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Sammanfattning
Föreliggande stråkstudie Helsingborg - Blekinge ingår som ett delprojekt i det EUfinansierade projektet East West Transport Corridor II (EWTCII). Stråkstudien är en av två
delrapporter för task 4G – Railway improvement Helsingborg-Blekinge
Målet med studien är att identifiera och analysera genomförbara alternativa lösningar för att
kunna trafikera båda banorna med en godstågskanal per timme och riktning alternativt en
godstågskanal varannan timme och riktning. Stråkstudien belyser även Skånebanans
anslutning till Södra Stambanan samt kapaciteten på knutpunkterna Hässleholm, Åstorp
och Ramlösa.
I stråkstudien görs en översiktlig analys över möjlighet att trafikera hela sträckan
Helsingborg – Karlskrona med godstrafik. De banor som främst berörs i analysen är Skånebanan, mellan Helsingborg och Kristianstad, samt Blekinge kustbana mellan Kristianstad
och Karlskrona.

Figur 1. Översiktskarta Skåne / Blekinge. (Skånebanan mellan Helsingborg och
Kristianstad markerat i rött och Blekinge kustbana mellan Kristianstad och Karlskrona
markerat i blått).
Som underlag till trafikeringsberäkningarna har ett antal åtgärder förutsatts vara utförda,
bland annat ett flertal nya mötesspår.
I föreliggande stråkstudie har både tidtabellsanalyser och kapacitetsberäkningar utförts.
Olika varianter med pågatågstrafik både till Karlshamn eller Karlskrona har studerats. En
grov kostnadsbedömning har gjorts över respektive åtgärdsförslag.
Genom beräkningar av kapacitetsutnyttjandet på banorna ges en bedömning över
möjligheten att uppfylla projektmålet. På en enkelspårig bana är det främst avstånden
mellan platser där tågmöten kan ske som dimensionerar banans kapacitet.
Tågtrafiken kan ofta tidtabellsläggas även om kapacitetsutnyttjandet är mycket högt. För att
kapacitetsutnyttjandet dock ska vara på en nivå där trafiken kan framföras utan för hög
störningskänslighet krävs att ett antal Steg 3 och 4-åtgärder utförs på Skånebanan och
Blekinge kustbana.
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De sträckor som framför allt kommer få ett mycket högt kapacitetsutnyttjande och behov av
kapacitetshöjande åtgärder är mellan Hässleholm-Kristianstad och Kristianstad-Karlshamn.
Med ett förlängt pågatågssystem till Karlskrona kommer hela Blekinge kustbana att få ett
mycket högt kapacitetsutnyttjande.
Skånebanan, Helsingborg – Hässleholm
Varannan timmestrafik för godstågen på sträckan Helsingborg-Hässleholm kan ske utan att
några direkta åtgärder krävs utifrån de förutsättningar som antagits.
Timmestrafik för godstågen går att genomföra utan att kapacitetsutnyttjandet blir alltför
högt på de flesta stationssträckor. För att klara av att tidtabellslägga godstågen och att klara
av kapacitetsmålet på samtliga sträckor rekommenderas dock följande åtgärder:



Ny mötesstation Klippan-Hyllstofta, kostnad ca 55-90 mkr
Förlängning av mötesstationen i Kvidinge, kostnad ca 18-26 mkr

Skånebanan, Hässleholm – Kristianstad
På grund av det höga kapacitetsutnyttjande mellan Hässleholm och Kristianstad förespråkas
att följande åtgärder genomförs för att inte få en för störningskänslig trafik:
Varannan timmestrafik för godstågen:




Ny mötesstation mellan Hässleholm och Attarp, kostnad ca 55-90 mkr
Ny mötesstation mellan Vinslöv och Önnestad, kostnad ca 55-90 mkr
(alternativt - Partiellt dubbelspår Vinslöv-Önnestad, kostnad ca 315-455 mkr)
Partiellt dubbelspår ut från Kristianstad, kostnad ca 41-60 mkr

Timmestrafik för godstågen:
Dubbelspårsutbyggnad Hässleholm-Kristianstad: kostnad ca 1305 mkr-1885 mkr
Blekinge kustbana, Kristianstad – Karlskrona
Skillnaden på antalet åtgärder som krävs med varannan timmestrafik eller timmestrafik är
mycket större på Blekinge kustbana än på Skånebanan. Timmestrafik för godstågen och en
förlängd pågatågstrafik till Karlskrona skulle medföra att en större mängd åtgärder krävs.
Med ett förlängt pågatågssystem till Karlshamn och varannan timmestrafik för godstågen
rekommenderas att nya mötesstationer byggs mellan Bräkne Hoby-Ronneby (alternativt
trespårsstation i Nättraby) och mellan Sölvesborg-Sandbäck för att både kunna
tidtabellslägga tågen och uppfylla kapacitetsmålet, kostnad ca 105-180 mkr.
Med timmestrafik för godstågen rekommenderas att nya mötesstationer byggs på 9
stationssträckor där kapacitetsutnyttjande blir mycket högt, kostnad ca 495-810 mkr. Ett
alternativ är en fullständig dubbelspårsutbyggnad hela sträckan.
Med ett förlängt pågatågssystem till Karlskrona och varannan timmestrafik för godstågen
rekommenderas att 5 nya mötesstationer byggs på sträckorna Sölvesborg-Sandbäck,
Ångsågsmossen-Bräkne Hoby, Bräkne Hoby-Ronneby, Ronneby-Nättraby och NättrabyKarlskrona för att både kunna tidtabellslägga tågen och uppfylla kapacitetsmålet, kostnad
ca 275-450 mkr.
Med timmestrafik för godstågen rekommenderas att nya mötesstationer byggs på samtliga
delsträckor, kostnad ca 605-990 mkr. Ett alternativ är en fullständig dubbelspårsutbyggnad
på hela sträckan.
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Inledning
Bakgrund
Stråkstudien Helsingborg - Blekinge ingår som ett delprojekt i det EU-finansierade
projektet East West Transport Corridor II (EWTCII). East West Transport Corridor II har
som syfte att stärka hållbar ekonomisk tillväxt och en miljövänligare hantering av de
ökande godsmängderna i öst-västlig riktning i transportkorridoren. Projektet East West
Transport Corridor II påbörjades i september 2009 och pågår fram till september 2012.
Föreliggande stråkstudie ingår i Workpackage 4 - Business Opportunities in Railway
Transports. Stråkstudien är en av två delrapporter för task 4G – Railway improvement
Helsingborg-Blekinge. Den första delrapporten ”Järnvägen Hässleholm – Kristianstad,
ökad kapacitet” presenterades under 2010.
I stråkstudien studeras på en övergripande nivå kapacitetssituationen och trafikeringsmöjligheterna i hela korridoren mellan Helsingborg och Blekinge.
Beställare av stråkstudien är Trafikverket tillsammans med Region Skåne. Trafikverkets
projektledare är Eva Lindborg. Stråkstudien är utförd av Tyréns AB med Johan Meurling
som mentor och Martin Jiwestam som uppdragsledare och ansvarig utredare. Martin
Jiwestam har även varit rapportansvarig. Kostnadsberäkningar är utförda av Sven Linde.
Ansvarig granskare är Peter Andersson.
Till projektet finns en referensgrupp med Thomas Ney, Region Skåne; Anders Wiberg,
Karlshamns Hamn; Gunnar Fastén, Netport. Från Trafikverket har även Tore Edbring,
Robert Beyhammar, Ingrid Nilsson, Alain Allouko, Johan Mattisson och Carl-Magnus
Persson medverkat inom trafikerings- och teknikfrågor.

Syfte och mål
Det övergripande syftet med stråkstudien är att belysa hur en eventuell framtida efterfrågeökning av att köra godstrafik i stråket mellan Helsingborg och Blekinge kan mötas i
första hand med mindre infrastrukturåtgärder.
Målet med studien är att identifiera och analysera genomförbara alternativa lösningar för att
kunna trafikera Blekinge kustbana och Skånebanan med en godstågskanal per timme och
riktning alternativt en godstågskanal varannan timme och riktning. Stråkstudien skall
också belysa Skånebanans anslutning till Södra Stambanan i norrgående riktning samt
kapaciteten på knutpunkterna Hässleholm, Åstorp och Ramlösa.
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Avgränsning
I stråkstudien görs en översiktlig analys över möjlighet att trafikera hela sträckan
Helsingborg – Karlskrona med godstrafik. De banor som främst berörs i analysen är Skånebanan mellan Helsingborg och Kristianstad samt Blekinge kustbana mellan Kristianstad
och Karlskrona.
I stråkstudien görs en beskrivning av den framtida persontrafiken som en förutsättning för
godstrafiken. Däremot görs ingen prognos över godstrafikens utvecklingen eller eventuella
förändrade start- och målpunkter. Utgångspunkten för trafikeringsanalysen är den mängd
godståg som anges i målbeskrivningen.
I stråkstudien redovisas inte möjligheter att framföra godstågstrafiken genom att ersätta
tidtabellslagda persontågslägen med godståg.

Transportpolitiska mål
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela
landet. Under det övergripande målet har regeringen också satt upp funktionsmål och
hänsynsmål med ett antal prioriterade områden.
Funktionsmålet
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart
transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra
till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.
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Fyrstegsprincipen
Trafikverket ska analysera åtgärder enligt den så kallade fyrstegsprincipen.
De fyra stegen är följande:
1.
2.
3.
4.

Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt.
Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur och fordon.
Begränsade ombyggnadsåtgärder.
Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.

Syftet med fyrstegsprincipen är att säkerställa att olika sätt att tillgodose ett behov eller lösa
ett problem prövas innan beslut fattas om större ombyggnadsåtgärder och nyinvesteringar.
Steg 1 omfattar exempelvis reglering, påverkan och information för att påverka transportbehovet eller föra över transporterna till säkrare eller mer miljövänliga transportmedel.
I föreliggande studie beskrivs transportbehovet, men övriga åtgärder enligt steg 1 har inte
analyserats.
Steg 2 innefattar effektivitetshöjande åtgärder utan att åtgärder vidtas i infrastrukturen.
Detta steg kan vara relevant vid planering av åtgärder på järnvägen. Exempelvis kan fordon
med bättre prestanda och egenskaper medföra att behovet av kapacitetsutbyggnad i ett
större järnvägssystem minskar.
Steg 3 innebär begränsade åtgärder i befintlig infrastruktur såsom åtgärder i signalsystemet,
byten av spår och växlar för högre hastigheter m m.
Steg 4 innefattar större åtgärder, t ex dubbelspårsutbyggnad, vilket ska övervägas först när
det är klarlagt att syftet inte kan uppnås med begränsade åtgärder.
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Tidigare utredningar
I detta kapitel presenteras en sammanställning över de tidigare utredningar som har ansetts
mest relevanta för stråkstudien:

Figur 2. Karta över tidigare utredningar längs Skånebanan och Blekinge kustbana.

Förstudie / Järnvägsplan för mötesspår på Skånebanan vid Ättekulla (1)
2009-2010 utförde Trafikverket en förstudie med efterföljande järnvägsplan med syftet att
bygga ett nytt mötesspår vid Ättekulla öster om Ramlösa. Mötesspåret ska öka flexibiliteten
och förbättra punktligheten och vara till gagn för såväl persontågstrafiken som för godstågen. Möjligheten att anpassa Skånebanans trafik till tillgängliga tåglägen på Västkustbanan ska förbättras.

Ombyggnad av Åstorps bangård, utredning i förstudieskedet (2)
2008 utförde Trafikverket (dåvarande Banverket) en utredning vars syfte var att bygga om
Åstorps bangård för att ge bättre förutsättningar för tågtrafiken och resenärerna.
Fem huvudalternativ för ombyggnad av Åstorps bangård togs fram varav tre alternativ
studerades mer detaljerat. Efter fullföljd analys samt samråd ansågs alternativ 4 vara det
lämpligaste alternativet. Alternativet innebär att bangården får tre plattformslägen som kan
ta emot 250 m långa tåg samt att plattform 2 ska breddas från ca 5 m till ca 9 m.
Alternativet innebär även att det skapas ett 720 m långt separat ankomst/avgångsspår för
lokala godståg.

Figur 3. Bild över alternativ 4. Källa: Förstudie, Ombyggnad av Åstorps bangård.
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Kapacitetsanalyser i Skåne, Identifiering av flaskhalsar i järnvägssystemet (3)
2006 utförde Trafikverket (dåvarande Banverket) en kapacitetsstudie med syftet att
identifiera och beskriva de flaskhalsar som kunde uppkomma före och efter öppnandet av
Citytunneln och tunnlarna genom Hallandsås. Före tunnlarnas färdigställande ansågs bland
annat enkelspårssträckan från Åstorp in mot Helsingborg ha stora kapacitetsproblemen.
Kapacitetsproblemen ansågs bli ytterligare förvärrade in mot Helsingborg efter det att
tunnlarna genom Hallandsås tas i drift.

Skånebanan Hässleholm – Helsingborg anpassning till 160 km/h, utredning i
förstudieskedet (4)
I utredningen från 2008 kan man läsa att Trafikverket (dåvarande Banverket) beslutade att
gå vidare med systemhandling för utredningsalternativ 2. Alternativet innebär åtgärder på
hela sträckan för att optimera banans geometri och en anpassning av hastigheten till 160
km/h.
Åtgärderna, bland annat spårbyte och kontaktledningsåtgärder, skulle enligt rapporten
medföra att restiderna mellan Hässleholm och Helsingborg skulle förkortas med 9 minuter.

