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1 Bakgrund och syfte 

1.1 Bakgrund  
Inom Kapacitetsuppdraget ingår en internationell jämförelse för att beskriva 
järnvägens möjlighet och struktur i tidsperspektivet 2030/2050. I Sverige är 
järnvägssystemet i princip helt integrerat, dvs. att både godstrafik, 
pendeltågstrafik, regional tågtrafik och fjärrtågstrafik körs på samma 
järnvägsspår. I andra länder och främst kring större städer är det vanligt att i 
större utsträckning separera olika typer av järnvägstrafik. Separering av 
järnvägstrafik sker framförallt för pendeltågssystem och höghastighetssystem. 

1.2 Syfte och Förutsättningar 
Denna rapport syftar till att belysa förutsättningar för och fördelar med att i 
högre grad separera våra spårburna system från varandra. Separering kan 
innebära att tåg med olika medelhastighet och olika trafikuppgifter i större 
utsträckning separeras på sträckor där det finns flera (oftast minst fyra) spår. 
Minst tre eller fyra spår är i princip en förutsättning för att separera trafik då ett 
dubbelspår som används som två separata enkelspår har mycket lägre kapacitet 
än om det nyttjas som dubbelspår. Detta är en betydligt viktigare parameter än 
graden av separering för att få en kapacitetsstark, robust och effektiv 
järnvägstrafik.  

Två system som går parallellt kan skiljas rent tekniskt för att optimera systemen 
efter de olika behoven i vartdera system. I t ex Köpenhamn är 
pendeltågssystemet S-tog helt separerat från den övriga järnvägstrafiken. 
Genom centrum går det fyra spår parallellt, två för S-tog och två för övrig 
järnvägstrafik. Tunnelbanan i Stockholm är ett exempel med tre trafikmässigt 
helt separerade linjer genom de centrala delarna av staden. 

Det är troligt att en högre grad av separering medför bättre förutsättningar för 
att trafiksystemet skall fungera robust med bättre punktlighet och bättre 
kapacitetsutnyttjande genom att trafiken inte behöver anpassas till andra 
system, olika tågkategorier och icke optimerade gemensamma tidtabeller. En 
fördel med ett separerat system är att det blir enklare uppbyggt med mindre 
antal växlar som är en vanlig källa till driftsproblem. När ett av systemen 
krånglar fortsätter det icke drabbade systemet att fungera normalt när systemen 
är separerade. En nackdel med tekniskt separerade system är att man inte kan 
använda de andra spåren vid tekniska fel i banan eller vid olyckor i ett av 
systemen. En annan nackdel är att det inte är möjligt att köra andra tåg vars 
medelhastighet bäst överensstämmer med det tekniskt separerade systemet, t ex 
godståg blandat med pendeltåg. En annan typ av integrering eller separering 
som delvis berörs i rapporten är möjligheten att med samma tåg utföra flera 
trafikuppgifter. 

I rapporten används förkortningen ”dtr” som står för dubbel turer. Med andra 
ord antalet turer i ena riktningen, oftast under en timma. Samma antal turer går 
även i motsatt riktning. 
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2 Tågssystem kring Sveriges storstäder 

2.1 Stockholm 
Stockholm kollektivtrafik försörjs av flera kompletterande spårburna 
kollektivtrafiksystem. Tunnelbanan har tre separerade linjer med flera grenar. I 
Stockholm finns även Tvärbanan och den hittills invigda delen av Spårväg City 
samt ett antal förortsbanor och spårvägar. Nockebybanan, Lidingöbanan och 
Saltsjöbanan är relativt sett mindre separerade system huvudsakligen med 
enkelspår, mötesstationer och kortare partiella dubbelspår. Roslagsbanan är ett 
större separerat system med tre olika linjer. Stockholm har dessutom ett 
pendeltågssystem som körs av SL på statens järnvägsanläggning som framförallt 
förbinder Stockholms stad med andra kommuner inom Stockholms län. Därtill 
trafikeras statens spår av regionala tåg som körs främst av SJ till samhällen 
utanför Stockholms län samt Arlanda Express som kör mellan Stockholm C och 
Arlanda.  

I Stockholm finns följande statliga järnvägssträckor med persontrafik 2012. 

• Grenen mot Nynäshamn trafikeras inte av annan fjärr eller 
regionaltrafik, enstaka godståg trafikerar banan.  

• Söderut börjar fyrspåret vid Stockholm S. Vid Flemingsberg viker 
Grödingebanan av och dubbelspåret, som går mellan Flemmingsberg och 
Järna används inte av fjärr- och annan regionaltrafik. Enstaka godståg 
trafikerar sträckan. 

• Stockholm S till Stockholm C har dubbelspår (Getingmidjan), men det 
pågående projektet Citybanan kommer att medföra att Pendeltågen får 
egna spår mellan Stockholm S och Tomteboda. Eftersom Citybanan 
byggs med plattformsdörrar blir systemet anpassat för pendeltågen och 
därför i praktiken separerat från övriga järnvägssystemet. 

• På Ostkustbanan finns fyrspår fram till Skavstaby där Arlandabanan 
(drivs av A-train som även kör Arlanda Express) viker av. Sista biten till 
Märsta i pendeltågssystemet går i blandad trafik med Uppsalapendeln, 
godstrafiken och nattågen. Övrig fjärrtrafik går via Arlanda C. 

• På Mälarbanan finns dubbelspår. Där går regional- och fjärrtrafiken i 
blandad trafik med pendeltågen. En utbyggnad till fyrspår på sträckan 
Kallhäll-Tomteboda finns med i investeringsplanen för att succesivt öka 
kapaciteten. 

