. 
 
Trafikarbete Ett mått på den belastning som trafiken på vägnätet utgör. 
Antingen uttryckt i axelparskilometer, eller i fordonskilometer (Trafikverket 
2014n). 
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Trafikverket (TRV) Myndighet som ansvarar för infrastrukturplanering av 
väg, järnväg, sjöfart och luftfart samt byggande, drift och underhåll av statliga 
vägar och järnvägar. Myndigheten är en sammanslagning av de tidigare 
verksamheterna Vägverket, Banverket, Rikstrafiken och Rederinämnden samt 
den långsiktiga planeringen vid Sjöfartsverket och Transportstyrelsen, och en 
tidig del av tidigare SIKA (Trafikverket 2014g). 
 
TSD (Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet) Europeiska bestäm-
melser vars syfte är att standardisera komponenter. Genom standardisering 
hoppas man kunna sänka kostnader inom järnvägen och öka konkurrens-
kraften. Tanken är att det ska bli enklare att framföra tåg mellan medlems-
länderna. De tekniska specifikationerna gäller inte för spårvägar och 
tunnelbana, utan endast för järnväg (Transportstyrelsen 2012a). 
 
Tåg ”Kortform för tågsätt. Termen tåg är också kortform för tågfärd. Termen 
tåg får bara användas om det inte finns risk för missförstånd.” (Trafikverket 
u.å.). Enligt Trafikverkets Branschordlista – tåg så är ett tåg helt enkelt olika 
typer av tågfordon som framförs enligt tidtabell (Trafikverket 2013a). 
 
Tågfärd ”Trafikverksamhet för att framföra storfordon från en driftplats eller 
driftplatsdel till någon annan driftplats eller driftplatsdel.” (Trafikverket u.å.).  
 
Tågklarerare (tkl) Finns två typer – fjärrtågklarerare (fjtkl) och 
lokaltågklarerare (ltkl). De ansvarar för tågrörelser och annan verksamhet och 
övervakar ett visst område (Trafikverket 2013a). 
 
Tågsätt ”Det fordonssätt som används vid tågfärd.” (Trafikverket u.å.).  
 
Tågväg ”Spåravsnitt på en driftplats, avsett för säkrad rörelse. Kontrolleras 
och kan låsas av signalställverket. En tågväg har en bestämd börjanpunkt och 
en bestämd slutpunkt.” (Trafikverket u.å.). 
 
Uppspåret ”Det vänstra spåret i den riktning på linjen i vilken tåg med jämna 
nummer går vid dubbelspår.” (Trafikverket u.å.).  
 
Vägnät (se även statliga vägnätet) Det svenska vägnätet består av allmänna 
vägar - som antingen är statliga eller kommunala - och enskilda vägar. De 
kommunala vägarna är totalt 41 600 km, och de enskilda vägarna (med 
statsbidrag) är 74 500 km (Trafikverket 2014l). 
 
Åtgärdsvalsstudie planeringsstrategi använd av Trafikverket. 
Åtgärdsvalstudien består av fyra faser och är “[...] ett förberedande arbete 
inför val av åtgärder [...]” (Trafikverket 2012e, s. 8). 
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Bilaga B  Beräkningsgång för konsumerad kapacitet 

Järnvägsnätet är indelat i linjedelar för att en beräkning av linjekapacitet ska 
kunna genomföras. Utnyttjad linjekapacitet, konsumerad kapacitet, kommer 
beräknas på linjedel Lund-Eslöv (uppspår) för år 2030 (som referensvärde), år 
2030 och år 2030 utan godståg. 
 
I en tabell från Trafikverkets rapport Prognos för godstransporter 2030 - 
Trafikverkets basprognos 2014 från 2014 är beräkningar gjorda för ett flertal 
linjedelar, även Lund-Eslöv, med framtidsprognos för trafikering på de olika 
sträckorna. Samma framtidsprognos utnyttjas i beräkningarna för konsumerad 
kapacitet år 2030 och år 2030 utan godståg. 
 
Målet med beräkningarna är att få fram konsumerad kapacitet vilket erhålls 
genom formel 
 

𝐾𝐾𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑇𝑇𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
(120 − 𝑇𝑇𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘)�  

 
där Tban= 0 min vilket är tid för banunderhåll och felavhjälpning (betraktas ej 
under max 2 timme). 
 
Beräkning av belagd tid i dubbelspår för max 2 timme görs enligt formel  
 

𝑇𝑇𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =  �(𝑇𝑇𝑘𝑘å𝑔𝑔 + 𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘)𝑘𝑘

𝑘𝑘=𝑘𝑘

𝑘𝑘=1

+ �(𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘)𝑗𝑗

𝑗𝑗=𝑘𝑘

𝑗𝑗=1

 

 
∑ (𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘)𝑗𝑗
𝑗𝑗=𝑘𝑘
𝑗𝑗=1 = 0, det finns inga korsande tåg på sträckan Lund-Eslöv under 

beräkningens tidsperiod.  
𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 =  |𝑇𝑇𝑘𝑘 − 𝑇𝑇𝑘𝑘+1| 

 
n=antal tåg som under tidsperiod för beräkning trafikerar ett spår 
k, j = ordningstal för tåg 
(m = antal tåg som kör på korsande tågvägar under tidsperiod för beräkningen) 
(Tkors = 4 min, tidstillägg för tåg som kör på korsande tågvägar under 
tidsperiod för beräkningen) 

Ttåg = utrymme i tidtabellen för tåg, varierar beroende på tågtyp (3-5 min) 
Tkonf = tidstillägg om ett tåg följs av ett tåg med annorlunda gångtid 
Tk = tidtabellslagda tiden (gångtid) för tåg k 
Tk+1 = tidtabellslagda tiden (gångtid) för tåg som kör efter tåg k 
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Tabell B.4: Relationer för tåg på sträckan Lund-Eslöv år 2030 (prognostiserade värden). 
Bokstaven k i kolumnen längst till höger betyder att relationen utgör en så kallad konflikt. 
 