Järnvägen Hässleholm – Kristianstad, ökad kapacitet, Idéstudie (5)
Idéstudien från december 2010 var den första delrapporten i ”Task 4G – Railway
improvement Helsingborg-Blekinge”. Syftet med idéstudien var att utreda olika åtgärder för
att tillgodose trafikbehoven på järnvägen mellan Hässleholm och Kristianstad.
Trafikverket bedömde att utifrån en avvägning mellan åtgärdernas kostnader och måluppfyllelse bör följande åtgärder genomföras:




Höjd hastighet genom Vinslöv station.
Tretågsmötesstation i Önnestad i kombination med mellanblocksignaler.
Nya och flyttade huvuddvärgssignaler vid Kristianstad C.

Om enbart en hög måluppfyllelse skulle beaktas rekommenderas följande åtgärder:




Nytt mötesspår mellan Hässleholm och Attarp.
Dubbelspår ut från Kristianstad.
Nytt plattformsspår på Kristianstad C.

Diagonalen Kristianstad – sydvästra Skåne, Idéstudie (6)
En idéstudie togs fram under 2005 med vars syfte att undersöka förutsättningarna för ny
järnväg mellan sydvästra och nordöstra Skåne. I utredningen studerades trafikering,
alternativa fysiska korridorer, anslutningspunkter och stationslägen. Huvudsyftet med den
så kallade ”Diagonalen” var att förkorta restiderna och därigenom öka tågtrafikens andel av
totalresandet. Ett annat syfte var att skapa möjlighet för fler människor att utnyttja
järnvägen, genom att öppna nya stationer. Dessa åtgärder skulle enligt utredningen
medverka till att sydvästra och nordöstra Skåne får en mer gemensam bostads- och arbetsmarknad.
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Förstudie / Järnvägsplan, Ny regionaltågstation i Önnestad (7)
2011 tog Trafikverket beslut att driva vidare planeringen från förstudien till järnvägsplan
angående en ny regionaltågstation i Önnestad. Det alternativet som förespråkas innebär att
ett nytt kort mötesstation byggs inne Önnestad där det planeras för två 160 m långa
plattformar, som kan förlängas till 250 m. Idag finns redan ett befintligt mötesspår en
knappt kilometer väster om centrala Önnestad, vilket möjliggör därför att tre tåg kan mötas
samtidigt vid Önnestad.

Förstudie / Järnvägsplan, Ny regionaltågstation i Fjälkinge (8)
2011 tog Trafikverket beslut att driva vidare planeringen från förstudien till järnvägsplan
angående en ny regionaltågstation i Fjälkinge. Det alternativet som förespråkas innebär att
det befintliga mötesspåret bibehålls som idag och vid det gamla stationshuset anläggs ett
nytt kortare mötesspår för 170 meter långa regionaltåg med två 170 m långa plattformar.
Alternativet möjliggör att tre tåg kan mötas samtidigt i Fjälkinge.

Förstudie, Sydostlänken Olofström – Blekinge kustbana (9)
2007 avlutades en förstudie, delen Olofström – Blekinge kustbana, för den så kallade
Sydostlänken. Med Sydostlänken avses en järnväg hela vägen mellan Södra stambanan och
Blekinge kustbanan via Olofström. Sydostlänken är ett projekt som kan komma att öka
kapaciteten på systemet i sydöstra Sverige. Sydostlänken skulle innebära ett robustare
järnvägsnät och möjliggöra attraktivare och effektivare tågtrafik. En utbyggnad av
Sydostlänken skulle bland annat bidra till att avlasta den hårt ansträngda Södra stambanan.
Förstudien presenterade tänkbara sträckningar för järnvägen vilket för närvarande studeras
vidare i en järnvägsutredning över delen Olofström – Blekinge kustbana samt en förstudie
över sträckan Älmhult och Olofström. Samtidigt görs en systemanalys där Sydostlänkens
effekter på järnvägsinfrastrukturen i sydöstra Sverige studeras.

Förstudie / Järnvägsplan för ny mötesstation mellan Karlshamn och BräkneHoby (Ångsågsmossen) (10)
2009-2011 utförde Trafikverket en förstudie med efterföljande järnvägsplan med syftet att
bygga ett nytt mötesspår mellan Karlshamn och Bräkne-Hoby (Ångsågsmossen). Med ett
nytt mötesspår höjs kapaciteten och restiderna kan minskas.
Det nya mötesspåret medför att persontågsmötena på Blekinge kustbana flyttas till
Sölvesborg, till mötesspåret i Ångsågsmossen och till mötesspåret vid Nättraby.

Ronneby-Märserum, ny linjesträckning på Blekinge kustbana, PM (11)
En ny linjesträckning mellan Ronneby-Märserum togs fram som ett objektsförslag inför
Länsplanen 1998-2007. På sträckan Ronneby-Märserum går Blekinge kustbana en stor
omväg via Kallinge och Bräkne-Hoby. Syftet med den nya linjesträckningen skulle vara att
minska restiden tack vare en högre hastighet och genare sträckning. Den nya
linjesträckningen följer i stort sett väg E22. Enligt förslaget skulle restiden kunna minskas
med ca 9 minuter mellan Kristianstad och Karlskrona.
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Halvtimmestrafik på Blekinge kustbana, PM (12)
En PM togs fram av Trafikverket i november 2010 i vilken man beskrev möjligheterna att
framföra halvtimmestrafik med persontågen på Blekinge kustbana.
Enligt studien skulle halvtimmestrafik på Blekinge kustbana bland annat kräva en ny
mötesstation i Kallinge och hastighetshöjande åtgärder mellan Ångsågsmossen och
Kallinge. För att kunna kombinera persontågsupplägget med godstrafik skulle man bli
tvungen att ställa in persontåg i det läge man vill köra gods öster om Karlshamn. De
investeringar och åtgärder som annars skulle krävas ansågs inte motiverade av enstaka
godståg.

Systemanalys för Sydöstra Sverige med fokus på järnvägsgodstrafik
En systemanalys togs fram under 2008 för att komplettera beslutsunderlaget för det
fortsatta arbetet med Sydostlänken. Syftet med systemanalysen var att få tillräckligt
underlag för att kunna besluta om det fortsatta utredningsarbetet för att långsiktigt
förbättra tillgängligheten för godstransporter i regionen i allmänhet och till
Blekinges hamnar i synnerhet. Av de studerade systemalternativen bedömdes
alternativen med en utbyggnad av Sydostlänken vara de alternativ som bäst
tillgodoser kraven på effektivitet och ett långsiktigt hållbart transportsystem.
Järnvägens behov av ökad kapacitet, förslag på lösningar för år 2012-2021
Trafikverket har fått i uppdrag av svenska regeringen att utreda behovet av ökad kapacitet
på järnvägen fram till 2050. Syftet med delrapporten för åren 2012–2021 är att föreslå
tillägg till den Nationella planen för att öka robustheten och kapaciteten i järnvägssystemet.
I rapporten kan man bland annat läsa att godstransportarbetet på järnväg uppgick 2010 till
cirka 22 miljarder godstonkilometer, vilket är en ökning med cirka 20 procent sedan 1997.
På Skånebanan beskrivs Ramlösa som en kritisk punkt där Västkustbanan, Skånebanan och
Rååbanan möts. Sträckan Hässleholm–Kristianstad anses vara en akut flaskhals som
kommer att vara Sveriges mest trafikerade enkelspårssträcka 2015. Enligt utredningen
kommer även sträckan Åstorp–Helsingborg att vara högt trafikerad.
För Blekinge kustbana planeras utökad Pågatågstrafik till Karlshamn 2013–2014. Blekinge
kustbana har längre avstånd mellan mötesstationerna än på Skånebanan, vilket enligt
utredningen kommer skapa vissa kapacitetsproblem. Blekingetrafikens önskemål om
förlängning till Karlskrona anses bli svårt att tillgodose utan fler mötesspår.
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Förutsättningar
I detta kapitel beskrivs förutsättningar för trafikeringsanalysen såsom befintlig infrastruktur, planerade investeringar, befintlig och framtida trafikering samt nuvarande
kapacitetssituation på Skånebanan och Blekinge kustbana.

Befintlig infrastruktur
Skånebanan och Blekinge kustbana är delar av ett större nätverk av banor i södra Sverige.

Figur 4. Järnvägar i södra Sverige.
Både Skånebanan och Blekinge kustbana är i sin helhet utrustad med linjeblockering, ATC
och fjärrstyrning. Båda banorna har idag lastprofil A (det utrymme i sid- och höjdled inom
vilket fordon och last ska rymmas).
En banas bärförmåga anges med största tillåtna axellast (STAX) och största tillåtna
vagnvikt per meter (STVM). Skånebanan och Blekinge kustbana medger STAX 22,5 ton
och STVM 6,4 ton/m vilket är standard för de flesta banor i Sverige. Den största tillåtna
vagnvikten, med ett ellok av typen Rc, är 1400 ton på Skånebanan och 1000-1200 ton på
Blekinge kustbana. Skånebanan har relativt lite lutningar medan Blekinge kustbana har
flera partier med kraftiga lutningar. För nybyggda banor med godstrafik bör lutningen inte
överstiga 10 promille
Trafikverket pekar ut banor och större anläggningar som bedöms vara av riksintresse för
kommunikationsändamål. Både Skånebanan och Blekinge kustbana är klassade som
riksintresse. I beskrivningen kan man läsa följande:
”Skånebanan sträcker sig mellan Helsingborg och Kristianstad och förbinder Västkustbanan, Södra stambanan samt Blekinge Kustbana och har därmed en interregional
betydelse.”
”Blekinge Kustbana sträcker sig mellan Kristianstad och Karlskrona. Banan är viktig för
godstrafiken.”
Trafikverket har även tillsammans med Sjöfartsverket och berörda länsstyrelser preciserat
riksintresset för ett antal hamnar. Längs Skånebanan och Blekinge kustbana är Helsingborgs hamn, Åhus hamn, Sölvesborgs hamn, Karlshamns hamn och Karlskrona hamn
utpekade som riksintresse för hamnar.

13 (58)

Skånebanan, delen Helsingborg – Hässleholm
Sträckan Helsingborg– Hässleholm är 72 km lång och utgör en del av Skånebanan mellan
Helsingborg och Kristianstad. Högsta tillåtna hastighet är idag 130 km/h, dock finns det
delar av sträckan som har lägre hastighet.
Mellan Helsingborg (Ramlösa) och Hässleholm finns idag 12 platser för tåg att mötas.
Dessa är Påarp, Mörarp, Bjuv, Åstorp, Kärreberga, Kvidinge, Klippan, Hyllstofta, Perstorp,
Västra Torup, Tyringe och Finja. Av dessa används 7 mötesstationer för resandeutbyte, se

figur 5.
Figur 5. Skånebanan mellan Helsingborg och Hässleholm. Mötesstationer utan resandeutbyte markerade i blått.
Samtidig infart finns på alla stationer utmed sträckan förutom mötesstationen i Kvidinge
som dock kommer att utrustas med samtidig infart inom en snar framtid. Samtidig infart
innebär att två tåg kan köra in på en station samtidigt oberoende av varandra.
Avstånden mellan stationerna på sträckan varierar mellan 3–10 km. Det förekommer endast
några få kortare lutningar på sträckan som är över 10 promille.
Skånebanan fungerar som en tvärförbindelse mellan östra och västra Skåne. Under de
senaste åren har ett antal åtgärder utförts på banan. Flera växelbyten har utförts med
anpassningar av signalsystemet så att högre hastighet tillåts in och ut från de avvikande
spåren. Ett antal plattformsombyggnader har skett inom det så kallade 50-11-projektet för
att kunna ta emot längre persontåg. I Klippan har ytterligare ett spår byggts om för att
kunna ta emot genomgående person- och godstrafik.
Skånebanan, delen Hässleholm – Kristianstad
På den knappt 30 kilometer långa sträckan mellan Hässleholm och Kristianstad finns 4
platser för tåg att mötas. Dessa är Attarp, Vinslöv, Önnestad och Karpalund. Av dessa har
endast Vinslöv resandeutbyte i nuläget. Önnestad beräknas få tågstopp 2013. Samtidig
infart finns på samtliga stationer. Avstånden mellan stationerna varierar mellan 4–6 km.
Största tillåtna hastighet är 160 km/h förutom genom Vinslöv där hastigheten är nedsatt till
140 km/h samt på sträckan Karpalund till Kristianstad där hastigheten är 120 km/h.
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På sträckan finns inga lutningar över 10 promille.

Figur 6. Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad och Blekinge kustbana mellan
Kristianstad och Karlskrona. Mötesstationer utan resandeutbyte markerade i blått.
Blekinge kustbana, Kristianstad – Karlskrona
På Blekinge kustbana, mellan Kristianstad och Karlskrona, finns idag 10 platser där
tågmöten kan ske. Dessa är Kristianstad godsbangård, Fjälkinge, Bromölla, Sölvesborg,
Sandbäck, Mörrum, Karlshamn, Bräkne-Hoby, Ronneby och Nättraby. Av dessa används 6
stycken för resandeutbyte, se figur 6. Fjälkinge beräknas få tågstopp 2013-2014. Resandeutbyte sker även vid Bergåsa (i norra delen av Karlskrona) där dock mötesmöjligheter för
tågen saknas.
Samtidig infart finns på alla stationer utmed sträckan förutom vid den gamla stationsdelen i
Bromölla. Avstånden mellan mötesstationerna varierar mellan 8– 21 km. Hela banan är ca
129 kilometer lång. Största tillåtna hastighet är 160 km/h men flera delar av sträckan har
lägre hastighet.
På Blekinge kustbana finns ett flertal lutningar mellan 15-20 promille. Framför allt på
sträckan Ronneby-Nättraby förekommer längre partier med lutningar kring ca 17 promille.
Blekinge kustbana elektrifierades under 2005-2007. I samband med elektrifieringen sänktes
spåret på 12 platser och 5 broar och 5 bangårdar byggdes om.