2.1.1 Stockholms Pendeltåg 
Stockholms Pendeltåg består idag av tre linjer, där två linjer (Bålsta-Nynäshamn 
och Märsta-Södertälje) går genom centrala Stockholm och en linje som går 
Södertälje-Gnesta. Systemet har 50 stationer (45 om Södertälje-Gnesta 
exkluderas) och ca 85 miljoner resor/år. Ursprungligen gick pendeltågstrafiken 
helt och hållet integrerat med övrig gods-, regional- och fjärrtågstrafik. Beslut 
om utökad kapacitet så att pendeltågen på sikt skulle få längre sträckor med 
fyrspår togs, där pendeltågen går på de två inre spåren och snabbare regional- 
och fjärrtåg på de yttre spåren. Det första fyrspåret togs i bruk mellan Årstabron 
och Älvsjö 1972 och sedan dess har fyrspårssystemet ökat till att (efter 
genomfördet av nuvarande investeringsplan) omfatta nästan hela 
pendeltågssystemet. 



6 
 

 

Figur 2.1: Stockholms Pendeltåg 2012 

I morgontrafiken går det som tätast 16 dtr pendeltåg per timme 2012, d.v.s. i 
snitt 7,5 minuter mellan tågen på båda linjerna. På den för all genomgående 
tågtrafik söder om Stockholm C gemensamma getingmidjan går det som tätast 
totalt 24 tåg per timme och riktning. När Citybanan är färdigbyggd planeras 
pendeltågstrafiken utökas med tätare avgångar. Dagens dubbelkopplade 
pendeltåg är ca 215 m långa. 

Enligt Trafikverket låg punktligheten (RT+5min) på pendeltågen i Stockholm 
under 2008, 2009, 2010 och 2011 på 93,9%, 95,6%, 90,5% och 93,5%.  

Under 2012 planerar man att förlänga pendeltågen på Ostkustbanan via Arlanda 
C till Uppsala. Detta upplägg kommer gå i halvtimmestrafik och ersätta den linje 
som idag körs av Upplands lokaltrafik mellan Uppsala C och Upplands Väsby i 
halvtimmestrafik. 

2.1.2 Roslagsbanan 
Roslagsbanan är ett större separerat spårsystem för nordöstra delen av länet. 
Banan har tre olika grenar som alla utgår från Stockholm Ö och trafikerar 
Kårsta/Österskär/Näsby park. Sträckan Stockholm Ö – Viggbyholm har 
dubbelspår, och de tre enskilda grenarna består i övrigt till huvudsakligen av 
enkelspår. Nytt dubbelspår byggs nu Åkersberga-Vallentuna. 

Från Stockholm Ö avgår det i högtrafik 3 tåg mot Näsbypark, 6 tåg mot 
Österskär och 6 tåg mot Lindholmen/Kårsta. I icke dimensionerande riktning 
mot Stockholm Ö går samma timme totalt 9 tåg, tre i vartdera system. Totalt i 
systemet går i högtrafik 25 tåg per timme, d.v.s. i genomsnitt 12,5 tåg per timme 
och riktning.  
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Tågen har olika uppehållsmönster under olika delar av dagen. Mer trafik går i 
dimensionerande riktning i högtrafik. Mot Stockholm Ö på morgonen och från 
Stockholm Ö på eftermiddagen. Sammantaget är trafiksystemet komplext där 
antalet stopp varierar mellan de olika linjerna, och under olika delar av dagen. 

Linjenätets tre linjer har varierande upplägg där några tåg vänder tidigare än 
ändstationen och där några tåg är expresståg som hoppar över ett stort antal 
stationer. Följande är huvudlinjer i systemet. 

• Näsbypark uppehåll vid samtliga trafikplatser 
• Österskär uppehåll vid samtliga stopp utom Stocksund.  
• Kårsta / Lindholmen / Ormsta. Stannar ej i Stocksund, ej Ösby-

Enebyberg.  
 

Under 2009-2010 låg punktligheten på Roslagsbanan på 94-98%, bortsett från 
vintermånaderna 2010 då siffran som lägst var nere på 80 %. I genomsnitt 
mellan juni 2009 och maj 2010 var punktligheten drygt 93 %. 

Banan är smalspårig med kontaktledning och det finns därför även tekniska skäl 
till att systemet är helt skiljt från t ex tunnelbanan som också har station vid 
Stockholm Ö (Tekniska högskolan). Längs de tre grenarna på banan planeras 
det för att bygga för nya partiella dubbelspår för att möjliggöra en tätare och 
jämnare trafik. 

2.1.3 Arlanda/Ostkustbanan 
På Ostkustbanan norr om Stockholm finns fyrspår fram till förgreningspunkten 
till Arlanda vid Skavstaby. Vid Skavstaby kan de yttre (snabba) spåren gå direkt 
mot Arlanda och de långsammare (inre) tågen direkt mot Märsta utan att 
korsande tågväg sker. 

I maxtimmen (kl. 16-17) på Ostkustbanan norr om Stockholm går ca sex SJ 
Regional/Intercity tåg/Snabbtåg per timme, sex Arlanda Express och sex 
pendeltåg. När Citybanan öppnar kommer pendeltågstrafiken att utökas. 
Maximalt klarar Citybanan 24 tåg/timme och riktning, och hälften av dem kan 
tänkas gå vidare på Ostkustbanan. Totalt medför det att Ostkustbanans fyrspår 
kommer att trafikeras av 24 tåg per timme och riktning.  

SJ Uppsalapendeln, som i högtrafik går 2-3 dtr/timme, körs med lok och 
vagntåg. Tågsätten har oftast 9 vagnar och enstaka tåg har 10 vagnar (ca 250 
meter långt). Längden på tågen begränsas av vändspåren (spår 3-4) på Uppsala 
C som är ca 250 meter långa. Tågen går på de yttre snabba spåren till Skavstaby 
där de växlar till de inre och kör via Märsta. Plattformarna i Märsta är för korta 
vilket medför att de bakersta dörrarna i tåget inte öppnas. 

Övriga SJ Interregionaltåg och Snabbtåg går också på de yttre spåren, men kör 
via Arlanda C och kryssar därför inte vid Skavstaby. Totalt sett på sträckan 
inklusive SJ Uppsalapendeln går sex SJ-tåg per timme och riktning i högtrafik. 

