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Sammanfattning 

I denna rapport görs det en trimningsåtgärd för att se ifall små åtgärder kan göra så tåg kan 

få en högre hastighet som minskar restiden. 

Blekinge kustbana är en järnvägssträckning som ligger i sydöstra Sverige och den är 13 mil 

lång. Linjen går från Kristianstad i Skåne till Karlskrona i Blekinge. På de 13 mil så finns det 

168 kurvradier och dubbelt så många övergångskurvor.  

I dagsläget körs det bara godståg mellan Kristianstad och Karlshamn, godstågen kan inte köra 

vidare efter Karlshamn på grund av att det är för stora höjdskillnader mellan Karlshamn och 

Karlskrona.  

För att försöka förbättra körmöjligheterna för tågen så har det undersökts vad som händer 

ifall man höjer hastigheten för vissa kurvor som har en största tillåten hastighet på mindre än 

80 km/h till 80 km/h. Ifall man höjer hastigheten på de kurvor som har en största tillåten 

hastighet på mindre än 100 km/h till 100 km/h och ifall man höjer de kurvor som har en 

största tillåten hastighet på mindre än 120 km/h till 120 km/h. Det har också undersökts i 

vilken hastighet ett godståg kan köra i på en bana som är dimensionerad för ett C-tåg som 

kör i 160 km/h. 

Utredningsalternativen visar att det är relativt enkelt att höja linjens standard till 

utredningsalternativ 1 som är att höja hastigheten på de sträckor som har en största tillåten 

hastighet på mindre än 80 km/h till 80 km/h, till en låg kostnad. Att höja linjens standard till 

över 80 km/h visar sig kosta betydligt mer utan att resetiden påverkas allt för mycket. 

Nyckelord: Blekinge kustbana, A-tåg, B-tåg, C-tåg, Godståg, Trimningsåtgärd 



  

Abstract 

In this thesis there is a study on how you can make trimming measures more effective and to 

see if that will have any impact on the trains speed and on the traveling time.  

Blekinge-Kustbana is a railway that are located in southeast of Sweden and it is 130 km long. 

The railway goes from Kristianstads-Bangård in Skåne to Karlskrona-Centrum in Blekinge. 

There is at least 160 curve radius’s and twice as many transitions curves. 

The freight trains are only driving between Kristianstad and Karlshamn because there is many 

curve radius’s on the railway that limits the speed of the freight trains and because there is a 

too high height difference in the landscape between Karlshamn and Karlskrona. Passenger 

trains are driving between Kristianstad and Karlskrona.  

To see if the time to travel and how the speed for trains is affected, there will be an examine 

on if the maximum permissible speed on some distances is lower than 80 km/h, 100 km/h 

and 120 km/h will be raised to 80 km/h, 100 km/h and to 120 km/h.  In this thesis there will 

also be an inquire if a new kind of passenger train (C-train) can be driven on Blekinge-

Kustbana in 160 km/h and how does that affect the freight trains. There will not be an inquire 

on how the height differences and how the tilt is affecting the freight trains. 

The alternatives show that it is relatively easy to raise Blekinge-Kustbanas to alternative 1 to 

a low cost. To raise the speed too higher than 80 km/h is much more expansive and the time 

does not change that much for that cost. 

Keywords: Blekinge-Kustbana, A-train, B-train, C-train, freight train, trimming measures 
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Begrepp/terminologi 

A-Tåg: En variant av tåg. Tåget tillhör kategori A och det är de tåget som har sämst 

förutsättningar. A-tåg även kallat godståg. 

ATC: ”Automatic Train Control”. Det är ett övervakningssystem som ger signal- och 

hastighetsbesked. 

B-Tåg: En variant av tåg. Tåget tillhör kategori B. B-tåg är en bättre variant än A-tåg. B-Tåg 

även kallat persontåg. 

Baliser: Plattor i spåren som ger information. 

Ballast: Ballast är ett underlag som ska kunna ta upp belastningar från trafiken utan att 

förstöras. Det ska även se till så att järnvägen inte sviktar när ett tåg kör på spåren 

(Trafikverksskolan 2017). 

BKB: Blekinge kustbana. 

C-Tåg: En ny variant av persontåg. Tåget tillhör kategori C. C-tåg är en bättre variant än 

både A- och B-tåg.  

Driftplats: Ett avgränsat område av banan som har en högre övervakning än ute på linjen 

(Transportstyrelsen 2008).  

Linjen: Banan som är utanför driftplatsernas gränser (Transportstyrelsen 2008). 

Makrokurva: En stor kurvradie som har en riktning. I kurvradien finns en eller flera 

mikrokurvor. 

Mikrokurva: En mindre kurvradie som befinner sig i en makrokurva. 

STH: Största tillåtna hastighet ute i spåren. 