Figur 7. Blekinge kustbana mellan Karlshamn och Bräkne-Hoby.
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Nedanstående tabell redovisar de platser mellan Helsingborg (Ramlösa) och Karlskrona där
tågmöten kan ske:
Avstånd mellan

Tågspår

Hinderfri längd

mötesstationerna (km)

(antal)

(m)

Påarp

9,0

2

670

Mörarp

4,9

2

616

Bjuv

4,1

2

666

Åstorp*

6,2

4

267-369

Kärreberga

2,2

2

659

Mötesstation

Kvidinge

3,9

2

242

Klippan

5,3

3

836-882

Hyllstofta

9,7

2

652

Perstorp

7,2

2

651

Västra Torup

7,0

2

691

Tyringe

6,0

2

639

Finja

6,5

2

639

Hässleholm*

5,2

4

195-550

Attarp

6,3

2

755

Vinslöv

5,6

2

700

Önnestad

7,6

2

754

Karpalund

5,9

2

659

Kristianstad (godsbangård)*

4,0

3

675-681

Fjälkinge

9,4

2

788

Bromölla*

12,1

3

506-602

Sölvesborg

7,7

3

364-477

Sandbäck

13,7

2

750

Mörrum

8,6

2

244

Karlshamn*

8,8

3

476-657

Bräkne-Hoby

21,2

2

466

Ronneby

16,9

3

357-444

Nättraby

17,5

2

494

Tabell 1. Befintliga mötesstationer på Skånebanan och Blekinge kustbana.
*Ytterligare tågspår finns men dessa kan inte nyttjas för tågmöten för genomgående tåg på
Skånebanan och Blekinge kustbana, alternativt att spåren saknar elektrifiering
I nedanstående kapitel redovisas ett antal nya mötesstationer som förutom de befintliga har
förutsatts kunna nyttjas i trafikeringsanalysen.
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Planerade investeringar
Följande investeringar förutsätts vara utförda år 2020 och har därmed legat till grund för
trafikeringsberäkningarna:


Mötesspår öster om Ramlösa (Ättekulla)
Ett nytt mötesspår byggs som klarar av att hantera 750 m långa tåg.



Upprustning Skånebanan Helsingborg - Hässleholm
På Skånebanan, sträckan Klippan - Hässleholm, byts räls, växlar och sliprar. För
sträckan Åstorp - Hässleholm byts hela kontaktledningssystemet.
Hastigheten anpassas till högst 160 km/tim från dagens 130 km/tim på hela
sträckan mellan Helsingborg och Hässleholm. Höjningen sker bland annat genom
att plankorsningar byggs om eller tas bort, åtgärder av banan och justeringar av
spåret.



Regionaltågsstation Önnestad
Ett nytt mötesspår byggs som medger plats för 250 m långa tåg med samtidig
infart. Tillsammans med befintligt mötesspår möjliggörs tretågsmöten.



Regionaltågsstation Fjälkinge
Ett nytt mötesspår byggs som medger plats för 170 m långa tåg med samtidig
infart. Tillsammans med befintligt mötesspår möjliggörs tretågsmöten.



Mötesspår Ångsågsmossen (mellan Karlshamn och Bräkne-Hoby)
Ett nytt mötesspår byggs med den hinderfria längden 560 m.



Ombyggnad mötesstation Kvidinge
Ombyggnad till uppehåll för resandeutbyte samt införande av samtidig infart.
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Befintlig persontrafik
Persontågstrafiken på Skånebanan och Blekinge kustbana är en del av ett komplext
regionaltrafiksystem som inkluderar en stor del av tågtrafiken i hela södra Sverige och
Danmark.
Skånebanan, delen Helsingborg – Hässleholm
Skånebanan mellan Helsingborg och Hässleholm trafikeras av så kallade Pågatåg med 1-2
tåg per timme och riktning under hela trafikdygnet. Ett tåg trafikerar sträckan mellan
Helsingborg och Hässleholm. Det andra tåget går mellan Helsingborg och Åstorp förutom
vid högtrafiktimmarna då det fortsätter till och från Kristianstad, se figur 8.
Tågmöten mellan persontågen sker idag normalt i Påarp, Åstorp, Hyllstofta och Tyringe.

Figur 8. Persontåg per timme och riktning dec 2011. Fjärrtåg redovisas inte i bilden.
Källa: Skånetrafikens Tågstrategi 2037.
Skånebanan, delen Hässleholm – Kristianstad
Förutom Pågatågen till och från Helsingborg under högtrafiktiden trafikeras sträckan
dessutom av Pågatåg som kommer söderifrån samt Öresundståg som går hela vägen mellan
Danmark och Karlskrona.
Tidtabellslagda persontågsmöten sker vid samtliga fyra mötesstationer på sträckan.
Blekinge kustbana, Kristianstad – Karlskrona
Sträckan mellan Kristianstad och Karlskrona trafikeras idag av ett Öresundståg per timme
och riktning under hela trafikdygnet.
Tågmöten sker idag i Sölvesborg, Karlshamn och Ronneby. Efter att den nya mötesstationen vid Ångsågsmossen har färdigställts kommer tågmötena vid Karlshamn och
Ronneby att förskjutas till Ångsågsmossen och Nättraby vilket även kommer bidra till en
förkortad restid.
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Prognostiserad persontrafik
I föreliggande stråkstudie har en framtida persontrafik varit en förutsättning för analysen.
Trafikeringsanalysen har utgått ifrån prognoser över persontrafik år 2020. Efter 2020 är
osäkerheten stor över persontrafikens utveckling på både Skånebanan och Blekinge
kustbana.
Skånetrafiken, som är en förvaltning inom Region Skåne, redovisar i rapporten Tågstrategi
2037 en prognos över den framtida tågtrafikutvecklingen. Trafikeringskartan i figur 9
redovisar Skånetrafikens prognos inför år 2020 (Version 2011-11-02).
Skånetrafikens prognostiserade tågtrafik överensstämmer väl med Trafikverkets prognoser i
Basprognos 2020. En skillnad är dock att i Trafikverkets prognos beräknas ytterligare ett
tåg per timme och riktning trafikera sträckan Helsingborg-Åstorp år 2020.

Figur 9. Persontåg per timme och riktning dec 2019. Fjärrtåg redovisas inte i bilden.
Källa: Skånetrafikens Tågstrategi 2037.
Skånebanan, Helsingborg – Hässleholm
Enligt Skånetrafikens Tågstrategi 2037 kommer halvtimmestrafiken med pågatåg att
bibehållas åtminstone framtill år 2020. Enda förändringen som sker är att det pågatåg som
under lågtrafiktiden vänder i Åstorp kommer förlängas till Klippan.
Skånebanan, Hässleholm – Kristianstad
Pågatåg från Helsingborg kommer att trafikera sträckan Hässleholm – Kristianstad under
hela trafikdygnet till skillnad mot idag där tågen endast går under högtrafiktiden.
För pågatåg som ansluter söderifrån tillkommer ytterligare ett tågstopp vid Önnestad.
Blekinge kustbana, Kristianstad – Karlskrona
Pågatågssystemet förlängs fram till Karlshamn med resandeutbyte i Fjälkinge, Bromölla,
Sölvesborg och Mörrum. Tågstoppet för Öresundstågen i Mörrum slopas.
Blekingetrafiken har framfört önskemål om förlängning av pågatåg hela vägen till och från
Karlskrona. Båda varianterna har studerats i trafikeringsanalysen.
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Godstrafik
Godstrafiken öster och väster om Hässleholm skiljer sig åt i den bemärkelsen att
huvudparten av trafiken väster om Hässleholm är transittrafik. Lokala godskunder väster
om Hässleholm finns i Perstorp, Klippan och Åstorp. Öster om Hässleholm har godstrafiken bara lokala målpunkter såsom hamnarna i Åhus, Sölvesborg och Karlshamn. Andra
stora godskunder öster om Hässleholm är papperbruken i Nymölla och Mörrum.
Godstrafiken till och från Karlskrona har möjligheten att nyttja antingen Blekinge kustbana
eller Kust till kust-banan. Öster om Karlshamn förekommer i nuläget inte någon planlagd
godstrafik på Blekinge kustbana En växande handel med Centraleuropa och Baltikum där
godsströmmarna går över Blekinges hamnar kan komma att bidra till att behovet av
förbättrad järnvägskapacitet på Blekinge kustbana och Skånebanan ökar.
Genomsnittliga värden för godstågens längd och vikt år 2009 var enligt följande:
Sträcka

Medellängd

Medelvikt

Helsingborg - Hässleholm

380 m

800 ton

Hässleholm - Karlshamn

230 m

690 ton

Tabell 2. Genomsnittliga värden för godstågens längd och vikt år 2009.
Hamnarna i Karlskrona och Karlshamn är s k TEN-hamnar och är utpekade som en av
landets strategiska hamnregioner med särskild betydelse för Sveriges transnationella
godstransporter. I Karlshamn planeras för att anlägga en ny godsbangård och kombiterminal i anslutning till hamnen i Stilleryd.
I Länsplanen för regional transportinfrastruktur för Blekinge, 2010 – 2021 framhålls nyttan
med en förbindelse mellan Södra stambanan och Blekinge kustbanan via Olofström, s k
Sydostlänken. Enligt länsplanen är Sydostlänken en mycket viktig järnväg för godstrafiken
som i framtiden även kan få stor betydelse för persontransporter.
I länsplanen kan man läsa följande:
”Sydostlänken möjliggör snabba, miljövänliga och intermodala godstransporter till och
från Östeuropa och Asien och avlastar väg- och järnvägsnäten. Sydostlänken kommer att
öka regionens och i väster anslutande regioners tillgänglighet.”
I den Regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne 2010- 2021 kan man bland annat
läsa att väg E22 tillsammans med Blekinge kustbana/Skånebanan utgör ett av de utpekade
interregionala stråken.
Enligt planen behövs ytterligare en fast förbindelse över Öresund utifrån den förväntade
trafikutvecklingen på Öresundsbron. En fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg
skulle möjliggöra en avlastning av södra Öresundsregionen genom att leda transittrafik via
norra Öresund.

20 (58)

I nedanstående tabell redovisas antalet godståg och persontåg som trafikerar banorna under
ett vardagsdygn våren 2012.
Bana
Skånebanan
Skånebanan
Skånebanan

Sträcka
HässleholmKristianstad
HässleholmÅstorp
ÅstorpHelsingborg

Blekinge

Gullberna-

kustbana

Karlshamn

Blekinge

Karlshamn-

kustbana

Sölvesborg

Blekinge

Sölvesborg -

kustbana

Kristianstad

Godståg

Öresundståg

6,4

39

Tjänstetåg

Pågatåg

Totalt

59,6

105

57,8

76,8

81,6

110,2

19
25,6

3
36

36

2,4

36

38,4

4,4

39

2,8

46,2

Tabell 3. Antal tåg under ett vardagsdygn våren 2012.
Ett godståg per timme och riktning motsvarar ca 36 tåg per dygn. Ett godståg varannan
timme och riktning motsvarar ca 18 tåg per dygn.

Kraftförsörjning
Kraftförsörjningen är en viktig förutsättning för trafiken. Generellt används kapaciteten i
kraftförsörjningssystemet i mycket hög grad. Även kontaktledningssystemets överföringskapacitet är högt utnyttjad, vilket kan begränsa möjligheten att utöka tågtrafiken. Det höga
utnyttjandet gör också elkraftsystemet sårbart på vissa platser och under perioder med hög
trafikbelastning.
Enligt Trafikverkets kapacitetsrapport Järnvägens behov av ökad kapacitet– förslag på
lösningar för åren 2012-2021 behöver elkraftsystemet bland annat förstärkas i Skåne och
Blekinge. Belastningen ligger i dessa områden på gränsen av vad elkraften förmår.

Figur 10. Kraftinmatningspunkter för Blekinge kustbana finns i Emmaboda och
Hässleholm
Kraftinmatningspunker för Blekinge kustbana finns i Emmaboda och Hässleholm. Med
dagens kraftförsörjning är möjligheterna att utöka godstrafiken på Blekinge kustbana
begränsade.
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Trafikverkets kapacitetsbedömning
Nuvarande kapacitetssituation
I Trafikverkets kapacitetsrapport Järnvägens behov av ökad kapacitet– förslag på lösningar
för åren 2012-2021 redovisas brister i järnvägsnätet kopplade till kapaciteten med utgångspunkt från dagens situation och en rimlighetsbedömning av trafikens omfattning.
I rapporten kan man läsa att i Skåne och Blekinge är kapacitetsbegränsningarna störst vid
de större städerna Malmö, Lund och Helsingborg. En av de allvarligaste begränsningarna
finns på dubbelspåret Hässleholm–Lund–Malmö. Utanför de större städerna är begränsningarna överlag mindre, frånsett sträckan Hässleholm–Kristianstad som anses vara en akut
flaskhals. Måttet kapacitetsbegränsningar är en bedömning utifrån kapacitetsutnyttjande,
trafikefterfrågan, trafikens betydelse, samt åtgärdens ”storlek” för att lösa begränsningen.

Figur 11. Kapacitetssituationen i Skåne och Blekinge år 2011. Källa: www.trafikverket.se
Framtida kapacitetssituation
Enligt kapacitetsrapporten kommer Hässleholm–Kristianstad att vara Sveriges mest
trafikerade enkelspårssträcka år 2015. Även Åstorp–Helsingborg kommer att vara högt
trafikerad.
Pågatågstrafiken Helsingborg–Kristianstad planeras bli utökad till Karlshamn 2013–2014,
med nytt uppehåll i Fjälkinge. På Blekinge kustbana är avstånden längre mellan mötesstationerna än på Skånebanan, vilket kommer skapa vissa kapacitetsproblem.
Blekingetrafikens önskemål om förlängning till Karlskrona blir svårt att tillgodose utan fler
mötesspår enligt kapacitetsrapporten.
År 2021 kommer de allvarligaste bristerna efter genomförda planer att vara sträckorna
Hässleholm-Kristianstad och Ramlösa-Åstorp.