Arlanda Express trafikeras med tågsätt av modell X3. Tågen är 93 meter långa 
och går med fyra dtr per timma utanför högtrafikperioden då det som tätast går 
sex dtr per timma. Arlanda Express trafikerar två egna stationer på Arlanda, 
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Arlanda S och Arlanda N. Plattformarna på Arlanda S är ca 200 meter långa och 
på Arlanda N är de 155 meter långa. Arlanda förgreningspunkt, där banan delar 
sig mellan Arlanda S/Arlanda N och Arlanda C, är planskild och finns strax 
innanför södra tunnelmynningen.  

Det genomgående dubbelspåret under Arlanda har en station som kallas 
Arlanda C. Arlanda C används av genomgående tåg som trafikerar Arlanda C. 
Arlanda C har 355 meter långa plattformar. 

Punktligheten för Arlanda Express var 2008-2011 97,8%, 98,1%, 96,3% och 
97,1%. Punktligheten för Uppsalapendeln var 2008-2011 92,4%, 94 %, 90,1% 
och 93,6%. Tåg som är maximalt fem minuter försenade räknas som punktliga. 
Inställda tåg ingår inte i statistiken. 

2.1.4 Övrig regional trafik i Stockholm 
De regionala trafikuppläggen i Stockholm går i huvudsak på de yttre snabbare 
spåren tillsammans med fjärrtrafiken där det finns fyrspår. På de sträckor det 
finns fyra spår har regionaltåg och fjärrtåg liknande medelhastighet, vilket 
medför att det kapacitetsmässigt är effektivt jämfört med upplägg där 
medelhastigheter och topphastigheter blandas mer. 

I Stockholm körs den regionala trafiken ut ur Stockholms län av SJ. SJ 
kombinerar ibland de regionala uppläggen med sin interregionala fjärrtrafik (ej 
X2000) till andra destinationer, detta medför att flera trafikuppgifter uppfylls 
med ett och samma tåg. Rent kapacitetsmässigt innebär det att man kör längre 
och färre tåg men får ändå plats med alla resenärer. Nackdelen är att de 
fjärresenärerna får något längre restid, i de fall man valt att lägga till fler stopp, 
än tåget annars hade haft. 

2.1.5 Punktlighet enligt SL 2011 
Enligt SL:s årsberättelse 2011 är den genomsnittliga punktligheten för deras 
trafiksystem, exklusive inställda tåg, enligt Tabell 2.1. SL har snävare definition 
än Trafikverket vad gäller punktlighet och redovisar förseningar för tåg som är 
mer än tre minuter försenade, därav skillnaden i pendeltågens punktlighet. 

  2010* 2009 2008 2007 2006 

Tunnelbana (snitt) 96 95,5 94,7 93,7 93 

Gröna linjen  94,5 93,2 92,6 92 89,1 

Röda linjen  97,2 96,2 95,6 94,3 96,2 

Blå linjen  98,3 98,6 98,1 96,7 97,2 

Pendeltåg  88,2 91,9 89,4 86,8 83,8 

Roslagsbanan  91,8 95,8 96,3 94,3 94,2 

Lidingöbanan  95,1 95,8 96,2 96,3 96,1 

Tvärbanan  96,9 97,4 96,7 96,6 98,7 

Nockebybanan  99,2 99,4 99,1 99,1 99,3 

Saltsjöbanan  84 92,2 94,2 94,4 94,7 

Tabell 2.1: Punktlighet i SL:s spårsystem (högst tre minuter efter tidtabell) 



9 
 

Tydligt är att Pendeltågen sticker ut bland övriga spårsystem. Systemet är det 
enda som är integrerat med annan trafik. Övriga linjer är i princip helt 
separerade från övrig trafik, bortsett från plankorsningar och gatuspår på 
spårvägarna. 

2.2 Göteborgs Pendeltåg 
Pendeltåg och regionaltåg i Västra Götaland och till Kungsbacka körs av 
Västtrafik. Öresundståg är ett samarbete med bl. a Hallandstrafiken och 
fungerar som regionaltåg för resenärer som pendlar söderut. Ner till 
Kungsbacka går det att åka med Västtrafiks pendlarkort på Öresundstågen. 

Pendeltåg körs på två av sträckorna (de med dubbelspår) in mot Göteborg från 
Alingsås och från Kungsbacka. I december 2012 öppnar en tredje linje från 
Älvängen in mot Göteborg när dubbelspårsutbyggnaden är färdig på 
Nordlänken (till Öxnered). Systemet har då 25 stationer. 

Alla tre linjerna går i blandad trafik på dubbelspår hela vägen mellan Göteborg 
och ändstationerna. I högtrafik går Kungsbacka pendeln i styv kvartstrafik, 
Älvängenpendeln är tänkt att börja gå i kvartstrafik och Alingsåspendeln går i 
styv halvtimmestrafik med ytterligare insatståg som vänder i Floda. Detta 
beroende på den höga kapacitetsbelastningen på Västra stambanan in mot 
Göteborg, och den stora gångtidsskillnaden mellan pendeltåg och 
regionaltåg/snabbtåg.  

Tidigare har det funnits planer på att separera pendeltågen på en 
fyrspårssträcka på Västra stambanan mellan Floda och Aspen, där snabba tåg 
skulle förbigått pendeltågen. Detta för att öka kapaciteten, förbättra 
punktligheten och öka möjligheten till att köra fler pendeltåg. Projektet är tills 
vidare nerlagt pga. lokalt politiskt motstånd. 

Enligt Trafikverket låg punktligheten för pendeltågen i Göteborg (RT+5min) 
2008, 2009, 2010 och 2011 på 96,5%, 97,1%, 93,1% och 94%. Tåg som är 
maximalt fem minuter försenade räknas som punktliga. Inställda tåg ingår inte. 

 

Figur 2.2: Pendeltåg i Göteborgsområden fr. o m dec 2012 
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Utöver pendeltågen går det regional-, gods-, interregional- och snabbtågstrafik 
på samma spår som pendeltågen. Västtrafik kör (om Öresundstågen inkluderas) 
egen regionaltrafik på samtliga banor in mot Göteborg, inklusive den 
enkelspåriga Bohusbanan och den enkelspåriga Kust-kust banan där inga 
pendeltåg går.  

