
Förstudie järnväg
Stockholm-Järna



SNABBA FAKTA: Järnvägssträckan mellan Stock-
holm central och Järna passerar Stockholm, Huddinge, 
Botkyrka, Salem och Södertälje. I Stockholms stad bor 
800 000 personer. Tillsammans med övriga kommuner 
utmed sträckan, uppgår folkmängden till knappt 1, 1 
miljon. På delsträckan Älvsjö-Flemingsberg passerar 
drygt 350 tåg varje dag

Järnvägssträckan Stockholm-Järna är en av de viktigas-
te i ett högt belastat järnvägsnät kring Stockholm.  

Under de senaste decennierna har tågresandet i 
Sverige ökat kraftigt, samtidigt som möjligheten 
för järnvägen att ta emot mer trafik inte utvecklats i 
samma takt.  Mycket tyder på att tågresandet även i 
framtiden kommer fortsätta att öka. Regional tillväxt, 
en avreglerad järnvägstrafik och en önskan om att 
flytta över fler godstransporter från väg till järnväg 
innebär ett allt större behov av att kunna köra fler 
tåg till och från Stockholm. Därför är det viktigt att 
sträckan Stockholm-Järna inte blir en begränsande 
faktor för trafiken.

Allt fler vill resa klimatvänligt med tåg. Det är oerhört positivt, men det ställer också krav på att järnvägs-
systemet kan tillgodose de krav som framtidens resande ställer. Stockholm är en mittpunkt i det svenska 
järnvägssystemet , och därför är de insatser som görs här viktiga. För Stockholm och Mälardalen, men 
också för hela Sverige. Därför utreder Trafikverket järnvägssträckan mellan Stockholm central och Järna. 

Varför vi utreder..
Stockholm är inte bara navet i det svenska järnvägs-
systemet, det är också centrum i en stor arbetsmark-
nadsregion, som omfattar hela Stockholms län, större 
delarna av Uppsala län och Södermanlands län. Om 
inte trafiken fungerar och om inte järnvägen har 
tillräckligt hög kapacitet här får det effekter för 

mycket stora grupper - nationellt, regionalt och lokalt.          
Samma sträcka och samma spår trafikeras idag av 
pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg/X2000 och godståg. 
Utrymmet på spåren mellan Stockholm-Järna spelar 
därför en viktig roll för såväl resande till och från hela 
södra Sverige, som som för arbetspendlare med regio-
naltåg och pendeltåg. 



..och vad kan det innebära?
På kort sikt 

Förstudien utreder behovet av åtgärder för att möta 
den ökade fjärrtågs- och regionaltågstrafiken inom 
den närmaste 10-15-årsperioden. Det handlar om att 
hitta åtgärder som ger större flexibilitet och en mer 
pålitlig trafik. 

Ett exempel på åtgärd som utredningen studerar 
är ytterligare ett plattformsspår vid Flemingbergs 
station och signalåtgärder utmed sträckan.

X2000 ankommer till Stockholm Syd/Flemingsberg.

På längre sikt 

På längre sikt utreder förstudien vilka åtgärder som 
behövs för att möta kommande förändringar inom 
tågtrafiken. Vi vet idag inte med säkerhet hur det 
kommer att se ut, men vi behöver ändå redan nu lyfta 
blicken för att ha underlag för framtida ställnings-
taganden.

Önskan om ett hållbart och klimatvänligt resande är 
stor och vi bedömer att det kommer att behovet 
kommer att växa. En möjlighet är att ett höghastig-
hetsnät byggs i Sverige. För att dessa tåg ska kunna 
trafikera sträckan Stockholm-Järna behövs ytterlig-
are åtgärder. 

Ett exempel på åtgärd som utredningen studerar 
är två nya spår mellan Flemingsberg/Stuvsta och 
Järna.

Utredningsarbetet

Trafikverkets förstudie är det första steget i den 
planeringsprocess som krävs för att göra förändringar 
av järnvägen.  

Förstudien utreder möjligheten att höja kapacitet och 
förbättra funktionalitet på sträckan Stockholm – 
Järna och ska också presentera olika möjliga förslag 
till åtgärder längs den aktuella sträckan. Slutsatserna 
från utredningen kommer sedan att ligga till grund 
för Trafikverkets fortsatta planeringsprocess. 

Planeringsprocessen, som du kan läsa mer om på sista 
sidan, omfattar flera steg och tar flera år. 