Trimningsåtgärder: Åtgärder som behöver implementeras upp till en kostnad på 100 

miljoner kronor (Trafikverket 2015).  
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Inledning 

I detta arbete kommer Blekinge kustbana användas som ett exempel för att se huruvida man 

kan kostnadseffektivisera trimningsåtgärder och hur det påverkar hastigheten och restiden på 

A-, B- och C-tåg. För att undersöka detta så kommer banans kurvor att granskas och följande 

frågeställningar att användas: 

 Hur många kurvradier hastighetsbegränsar tågen och hur många behöver åtgärdas på 

Blekinge kustbana för att få en högre hastighet och kortare restid? 

 Eftersom A-tåg kör i lägst hastighet, vad händer med de övriga tågen ifall man höjer 

standarden på banan för A-tågen. 

 Håller åtgärderna som kan behöva implementeras inom budgeten för en 

trimningsåtgärd? 

Parallellt med denna rapport så har SYSTRA som är ett multinationellt infrastrukturföretag 

fått i uppdrag av Trafikverket att göra smärre åtgärder och ifall det finns ett behov av större 

linjerätningar på Blekinge kustbana. Smärre åtgärder innebär kurvändringar, rälsförhöjningar 

samt att granska plankorsningar. Större linjerätningar innebär att kurvorna kan behöva ändras 

i så stora omfattningar att det blir mer kostnadseffektivt att dra en helt ny sträcka och bygga 

en ny kurva (Glimelius 2019). 

Syfte 

Syftet med denna rapport är att ta reda på huruvida kurvorna på en bana hastighetsbegränsar 

tågen som trafikerar sträckan. För att ta reda på det så kommer det att göras en 

trimningsåtgärd och i detta fall blir det på Blekinge kustbana. 
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Avgränsningar 

I denna rapport tas det inte någon beaktning till huruvida resultatet påverkar placeringen och 

omplacering av elsystemen eller för signalsystemen. I beräkningarna så är alla signaler gröna, 

vilket gör att ett tåg kan köra igenom hela sträckan.  

Godståg kan i dagsläget inte trafikera Blekinge kustbana mellan Karlshamn och Karlskrona 

men det görs ett antagande att de kommer kunna göra det i denna rapport. Det för att kunna 

få en bättre överblick över de olika tågkategorierna genom att låta alla tåg köra hela sträckan.  

Det undersöks inte ifall dagens övergångskurvor behöver ersättas ifall resultatet visar att det 

behövs nya kurvradier. Utan de befintliga övergångskurvorna har kvar samma storlek i denna 

rapport. 

Metod 

I denna rapport har det använts litteratursökning och beräkningar. Litteraturstudier har gjorts 

i Trafikverkets styrande tekniska dokument som kallas TDOK. Information har även 

inskaffats ifrån källor på Google samt Lunds universitets databas för publikationer, kallad 

lubsearch. SYSTRA har också bistått med relevant fakta och användbara dokument för detta 

arbete. Alla beräkningar är gjorda i Excel med hjälp av formler. Formlerna är tagna ifrån 

TDOK 2014 (Trafikverket 2015). För att några beräkningar skulle kunna genomföras 

behövdes grundfakta om Blekinge kustbana tas fram. Via Trafikverkets linjebok 

(Trafikverket 2019) så kunde de största tillåtna hastigheterna på sträckan tas fram och via 

Trafikverkets Spårgeometri Plan  (Trafikverket 2019) så kunde radierna tas fram.  
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Bakgrund 

Fyrstegsprincipen 

Fyrstegsprincipen är ett arbetssätt som innehåller fyra steg, där det är ett av de fyra stegen 

som används vid ett arbete. Fyrstegsprincipen är Trafikverkets arbetsstrategi och finns till för 

att uppnå en bra samhällsutveckling (Trafikverket 2018). I detta arbete används steg 3 ifrån 

fyrstegsprincipen. 

Steg 1: Tänk om. Steg ett i fyrstegsprincipen är att tänka om och se om det verkligen behövs 

något nytt. Vad behöver göras för att det ska bli mer effektivt eller hur ser behovet ut 

egentligen. 

Steg 2: Optimera.  Steg två i fyrstegsprincipen är optimera. Om det behövs göras mer än att 

tänka om som är i steg ett. Det menas att man kan genomföra åtgärder på ett bra sätt som 

gynnar och förbättrar den infrastrukturen som finns i dag. 

Steg 3: Bygg om. Räcker inte steg ett eller steg två inom projektet så kommer man till steg 

tre som är bygg om. Detta görs ifall det finns ett behov av att bygga om den befintliga 

infrastrukturen på ett begränsat sätt. Det handlar inte om de största ombyggnationerna utan 

det handlar om de små byggnationerna, exempelvis kurvrätning som används i denna rapport. 

Inom steg 3 så ingår arbetsstrategin trimningsåtgärd. Trimningsåtgärder är något Trafikverket 

använder sig av när det finns utvecklingsinsatser upp till en kostnad på 100 miljoner kronor. 

I detta arbete görs det ett trimningsarbete på Blekinge kustbana.  