Figur 12. Kapacitetssituationen i Skåne och Blekinge 2021, efter planerade åtgärder.
Källa: www.trafikverket.se
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Möjliga kapacitetsförbättrande åtgärder på enkelspårig bana
På en enkelspårig bana är det främst avstånden mellan platser där tågmöten kan ske, som
dimensionerar banans kapacitet. Banans dimensionerande sträcka är således den sträcka
där tågen har längst gångtid. Ju kortare det är mellan mötesstationerna på en enkelspårig
bana desto högre blir kapaciteten.
De flesta av Sveriges järnvägar är enkelspåriga vilket kräver att infrastruktur och tidtabell
anpassas för tågmöten. Jämfört med dubbelspår har enkelspår ett antal begränsningar bland
annat en högre störningskänslighet och lägre tidtabellsflexibilitet. Eftersom framtidens
tidtabeller är okända är tidtabellsflexibiliteten en central del vid all ny- och ombyggnad.
Begränsningar för godstrafiken kan bero på infrastrukturen och gäller bland annat metervikt, axellast och lastprofil. Begränsningarna kan också gälla samspelet mellan trafik och
infrastruktur, till exempel banans kapacitet och mötesspårslängder.
För att öka punktlighet och robusthet i systemet krävs förutom infrastrukturinsatser även att
trafikföretagen genomför ett antal åtgärder. Det rör sig bland annat om investeringar i
anläggningar för fordonsunderhåll och nyinvesteringar av fordon och vagnar.
Nedan redovisas ett antal förslag på åtgärder, indelat enligt fyrstegsprincipen, som
möjliggör en förbättrad kapacitet på en enkelspårig järnväg:
Steg 2-åtgärder
Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att redovisa hur banavgifter kan utformas som
ekonomiskt styrmedel för att åstadkomma en mer effektiv fördelning av kapaciteten på det
svenska järnvägsnätet. Hittills har konstaterats att Trafikverket, förutom att differentiera
priserna för kapacitet, behöver tillföra avgiftsstrukturen nya ekonomiska styrmedel för att
åstadkomma en effektiv fördelning och användning av kapaciteten. Med ekonomiska
styrmedel avses avgifter (eller i förekommande fall rabatter på avgifter) för användning av
kapacitet.
Det finns även andra typer av administrativa styrmedel som inte är kopplade till avgifter
men som ändå, rätt tillämpade, har förmåga att frigöra kapacitet eller leda till en effektivare
användning. De styrmedel som Trafikverket har identifierat som betydelsefulla ur
kapacitetssynpunkt är t ex utveckling av prioriteringskriterier och införande av trångsektorsplaner.
En optimering av tidtabellerna ingår i Steg 2-åtgärder. Genom optimerade tidtabeller ökar
möjligheten att skapa tidtabellslägen för en konkurrenskraftig godstrafik samtidigt som
persontrafiken kan ske med styv tidtabell. En styv tidtabell innebär att tågen avgår och
ankommer på samma minuttal vilket är framför allt viktig ur resenärssynpunkt.
Tidtabellerna bör så långt som möjligt anpassas så att tågmöten sker vid stationer där tågen
ända ska göra uppehåll för resandeutbyte vilket bidrar till en ökad kapacitet.
Möjlighet att köra längre tåg kan ses som en Steg 2-åtgärd. Genom att trafikera banorna
med längre tåg används järnvägens kapacitet mer effektivt. Det som främst styr möjligheten
att köra längre godståg är den hinderfria längden på mötesstationerna. Vid korta mötesstationerna kan möjligheten för två längre godståg att mötas omöjliggöras.
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Steg 3-åtgärder
Möjlighet att köra större och tyngre tåg kan ses som Steg 2-åtgärd framtill dess att det
krävs fysiska åtgärder (Steg 3-åtgärd). Bärigheten, det vill säga banans begränsning i
lastförmåga avseende vikt, bestäms av flera parametrar. Största tillåtna vikt per meter
(STVM) och största tillåtna axellast (STAX) är de viktigaste. En höjning av största tillåtna
vikt per meter innebär att vagnar för transport av tunga varuslag kan byggas kortare vilka
normalt är lättare än långa vagnar. En höjning av metervikten leder därför till att andelen
nyttolast i tågen kan ökas. Metervikt på 6,4 ton/m är standard i Sverige. Största tillåtna
axellast, vilket anger hur mycket varje hjulaxel får belasta spåret. I Sverige, är standarden
22,5 ton, men nätet byggs successivt ut till 25 ton för att tyngre godståg skall kunna köras.
Att utöka lastprofilen till lastprofil C möjliggör användning av större vagnar. En utökad
lastprofil leder till bättre konkurrenskraft för järnvägen bland annat genom en ökad tågvikt
inom en given tåglängd.
Hastighetshöjningar medger kortare res- och transporttider. Hastighetshöjningar kan ske
på delsträckor där så är möjligt med mindre linjeförändringar eller kurvrätningar. Även
växelbyten ger möjlighet till högre hastigheter i avvikande spår.
På enkelspåriga banor ger hastighetshöjande åtgärder effekt på gångtiden i diskreta steg
eftersom tågen måste mötas på mötesstationer. Detta innebär att en åtgärd måste vara så
kraftig att tågmötet kan flyttas från en station till nästa för att få genomslag i tidtabellen.
Även om gångtidsförkortningen inte är stor nog att flytta tågmötet kan den ändå vara
betydelsefull genom att störningskänsligheten minskar.
På vardera sida om stationer med frekventa förbigångar är det önskvärt att mellanblockssignaler införs. Nya blocksignaler ger bättre förutsättningar för kolonnkörning av tåg i en
riktning i taget.
Införande av samtidig infart på mötesstationerna. Samtidig infart på en station gör att
tågmöten kan effektueras snabbare än vad som annars är fallet. Samtidig infart kan ofta
införas på befintliga stationer för korta tåg utan att några spår behöver byggas eller
förlängas. Nya mötesstationer som byggs bör däremot direkt vara anpassade för samtidig
infart för fullånga tåg.
Förlängning av befintliga mötesstationer så att de rymmer även de längsta godstågen är
en steg 3-åtgärd som har betydelse främst för godstrafiken.
Trespåriga mötesstationer. Trespårsstationer är särskilt viktiga på linjer där
kolonnkörning tillämpas i större skala. På linjer med både snabba och långsamma tåg kan
trespårsstationerna användas för att genomföra tågmöte och förbigång samtidigt. En sådan
lösning är särskilt användbar på stationer där persontågen möts regelbundet. Ett sätt att
frigöra kapacitet och möjliggöra ytterligare godstrafik är att utforma persontågens
mötesstation med tre eller flera spår så att godståg kan förbigås av och möta persontågen
samtidigt. Trespåriga mötesstationer har också en betydelse i samband med störningar. Då
utgör de möjligheter att ställa undan trasiga eller kraftigt försenade tåg. En vedertagen
tumregel är att ungefär var tredje mötesstation bör vara trespårig.
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Att bygga nya mötesstationer är den kraftfullaste åtgärden. Samtidigt är den också den
mest kostsamma, dock betydligt billigare än dubbelspårsutbyggnader. Avstånden på
stationssträckorna på en enkelspårsbana bör så långt som möjligt vara symmetriskt. Ett
kortare stationsavstånd leder till förbättrad kapacitet och ökad tidtabellsflexibilitet.
Med större linjerätningar/nya linjesträckningar kan restiderna för tågen ofta förkortas.
Nya stationer kan uppkomma eller att gamla stationer slopas. Kan vara en steg 4-åtgärd
beroende på omfattningen.
Steg 4-åtgärder
Steg 4-åtgärder innebär nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.
Enkelspårets svagheter, med tidskrävande möten där förseningar sprids mellan tågen, kan
åtgärdas genom att mötesstationer som ofta används för tågmöte förlängs till partiella
dubbelspår. En mötesstation övergår till att vara ett partiellt dubbelspår då dess längd är
tillräcklig för att två tåg ska kunna mötas, utan att påverka varandra signalmässigt och
behöva bromsa. Partiella dubbelspår bör minst vara 4-5 km för att detta ska vara möjligt.
Genom att göra de partiella dubbelspåren längre minskar man risken att förseningar sprids
mellan mötande tåg, samtidigt som tidtabellsflexibiliteten ökar. Effekten av partiella
dubbelspår är störst då punktlighet är god.
Effekterna av ett partiellt dubbelspår förstärks om tågen har uppehåll på den dubbelspåriga
sträckan. Mest effektiv blir denna kombination om dubbelspårets ändar placeras där tågen
har uppehåll.
En fullständig dubbelspårsutbyggnad innebär att kapaciteten på banan ökar markant. På
dubbelspår behöver inte tågen stanna för tågmöte. Mötena kan också ske utan att förseningar sprids mellan tågen. Detta innebär att dubbelspåriga järnvägar har hög kapacitet
och låg störningskänslighet. En förutsättning för detta är dock att trafiken är så homogen
som möjligt.
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Trafikeringsanalys
I detta kapitel redovisas metod och resultat för den trafikeringsanalys som har genomförts i
denna utredning. I trafikeringsanalysen har hela sträckan Helsingborg – Karlskrona
bearbetats som tre delsträckor, Helsingborg-Hässleholm, Hässleholm-Kristianstad och
Kristianstad-Karlskrona. Uppdelningen förändrar däremot inte målsättningen att
godstrafiken ska trafikera hela sträckan Helsingborg-Karlskrona som ett stråk.

Metod
Trafikeringsanalysen har resulterat i ett antal grafiska tidtabeller vilka har framställts
genom simulering av tågtrafiken med hjälp av simuleringsverktyget Open Track.
De tågtyper som har använts i simuleringarna redovisas i följande tabell:
Tågtyp

Tåglängd [m]

Hastighet [km/h]

Pågatåg (X61)

2*75 =150

160

Öresundståg (X31)

2*79 =158

180

600

100

Godståg (Rc4, 1000 ton)

Tabell 4. Tågtyper som använts i trafikeringsanalysen. Pågatågen och Öresundstågen har
simulerats som dubbelkopplade tågset.
Godstågens vikt på 1000 ton har använts för hela sträckan. Vikten baseras på den maximala
tillåtna vikten för ett enkelt Rc-lok på sträckan Karlshamn – Karlskrona. I simuleringarna
har tester gjorts för att analysera möjligheten att trafikera banorna med tyngre godståg, se
följande kapitel.
Samtliga simulerade tågtyper är validerade mot Trafikverkets gångtidsprogram. Persontågen har överlag simulerats med en uppehållstid för resandeutbyte på 60 sekunder.
Trafikeringsanalyser av järnvägssystem kräver kunskap om tidtabellen. Eftersom framtidens tidtabeller är okända har ett antal antaganden om tidtabellen gjorts för att kunna få
fram resultat. Antagandena bygger till stor del på material från Skånetrafikens Tågstrategi
2037.
Kapacitetsberäkningar
Den konsumerade kapaciteten visar hur stor del av tiden som en given järnvägssträcka är
belagd med tåg. Om en bana utnyttjas hårt i förhållande till maximala antalet tåg som kan
trafikera sträckan kan en uppkommen försening lätt sprida sig till andra tåg.
Tiden det tar för ett trafiksystem att återställa en försening beror på hur nära den teoretiska
kapacitetsgränsen antalet faktiska tåg per tidsenhet ligger. Ju närmare den teoretiska
kapacitetsgränsen, desto längre tid för återhämtning.
I normalfallet beräknas kapacitetsutnyttjandet för hela dygnet eller för den högst belastade
2-timmarsperioden under dygnet (maxtimmarna). I de kapacitetsberäkningar som har
utförts har tyngdpunkten varit att beräkna kapacitetsutnyttjandet vid maximmarna. Därmed
är det möjligt att utröna om det är rimligt att trafikera banorna, med de antal godståg som
angetts i projektmålet, när banorna är som mest belastade med persontåg.
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Vad som är en optimal nivå på kapacitetsutnyttjande är en avvägning mellan kvantitet och
kvalitet. Ett kapacitetsutnyttjande på upptill 80 % för maxtimmarna innebär generellt sett
att med prognostiserad tågmängd råder balans mellan kvantitet och kvalitet. För
dygnskapaciteten anses systemet vara störningskänsligt redan vid nivåer över 60%.
Konsumerad kapacitet

Indikering

0-60 %

Grön

61-80 %

Gul

81-100 %

Röd

Kommentar
Ledig kapacitet finns, möjligt
att köra fler tåg
Balans mellan kvalitet och
kvantitet
Ingen ledig kapacitet och hög
störningskänslighet

Tabell 5. Kapacitetsutnyttjande maxtimmarna (två timmar med högst trafikering).
Den konsumerade kapaciteten är ett bra mått på hur rimligt det är att trafikera banorna med
en viss mängd trafik utan att systemet blir för störningskänsligt. Även om möjligheten finns
att hitta tidtabellslägen för samtliga tåg är risken stor att systemet får för dålig återställningsförmåga utifall att kapacitetsutnyttjandet är för högt.
Beräkningarna är utförda enligt Trafikverkets modell för beräkning av linjekapacitet (BVH
706 Beräkningshandledning). Metoden är i enlighet med UIC 406 handbok kapacitet,
Capacity Leaflet (2004).
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Tidtabellsanalys
I tidtabellsanalysen och kapacitetsberäkningarna har förutsatts en persontrafik som bygger
på det antal tåg som redovisats i kapitlet ”Prognostiserad persontrafik”. Tidtabellsanalysen
har utgått ifrån två scenarier för godstågen, dels timmestrafik och dels varannan timmestrafik. Till respektive scenario har olika varianter studerats. För varannan timmestrafiken är
varianterna olika beroende på om godstågen trafikerar banorna udda eller jämna timmar.
Följande förkortningar har använts för namnsättning av de olika alternativen:
Förkortning
Hb-Hm, Hm-Cr, Cr-Ck