Utöver Västtrafiks tåg kör även NSB mot Oslo och SJ mot Karlstad på 
Nordlänken, SJ och TågAB kör interregionala tåg mot Stockholm och Karlstad 
längs Västra stambanan och SJ kör interregionaltåg mot Kalmar på Kust-kust 
banan. På samtliga dessa linjer gäller Västtrafiks pendlarkort även på de andra 
operatörernas tåg vilket medför stora vinster för järnvägens kapacitet då flera 
trafikuppgifter görs med samma tågsätt, allt tillgängligt för resenärer med 
Västtrafiks pendlarkort. SJ Snabbtåg ingår ej för resenärer med pendlarkort. 

2.3 Pågatåg runt Malmö 
När det gäller de järnvägssträckor som trafikeras av Skånetrafikens pågatåg i 
Skåne finns det dubbelspår längs Västkustbanan mellan Helsingborg och Lund 
samt på Södra stambanan ner till Malmö C där persontrafiken fortsätter genom 
Citytunneln. Söder om Citytunneln grenar ett dubbelspår av mot Ystad och 
Trelleborg, där båda banorna sen har enkelspår. Trelleborgsbanan förbereds nu 
för Pågatågstrafik med förväntad driftsstart 2015. Över Öresundsbron finns 
dubbelspår, men banan trafikeras inte av Pågatåg. Rååbanan på sträckan 
Helsingborg-Kävlinge har enkelspår. 

I Skåne finns en väl utbyggd tågtrafik som består av Pågatåg (pendeltåg) med 
stopp på samtliga stationer (stationer Malmö-Lund undantag och Öresundståg 
(regionaltåg) som bara stannar på större stationer. Längs Södra stambanan går 
det även SJ Snabbtåg och godståg. Den stora gångtidsskillnaden mellan 
Pågatågen och Öresundståg/Snabbtåg medför ett dåligt kapacitetsutnyttjande 
på banorna. 

2015 planeras en ny linje mot Trelleborg att invigas. Linjen blir en förlängning 
av Pågatågstrafiken mellan Helsingborg och Malmö. Linjen får två nya stationer 
mellan Hyllie och Trelleborg. Linjen kommer att trafikeras av två turer per 
timme och riktning. Tillsammans med godstrafiken till Trelleborgs hamn blir 
det en mycket tät trafik för ett enkelspår. 

 

I Figur 2.3 framgår de Pågatågslinjer som fanns i augusti 2011.  
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Figur 2.3: Pågatågslinjer och Öresundstågslinjer i Skåne augusti 2011 

I Skåne finns inga längre färdigställda fyrspårsetapper där en separering av 
snabba och långsamma tåg kan ske. Under nuvarande planperiod ingår fyrspår 
Flackarp-Arlöv, vilket medför att det blir fyrspår förbi Åkarp, Hjärup och Burlöv 
men inte hela vägen in till Lund C. På sträckan blir det plattformar mot de yttre 
spåren, vilket medför att tågen som inte stannar mellan Lund och Malmö främst 
kommer att gå i mitten och Pågatågen på yttersidorna. Station Burlöv planeras 
med två mittplattformar vilket medför att även tågen på de inre spåren har 
möjlighet att stanna. I Skåne är det inte möjligt att åka med SJs tåg med 
Skånetrafikens periodkort. Punktligheten för Pågatågen låg 2008-2011 på 
96,3%, 94,6%, 91,9% och 90,8%. Tåg som är maximalt fem minuter försenade 
räknas som punktliga. Inställda tåg ingår inte. 
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3 Regionala trafiksystem utomlands 

3.1 Köpenhamn 
I Köpenhamn finns ett omfattande pendeltågsnät (S-tog). Systemet har 7 linjer, 
84 stationer och ca 360 000 passagerare per dygn. Jämfört med Stockholm har 
systemet tätare mellan stationerna än SL:s Pendeltåg. Systemet är helt separerat 
från det vanliga järnvägsnätet även om det till stora delar går parallellt. Bortsett 
från linje F som går likt en halvcirkel väster om staden (gul färg i figur 3.1) med 
femminutersintervall (12 dtr per timme) går samtliga linjer genom samma 
centrala sträckning med sju stationer mellan Dybbölsbro-Svanemöllen. 
Delsträckan inklusive stationerna mellan Dybbölsbro och Hovebangården har 
fyra spår. Svanemöllan har fyra plattformsspår. Sträckan och stationerna mellan 
Hovedbangården och Svanemöllan har två spår. Det finns ett vändspår vid 
Österport som linje Bx använder. 

S-togsystemet är mycket tätt trafikerat. Tåglängden är ca 170 meter med en 
mycket bred vagnkorg (3,55 meter). I högtrafik går det insatståg vilket medför 
att det går hela 30 dtr per timme på delen Dybbölsbro- Österport. Under resten 
av dagen går det 27 dtr per timme Dybbölsbro-Svanemöllen. Den täta trafiken 
klaras genom mycket tät signalering och korta blocksträckor. 

Trafiken på de anslutande linjerna in mot centrum körs i blandad trafik inom 
systemet med tåg som stannar på samtliga stationer och tåg som hoppar över ett 
antal stationer (”skip-stop”). Det blandade trafikupplägget skapar attraktivare 
resor för resenärer långt ut i nätet, men ökar kraven på punktlighet för att 
undvika följdförseningar. 

Linje A, B, C (till Ballerup) och E har sex tåg per timme. Yttre delen av linje C, 
linje H och linje Cx körs med tre tåg i timmen. I praktiken avgår skip-stop tåget 
precis före tåget med stopp på samtliga stationer. När skip-stop tåget kört förbi 
alla stationer det hoppar över ligger det strax bakom framförvarande tåg som 
stannat på samtliga stationer när de kommer fram till den centrala 
Boulevardtunneln. På andra sidan den centrala sträckningen går tågen ut på 
olika grenar och kombineras med ett annat skip-stop system.  

En åtgärd som ökar driftsäkerheten är att kontaktledningen bytts till 
kontaktledningsskena från Hovedbangården och genom Boulevardtunneln till 
strax söder om Österport. 