Steg 4: Bygg nytt. Det sista steget i fyrstegsprincipen är bygg nytt. Om inget av de tidigare 

stegen är tillräckliga för ett projekt så är det steg fyra som gäller. Då blir det större 

ombyggnationer och det är oftast stora nyinvesteringar som krävs för att kunna åtgärda det 

på ett bra sätt (Trafikverket 2018). 
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Blekinge kustbana 

Blekinge kustbana är en 130 km lång elektrifierad enkelspårig järnvägsförbindelse mellan 

Kristianstads bangård och Karlskrona Centrum (Trafikverket 2016). På denna bana finns det 

såväl mötesspår som mötesstationer. På banan körs Öresundståg, Pågatåg och godståg. Den 

största tillåtna hastigheten på vissa sträckor är 160 km/h och på andra delsträckor är det en 

lägre hastighet (Trafikverket 2019). I dagsläget körs det bara godståg mellan Kristianstad och 

Karlshamn, på grund av att det finns en höjdskillnad upp till 20,3 promille (Trafikverket 

2019) och ett godståg klarar bara av 10 promille (Trafikverket 2015). På den 130 km långa 

sträckan så finns det över 160 stycken kurvor och dubbelt så många övergångskurvor. Detta 

gör att det är en väldigt krokig järnväg som gör att geometrin hastighetsbegränsar fordon som 

kör på sträckan och då kommer tågen sällan upp i sin största tillåtna hastighet (Trafikverket 

2019). 

På Blekinge kustbana finns det fjorton driftplatser och av dem är nio driftplatser avsedda för 

resandeutbyten. Öresundstågen som trafikerar Blekinge kustbana kör mellan Helsingör och 

Karlskrona via bland annat Lund och Malmö. Pågatågen som trafikerar sträckan kör mellan 

Kristianstad station och Karlshamn. Krösatågen kör bara på den sista delen av Blekinge 

kustbana och den körs mellan Karlskrona och Emmaboda via bland annat Holmsjö 

(Blekingetrafiken 2020). 

 
Figur 1 Överblicksbild på Blekinge kustbana. 

Svart linje är dagens järnväg och den vita linjen är den sträcka SYSTRA har i uppdrag att undersöka. 

De inringade områdena är mikrokurvor som ryms i en makrokurva (Google Earth). 
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Olika kategorier av tåg 

Tågkategorierna beskriver hur tåg får köra, i vilken hastighet, hur de kan ta kurvor, hur de 

bromsar samt vad de klarar för höjdskillnader. 

Den första kategorin är A-tåg. Kategori A är den som har sämst förutsättningar av 

kategorierna eftersom de har sämre bromsar och det gör att de inte kan köra i allt för höga 

hastigheter. De vanligaste A-tågen är godståg (Kufver 1995). Godståg består av ett eller flera 

lok som drar en eller flera vagnar. De finns i många olika varianter. Allt från posttåg, som 

går snabbare än vanliga godståg, till malmtåg, som kör uppe i norr och fraktar malm i sina 

vagnar. 

Kategori B är persontåg som har lite bättre komponenter än vad A-tågen har. Exempelvis har 

de bättre accelerationsförmåga samt bättre bromstagning. Detta gör att de kan få köra 10% 

snabbare än A-tågen (Kufver 1995). De klarar även av kurvorna bättre. Några varianter av 

persontåg (B-tåg) är Pågatågen (X61) (Järnväg 2018) och Öresundståg (X31K) (Öresundståg 

2019).  

C-tåg är en ny variant av tåg. De kan köra 5 % snabbare än B-tågen. De kan ta kurvor bättre 

samt har bättre broms- och accelerationssystem. I dagsläget så är det bara MTR-express (X-

74) som trafikerar järnvägen i Sverige. De kör på sträckan Stockholm-Göteborg (Kristensson 

2017).  

Kategori S har korglutning som gör att tåget följer med bättre i kurvor utan att behöva sänka 

hastigheten. Eftersom tåget inte behöver bromsa in lika mycket som de andra tågen behöver 

göra så gör det att tåget kan köra i en högre och jämnare hastighet. Nackdelen med 

korglutning är att det finns studier på att människor blir mer åksjuka i korglutande tåg än i 

tåg utan korglutning. För att försöka bli av med åksjukan har forskare kommit fram till att 

det behövs en längre övergångsramp innan kurvan för att hjälpa människor som åker i tåget 

att känna mer bekvämlighet (Andersson, Berg & Stichel 2014).  
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Hastighetspåverkande faktorer 

Signalsystemen som finns på Blekinge kustbana är ATC. ATC är en förkortning för 

“Automatic Train Control” och det är ett övervakningssystem som består av en lokdator och 

baliser som sitter i spåret. Baliserna är kodade med information som lokdatorn får 

information från, när loket kör över baliserna. Information om vad som kommer ske innan 

nästa besked, exempelvis om lokföraren måste bromsa in tidigare än förväntat. Det är 

Sveriges vanligaste system (Trafikverket 2019). 

Bromsar fungerar olika beroende på vad det är för sorts tåg som kör. De olika tågkategorierna 

har olika bromsförmågor. Är det ett godståg som kör så har det en sämre bromsförmåga än 

ett persontåg. Detta gör att godståget måste köra i en lägre hastighet. Det som också kan 

påverka bromsarna är hur långt och hur tungt ett tåg är.  