Förklaring
Anger vilken delsträcka som avses (Helsingborg-Hässleholm,
Hässleholm-Kristianstad eller Kristianstad-Karlskrona)

Vg

Alternativ - Varannan timmestrafik godståg

Tg

Alternativ - Timmestrafik godståg

Fp

*Förskjuten pågatågstrafik

-P

Ej pågatågstrafik Karlshamn-Karlskrona

1-2

Numrering studerade varianter

Tabell 6. Förkortningar för namnsättning av alternativ.
* En förskjutning av pågatågens avgångs- och ankomsttider gentemot Öresundstågen
medför en annan mötesbild för persontågen. Persontågen får inte en jämn halvtimmestrafik.
Ytterligare scenarier har tagits fram, bland annat med långa uppehållstider för godstågen
vid vissa mötesstationer. Dessa alternativ har dock inte fördjupats och redovisas inte. I
nedanstående grafer visas de förslag på tidtabellslägen för godstrafiken som ansetts mest
lämpliga för att trafikera hela sträckan som ett stråk.
I de grafiska tidtabellerna anges tiden på ena axeln och sträckan med stationer på andra
axeln. Tågen beskrivs som diagonala streck vid förflyttning i tid och rum. Vågräta streck
innebär att tågen har uppehåll för resandeutbyte eller väntar in ett mötande tåg.
Linjefärg

Tågtyp

Lila

Pågatåg

Grå

Öresundståg

Brun

Godståg

Tabell 7. Linjefärg för tågtyper i de grafiska tidtabellerna.
De åtgärder som krävs för att genomföra trafiken enligt tidtabellsgraferna redovisas och
sammanställs i kapitlet ”Åtgärdsbeskrivning”.
Skånebanan, Helsingborg – Hässleholm
I de simuleringar som gjorts på Skånebanan har ett antal åtgärder på banan förutsatts vara
gjorda, se Förutsättningskapitlet. En hastighetsanpassning till högst 160 km/tim från dagens
130 km/tim innebär att mötesbilden för persontågen förändras något genom att den nya
mötesstationen i Ättekulla och mötesstationen i Finja kan komma att användas för tidtabellslagda persontågsmöten.
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Alternativ – Hb-Hm, Vg1
Detta alternativ innebär att godstågen trafikerar sträckan en gång varannan timme och
riktning. Möte mellan godståg sker i Kärreberga.

Figur 13. Grafisk tidtabell Helsingborg-Hässleholm, Alternativ Hb-Hm,Vg1.
Alternativ – Hb-Hm, Vg2
Även i denna graf trafikerar godstågen sträckan en gång varannan timme och riktning men
till skillnad mot föregående (figur 13) är det östergående godstågen förskjutet en timme. I
denna variant sker möte mellan godstågen vid befintlig station i Tyringe.

Figur 14. Grafisk tidtabell Helsingborg-Hässleholm, Alternativ Hb-Hm,Vg2.
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Alternativ - Hb-Hm, Tg1
Alternativet innebär timmestrafik med möte mellan godståg i Påarp och Finja samt vid en
ny mötesstation som krävs mellan Klippan och Hyllstofta. Den korta mötesstationen i
Kvidinge nyttjas för möte mellan godståg och persontåg vilket innebär att persontågen blir
styrda till att nyttja det avvikande spåret.

Figur 15. Grafisk tidtabell Helsingborg-Hässleholm, Alternativ Hb-Hm,Tg1.
Alternativ – Hb-Hm, Tg2
I denna variant sker möte mellan godståg i Tyringe och Kvidinge. Mötesstationen i
Kvidinge medger ej möte med långa godståg och skulle därför behöva förlängas.

Figur 16. Grafisk tidtabell Helsingborg-Hässleholm, Alternativ Hb-Hm,Tg2.
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Skånebanan, Hässleholm – Kristianstad
Alternativ – Hm-Cr, Vg1
Med godståg varannan timme finns två varianter där den ena varianten innebär att inget
möte mellan godståg sker på sträckan, se figur 17. I den andra varianten får godstågen
samma mötesbild som vid timmestrafik, med möten i Karpalund, se figur 18.

Figur 17. Grafisk tidtabell Hässleholm-Kristianstad, Alternativ Hm-Cr,Vg1.
Alternativ – Hm-Cr, Tg1
Alternativet innebär timmestrafik med godståg där möte mellan godståg sker i Karpalund.
De östergående godstågen får möte med både Öresundståg och Pågatåg i Önnestad.

Figur 18. Grafisk tidtabell Hässleholm-Kristianstad, Alternativ Hm-Cr,Tg1.
Alternativ – Hm-Cr, VgFp1
Varannan timmestrafik för godståg med förskjutna pågatåg medför att godstågsmöte sker
vid Kristianstad godsbangård.

Figur 19. Grafisk tidtabell Hässleholm-Kristianstad, Alternativ Hm-Cr, VgFp1.
Alternativ – Hm-Cr, TgFp1
Ytterligare ett alternativ med timmestrafik för godståg har studerats men där tidtabellen har
förskjutits för pågatågen. Detta resulterar i att mötena mellan godstågen flyttas till Vinslöv
och att mötesstationen i Önnestad kommer nyttjas för tretågsmöte.

Figur 20. Grafisk tidtabell Hässleholm-Kristianstad, Alternativ Hm-Cr, TgFp1.
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Blekinge kustbana, Kristianstad – Karlskrona
För att Blekinge kustbana skall kunna trafikeras med halvtimmestrafik för persontåg hela
vägen till Karlskrona krävs en ny mötesstation vid Kallinge. I nedanstående grafer är
Kallinge utsatt eftersom det därmed har varit en förutsättning för persontågstrafiken.
Halvtimmestrafiken med persontågen medför att pågatågen får en tidtabell öster om
Karlshamn där tidsmarginalerna blir mycket små.
Alternativ –Cr-Ck, Vg1
Med godståg varannan timme kan godstågsmötena hamna i Bromölla och Ångsågsmossen.
Tretågsmöte sker i Sölvesborg och vid stationen i Nättraby där en ombyggnad till trespårig
station krävs.

Figur 21. Grafisk tidtabell Kristianstad-Karlskrona, Alternativ Cr-Ck, Vg1
Alternativ –Cr-Ck, Vg2
Med denna variant krävs nya mötesstationer mellan Sölvesborg-Sandbäck och RonnebyNättraby för godstågsmöte. Liksom i föregående krävs en ombyggnad av Nättraby till
trespårig station för att klara av tretågsmöte.

Figur 22. Grafisk tidtabell Kristianstad-Karlskrona, Alternativ Cr-Ck, Vg2

32 (58)

Alternativ –Cr-Ck, Tg1
Alternativet innebär timmestrafik med godstågen. Möte mellan godståg sker, förutom i
Bromölla och Ångsågsmossen, även vid nya mötesstationer som krävs mellan SölvesborgSandbäck och Ronneby-Nättraby. Tretågsmöte i Sölvesborg och i Nättraby där ombyggnad
krävs till trespårig station.

Figur 23. Grafisk tidtabell Kristianstad-Karlskrona, Alternativ Cr-Ck, Tg1
Alternativ –Cr-Ck, VgFp1
Varannan timmestrafik för godstågen med förskjutna pågatåg. Den förskjutna pågatågstrafiken medför att en ny mötesstation krävs mellan Nättraby och Karlskrona. Möte mellan
godståg sker vid befintliga mötesstationer vid Kristianstad godsbangård och Bräkne-Hoby.

Figur 24. Grafisk tidtabell Kristianstad-Karlskrona, Alternativ Cr-Ck, VgFp1
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Alternativ –Cr-Ck, VgFp2
Denna graf visar en variant på föregående scenario. Godstågsmötena har flyttats till
Sandbäck och Nättraby. Fortfarande krävs en ny mötesstation mellan Nättraby och
Karlskrona för persontrafiken.

Figur 25. Grafisk tidtabell Kristianstad-Karlskrona, Alternativ Cr-Ck, VgFp2
Alternativ –Cr-Ck, TgFp1
Alternativ med timmestrafik för godståg och med förskjuten pågatågstrafik. Godstågsmöte i
Sandbäck, Bräkne-Hoby och Nättraby. Även i detta alternativ krävs ytterligare en
mötesstation mellan Nättraby och Karlskrona för persontågsmöte.

Figur 26. Grafisk tidtabell Kristianstad-Karlskrona, Alternativ Cr-Ck, TgFp1
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För sträckan Kristianstad-Karlskrona har ytterligare scenarier studerats där pågatågen blir
vändande i Karlshamn istället för att trafikera hela vägen till Karlskrona. I dessa scenarier
har en ny mötesstation i Kallinge inte varit något krav för att genomföra persontågstrafiken.
Alternativ –Cr-Ck, Vg-P1
I detta alternativ med varannan timmestrafik för godstågen sker godstågsmöte i Bromölla
och Ångsågsmossen. Tretågsmöte i Sölvesborg och i Nättraby där ombyggnad till trespårig
station krävs.

Figur 27. Grafisk tidtabell Kristianstad-Karlskrona, Alternativ Cr-Ck, Vg-P1
Alternativ –Cr-Ck, Vg-P2
I denna variant med varannan timmestrafik krävs en ny mötesstation mellan Sölvesborg och
Sandbäck för möte mellan godståg. Även vid den befintliga mötesstationen i Ronneby sker
godstågsmöte. Tretågsmöte sker i Sölvesborg och i Nättraby där ombyggnad till trespårig
station krävs.

Figur 28. Grafisk tidtabell Kristianstad-Karlskrona, Alternativ Cr-Ck, Vg-P2
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Alternativ –Cr-Ck, Tg-P1
Alternativet med timmestrafik innebär att godstågen möts i Bromölla, Ångsågsmossen och
Ronneby samt mellan Sölvesborg-Sandbäck där det krävs en ny mötesstation. Tretågsmöte
i Sölvesborg och Nättraby där ombyggnad till trespårig station krävs. Tretågsmötet i
Nättraby kan undvikas utifall det östergående godståget får ett längre uppehåll i Ronneby
vilket istället skulle medföra ett möte mellan godstågen i Nättraby.

Figur 29. Grafisk tidtabell Kristianstad-Karlskrona, Alternativ Cr-Ck, Tg-P1
Alternativ –Cr-Ck, VgFp-P1
Med förskjuten pågatågstrafik väster om Karlshamn och varannan timmestrafik för
godstågen sker godstågsmöte i Sandbäck och Nättraby. En ny mötesstation krävs i Kallinge
för möte mellan godståg och Öresundståg.

Figur 30. Grafisk tidtabell Kristianstad-Karlskrona, Alternativ Cr-Ck, VgFp-P1
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Alternativ –Cr-Ck, VgFp-P2
I en variant på ovanstående scenario flyttas mötena mellan godstågen till Kristianstad
godsbangård och Bräkne-Hoby. Även i denna variant krävs en ny mötesstation vid
Kallinge.

Figur 31. Grafisk tidtabell Kristianstad-Karlskrona, Alternativ Cr-Ck, VgFp-P2
Alternativ –Cr-Ck, TgFp-P1
I detta alternativ med timmestrafik hamnar godstågsmötena vid Kristianstad godsbangård,
Sandbäck, Bräkne-Hoby och Nättraby. Även här krävs en ny mötesstation i Kallinge för
möte mellan godståg och Öresundståg.

Figur 32. Grafisk tidtabell Kristianstad-Karlskrona, Alternativ Cr-Ck, TgFp-P1
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För att kunna ha möjlighet att köra tyngre godståg har simuleringar utförts med olika
godstågsvikter.
Resultaten visar att lutningarna, mellan främst Ronneby och Nättraby, är så pass kraftiga
och långa att godstågen, med ett enkelt Rc-lok, skulle få mycket svårt att trafikera banan
med en vikt på 1400 ton. En godstågsvikt på 1600 ton skulle innebära att tågen ej klarar av
att accelerera efter ett stopp från antingen Ronneby eller Nättraby.
En lösning för att kunna köra tyngre tåg skulle vara att koppla samman två lok för att
därmed fördubbla dragkraften.

Figur 33. Test med olika godstågsvikter för östergående godståg mellan KristianstadKarlskrona (Vågrätt streck innebär att tåget inte kan komma iväg).