Punktlighet i Köpenhamns S-tog nät räknas när tåg är mindre än 2,5 minuter 
sena, dvs mindre än Trafikverket (och DB) mäter för deras pendeltågssystem. 
Systemet mäts både med och utan inställda tåg (ca 5%). För att jämföra med 
Trafikverket och DB redovisas siffrorn exklusive inställda tåg. Genomsnittliga 
punktligheten 2009, 2010 och 2011 var 97,3%, 96,0% och 96,6%.  
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Figur 3.1: S-tog trafikering i Köpenhamn 

Öresundstågen fungerar som regionaltåg på den danska sidan. På Kystbanen 
norr om Köpenhamn har systemet dubbelspår och trafikeras med så mycket som 
nio tåg per timme och riktning, i tre olika trafikupplägg. Det är en jämförelsevis 
hög turtäthet för ett tågsystem med olika uppehållsbild. På liknande 
järnvägssträckor i Sverige (Bålsta/Kungsängen–Stockholm, Alingsås–Göteborg 
och Höör–Malmö) klaras ofta bara cirka 6-7 dtr per timme. Den höga 
turtätheten klaras genom att tågen turas om att stanna på vissa stationer och på 
så sätt jämnar ut medelhastigheten på banan. 
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Figur 3.2: Öresundståg Köpenhamn-Helsingör, antal dtr/timma 
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3.2 S-bahn Berlin 
S-Bahn i Berlin är ett pendeltågssystem kring den tyska huvudstaden. Systemet 
är 332 km långt, har 166 stationer och totalt finns 15 S-bahn linjer som 
kompletterar tunnelbanan och den övriga kollektivtrafiken. Årligen har systemet 
ca 390 miljoner passagerare. S-bahn sträcker sig även utanför stadens gränser 
till det omkringliggande Brandenburg.  

S-Bahn är ett helt separerat system med eget elsystem i strömskena (750V). 
Systemet är juridiskt sett järnväg och inte tunnelbana. Spåren går oftast på 
banvallar som varit vanlig järnväg parallellt med andra järnvägsspår. Systemet 
har få tunnlar och längre mellan stationerna än tunnelbanan. 

I centrala Berlin består systemet i huvudsak av en ringlinje (Ringbahn), en 
genomgående nord-sydlig linje (Nord-Süd Tunnel) och en upphöjd öst-västlig 
linje (Stadtbahn). Samtliga 15 linjer går på någon del av de centrala 
sträckningarna. 

Under högtrafik trafikeras de flesta linjer i huvudsak i 10 minuters trafik. Den 
centrala öst-västliga sträckningen trafikeras av tre linjer vilket ger 18 dtr/timme. 
Delar av ringlinjen och den nord-sydligan linjen trafikeras också som tätast med 
18 dtr/timme. 

Punktligheten var i genomsnitt 98% för S-bahn Berlin under 2011. 
Punktligheten mäts som tåg med en försening strikt mindre än sex minuter. 
Siffran är exklusive inställda avgångar. 

 

Figur 3.3: S-Bahn Berlin, samtliga 15 linjer 
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3.3 S-bahn Hamburg 
S-bahn i Hamburg är likt S-bahn i Berlin ett separerat system med strömskena 
(1200V). Systemet har totalt sex linjer, där två linjer främst går i högtrafik. 
Totalt är systemet 144 km långt med 68 stationer och i genomsnitt ca 700 000 
resenärer per vardag under 2011. Till skillnad från Berlin så går en linje (S3) 
delvis i blandad trafik på det vanliga järnvägsnätet med övrigt regional- och 
godstrafik. Linje S3 mellan Neugraben och Stade är 32 km lång, tågen går var 
20e minut på den gemensamma sträckan och tågen byter system vid en 
plankorsning mellan S-bahn nätet och den vanliga järnvägen. Linjen trafikeras 
av en egen fordonsvariant med strömavtagare även på taket. Strömavtagaren 
lyfts upp i låg fart vid kopplingspunkten. 

Hela det separerade S-bahn nätet är dubbelspårigt bortsett från den för alla tåg 
gemensamma fyrspåriga sträckan kring Hauptbahnhof och sträckan mellan 
Blankenese och Wedel, som är enkelspårig (7,9 km). Integrerade sträckan till 
Stade är dubbelspårig. 

Öster om Hauptbahnhof delar systemet upp sig i tre grenar och väster om 
Hauptbahnhof finns två sträckningar genom centrala Hamburg. Det ena 
dubbelspåret går i tunnel till Altona och det andra fortsätter parallellt med den 
vanliga järnvägen. Båda dubbelspåren knyts samman med varandra helt 
planskilt i den stora järnvägsknuten norr om Altona. 

Båda dubbelspåren genom centrala Hamburg trafikeras av tre linjer med 10 
minuters trafik, under högtrafik. Totalt går det 18 dtr per timme och riktning på 
vardera dubbelspår i högtrafik.Punktligheten för S-bahn Hamburg var i 
genomsnitt 97,8%, exkl. inställda tåg, under 2011. Punktligheten mäts som tåg 
med en försening strikt mindre än sex minuter. 

 

Figur 3.3: S-Bahn Hamburg. S3 Neugraben-Stade går integrerat med den övriga järnvägen. 
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3.4 S-bahn Frankfurt (Rhein-Main) 
Frankfurt har ca 700 000 invånare men inom regionen som S-bahn 
trafikförsörjer bor 3,4 miljoner invånare. Varje dygn används systemet av 
310 000 resenärer. Andra större städer i systemet är bl. a Mainz, Wiesbaden, 
Hanau och Darmstadt. Nätet trafikeras av nio linjer (S1-S9), men där linjerna 
S3/S4 och S8/S9 till stora delar går i samma sträckning. Skillnaden mellan 
S3/S4 är två grenar i norr med ett par olika stationer och att S4 vänder i Langen 
medans S3 fortsätter till Darmstadt. För S8/S9 skiljer sträckningen förbi Mainz 
mot Wiesbaden. Linje S8/S9 stannar på Frankfurts flygplats.  