 
Tabell B.5: Relationer för tåg på sträckan Lund-Eslöv år 2030 (prognostiserade värden), där 
godstågen är exkluderade. Bokstaven k i kolumnen längst till höger betyder att relationen 
utgör en så kallad konflikt.  

1 Snälltåg - Öresundståg
2 Öresundståg - Pågatåg k
3 Pågatåg - Snabbtåg k
4 Snabbtåg - Godståg k
5 Godståg - Öresundståg k
6 Öresundståg - Pågatåg k
7 Pågatåg - Öresundståg k
8 Öresundståg - Godståg k
9 Godståg - Pågatåg k

10 Pågatåg - Öresundståg k
11 Öresundståg - Pågatåg k
12 Pågatåg - Pågatåg k
13 Pågatåg - Snabbtåg
14 Snabbtåg - Öresundståg k
15 Öresundståg - Pågatåg k
16 Pågatåg - Snabbtåg k
17 Snabbtåg - Pågatåg k
18 Pågatåg

Alla relationer år 2030

1 Snälltåg - Öresundståg
2 Öresundståg - Pågatåg k
3 Pågatåg - Snabbtåg k
4 Snabbtåg - Öresundståg k
5 Öresundståg - Pågatåg k
6 Pågatåg - Öresundståg k
7 Öresundståg - Pågatåg k
8 Pågatåg - Öresundståg k
9 Öresundståg - Pågatåg k

10 Pågatåg - Pågatåg k
11 Pågatåg - Snabbtåg
12 Snabbtåg - Öresundståg k
13 Öresundståg - Pågatåg k
14 Pågatåg - Snabbtåg k
15 Snabbtåg - Pågatåg k
16 Pågatåg

Alla relationer år 2030 utan godståg
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Bilaga C  Kostnadsuppskattning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell C.1: I tabellen är A-priserna uppskattade av Sven Linde, konsult på Tyréns. 
Osäkerheter inlagda på bland annat banans längd, antalet planskilda korsningar och 
trummor beror på att banan inte har någon exakt dragning. 
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Bilaga D  Underlag för kostnadsuppskattning  

 
Kritiska punkter 
 

Kritisk punkt Antal Åtgärd Kommentarer 

Motorväg 4 Planskild korsning  

Landsväg 18 Planskild korsning Osäker antalssiffra, beror på 
sträckning 

Mindre landsväg 16 Planskild korsning Osäker antalssiffra, beror på 
sträckning 

Småvägar - Planskild korsning eller 
Omledning 

Vägar till hus på landsbyggd, 
mindre vägar i tätort, etc. 

Stora vattendrag 2 Bro Lagan, Rönne Å 

Mindre 
vattendrag 4 Bro/Trumma Kylahovsån, Pinnån 

Bäckar 38 Trumma Osäker antalssiffra, beror på 
sträckning 

Tabell D.1: Tabell över uppskattat antal kritiska punkter till grund för 
kostnadsbedömningen. De kritiska punkterna har tagits fram genom att studera kartor i 
Lantmäteriets karttjänst Kartor, flygbilder och ortnamn (2014). 
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Växlar och linjedragning 
 

Tabell D.2: I tabellen framgår var och hur många växlar som uppskattningsvis kommer 
behövas för sträckan mellan Torsvik och Åstorp. Fetmarkarad ort har järnväg i dagsläget 
samt station för resandeutbyte.  
 

Ort Km Dragning (vid samhällena) Växlar  Kommentar 

Torsvik 0 - - - 

Vaggeryd 24 - - - 

Skillingaryd 33 - - - 

Klevshult 42 - - - 

Värnamo 61 - 1 Ny växel ut från Värnamo 

Hånger 70 Genom 2 Mötesspår 

Vittaryd 83 Utanför 2 Mötesspår 

Ljungby 100 Utanför 2 Mötesspår 

Hamneda 115 Utanför 2 Mötesspår 

Traryd 127 Anslutning till bef. jvg 2 Mötesspår (anslutning till 
befintligt spår) 

Markaryd 148 Genom 3 Ny växel söderut, 
förbigång/uppställningspår 

Skånes-Fagerhult 161 Genom 2 Mötesspår 

Örkelljunga 177 Genom 2 Mötesspår 

Östra Ljungby 195 Utanför 2 Mötesspår 

Åstorp 200 Ansluter till bef. jvg strax 
utanför Åstorp 

1 Ny växel in till Åstorp 

Totalt 
  

20 
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