Figur 34. Test med olika godstågsvikter för västergående godståg mellan KristianstadKarlskrona (Vågrätt streck innebär att tåget inte kan komma iväg).
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Kapacitetsutnyttjande
I nedanstående tabeller redovisas det beräknade kapacitetsutnyttjandet på respektive bana
under maxtimmarna. Tågens gångtider, som har fåtts fram genom simuleringarna, har
använts i kapacitetsberäkningarna. Den prognostiserade persontågstrafiken har legat till
grund för typen av persontåg och deras antal.
Beräkningarna bygger på den mängd godståg som angetts i projektmålen, d v s ett godståg
per timme och riktning respektive ett godståg varannan timme och riktning.
Skånebanan, Helsingborg – Hässleholm
Kapacitetsberäkningarna visar att framför allt sträckan mellan Klippan och Hyllstofta skulle
ha ett kapacitetsutnyttjande som är mycket högt utifall banan skulle trafikeras med ett
godståg per timme och riktning.
Kapacitetsutnyttjande
1 godståg per timme
och riktning

Kapacitetsutnyttjande
1 godståg varannan
timme och riktning

Helsingborg (Ramlösa)
Ättekulla

60

48

Påarp

54

43

Mörarp

67

54

Bjuv

62

50

Åstorp

78

63

Kärreberga

54

43

Kvidinge

56

45

Klippan

66

53

Hyllstofta

84

66

Perstorp

73

58

Västra Torup

71

56

Tyringe

67

54

Finja

69

55

Hässleholm

71

56

Tabell 8. Kapacitetsutnyttjande mellan Helsingborg och Hässleholm under maxtimmarna.
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Skånebanan, Hässleholm – Kristianstad
Beräkningarna visar att med en timmestrafik på godstrafiken skulle kapacitetsutnyttjandet
på samtliga delsträckor överstiga den nivå som anses rimlig i förhållande till systemets
störningskänslighet. Framför allt skulle sträckorna mellan Hässleholm och Attarp
respektive Vinslöv och Önnestad bli alltför högt utnyttjade.
Med godståg varannan timme minskar kapacitetsutnyttjandet så att endast de två
ovannämnda delsträckorna skulle hamna på en nivå där kapacitetsbrist råder.
Kapacitetsutnyttjande
1 godståg per timme
och riktning

Kapacitetsutnyttjande
1 godståg varannan
timme och riktning

Hässleholm
Attarp

101

85

Vinslöv

83

70

Önnestad

99

83

Karpalund

86

72

Kristianstad

90

75

Tabell 9. Kapacitetsutnyttjande mellan Hässleholm och Kristianstad under maxtimmarna.
Blekinge kustbana, Kristianstad – Karlskrona
Kapacitetsberäkningarna visar att en timmestrafik med godståg på Blekinge kustbana
medför att samtliga stationssträckor får ett högt kapacitetsutnyttjande. Framför allt är
sträckorna Sölvesborg-Sandbäck, Bräkne-Hoby-Ronneby, Ronneby-Nättraby och NättrabyKarlskrona mycket högt utnyttjade.
Med varannan timmestrafik för godstågen sjunker utnyttjandegraden markant och flera
delsträckor hamnar på en acceptabel nivå.
Kapacitetsutnyttjande
1 godståg per timme
och riktning

Kapacitetsutnyttjande
1 godståg varannan
timme och riktning

Kristianstad (godsbangård)
Fjälkinge

89

71

Bromölla

99

79

Sölvesborg

91

74

Sandbäck

119

95

Mörrum

87

70

Karlshamn

97

79

Ångsågsmossen

96

78

Bräkne-Hoby

106

86

Ronneby

145

118

Nättraby

132

106

Karlskrona

137

112

Tabell 10. Kapacitetsutnyttjande mellan Kristianstad och Karlskrona under maxtimmarna.
Beräkningarna bygger på en pågatågstrafik på hela sträckan mellan Kristianstad och
Karlskrona.
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Tåg på Kust till kustbanan finns inte med i beräkningarna vilket innebär att kapacitetsutnyttjandet på sträckan mellan Nättraby och Karlskrona skulle bli något högre än vad som
anges i tabellen.
I följande tabell redovisas kapacitetsutnyttjandet med den skillnaden att i detta scenario är
pågatågen vändande i Karlshamn istället för Karlskrona.
Kapacitetsutnyttjande
1 godståg per timme
och riktning

Kapacitetsutnyttjande
1 godståg varannan
timme och riktning

Kristianstad (godsbangård)
Fjälkinge
Bromölla
Sölvesborg

Samma som i tabell 10

Sandbäck
Mörrum
Karlshamn
Ångsågsmossen

68

49

Bräkne-Hoby

74

54

Ronneby

99

72

Nättraby

93

67

Karlskrona

94

69

Tabell 11. Kapacitetsutnyttjande mellan Kristianstad och Karlskrona under maxtimmarna.
Pågatågstrafik på sträckan mellan Kristianstad och Karlshamn.
Kapacitetsutnyttjandet blir lägre mellan Karlshamn och Karlskrona men värdena är, med
timmestrafik, fortfarande höga öster om Bräkne-Hoby.
Med varannan timmestrafik för godstågen får samtliga delsträckor ett kapacitetsutnyttjande
som är under 80 % förutom sträckan Sölvesborg-Sandbäck.
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Åtgärdsbeskrivning
I detta kapitel beskrivs dels generella kapacitetshöjande åtgärder på banorna och dels vilka
åtgärder som krävs för att genomföra trafiken enligt de olika scenarierna och därmed
uppfylla projektmålet.

Generella åtgärder
Nedan redovisas ett antal åtgärder som skulle förbättra kapaciteten generellt på banorna och
därigenom förbättra systemets återställningsförmåga i samband med störningar. För att
uppnå projektmålen krävs ytterligare åtgärder som redovisas i nästa kapitel.
Tidtabellsförändringar
Persontågstrafiken på Skånebanan och Blekinge kustbana är en del av ett komplext
regionaltrafiksystem som inkluderar en stor del av tågtrafiken i hela södra Sverige och
Danmark. Detta medför begränsningar i möjligheterna att förändra tidtabellerna och att
analyser måste göras över hur förändringarna påverkar tidtabellerna på anslutande banor.
Ett alternativ som studerats mellan Hässleholm och Karlskrona är möjligheten att förskjuta
pågatågens tidtabell (studerade alternativ med Fp i namnet). Genom att förskjuta pågatågens
avgångs- och ankomsttider med några minuter, gentemot Öresundstågen, uppkommer en
annan mötesbild för persontågen. Nackdelen med denna åtgärd är att persontrafiken inte får
halvtimmestrafik på Blekinge kustbana. Nackdelen begränsas dock något tack vare att
pågatågen och Öresundstågen har olika målpunkter i Skåne. En fördel är att förskjutna
pågatåg medför att något fler tågmöten sker vid stationer där tågen trots allt gör uppehåll
för resandeutbyte vilket är en kapacitetshöjande faktor.
En åtgärd som skulle kunna skapa förändrade mötesbilder i tidtabellen är att frångå den
styva tidtabellen för pågatågen. Detta skulle innebära att en stor mängd alternativa scenarier
skulle kunna tas fram. I analysen har denna möjlighet inte studerats vidare på grund av att
den styva tidtabellen har ansetts viktig att bibehålla.
Längre tåg (förlängning av mötesstationer)
På Skånebanan är de flesta mötesstationer tillräckligt långa för att kunna hantera ett möte
mellan långa godståg. I tidtabellsstudien används mötesstationen i Kvidinge för godstågsmöte i ett av scenarierna. I detta fall skulle mötesstationen behöva förlängas med ytterligare
400-500 m för att klara av mötet.
På Blekinge kustbana är samtliga stationer förutom Fjälkinge, Ångsågsmossen och
Sandbäck för korta för att klara av möten mellan 650 m långa godståg. I tabell 12 anges i
vilka scenarier där möten mellan godståg sker på korta mötesstationer.
Även om inte möten mellan långa godståg sker i de framtagna scenarierna kan det vara
önskvärt med en förlängning av korta mötesstationer för att förbättra tidtabellsflexibiliteten.
För persontrafikens del är möjligheten att köra längre tåg även kopplat till plattformslängderna. På Blekinge kustbana skulle det krävas ett antal plattformsförlängningar för att
kunna trafikera banan med längre persontåg.
Tyngre och större tåg
En lösning för att kunna köra tyngre och/eller större tåg är att uppgradera båda banorna till
lastprofil C med STAX 25 ton och STMV 8 ton/m. En uppgradering till STVM 8,0 ton/m
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sker i allmänhet samtidigt med uppgradering till STAX 25 ton.
För att kunna uppgradera banorna krävs bland annat inmätningar av hinder och justering av
hinderfrihetspunkter. Tyngre och större tåg kan påverka bärigheten på befintlig bankropp
och även bärighet för befintliga broar. Vid områden med dålig bärighet i undergrunden kan
det innebära att geotekniska förstärkningsåtgärder behöver utföras. Det kan även innebära
att äldre broar behöver bytas ut.
Störst problem med att köra tyngre tåg finns på Blekinge kustbana p g a de kraftiga
lutningarna på banan, se figur 33-34. Den enklaste åtgärden för att övervinna lutningarna är
att använda dubbelkopplade lok till de tyngre godstågen.
Hastighetshöjningar genom spårjusteringar, kurvrätningar och växelbyten
På Skånebanan, mellan Helsingborg och Hässleholm, förutsätts att åtgärder görs för att
optimera banans geometri och att hastigheten anpassas till 160 km/h. Mellan Hässleholm
och Kristianstad finns möjligheten att höja hastigheten genom Vinslöv. En hastighetshöjning genom Vinslöv skulle bidra till något förbättrad kapacitet och återställningsförmåga.
En generell hastighetshöjning på Blekinge kustbana till 160 km/h skulle innebära att
kurvrätningar skulle krävas. Hastighetshöjningar skulle främst vara till gagn för pågatågen
genom en utökning av tidtabellsmarginalerna. En jämn halvtimmestrafik på Blekinge
kustbana innebär att Öresundstågen och pågatågen behöver ha ungefär samma restider.
Pågatågen har dock ett större antal uppehåll på sträckan vilket medför att Öresundstågens
restider därmed inte kan optimeras. För att kunna förändra mötesbilden för persontågen
skulle det krävas en hastighetshöjning på Blekinge kustbana som ej är rimlig i förhållande
till banans nuvarande sträckning och topografi. En helt ny linjesträckning t ex mellan Åryd
(Märserum) och Ronneby skulle kunna innebära ett förändrat tidtabellsupplägg.
Växelbyten vid ett antal mötesstationer med anpassningar av signalsystemet skulle innebära
att högre hastighet tillåts in och ut från de avvikande spåren vilket höjer kapaciteten.
Samtidig infart vid mötesstationerna
Samtidig infart är en kapacitetshöjande åtgärd som redan idag finns på de flesta mötesstationer på Skånebanan och Blekinge kustbana. Endast mötesstationen i Kvidinge och den
gamla stationsdelen i Bromölla saknar idag samtidig infart. En möjlig åtgärd är därför att
dessa stationer byggs om så att samtidig infart möjliggörs för att förbättra kapaciteten.
Trespåriga mötesstationer
Vid ett flertal stationer på både Skånebanan och Blekinge kustbana finns möjlighet för fler
än två tåg att mötas samtidigt, se tabell 1. Om man ska följa tumregeln, med att var tredje
mötesstation bör vara trespårig, saknas framför allt möjligheten till tretågsmöte på sträckan
mellan Klippan och Hässleholm. En åtgärd skulle därför kunna vara att bygga ut någon av
mötesstationerna på denna sträckan med ytterligare ett spår.
Mellanblocksignaler
Mellanblocksignaler är särskilt viktigt på vardera sidan om en station där tretågsmöte kan
ske och är därmed en kapacitetshöjande faktor. I de scenarier där det krävs en utbyggnad
till trespårig station, t ex i Nättraby, rekommenderas att mellanblocksignaler kompletteras
på stationsträckorna på vardera sidan om trespårsstationen.
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Åtgärder för att uppnå projektmålet
I detta avsnitt redovisas de åtgärder på Skånebanan och Blekinge kustbana som anses vara
direkt avgörande för att kunna uppnå projektmålet med varannan timmestrafik respektive
timmestrafik för godstågen på Skånebanan och Blekinge kustbana. Persontrafiken som varit
förutsättning för analysen redovisas i kapitlet ”Prognostiserad persontrafik”.
Följande förkortningar har använts för namnsättning av de olika alternativen:
Förkortning

Förklaring

Hb-Hm, Hm-Cr, Cr-Ck

Anger vilken delsträcka som avses (Helsingborg-Hässleholm,
Hässleholm-Kristianstad eller Kristianstad-Karlskrona)

Vg

Alternativ - Varannan timmestrafik godståg

Tg

Alternativ - Timmestrafik godståg

Fp

Förskjuten pågatågstrafik

-P

Ej pågatågstrafik Karlshamn-Karlskrona

1-2

Numrering studerade varianter

Tabell 12. Förkortningar för namnsättning av alternativ.
I nedanstående tabell sammanställs dels de åtgärder som är nödvändiga för att kunna
genomföra trafiken enligt tidtabellsscenarierna och dels åtgärder som krävs för att reducera
kapacitetsutnyttjandet under maxtimmarna till en nivå där balans anses råda.

Alternativ

Åtgärder som krävs för att kunna
genomföra trafiken enligt tidtabellerna

Förslag på åtgärder för att reducera
kapacitetsutnyttjandet under 80 %
för maxtimmarna.

Hb-Hm, Vg1

-

-

Hb-Hm, Vg2

-

-

Hb-Hm, Tg1

Ny mötesstation Klippan-Hyllstofta.

Ny mötesstation Klippan-Hyllstofta.

Hb-Hm, Tg2

Förlängning av mötesstation i Kvidinge
krävs för möten mellan långa godståg

Ny mötesstation Klippan-Hyllstofta.

Hm-Cr, Vg1

-

Ny mötesstation eller partiellt dubbelspår mellan Hässleholm-Attarp och
Vinslöv-Önnestad.

Hm-Cr, Tg1

-

Dubbelspårsutbyggnad hela sträckan

Hm-Cr, VgFp1

-

Ny mötesstation eller partiellt dubbelspår mellan Hässleholm-Attarp och
Vinslöv-Önnestad.

Hm-Cr, TgFp1

-

Dubbelspårsutbyggnad hela sträckan
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Forts.

Alternativ

Åtgärder som krävs för att kunna
genomföra trafiken enligt tidtabellerna

Förslag på åtgärder för att reducera
kapacitetsutnyttjandet under 80 %
för maxtimmarna.