S-bahn i Frankfurt har kontaktledning och 16 kV och trafiken är integrerad med 
den övriga regional-, fjärr- och godstrafiken på merparten av nätet. Om S3/S4 
och S8/S9 räknas som gemensamma linjer går samtliga linjer vart 15:e minut. 
Samtliga linjer förutom S7 (som vänder vid Hauptbahnhof) går i den 
gemensamma tunnelsträckningen genom centrum. Tunneln trafikeras som 
tätast av 24 dtr per timme. 

Flertalet linjer som trafikeras av S-bahn trafikeras även av snabbare regionaltåg 
som bara stannar på de större stationerna och som inte går genom den centrala 
tunnelsträckningen i Frankfurt. Stadstrukturen liknar den som finns i Skåne, 
med städer i ett nätverk runt en större stad. Trafikeringsmässigt är likheten 
större med Göteborg, där pendeltågen går i styv kvartstrafik blandat med övrig 
trafik. 

En stor skillnad mot svenska förhållanden är antalet linjer som går in mot 
Frankfurt Hauptbahnhof och Süd. Järnvägen i regionen fungerar tydligare som 
ett nätverk med förbindelser och kopplingar mellan de olika banorna. För 
relationen Wiesbaden – Frankfurt innebär det att sträckan trafikeras av tre S-
bahn linjer som går olika vägar. Detta skapar en flexibilitet om den ena eller den 
andra banan drabbas av förseningar. 

Punktligheten i S-bahn Rhein-Main låg 2011 på 95,9%. Punktligheten mäts som 
tåg med en försening strikt mindre än sex minuter. Siffran är exklusive inställda 
tåg. 



18 
 

 

Figur 3.4: S-Bahn i centrala Frankfurt 

3.5 S-bahn München 
München är Tyskland tredje största stad och har ca 1,3 miljoner invånare. S-
Bahn München är tillsammans med U-bahn stommen i kollektivtrafiken. S-bahn 
München består av 10 linjer (S1-S7, S20 och S27), det har 148 stationer och 
800 000 resenärer per vardag. Två av linjerna går till Münchens flygplats. S-
bahn linjerna går normalt i 20 minuters trafik, men under högtrafik går S2, S3 
och S5 i 10 minuters trafik. 

Systemet är integrerat med det övriga järnvägsnätet. Inom nätet finns det 
enkelspåriga och dubbelspåriga sträckor där enbart S-bahn går, det finns 
dubbelspåriga sträckor med blandad trafik och det finns tre- och fyrspåriga 
sträckor. På de sträckor där det finns tre- eller fyrspår går S-bahn till stor del 
separerad från övrig regional- och fjärrtågstrafik. 

Genom centrum i München går sju S-bahn linjer i en gemensam sträckning. Två 
linjer, linje S20 och S27, går inte genom den centrala tunneln. Den sträckan som 
är helt gemensam för dessa sju linjer har åtta stationer mellan 
Donnersbergerbrücke till Ostbahnhof (se figur 3.5). Efter att ha bytt 
signalsystem till ett med linjeformade signalsträckor istället för punktformigt 
har kapaciteten utökats till 30 dtr per timme. Stationerna på den gemensamma 
sträckningen är dubbelspåriga, men de tre viktigaste stationerna 
(Hauptbahnhof, Karlsplatz och Marienplatz) har plattformar på båda sidor om 
spåret. Där använder påstigande ena sida och avstigande andra sidan. 
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Figur 3.5: S-Bahn München 

Kapaciteten i den centrala sträckningen i München är ett problem för att utöka 
trafiken ytterligare. Därför har det beslutats att bygga ytterligare ett dubbelspår i 
tunnel genom centrum i öst-västlig riktning, kombinerat med kompletterande 
järnvägssatsningar för att nå det nya trafikeringsmålet. Målet med den nya 
sträckningen är att utöka utbudet på linjerna till 15 minuters trafik och i 
framtiden, med nya fyrspårsetapper, utöka de tätaste stråken till 10 minuters 
trafik. 

Genom att det nya dubbelspåret genom centrum får sex färre stopp än dagens 
förbindelse och att det kombineras med ett ny skip-stopsystem på de yttre 
delarna av nätet förväntas restiden mellan ändstationerna för Expresstågen 
minska med 30 minuter jämfört med dagens restider. 
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Figur 3.6: Framtida linjenät för S-Bahn München 
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3.6 S-bahn Hannover 
Hannover är en jämförelsevis mindre stad (ca 500 000 invånare) i Tyskland. I 
samband med Expo 2000 introducerades S-bahn i staden. S-bahn Hannover är 
ett helt integrerat system och är närmast att betrakta som ett kombinerat 
regionaltågssystem då det bara har tre stopp inom de centrala delarna av 
Hannover och låg turtäthet. Detta skiljer S-bahn Hannover från tidigare 
beskrivna S-bahn system, och visar att man i Tyskland har en flexibel syn på vad 
en S-bahn innebär. 

Totalt i Hannover finns åtta S-bahn linjer och samtliga går normalt i 60 min 
trafik. Linje S4 och S5 går i 30 minuters trafik under högtrafik. Se figur 3.7. 

 

Figur 3.7: S-Bahn Hannover 

 

3.7 RER Paris 
RER (Réseau Express Régional) är ett expresspendeltågssystem runt 
storstadsområdet Paris (Île-de-France). Systemet har totalt fem linjer där varje 
linje förgrenar sig i de yttre delarna av nätet. RER systemet har 246 stationer 
varav 33 inom staden Paris, det är 587 km långt, varav 76,5 km i tunnel, och har 
ca 800 miljoner resenärer per år. De centrala delarna av banan för RER A och 
RER B ägs av RATP (Regie Autonome de Transports Parisiens). RATP är det 
bolag som driver all kollektivtrafik i Parisområdet. De yttre delarna och övriga 
RER linjers infrastruktur ägs av RFF och går delvis i blandad trafik med SNCF.  
RATP ansvarar för hela RER nätets trafik.  