Årstiderna påverkar järnvägen en del. Beroende på vad det är för årstid så finns det alltid 

något som kan fördärva järnvägen och hastigheterna kan komma att begränsas. Under vintern 

är det ofta kallt och uppe i norr så blir det ännu kallare. Det kan vara flera minusgrader vilket 

kan göra att komponenter på järnvägen eller tåget fryser fast.  

Det gör att tågen och järnvägen inte kan samarbeta på ett bra sätt och det kan innebära 

förseningar men det kan även tillkomma stora kostnader om fel komponent har fryst fast 

(Andersson, Berg & Steichel 2014). Våren är bättre än vintern då det inte händer lika mycket 

med komponenterna på fordonen eller på järnvägen (Ibid.).  

På sommaren så blir det varmare och det kan göra att solkurvor tillkommer. Det innebär att 

rälerna kan krökas som i sin tur gör att spåret blir lite krokigt. Tågen kan inte köra på spåren 

om de är alldeles för krokiga. Men om det är lite krökningar så kan tågen få köra i en 

reducerad hastighet. Även här så finns det risk för förseningar och höga kostnader kan 

tillkomma vid reparation på järnvägen (Andersson, Berg & Steichel 2014). Under hösten 

regnar det mest, blommor och träd börjar tappa sina blad, vilket kan göra att bladen hamnar 

på rälsen. Hamnar löven på rälsen och de är våta och fuktiga så kan det innebära att hjulen 
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på loken inte får ett bra grepp om rälsen. Tågen kan då börja slira och i värsta fall spåra ur 

ifall tåget kör i för hög hastighet. Detta kallas för lövhalka (Ibid.). 

Ett fenomen som finns för godståg är den så kallade skogstiden. Skogstid är en tid som kan 

vara förbestämd eller inte där godstågen måste stå och vänta på att få köra. Det finns olika 

varianter av skogstid. Planerad-, oplanerad- och spökskogstid (Carlsson & Nyström 2016). 

Tabell 1 Olika skogstider 

Planerad skogstid Skogstid som är planerat ifrån tidtabellen, som genomförs 

Oplanerad skogstid Skogstid som tillkommer på grund av att annat tåg är försenat 

Spökskogstid Skogstid som är planerat för ett tåg enligt tidtabellen men det 

planerade tåget som är tänkt att köra förbi det väntande tåget inte 

kommer. Det gör att det väntade tåget har väntat förgäves och hade 

egentligen kunnat köra när den kom till signalen. 
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Spårgeometri 

På en järnväg så finns det rakspår, övergångskurva, cirkulärkurva och en radie i kurvan, se 

figur (2). Rakspår är där spåret ligger så rakt det kan utan att det har en radie.  

Efter ett rakspår kommer oftast en övergångskurva. Den är till för att göra så att tåget tar 

kurvan på ett smidigt sätt utan att tappa allt för mycket i hastighet. En cirkulärkurva är det 

som kommer efter en övergångskurva. Där finns det en radie som visar hur stor kurvan är 

och i vilken hastighet ett tåg kan köra i kurvan (Trafikverksskolan 2017). Man kan även se 

vilken riktning en kurva har i en ritning eller i en lista. Har kurvan en riktning till vänster så 

finns det ett ”-”, minustecken framför radien längs med en längdmätning. Har kurvradien 

inget tecken framför sig så är riktningen höger (Trafikverket 2019). I Sverige så finns det 

några riktvärden som man måste följa. Den minsta rekommenderade radien att använda i 

normalhuvudspår är 300 m. I avvikande huvudspår är den minsta rekommenderade radien 

200 m. I sidospår får radien inte vara mindre än 150 m. Det maximala värdet på en radie bör 

inte överstiga 99 000 m. Det är den största i dagsläget och ska man projektera ny järnväg så 

bör radier som överstiger 20 000 m inte användas (Trafikverket 2015). 

 

Figur 2 Spårgeometri (Trafikverksskolan 2017) 
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Figur 3 Mikrokurvor blir en ny makrokurva (Google Earth) 

En kurva kan ses som en mikro- eller makrokurva. Makrokurva är en stor kurvradie som 

täcker en längre sträcka och i den kurvradien finns små kurvradier som täcker en mindre 

sträcka, som kallas mikrokurvor. Mikrokurvorna kan gå i båda riktningarna i en makrokurva 

som man kan se i figur (3), medan en makrokurva bara går mot en riktning. SYSTRAs arbete 

är att undersöka hur de kan gå tillväga för att förbättra de mikrokurvor som befinner sig i 

makrokurvor samt att se hur det hade kunnat se ut om de hade lagt ut en helt ny linjedragning 

som ger färre och större radier, som man kan se i den nedersta sträckningen på figur (3) 

(Glimelius 2019). 



 

10 

 

 

 

 

Beräkningar 

Rälsförhöjning 

Rälsförhöjning är när det finns en höjdskillnad mellan två räler på samma spår. 