Cr-Ck, TgFp1

Ny mötesstation Bräkne HobyRonneby. Trespårsstation Nättraby.
Ny mötesstation Sölvesborg-Sandbäck,
Bräkne Hoby- Ronneby och RonnebyNättraby. Trespårsstation Nättraby.
Ny mötesstation Sölvesborg-Sandbäck,
Bräkne Hoby- Ronneby och RonnebyNättraby. Trespårsstation Nättraby.
Ny mötesstation Bräkne HobyRonneby och Nättraby-Karlskrona
Ny mötesstation Bräkne HobyRonneby och Nättraby-Karlskrona
Ny mötesstation Bräkne HobyRonneby och Nättraby-Karlskrona

Cr-Ck, Vg-P1

Trespårsstation Nättraby

Cr-Ck, Vg1
Cr-Ck, Vg2

Cr-Ck, Tg1
Cr-Ck, VgFp1
Cr-Ck, VgFp2

Cr-Ck, Vg-P2
Cr-Ck, Tg-P1
Cr-Ck, VgFp-P1
Cr-Ck, VgFp-P2
Cr-Ck, TgFp-P1

5 nya mötesstationer (alternativt
dubbelspår)
5 nya mötesstationer (alternativt
dubbelspår)
11 nya mötesstationer (alternativt
dubbelspår)
5 nya mötesstationer (alternativt
dubbelspår)
5 nya mötesstationer (alternativt
dubbelspår)
11 nya mötesstationer (alternativt
dubbelspår)
Ny mötesstation Sölvesborg-Sandbäck

Ny mötesstation Sölvesborg-Sandbäck.
Trespårsstation Nättraby
Ny mötesstation Sölvesborg-Sandbäck.
Trespårsstation Nättraby
Ny mötesstation Bräkne HobyRonneby
Ny mötesstation Bräkne HobyRonneby
Ny mötesstation Bräkne HobyRonneby

Ny mötesstation Sölvesborg-Sandbäck
9 nya mötesstationer (alternativt
dubbelspår)
Ny mötesstation Sölvesborg-Sandbäck
Ny mötesstation Sölvesborg-Sandbäck
9 nya mötesstationer (alternativt
dubbelspår)

Tabell 13. Åtgärder för respektive sträcka och alternativ.
Utifall godstågen som trafikerar banan har den dimensionerande längden på 650 m, krävs
en förlängning av ett antal mötesstationer på Blekinge kustbana för de olika alternativen, se
nedanstående tabell.
Alternativ
Cr-Ck, Vg1

Mötesstation där förlängning krävs för möte mellan 650m långa godståg
Bromölla

Cr-Ck, Vg2

-

Cr-Ck, Tg1

Bromölla

Cr-Ck, VgFp1

Bräkne-Hoby

Cr-Ck, VgFp2

Nättraby

Cr-Ck, TgFp1

Bräkne-Hoby, Nättraby

Cr-Ck, Vg-P1

Bromölla

Cr-Ck, Vg-P2

Ronneby

Cr-Ck, Tg-P1

Bromölla, Ronneby

Cr-Ck, VgFp-P1

Nättraby

Cr-Ck, VgFp-P2

Bräkne-Hoby

Cr-Ck, TgFp-P1

Bräkne-Hoby, Nättraby

Tabell 14. Mötesstationer på Blekinge kustbana där förlängning krävs för möten mellan
650 m långa godståg.
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Skånebanan, Helsingborg – Hässleholm
Inga åtgärder krävs för att kunna genomföra halvtimmestrafik med godstågen på sträckan
utifrån de förutsättningar som använts.
En förlängning av mötesstationen i Kvidinge, för att klara av möten mellan långa godståg,
krävs i en av tidtabellsvarianterna med timmestrafik för godstågen.
I den andra varianten, med timmestrafik för godstågen, krävs en ny mötesstation mellan
Klippan och Hyllstofta.
För att kunna hålla kapacitetsutnyttjandet under 80 %, med timmestrafik för godstågen,
krävs samma mötesstation mellan Klippan och Hyllstofta
Persontågstrafiken som använts i tidtabellsanalysen har byggt på två persontåg per timme
och riktning mellan Helsingborg och Hässleholm. Om persontågstrafiken på delsträckan
Helsingborg-Åstorp utökas till tre tåg per timme, vilket anges i Basprognos 2020, skulle
kapacitetsutnyttjandet överstiga 80 % under maxtimmarna. Vid detta scenario förespråkas
en fullständig dubbelspårsutbyggnad mellan Helsingborg och Åstorp.
Skånebanan, Hässleholm – Kristianstad
Inga åtgärder krävs för att kunna tidtabellägga tågen, se tabell 13.
En av de stationssträckor som får högst kapacitetsutnyttjande i de olika scenarierna är
sträckan Hässleholm-Attarp. En ny mötesstation mellan Hässleholm och Attarp skulle bli
en så kallad ”close-up” station där avståndet till Hässleholm blir relativt kort, men där
mötesstationen bidrar till att tågen enklare kan komma till och från Hässleholm och därmed
avlastar knutpunkten.
Även sträckan Vinslöv-Önnestad får ett högt kapacitetsutnyttjande. Ett alternativ till en ny
mötesstation mellan Vinslöv och Önnestad är en utbyggnad till partiellt dubbelspår. Ett
partiellt dubbelspår mellan Vinslöv och Önnestad skulle kunna ses som ett första steg till en
fullständig dubbelspårsutbyggnad mellan Hässleholm och Kristianstad.
Sträckan Karpalund-Kristianstad har ett något lägre kapacitetsutnyttjande än ovanstående
men en kort dubbelspårsutbyggnad ut från Kristianstad skulle ge övriga positiva effekter. I
Idéstudien Hässleholm-Kristianstad, ökad kapacitet påpekas att ett dubbelspår bland annat
skulle underlätta för godstågen från Blekinge kustbana vilka skulle kunna ansluta till
Skånebanan längre västerut. Dubbelspåret skulle enligt Idestudien sträcka sig framtill
gränsen för ett befintliga naturreservatet (ca 900 m långt dubbelspår).
Med timmestrafik för godstågen krävs dubbelspår hela vägen för att hålla kapacitetsutnyttjandet under 80 %.
Blekinge kustbana, Kristianstad – Karlskrona
För att kunna genomföra pågatågstrafik hela vägen till Karlskrona krävs att en ny
mötesstation byggs på sträckan mellan Bräkne-Hoby och Ronneby, förslagsvis vid
Kallinge.
För att kunna tidtabellslägga tågen, med varannan timmestrafik för godstågen, krävs minst
en ny mötesstation mellan Bräkne Hoby-Ronneby och antingen trespårsstation i Nättraby
eller ny mötesstation Nättraby-Karlskrona.
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Utan pågatåg mellan Karlshamn-Karlskrona skulle det räcka med en ny mötesstation
mellan Bräkne Hoby-Ronneby eller trespårsstation i Nättraby.
En timmestrafik för godstågen kräver minst en ny mötesstation mellan Bräkne HobyRonneby och mellan Nättraby-Karlskrona för att kunna tidtabellslägga tågen. Utan pågatåg
mellan Karlshamn-Karlskrona krävs endast en ny mötesstation mellan Bräkne HobyRonneby.
Med varannan timmestrafik för godstågen är kapacitetsutnyttjandet för högt mellan
Sölvesborg-Sandbäck, Ångsågsmossen-Bräkne Hoby, Bräkne Hoby-Ronneby, RonnebyNättraby och Nättraby-Karlskrona. En lämplig åtgärd skulle därför vara att nya
mötesstationer byggs på samtliga av dessa stationssträckor. Utifall pågatågstrafiken endast
trafikerar mellan Kristianstad-Karlshamn krävs endast en ny mötesstation, mellan
Sölvesborg-Sandbäck, med hänsyn till kapacitetsutnyttjandet. Timmestrafik för godstågen
med pågatågstrafik till Karlskrona skulle resultera i att samtliga delar av banan får ett
mycket högt kapacitetsutnyttjande.
På sträckan mellan Nättraby och Karlskrona tillkommer Kust till kust-tåg på den sista delen
från Gullberna intill Karlskrona. Kust till kust-tågen är inte medtagna i kapacitetsberäkningarna, vilket innebär att det beräknade kapacitetsutnyttjandet är något för lågt. Med
en ny mötesmöjlighet för tågen, förslagsvis vid Gullberna, skulle kapaciteten kunna
förbättras. Eventuellt skulle det vara möjligt att nyttja spåret till Verkö för att skapa en
mötesmöjlighet för tåg på Blekinge kustbana.
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Kostnadsbedömning
I nedanstående tabell redovisas en översiktlig kostnadsbedömning av de åtgärder som krävs
för att uppnå projektmålet. Byggherrekostnader är inkluderat i respektive kostnad. Prisnivå
enligt 2011-06.

Åtgärd

Kostnad

Förlängning av befintliga mötesstationer

18-26 mkr*

Utbyggnad till trespårig mötesstation

50-80 mkr

Ny mötesstation

55-90 mkr

Partiellt dubbelspår/dubbelspår

45-65
tkr/meter

Kommentar

Utbyggnad med ett spår
Under förutsättning att befintligt
ställverk kan nyttjas

Utbyggnad med ett spår

Tabell 15. Översikt kostnader. *Beräknat på Kvidinge som exempel med en utbyggnad på
ca 400 m.
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Kapacitetssituationen på knutpunkter
Detta kapitel innehåller en förklaring över vad som styr kapaciteten i knutpunkter, en
översiktlig beskrivning av den nuvarande kapacitetssituationen på knutpunkterna
Hässleholm, Åstorp och Ramlösa samt beskrivning av Skånebanans anslutning till Södra
Stambanan i norrgående riktning. I föreliggande studie görs ingen analys över kapaciteten
vid målpunkterna t ex hamnarna i Blekinge eller Helsingborgs godsbangård..

Kapacitet i knutpunkter
En järnvägsknutpunkt är en plats där två eller flera banor möts. Kapaciteten i knutpunkter,
där flera banor möts, kan begränsas av ett antal faktorer. Några av dessa är:
• för få spår på stationen
• frekvent förekommande korsande tågvägar
• behov av att byta körriktning i vissa relationer
• för låg tillåten hastighet för genomgående tåg
Knutpunkter och större stationer kännetecknas av att flera tågrörelser pågår parallellt.
Kapaciteten kan höjas genom att bygga bort de begränsande faktorerna med fler spår,
planskilda spårkorsningar eller triangelspår, eller genom att höja tillåten hastighet över
bangården. Ofta kan dock mindre direkta åtgärder ge bättre effekt eller tillräcklig effekt till
en lägre kostnad. I stället för att bygga mycket kostsamma planskilda spårkorsningar kan
det till exempel räcka med att se till att det finns ett spår mellan de båda spåren i ett
dubbelspår så att korsande tåg endast behöver korsa ett spår i taget.
I en punkt där två spår blir ett kan tåget normalt sätt bara fortsätta i spårets riktning. Ska
tåget fortsätta i helt motsatt riktning på det andra spåret måste tåget stoppas för att loket ska
kunna gå från ett tågsets ena ända till det andra och sedan fortsätta i den nya riktningen. En
sådan ”rundgång” tar mellan 30 till 45 minuter att genomföra. Byggs istället ett triangelspår
undviks denna manöver. Triangelspåret ger möjlighet för tåget att välja färdväg mot det nya
spåret antingen norr eller söderut.

Översiktlig beskrivning av knutpunkterna Ramlösa, Åstorp och Hässleholm
Ramlösa
Öster om Ramlösa sker korsande tågrörelser där både Skånebanan och Rååbanan möter
Västkustbanan. De korsande tågrörelserna påverkar kapaciteten negativt eftersom det
behövs en lucka samtidigt på Västkustbanans upp- och nedspår vilket tar kapacitet från
båda spåren. I de fall tåget måste stanna och invänta en lucka blockerar det bakomvarande
tåg. Ibland leder detta till att samtliga godstågsavgångar i rusningstrafik är försenade. För
att få bättre punktlighet bygger Trafikverket ett mötesspår vid Ättekulla öster om Ramlösa.
Den nya mötesstationen vid Ättekulla förbättrar möjligheten att anpassa Skånebanans trafik
till tillgängliga tåglägen på Västkustbanan och medför därmed också mindre förseningar
vid störningar i trafiken. På så sätt blir ett eventuellt efterföljande tågmöte i Påarp inte så
tidskritiskt.
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Figur 35. Principskiss över problematiken vid Ramlösa station och anslutningarna mot
Åstorp och Teckomatorp. Orange färg visar korsande tågrörelser. Källa: Systemanalys
Skåne Nordväst.
Med den trafik som förutsatts i föreliggande stråkstudie anses inte några större
kapacitetsproblem uppkomma tack vare den nya mötesstationen. Störningar och förseningar
kan dock aldrig uteslutas när korsande tågrörelser sker. På längre sikt med ev ytterligare
person- och godstrafik kan det bli tvunget att bygga en planskildhet, se nedanstående
förslag.
En planskildhet kunna vara en lösning för att reducera de korsande tågrörelserna. De stora
höjdskillnaderna i området ställer höga krav på utformningen.

Figur 36. Exempel på planskilda anslutningar. Vid gulmarkerat område skulle Skånebanan
korsa Västkustbanan planskilt.
Åstorp
Tunneln genom Hallandsås beräknas bli klar till år 2015. Tunneln kommer innebära att ett
större antal godståg kommer gå via Åstorp och Godsstråket genom Skåne istället för via
Hässleholm och Södra stambanan. I utredningen Ombyggnad av Åstorps bangård bedöms
antalet godståg som trafikerar godsstråket genom Åstorp öka till ca 35 per dygn.
En faktor som påverkar belastningen på Åstorp är i vilken takt kapaciteten kommer att
byggas ut på Godsstråket genom Skåne.
År 2020 förväntas att inga pågatåg kommer vända i Åstorp utan att dessa istället fortsätter
till Klippan vilket förbättrar kapaciteten på bangården i Åstorp.
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Möten med långa godståg på Skånebanan i Åstorp bör undvikas p g a att mötesspårslängderna är relativt korta. Tågmötena kan annars få effekten att ytterligare spår och växlar
blockeras.
Vid en situation där långa godståg på Skånebanan har möte med persontåg, samtidigt som
godståg ankommer via godsstråket kan förseningar uppstå p g a blockerade tågvägar.
Kapaciteten på Åstorps bangård anses tillräcklig för den planerade trafiken under
förutsättning att:
-

Möten mellan långa godståg inte genomförs på Åstorps bangård för trafiken på
Skånebanan.
Uppställning av lokalgodsvagnar inte sker på tågspår.