Järnväg som knyts samman - Här vid infarten till 
Flemingsberg söderifrån knyts järnvägssträckan 
Stockholm-Järna samman

När genomförs då några förändringar? Eventuella 
åtgärder beror dels på Trafikverkets ställningstagan-
den, samt den fortsatta beslutsprocessen. Slutligen är 
ett förverkligande av eventuella åtgärder beroende av 
finansieringsbeslut, som ytterst fattas av regering och 
riksdag. 

SNABBA FAKTA: Höghastighetståg
På regeringens uppdrag har en utredning gjorts om nya 
höghastighetsbanor, för tåg som går i över 320 km/h. 
Utredningen pekar ut två höghastighetsbanor, dels 
Götalandsbanan mellan Stockholm och Göteborg samt 
Europabanan mellan Stockholm och Malmö. Förstudier 
och järnvägsutredningar för sträckan mellan Järna och 
Göteborg har genomförts. Utredningen är avslutad, men 
något ställningstagande har inte gjorts. 

Södertälje Syd, på sträckan Stockholm-Järna.



Trafikverket, 172 90 Sundbyberg
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90 

www.trafikverket .se

När Trafikverket planerar nya järnvägar sker det i 
flera steg. Först analyseras brister och lösningar – i 
ett idéskede. Idéer som inte bedöms genomförbara 
sorteras bort.

Därefter identifieras i en förstudie de tänkbara 
lösningar som når uppsatta mål. De tänkbara lösning-
arna studeras för att se vilka som är genomförbara, 
med rimliga konsekvenser för funktion, miljö, teknik 
och ekonomi.

I nästa steg – järnvägsutredningen – gäller det att 
komma fram till vilket förslag som, sammantaget, är 
det bästa. Det valda förslaget ska fungera tekniskt och 
kunna byggas till en rimlig kostnad. Trafikverkets 
strävan är att välja ett alternativ som påverkar eko-
system, friluftsliv, landskap och byggnader så lite som 
möjligt. 
I en järnvägsplan utformas alla detaljer i den valda 
lösningen. Efter järnvägsplanen sker projektering och 
framtagande av bygghandling före byggstart. 

Samrådsaktiviteter och information 2011
Under januari genomför Trafikverket samrådsaktiviteter 
kring förstudien Stockholm-Järna
Vi bjuder in till öppet hus och samrådsmöte, där du möter 
representanter från Trafikverket. Här får du information 
om projektet och du får också möjlighet att ställa frågor 
och komma med synpunkter.
Datum och platser
19 januari   Stadshuset i Södertälje, Campusgatan 26
20 januari  Xenter i Botkyrka  (f.d. Grafiskt centrum),  
                         Utbildningsvägen 3, Tumba
24 januari  Karolinska Institutet, Alfred Nobels Allé 8,  
 Flemingsberg  (Sal 4P)
25 januari  Futurum, Storgatan 1, Järna

Öppet hus från kl 17.00 och presentation från kl 18.30. 
Efter samrådsmötena kommer en utställning att finnas 
tillgänglig i Södertälje, Huddinge och Botkyrka. 

All information om samrådsaktiviteterna finns på  
www.trafikverket.se/stockholm_jarna , där du även hit-
tar mer information om förstudien.

Trafikverkets planering för byggande av järnväg

TR
A

FI
K

V
ER

KE
T.

 B
ES

TÄ
LL

N
IN

G
SN

U
M

M
ER

: 1
0

03
73

  T
RY

C
KO

RT
: V

Ä
ST

ER
Å

S

Projektledare: Mia Forsberg
Telefon: 08-762 21 19
e-post: mia.forsberg@trafikverket.se

Samråd – en viktig del av vårt arbete!

En viktig del i förstudiearbetet är att inhämta kunska-
per och ta del av synpunkter från allmänhet, myndig-
heter och organisationer. Alla synpunkter bearbetas 
i det fortsatta arbetet och kommenteras i en särskild 
samrådsredogörelse, som tillsammans med en slut-
rapport ger underlag för det fortsatta arbetet. Dina 
synpunkter är viktiga och du kan, med dina kunskap- 
er och erfarenheter, bidra till att underlaget i förstu-
dien blir så bra som möjligt.

Du kan framföra synpunkter i samband med våra 
samrådsaktiviteter i den kommun du bor. Du kan 
också lämna dina synpunkter via brev, e-post  eller 
genom att fylla i ett formulär på www.trafikverket.se/
stockholm_jarna.

Vi vill ha dina synpunkter senast den 11 februari 
2011.