Rälsförhöjning betecknas ℎ𝑎, normalt sett så är  ℎ𝑎 = 0 på rakspår och är ℎ𝑎 > 0 så är det 

oftast en kurva. Rälsförhöjning finns till för att minska centrifugalkrafterna 

(sidoaccelerationer) som uppstår i kurvor (Sipilä 2008). Anordnad rälsförhöjning är den 

rälsförhöjning som finns ute på spåren. Den teoretiska rälsförhöjningen är den rälsförhöjning 

man räknar på för att se om ett tåg verkligen kan klara av att köra på den radien. 

Rälsförhöjningsbrist är den bristen som ett speciellt tåg klarar av. Det vill säga beroende på 

om det är ett A-, B-, C- eller S-tåg så har de olika brister som de klarar av. 

Rälsförhöjningsöverskott är det överskott som behövs för att få den teoretiska 

rälsförhöjningen att bli ekvivalent med den anordnade rälsförhöjningen (Trafikverket 2015). 

Linjeboken från Trafikverket och dokumentet från SYSTRA anger vad dagens kurvradie, 

radielängd, anordnade rälsförhöjning och vad den största tillåtna hastigheten (STH) är. Med 

hjälp av de värdena så kan man räkna ut vad dagens ℎ𝑡, ℎ𝑏, ℎö är. Den anordnade 

rälsförhöjningen ℎ𝑎 är angiven i dagens läge men den får inte överstiga 160 mm för någon 

av tågkategorierna (Trafikverket 2019). 

Den teoretiska rälsförhöjningen (ℎ𝑡) räknas ut med hjälp av dagens hastighet v km/h, dagens 

radie i meter och en konstant som är 11.8. Denna formel är en förenkling ifrån formeln 

spårplansacceleration (TDOK 2014:0 075).  

ℎ𝑡 =
2𝑏0

𝑔
∗

𝑣2

𝑅
  (1) 
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Där 2𝑏0 = 1500 𝑚𝑚 som gäller vid normalspårvidd och g är gravitationskraften. Från 

spårplansaccelerationen så går man från m/s till km/h för att få fram den nya ℎ𝑡formeln. 

 

ℎ𝑡 =
11,8∗𝑣2

𝑅
  (2) 

Enligt Trafikverkets bestämmelser så får ℎ𝑡 inte överstiga 260 mm (Trafikverket 2015) för 

A-tåg, för B-tåg så får ℎ𝑡 inte överstiga 310 mm och för C-tåg så får ℎ𝑡 inte överstiga 340 

mm (Trafikverket 2015). 

Rälsförhöjningsbrist (ℎ𝑏) räknas ut genom att man subtraherar den teoretiska 

rälsförhöjningen (ℎ𝑡) med den anordnade rälsförhöjningen (ℎ𝑎) och den visar att den 

rälsförhöjningen som finns ute i verkligheten är mindre än den teoretiska. 

ℎ𝑏 = ℎ𝑡 − ℎ𝑎  (3) 

Enligt bestämmelser får ℎ𝑏 inte överstiga 100 mm för A-tåg, för B-tåg så får ℎ𝑏 inte överstiga 

150 mm  och för C-tåg så får ℎ𝑏 inte överstiga 180 mm (Trafikverket 2015).  

Rälsförhöjningsöverskott (ℎö) räknas ut genom att man subtraherar den anordnade 

rälsförhöjningen (ℎ𝑎) med den teoretiska rälsförhöjningen (ℎ𝑡) och 

rälsförhöjningsöverskottet får inte överstiga 100 mm i ”spår i allmänhet” (TDOK 2014:0 

075) 

ℎö = ℎ𝑎 − ℎ𝑡  (4) 

Med hjälp av dessa formler så beräknades ℎ𝑡, ℎ𝑏, ℎö för de olika utredningsalternativen 

(Trafikverket 2015). Detta görs för att se till så att tågen kan köra.  
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Radier 

Radierna som finns ute på sträckan i dag användes från början i beräkningarna. Men det 

visade sig att om ℎ𝑏 +  ℎ𝑡 översteg 160 mm så var radien tvungen att ändras. Det gjordes 

med hjälp av en omskrivning av formel (2) 

ℎ𝑡 =
11,8∗𝑣2

𝑅
 → 𝑅 =

11,8∗𝑣2

ℎ𝑡
  (5) 

Då ℎ𝑡 och v värdena redan är givna, så löser man ut R och får fram den nya radien som ska 

användas (Trafikverket 2015). När man har fått fram den nya kurvradien så går det att räkna 

ut hur lång den nya radien ska bli. Det tas fram med hjälp av formeln för en cirkelbåge. 

𝑁𝑦  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑙ä𝑛𝑔𝑑 =  
𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑠𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑛

360°
∗ 2𝜋 ∗ 𝑁𝑦 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑒 (6) 

 

För att kunna räkna ut hur lång den nya radien är så måste man först räkna ut vad 

medelpunktsvinkeln är för dagens radie. Det tas fram genom att ta 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑠𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑛 =
𝐷𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑∗360

𝐷𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒∗2𝜋
  (7) 

Sedan sätts medelpunktsvinkeln in i formel (6) och då kan man räkna ut vad den nya radiens 

längd blir (Stockholm stad 2019). 