För att förbättra möjligheten att hantera tågtrafik för lokalgods kan kompletterade
spårförbindelser anordnas i bangårdens södra del så att godståg kan angöra spår 5 och 6
från Helsingborg.

Figur 37. Exempel på ombyggnad av Åstorp station för förbättrad hantering av lokal
godstrafik.
Hässleholm
Hässleholm är en trafiktät järnvägsknut med tre enkelspåriga banor som ansluter till den
dubbelspåriga Södra stambanan. Samtliga banor trafikeras dessutom av både person och
godståg. De stora konfliktpunkterna är Skånebanans båda anslutningar mor Helsingborg
och Kristianstad. Den täta trafiken på både Södra stambanan och Skånebanan medför
ständiga konflikter när Skånebanans tåg ska korsa Södra stambanans dubbelspår.
Ett utökat pågatågssystem innebär att antalet vändande tåg i Hässleholm kommer att öka.
En mycket kapacitetskrävande trafik är godstågen i relationen Skånebanan österut och
Södra stambanan norrut. Vändning av tågen med tillhörande lokrundgång är tidskrävande
och innebär att godstågen blockerar flera plattformslägen i samband med vändningen.
På följande sidor redovisas översiktligt ett antal exempel på möjliga åtgärder för att minska
belastningen på Hässleholms bangård från tågen i relationen Skånebanan österut och Södra
stambanan norrut.
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Figur 38. Exempel på tågrörelser på Hässleholms bangård. Gröna linjer visar tågrörelser
mellan Skånebanan mot Kristianstad och Södra stambanan norrut.

Figur 39. Exempel på åtgärd. Nya spår mellan huvudspåren söder om Hässleholm. Spåren
kan nyttjas som förbigångsspår på stambanan och för vändning av tåg i relationen
Skånebanan österut och Södra stambanan norrut. Gröna linjer visar tågrörelser för godståg
mellan Skånebanan mot Kristianstad och Södra stambanan norrut.
Trafikverket utför under våren 2012 en utredning över kapacitetssituationen vid
Hässleholm C. I detta projekt studeras bland annat möjligheten till en planskild
spårkorsning och utformningen av en spårsluss liknande ovanstående åtgärd (figur 39).
I ytterligare ett utredningsarbete, där planarbetet pågår, utreds möjligheten att anlägga en
underhållsdepå norr om Hässleholm. En depån skulle medföra ett ökat antal rörelser på
bangården. Belastningen på Södra stambanan kan öka något främst p g a korsande
tågrörelser till och från depån.
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Figur 40. Exempel på åtgärd. Triangelspår mellan Skånebanan mot Kristianstad och Södra
stambanan/Markarydsbanan norrut.

Figur 41. Exempel på åtgärd. Nytt anslutningsspår söder om Hässleholm mellan
Skånebanan mot Kristianstad och Södra stambanan norrut.
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Slutsatser
Transportpolitiska mål
Samtliga redovisade åtgärder medverkar till att uppfylla det transportpolitiska ”Funktionsmålet” genom att föreslagna åtgärder förbättrar kapaciteten på Skånebanan och Blekinge
kustbana. En ökad kapacitet leder till minskade förseningar för både person- och
godstrafiken vilket bidrar till en förbättrad tillgänglighet.
Samtliga redovisade åtgärder bidrar positivt till att uppfylla det transportpolitiska
”Hänsynsmålet” genom att förbättrade förutsättningar ges för ett energieffektivare och
säkrare transportsystem.
En förbättrad kapacitet på järnvägen skapar utrymmen att flytta över transporter från väg
till järnväg samt förstärker godsföretagens vilja och möjlighet att satsa på järnvägstransporter. En överflyttning från väg- till järnvägstransporter kan även bidra till en
förbättrad säkerhet eftersom järnvägen är ett mycket säkert transportslag.
En förbättrad kapacitet på järnvägen kan leda till att antalet tåg ökar. Ett ökat antal tåg leder
till att bullernivåerna ökar längs järnvägen och kan i sin tur kräva att åtgärder görs för att
inte överskrida de riktlinjer som finns gällande buller.
I föreliggande stråkstudie har ingen bedömning gjorts över det framtida transportbehovet.
Däremot har en prognostiserad persontrafik varit en av förutsättningarna för att kunna
genomföra tidtabellsanalysen.

Samlad bedömning
Genom beräkningar av kapacitetsutnyttjandet på banorna ges en översiktig bedömning över
möjligheten att uppfylla projektmålet. Ett högt kapacitetsutnyttjande sänker kvalitén vilket
även kan medföra att det blir mindre attraktivt att köra godstrafik på banorna.
Tågtrafiken kan ofta tidtabellsläggas även om kapacitetsutnyttjandet överstiger 80% på
maxtimmarna och detta sker så även idag. För att kapacitetsutnyttjandet dock ska vara på en
rimlig nivå där trafiken kan framföras utan för hög störningskänslighet krävs att ett antal
Steg 3 och 4-åtgärder utförs på Skånebanan och Blekinge kustbana.
För att kunna genomföra en ökad godstrafik krävs framför allt åtgärder mellan Hässleholm
och Kristianstad samt mellan Kristianstad och Karlshamn. Om pågatågstrafiken ska kunna
förlängas till Karlskrona krävs ett flertal åtgärder även mellan Karlshamn och Karlskrona.
Under respektive delsträcka redovisas de åtgärder som rekommenderas, antingen för
varannan timmestrafik eller timmestrafik med godståg, tillsammans med en grov
kostnadsbedömning. Kostnaderna för åtgärderna omfattar inte en eventuellt förstärkning av
elkraftssystemet.
Skånebanan, Helsingborg – Hässleholm
En varannan timmestrafik för godstågen kan ske utan att några direkta åtgärder krävs
utifrån de förutsättningar som har angivits. Nedanstående förslag på åtgärder kan trots allt
vara lämpliga att utföra för att förstärka kapaciteten på banan och öka tidtabellsflexibiliteten.
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En timmestrafik för godstågen på sträckan Helsingborg-Hässleholm går att genomföra utan
att kapacitetsutnyttjandet blir alltför högt på de flesta stationssträckor men för att klara av
att tidtabellslägga godstågen och att klara av kapacitetsmålet anses dock följande åtgärder
nödvändiga.
Med timmestrafik för godstågen:



Ny mötesstation Klippan-Hyllstofta, kostnad ca 55-90 mkr
Förlängning av mötesstationen i Kvidinge, kostnad ca 18-26 mkr
Totalkostnad för åtgärdsförslagen: ca 73-116 mkr

Utifall pågatågssystemet skulle utökas mellan Helsingborg och Åstorp, till 3 tåg per timme
och riktning, skulle ytterligare åtgärder krävas för inte få för stora kapacitetsproblem. Vid
detta scenario rekommenderas en fullständig dubbelspårsutbyggnad på denna sträcka.
Skånebanan, Hässleholm – Kristianstad
Samtliga alternativ har gått att tidtabellslägga utan att några åtgärder krävs.
På grund av det höga kapacitetsutnyttjande förespråkas att följande åtgärder genomförs för
att inte få en för störningskänslig trafik:
Med varannan timmestrafik för godstågen:




Ny mötesstation mellan Hässleholm och Attarp, kostnad ca 55-90 mkr
Ny mötesstation mellan Vinslöv och Önnestad, kostnad ca 55-90 mkr
(alternativt - Partiellt dubbelspår Vinslöv-Önnestad, kostnad ca 315-455 mkr)
Partiellt dubbelspår ut från Kristianstad, kostnad ca 41-60 mkr
Totalkostnad för åtgärdsförslagen: ca 151-240 mkr (med partiellt dubbelspår
Vinslöv-Önnestad: 411-605 mkr)

Med timmestrafik för godstågen:


Dubbelspårsutbyggnad Hässleholm-Kristianstad: kostnad ca 1305 mkr-1885 mkr

Blekinge kustbana, Kristianstad – Karlskrona (pågatåg till Karlshamn)
Skillnaden på antalet åtgärder som krävs med varannan timmestrafik eller timmestrafik är
mycket större på Blekinge kustbana än på Skånebanan. En timmestrafik för godstågen och
en förlängd pågatågstrafik till Karlskrona skulle medföra att en större mängd åtgärder
krävs.
Åtgärder som krävs för att tidtabellslägga godstrafiken
Med varannan timmestrafik för godstågen:


Ny mötesstation Bräkne Hoby-Ronneby, kostnad ca 55-90 mkr (alternativt
trespårsstation i Nättraby, kostnad ca 50-80 mkr).

Med timmestrafik för godstågen:



Ny mötesstation Sölvesborg-Sandbäck, kostnad ca 55-90 mkr
Trespårsstation i Nättraby, kostnad ca 50-80 mkr
Totalkostnad: ca 105-170 mkr

Om pågatågssystemet förkjuts skulle endast en mötesstation krävas mellan Bräkne HobyRonneby, kostnad ca 55-90 mkr.
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Åtgärder som krävs för att uppnå kapacitetsmålet på max 80% kapacitetsutnyttjande
Med varannan timmestrafik för godstågen:


Ny mötesstation Sölvesborg-Sandbäck, kostnad ca 55-90 mkr

Med timmestrafik för godstågen:


9 nya mötesstationer, kostnad ca 495-810 mkr

Med ett förlängt pågatågssystem till Karlshamn och varannan timmestrafik för godstågen
rekommenderas därför att nya mötesstationer byggs mellan Bräkne Hoby-Ronneby (eller
trespårsstation i Nättraby) och mellan Sölvesborg-Sandbäck för att både kunna
tidtabellslägga tågen och uppfylla kapacitetsmålet, totalkostnad ca 105-180 mkr.
Med ett förlängt pågatågssystem till Karlshamn och timmestrafik för godstågen
rekommenderas att nya mötesstationer byggs på samtliga av de 9 delsträckor där
kapacitetsutnyttjande blir mycket högt. Ett alternativ är en fullständig dubbelspårsutbyggnad hela sträckan.
Blekinge kustbana, Kristianstad – Karlskrona (pågatåg till Karlskrona)
Åtgärder som krävs för att tidtabellslägga godstrafiken
Med varannan timmestrafik för godstågen:



Ny mötesstation Bräkne Hoby-Ronneby, kostnad ca 55-90 mkr
Ny mötesstation Nättraby-Karlskrona, kostnad ca 55-90 mkr (alternativt
trespårstation i Nättraby, kostnad ca 50-80 mkr)
Totalkostnad för åtgärdsförslagen: ca 105-180 mkr

Med timmestrafik för godstågen:





Ny mötesstation Sölvesborg-Sandbäck, kostnad ca 55-90 mkr
Ny mötesstation Bräkne Hoby-Ronneby, kostnad ca 55-90 mkr
Ny mötesstation Ronneby-Nättraby, kostnad ca 55-90 mkr
Trespårsstation i Nättraby, kostnad ca 50-80 mkr
Totalkostnad för åtgärdsförslagen: ca 215-350 mkr

Med förskjutet pågatågssystem skulle endast två nya mötesstationer krävas, Bräkne HobyRonneby och Nättraby-Karlskrona, kostnad ca 110-180 mkr)
Åtgärder som krävs för att uppnå kapacitetsmålet på max 80% kapacitetsutnyttjande
Med varannan timmestrafik för godstågen:


5 nya mötesstationer, kostnad ca 275-450 mkr

Med timmestrafik för godstågen:


11 nya mötesstationer, kostnad ca 605-990 mkr

Med ett förlängt pågatågssystem till Karlskrona och varannan timmestrafik för godstågen
rekommenderas därför att 5 nya mötesstationer byggs på sträckorna Sölvesborg-Sandbäck,
Ångsågsmossen-Bräkne Hoby, Bräkne Hoby-Ronneby, Ronneby-Nättraby och NättrabyKarlskrona för att både kunna tidtabellslägga tågen och uppfylla kapacitetsmålet.
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Med ett förlängt pågatågssystem till Karlshamn och timmestrafik för godstågen
rekommenderas att nya mötesstationer byggs på samtliga delsträckor. Ett alternativ är en
fullständig dubbelspårsutbyggnad på hela sträckan.
Till ovanstående kostnader kan tillkomma eventuella kostnader för förlängning av
befintliga mötesstationer. Flera mötesstationer som finns är av otillräcklig längd för att
möjliggöra möten mellan långa godståg, se tabell 14. Kostnaderna för förlängningarna är
beroende av godstågens framtida längder och antal meter som behöver förlängas vid
respektive station.
Ytterligare en kostnad som kan tillkomma, om antalet tåg ska kunna öka, är ett förbättrat
elkraftsystem. Enligt Trafikverkets kapacitetsrapport Järnvägens behov av ökad kapacitet–
förslag på lösningar för åren 2012-2021 behöver elkraftsystemet förstärkas i Skåne och
Blekinge. Med dagens kraftförsörjning är möjligheterna att utöka godstrafiken på Blekinge
kustbana begränsade.
Bland de generella kapacitetsförbättrande åtgärderna förespråkas bland annat att
tidtabellerna optimeras för att så långt som möjligt anpassa tågmötena till stationer där
tågen gör uppehåll för resandeutbyte.
Mellanblocksignaler rekommenderas på båda sidor om trespåriga stationer, t ex vid de nya
mötesstationerna i Önnestad och Fjälkinge.
En komplettering av en av stationerna mellan Klippan och Hässleholm med ytterligare ett
mötesspår skulle bidra till att fördelningen mellan trespårsstationerna hade förbättrats.
Stationen i Kvidinge bör utrustas med samtidig infart för att höja kapaciteten.
En ev ombyggnad för att kunna köra tyngre och större tåg skulle vara möjligt men är helt
beroende av utvecklingen på den framtida godstrafiken och dess tågtyper.
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