Den största linjen RER A har ca 275 miljoner resenärer per år vilket medför att 
det är en av linjerna i världen med flest resenärer. Ett vardagsdygn har RER A ca 
1-1,2 miljoner resenärer. 
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RER-nätets första centrala sträckning färdigställdes 1977 och nätet har succesivt 
byggts ut. I de yttre delarna går nätet delvis integrerat med SNCF och den övriga 
järnvägen. I de centrala delarna av Paris går linjerna helt separerat och ström 
försörjs av 1,5 kV likström i kontaktledning. De delar av nätet som utgörs av 
SNCFs spår har 25 kV växelström. Samtliga tåg är som går i båda delarna är 
därför utrustade med transformatorer för att hantera båda systemen. 

Tåglängden på den mest trafikerade linjen RER A är ca 220 meter. Tågen går 
dubbelkopplade och varje tågsätt består av fem vagnar. Succesivt ersätts äldre 
tåg med en ny generation dubbeldäckare (MI 09) för högre kapacitet. MI 09 
introducerades i december 2011. De nya tågen har större dörrar och bättre 
prestanda. Det optimerade signalsystemet medför att nästkommande tåg rullar 
in på plattformen innan det föregående tåget helt lämnat plattformen den i 
andra änden. Den centrala gemensamma sträckningen trafikeras som tätast av 
ca 32 dtr per timme. Genom de nya tågsätten och trimning av anläggningen är 
målet 40 dtr per timme. 40 dtr per timme återfinns enbart på ett fåtal 
tunnelbanelinjer med kortare tågsätt. Uppnås 40 dtr per timme med 220 meter 
långa dubbeldäckare blir RER A troligen det dubbelspår i världen med högst 
passagerarkapacitet. 

 

Figur 3.8: RER i Paris, RER A är linjen markerad med rött 
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Figur 4.1: Största 
befolkningscentra i Kina 

4 Höghastighetssystem 
Trafikverket har tidigare genomfört en omvärldsanalys för Höghastighetståg i 
världen (Internationell omvärldsanalys, Höghastighetsprojektet 30 september 
2010, projektnummer 891359). Inom den utredningen analyserades strategi, 
prestanda, turtäthet och graden av separering. I utredningen ingick Frankrike, 
Spanien, Tyskland, Italien och Japan. Utöver tidigare utredda länder finns ett 
antal länder som färdigställt eller som nu bygger höghastighetsjärnväg. 
Framförallt Kina har expanderat höghastighetsnätet kraftigt de senaste åren och 
har nu världens största nät för höghastighetståg. Nedan beskrivs de sedan 
tidigare analyserade höghastighetsnäten utifrån perspektivet för 
integrerade/separerade tågsystem. För Kina är analysen mer omfattande 
eftersom det nätet inte tidigare har dokumenterats inom Trafikverket. 

4.1 Höghastighetståg i Kina 
Kina är världens folkrikaste land med ca 
1 300 miljoner invånare på en 9,6 miljoner 
kvadratkilometer stor yta. Det senaste 
årtiondet genomgår den Kinesiska järnvägen 
en mycket kraftig tillväxt och modernisering. 
Utvecklingsmål med 
infrastrukturinvesteringar sätts i längre 
perspektiv, och investeringsplanen fastslås 
med 5-års perspektiv. Den nu gällande 
planen sträcker sig till 2020 och omfattar att 
120 000 km ny järnväg skall ha byggts. Av 
detta är 50 000 km järnväg enbart för 
passagerare (kallade PDL=Passenger 
Dedicated Lines) och 16 000 km är 
höghastighetsbanor. 

Den nu gällande 5-års planen sträcker sig till 
2012. Under 2012 skall 12 000 km Höghastighetsjärnväg vara färdigställd, varav 
8 000 km för 300-380 km/h och 4 000 km för 250 km/h. I november 2011 var 
9679 km höghastighetsbanor i drift i Kina. 

Tidigt 1990-tal började Kina intressera sig för höghastighetståg eftersom den 
befintliga järnvägen var undermålig. Det nationella järnvägsnätet har 
uppgraderats till högre hastighet vid sex tidigare tillfällen och man ansåg inte 
det vara möjligt att öka hastigheten över 200 km/h utan att bygga helt nya 
banor. Genom joint ventures byggdes en testbana för höghastighetståg (Qinshen 
Railway) mellan Qinhuangdao och Shenyang samt en Transrapid, maglevbana, i 
Shanghai 2002-2003. Efter utvärdering beslutades det 2004 att satsa på 
konventionella höghastighetståg samt att i högre grad separera 
passagerartrafiken från godstrafiken. Genom att anamma tekniken från de 
världsledande aktörerna på höghastighetståg byggs merparten av järnvägen i 
egen regi. Det första egna höghastighetståget stod klart 2007 och sträckan 
Shanghai-Peking påbörjades 2008 och stod klar 2011, sträckan är 1318 km. 
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Det Kinesiska höghastighetssystemet byggs med mycket hög teknisk standard. 
Banor är antingen dimensionerade för 380 km/h med 9 000 m radier eller 350 
km/h med 7 000 m radier. Lutningar överstiger inte 20 promille. Banorna har 3 
minuters headway med signalsystemet CTCS-3 vilket är mycket likt ERTMS nivå 
2. Kontaktledningen är infäst med 40 kN för att medge hastigheter upp till 500 
km/h. Hela systemet för hastigheter över 300 km/h är byggt med ballastfritt 
spår. Banor för 250 km/h är byggda med ballastspår. Hela systemet försörjs 
med 25 kV 50 Hz växelström. 

Stationer längs banan är placerade externt, men så nära staden som möjligt. 
Mindre stationer har, utöver två genomgående spår för full hastighet i mitten, 
två sidotågspår på vardera sida med en mellanliggande mittplattform. Växlar in 
och ut på stationerna medger 80 km/h. Större stationer där tåg startar och 
terminerar har betydligt fler plattformsspår, uppskattningsvis ca 20, utöver de 
två spåren i mitten för full hastighet genom stationen. Vid stationerna för 
resandeutbyte finns kryssväxlar. I övrigt finns inga kryssväxlar på linjen mellan 
stationerna. 