𝑁𝑦 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑙ä𝑛𝑔𝑑 =
𝐷𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑∗𝑁𝑦 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒

𝐷𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒
 (8) 
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Kostnadsberäkning 

För att kunna komma fram till en bra kostnadsberäkning för de olika utredningsalternativen 

så har det använts tre olika kostnader. Kostnaderna delas in i tre olika kategorier.  

1. ”Längd med ny ha>40” har en kostnad på 3 000 kr/spårmeter (Ascard & Hultenberg 

2018). Denna kostnad gäller när kurvradien är oförändrad men rälsförhöjningen 

överstiger 40 mm. 

2. ”Längd med ny ha<40” har en kostnad på 2 000 kr/spårmeter. Denna kostnad gäller 

när kurvradien är oförändrad men när rälsförhöjningen är mindre eller lika med 40 

mm. 

3. ”Ny längd” har en kostnad på 35 000 kr/spårmeter. Denna kostnad gäller när 

kurvradien måste ändras. För priset 35 000 kr ingår ändring på kurvradie med 

rälsförhöjning, ballastplogning och ballastkomplettering (Glimelius 2020).  

Man multiplicerar kostnaden med hur mycket spårmeter som kurvradiens längd är för att 

få fram ett slutpris för de olika utredningsalternativen. 

Hastighetsberäkning 

För att beräkna fram tiden som det kan ta för ett tåg att köra på Blekinge kustbana så behövdes 

accelerationssträckan och retardationen (bromssträckan) för tågen som togs i beaktning tas 

fram. Accelerationen var 0,65 m/s^2 för A-tåg och 0,98 m/s^2 för B- och C-tåg (Andersson, 

Berg & Steichel 2014). Retardationen var -0,3m/s^2 för A-tåg och -0,6 m/s^2 för B- och C-

tåg (Backman 2019). 

Efter accelerationssträckan och retardationen var framtagna så behövdes det tas några 

antaganden för att kunna få fram en så bra tid som möjligt på sträckan. I dagsläget finns det 

inte något godståg som kör på hela linjen, eftersom det inte är möjligt för ett godståg att köra 

mellan Karlshamn och Karlskrona idag på grund av höjdskillnader. Då gjordes det ett 

antagande att ett godståg kan köra mellan Karlshamn och Karlskrona på den befintliga 

järnvägen. Ett annat antagande som var tvunget att vara med i beräkningarna var tåget som i 
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fråga får grönt i alla signaler. Tiden gäller bara för ett tåg som får lov att köra igenom alla 

signaler på sträckan utan att stanna vid en signal.  

Efter att antaganden var gjorda så lades alla kurvor, raksträckor, övergångskurvor och 

driftplatser på hela Blekinge kustbana in i ett Excelark för att kunna beräkna hur lång tid det 

skulle ta för ett godståg att köra på hela sträckan. Accelerations- och retardationssträckan 

lades in och med hjälp av dessa parametrar så gjordes det en tidsanalys om hur ett godståg 

hade kunnat köra på alla utredningsalternativ. Med hjälp av dessa antaganden så blev 

hastighetsprofilen för jämförelsealternativet som i figur (4). 

 

Figur 4 Dagens hastighetsprofil 
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Studerade alternativ 

Jämförelsealternativet (JA), detta alternativ tillåter godstågen att köra hela vägen till 

Karlskrona utan att några kurvor åtgärdas. Detta alternativ är jämförelsealternativet med de 

övriga utredningsalternativen.  

Utredningsalternativ 1 (UA1), i detta alternativ kommer alla kurvor som har en lägre STH än 

80 km/h i jämförelsealternativet att ökas till 80 km/h. 

Utredningsalternativ 2 (UA2), i detta alternativ kommer alla kurvor som har en lägre STH än 

100 km/h i jämförelsealternativet att ökas till 100 km/h. 

Utredningsalternativ 3 (UA3), i detta alternativ kommer alla kurvor som har en lägre STH än 

120 km/h i jämförelsealternativet att ökas till 120 km/h. 

Utredningsalternativ 4 (UA4), i detta alternativ kommer det att vara en linje som är anpassad 

för att ett C-tåg ska kunna köra i 160 km/h och godstågen ska kunna köra i en så hög hastighet 

som möjligt givet att kurvorna tillåter det, upp till 120 km/h. 
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Resultat 

Kurvradiens storlek och spårens rälsförhöjning begränsar hastigheten. För att ett godståg ska 

kunna köra i 80, 100 respektive 120 km/h behöver radien vara minst 300, 454 respektive 654 

meter. Dimensioneras banan för C-tåg som kör i 160 km/h behöver kurvradien vara som 

minst 888 m. Att höja banans standard till nivån i utredningsalternativ 1-4 innebär då att 11, 

49, 58 respektive 71 kurvor åtgärdas, till en kostnad på 6, 152, 442 och 666 miljoner kronor. 

Detta sammanfattas i tabell (2).  

Om godståg tillåts köra på hela sträckan, utan att ta hänsyn till lutning eller annan trafik, så 

skulle restiden då gå från 71 minuter till 66, 65, 62 respektive 62 minuter. Tågets 

hastighetsprofil i de olika alternativen visas i figur (5). Detta ger att kostnaden per sparad 

minut i restid är ungefär 20, 430, 819 och 1 234 tusen kronor för de fyra 

utredningsalternativen. Med ökningarna i kurvorna till 300, 454, 654 respektive 888 meter 

så gör det att B- och C-tågen även dem får andra hastigheter och restider. Där tiderna för ett 

B-tåg ändras från en restid på 62 minuter till 60, 58, 55 respektive 52 minuter. För C-tåg så 

ändras restiderna från 59 minuter till 56, 56, 54 respektive 52 minuter. Tågens 

hastighetsprofiler går att se i figur (6) och figur (7). 

 

Figur 5 Sammanfattning av de olika hastigheterna för A-tåg på Blekinge kustbana 
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Figur 6 Sammanfattning av de olika hastigheterna för B-tåg på Blekinge kustbana 

 

Figur 7 Sammanfattning av de olika hastigheterna för C-tåg på Blekinge kustbana 
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Tabell 2 Sammanfattning av relevanta resultat 

STH Kurvor att 

justera och 

ytterligare 

kurvor att 

justera 

Kostnad och 

ytterligare 

kostnad (tkr) 

Restid och ytterligare 

tidsbesparing (min) 

Ytterligare kostnad per 

minut sparad (tkr) 

   A-tåg B-Tåg C-Tåg A-Tåg B-Tåg C-Tåg 

JA   71 62 59    

UA1 11 6 000 5 2 3 20 50 33 

UA2 20 146 000 1 2 0 2 433 1 217 N/A 

UA3 27 296 000 3 3 2 1 644 1 644 2 467 

UA4 13 370 000 0 3 2 N/A 2 056 3 083 

 

Från tabell (2) kan man se hur de olika utredningsalternativen påverkar tågkategorierna. Det 

är 11 kurvor som behöver åtgärdas för att utredningsalternativ 1 ska vara körbart till en 

kostnad på 6 miljoner kronor. För att utredningsalternativ 2 ska kunna vara körbart så behöver 

ytterligare 20 kurvor korrigeras till en ytterligare kostnad på 1,45 miljoner kronor. Restiden 

för A-, B- och C-tåg är 71, 62 och 59 minuter och för varje alternativ så tids besparas x-antal 

minuter från alternativ till alternativ. I den sista kolumnen beskrivs kostnaden för varje 

vunnen minut alternativen har mot varandra. På de ställena det står ”N/A” som står för ”not 

available” och det betyder att det finns ingen tidsvinst kostnad utan då blir det bara en 

klumpsumma ifrån kolumn ”Kostnad och ytterligare kostnad” som blir kostnaden. Man kan 

snabbt se att kostnaden för utredningsalternativ 1 är mycket billigare än de övriga 

utredningsalternativen. 
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Slutsats 

En trimningsåtgärd är en mindre åtgärd som inte överstiger 100 miljoner kronor. I detta arbete 

var det bara ett alternativ som höll sig inom budgeten. Det var utredningsalternativ 1 och det 

visade sig att det alternativet var det mest kostnadseffektiva. Att med hjälp av små åtgärder 

så kan det påverka järnvägen på ett större plan utan att behöva betala stora kostnader för 

större åtgärder.  

Utredningsalternativ 1 visar att det inte behöver åtgärdas för allt för mycket pengar för att 

kunna se att korrigeringarna gör nytta. I detta fall visar det att med små åtgärder så gynnas 

A-, B- och hypotetiskt C-tåg ifall man åtgärdar efter utredningsalternativ 1. Där det var att 

11 kurvor ska korrigeras för en kostnad på sex miljoner kronor och det är inom en budget på 

vad en trimningsåtgärd är. En av kurvorna ligger innan Karlshamn och de tio andra ligger 

efter Karlshamn. Korrigeringarna medför att A-tåg sparar in 5 minuter med dessa 

korrigeringar men det är utan att lutningarna är åtgärdade. B-tågen som kan köra på hela 

sträckan vinner 2 minuter på grund av dessa korrigeringar och C-tåg som kör på banan i 

dagsläget vinner 3 minuter vid en korrigering av dessa 11 kurvor. Vilket visar att dessa kurvor 

hastighetsbegränsar även B- och C-tågen. Att höja linjens standard till över 80 km/h visar sig 

överstiga budgeten för en trimningsåtgärd utan att resetiden påverkas allt för mycket.  

Andra åtgärder som kan hjälpa restiderna är ifall man kan öka hastigheterna inne på 

driftplatsområdena, speciellt Sölvesborg som har en största tillåten hastighet på 40 km/h. 

Man skulle även kunna minska skogstiden för tågen som i dagsläget ofta ligger på mellan 5-

10 % per tåg. En annan åtgärd skulle vara att tillåta godstågen att köra upp till 120 km/h där 

linjen tillåter det. Utredningsalternativ 4 var ett alternativ för att se hur godstågen påverkas 

ifall Blekinge kustbanan dimensioneras för C-tåg som har en hastighet på 160 km/h. Det 

visade sig att ett godståg klarar av att köra på en sådan bana i 120 km/h utan att det behöver 

åtgärdas några fler kurvor men till en kostnad som är 111 gånger så mycket som 

utredningsalternativ 1. 
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Utvecklingspotential 

I denna rapport var det fokus på hur en trimningsåtgärd kan effektivisera åtgärderna som kan 

kommas att behöva göras. Det blev Blekinge kustbana som blev exemplet i detta arbete. Men 

för att se om detta är en bra strategi så kan det vara bra ifall fler banor runt om i Sverige 

undersöks med hjälp av effektivisering av en trimningsåtgärd. 

I detta fall visade det sig att A-tåg inte kan köra på hela sträckan och det är på grund av 

lutningarna på linjen mellan Karlshamn och Karlskrona. För B- och C-tågen så spelar 

lutningarna ingen roll eftersom de kan köra där ändå. Studeras en annan bana istället så kan 

det visa sig att man kan få mer korrekta resultat för A-tågen utan att behöva ta antagande som 

det har gjorts i denna rapport. För B- och C-tåg borde det vara ungefär samma resultat på en 

annan bana.  

För att kunna veta om rapporten är trovärdig och för att kunna se om åtgärderna kan 

implementeras i verkligheten behövs det undersökas om hur övergångskurvorna på Blekinge 

kustbana påverkas av dessa korrigeringar. Fördelen med utredningsalternativ 1 som var det 

rekommenderade alternativet i denna rapport är att kostnaden blev 6 miljoner kronor. I och 

med det så finns det alltså pengar kvar för att kunna justera de övergångskurvor som kan 

kommas att behöva korrigeras med för hoppning om att de ytterligare kostnaderna inte 

överstiger 94 miljoner kronor. I de andra alternativen kan det finnas fler övergångskurvor 

som behöver ökas i radie och då kommer kostnaderna att stiga ytterligare men det borde inte 

göra någon skillnad i rangordningen utan alla alternativen blir bara dyrare utan att tappa sin 

plats i rankingen. 
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Bilaga 

Kurvor som behöver åtgärdas i utredningsalternativen. 

Åtgärder ID Km tal UA1 UA2 UA3 UA4 

Rälsförhöjning: x 10 19+181,056    x 

Kurvradie: y 13 26+638,280   y y 

 14 26+784,131   x x 

 15 27+709,847   y y 

 17 29+201,315  x y y 

 18 38+559,892   y y 

 19 39+179,975   y y 

 20 39+574,025   y y 

 21 40+150,496   y y 

 22 40+651,792   y y 

 23 41+010,365    y 

 24 41+972,005    x 

 25 42+355,096   
 y 

 29 46+929,063   
 y 

 30 47+485,928   
 x 

 31 47+741,132   
 x 

 32 48+206,383   y y 

 33 48+566,407   
 x 

 34 48+824,307   y y 

 35 49+666,212 x x y y 

 36 50+062,766   y y 

 37 50+789,768   
 x 

 38 51+594,369  y y y 

 39 54+125,199   y y 

 40 54+713,831  y y y 

 41 56+669,091   y y 

 42 56+869,463   y y 

 44 62+671,672   
 x 

 45 62+975,797   
 x 

 46 63+335,399   y y 

 47 63+907,350   y y 

 49 65+240,128   y y 

 52 68+841,452   y y 

 53 69+272,331   y y 

 54 69+799,767  
 x y 

 55 72+863,142  x x y 

 56 73+481,328 x x y y 
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 57 74+015,271 x y y y 

 58 74+651,704 x y y y 

 59 75+513,840 x y y y 

 60 76+297,739 x x x y 

 61 77+179,450 x x y y 

 62 78+143,203 x y y y 

 63 78+893,244   x x 

 66 79+890,997 x x y y 

 67 80+965,003  x x x 

 68 81+377,409 x x y y 

 69 81+703,237  x x x 

 71 86+352,750  x x x 

 74 88+951,627 x y y y 

 75 89+538,332    x 

 76 90+115,997  y y y 

 77 91+726,627   y y 

 78 92+476,593   y y 

 79 92+909,943   y y 

 81 93+067,515   x y 

 83 93+901,028  y y y 

 84 94+876,758   y y 

 87 96+143,830  y y y 

 88 96+503,184  y y y 

 90 97+209,194  y y y 

 91 97+524,789  y y y 

 92 97+820,795   x x 

 93 98+292,739  x y y 

 94 98+645,153  y y y 

 95 98+991,653  y y y 

 96 101+060,517  y y y 

 97 101+219,093  x x x 

 105 109+011,504    x 

 112 114+758,860  y y y 

 113 115+594,241  y y y 

  x= 11 13 11 17 

  y= 0 18 47 54 

  Totalt 11 31 58 71 

 

 

 