För att knyta samman de befolkningstätaste områdena består nätet av fyra nord-
sydliga och fyra öst-västliga linjer. Mellan dessa linjer finns det ett antal 
kopplingspunkter. Det finns även kopplingspunkter till det övriga järnvägsnätet, 
men då främst till andra nybyggda linjer. Man har även regler om att det bara är 
höghastighetståg som får använda kopplingspunkterna så inga vanliga tåg 
trafikerar höghastighetsnätet. I nuläget tänker man sig köra trafik mellan 
höghastighetslinjerna men på sikt med ökad trafik kan det bli större fokus på 
byten när kapacitetssituationen blir mer ansträngd i framtiden. 

 

Figur 4.2: Höghastighetnätet i Kina med de fyra N-S och de fyra Ö-V linjerna 
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Peking-Shanghai är en av de åtta huvudlinjer som ingår i huvudnätet för 
höghastighetståg. Linjen är 1318 km och byggdes 2008-2011. 686 km (52%) har 
byggts med standarden för 380 km/h och 594km (46%) med standarden för 350 
km/h. Linjen har fem stora stationer (tre utöver Peking och Shanghai) och 24 
mindre stationer. Av intresse kan vara att banan förses av ett 25 kV AT-system 
(49 st) med 2*(50+50 )MVA uppdelat på 26 sektioner. 

Linjerna trafikeras i dagsläget av tre koncept. Höghastighetståg i 300 km/h med 
få eller inga stopp, tåg med stopp på ett antal stationer och tåg i 250 km/h med 
stopp på de flesta stationerna. Tidigare kördes höghastighetstågen i 350 km/h, 
men sedan tågolyckan 2011 är hastigheten begränsad till 300 km/h under 
obestämd tid. Tågen med lägre medelhastighet är delvis introducerade för att 
erbjuda billigare resor då tågen på gamla banan som ersatts hade väsentligt 
lägre priser. 

Järnvägsnätet drivs regionalt och även trafiken sköts av regionala aktörer. På 
sträckan Peking-Shanghai finns totalt tre regioner (en mellan Peking och 
Shanghai). När tåg kör över flera regioner sker det genom samarbete mellan 
aktörerna, men det är en av aktörerna som äger tåget och ansvarar för att köra 
och serva det. 

Hela banan är stängd nattetid för att möjliggöra service och reinvesteringar. 

På linjerna går det förhållandevis få tåg i dagsläget. Hela linjen Peking – 
Shanghai trafikerades 2011 av ca 30 dtr per dygn varav ca hälften var 
höghastighetståg med få stopp och resterande antal var tåg med ett större antal 
stopp. Restiden med höghastighetståg och två mellanliggande stopp är 4h 55 
min (medelhastighet 268 km/h). Det tåget som har flest stopp tar nästan 8h på 
sträckan. 

Mellan Peking (20 miljoner invånare) och Tianjin (10 miljoner invånare), två 
mycket stora städer som ligger ca 10 mil mellan varandra i norra Kina, finns det 
sedan tidigare en höghastighetslinje utöver linjen Peking-Shanghai som 
passerar utanför Tianjin med ett externt stationsläge väster om staden. Sträckan 
har varit i drift i tre år och går mellan Tianjin och Beijing South (den stora 
höghastighetsstationen). Enligt uppgift hade linjen 60 000 resande per dygn, 
vilket framstår som lite relativt sätt de stora städerna. Om det beror på att 
stationslägena inte är attraktiva, att övriga järnvägslinjer är konkurrenskraftiga 
eller att utbytet mellan städerna är litet framgår inte.  

Dokumentation och fakta för det Kinesiska höghastighetnätet är insamlat vid en 
studieresa i november 2011. 
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Figur 4.3: Förbindelse mellanden nord-sydgående Zhengzhou-Wuhan (del av Beijing-
Hong Kong) PDL för 350-380 km/h och den öst-väst gående Hefei-Wuhan PDL för 250 
km/h. Fotot är taget från Zhengzhou linjen ner på förbindelsespåren och den öst-västliga 
linjen. Tåg i korsningspunkten kör troligen 220 km/h pga. hastighetsbegränsning i 
anslutningsväxlarna. Korsningen ligger norr om Wuhans station. 

 

Figur 4.4: Zhengzhou-Wuhan High Speed Line nära Zhenzhou. Den standardiserade 
överbyggnaden med slab track syns tydligt. 
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Figur 4.5: Kortare sektion där Zhengzhou-Wuhan går i markplan på en välförstärkt 
underbyggnad 

 

Figur 4.6: Infart till en mindre station mellan Zhenzhou och Wuhan 
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Figur 4.7: Prefabricerat tunnelelement lyfts på plats på en höghastighetsbana i Kina 

 

Figur 4.8: Prefabricerat tunnelelement transporteras på den sedan tidigare färdigställda 
höghastighetsbanan i Kina 
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4.2 Frankrike 
Frankrike öppnade sin första höghastighetsbana för trafik 1981 och sedan dess 
har nätet byggts ut såväl inom landet som över gränserna. Målet har i första 
hand varit att koppla samman Paris med de största städerna och detta är klart 
på sträckorna mot London/Bryssel/Lyon/Marseille och Lille. Till Bordeaux, 
Rennes/Nantes och Strasbourg är endast delar av utbyggnaderna slutförda. 
Eftersom fokus främst varit att binda samman större tätorter med Paris har 
nätet mindre regional nytta för andra resandeströmmar. 

Den mest intensiva TGV-trafiken finns på delen Paris – Lyon som består av 94 
dtr per dygn, det är dock endast 25 dtr per dygn mellan centrala Paris och 
centrala Lyon. Resten är fördelade på 13 olika destinationer via anslutande 
banor till och från TGV-banan. Ytterligare nästan 20 dtr per dygn passerar 
utanför Paris och är fördelade i olika relationer, det går t ex tolv dtr per dygn 
mellan Lille och Lyon. 

TGV-trafiken på delarna Paris – Tours/Le Mans är också intensiv då flertalet tåg 
fortsätter på övriga nätet mot Bordeaux, La Rochelle, Nantes eller Rennes. Vissa 
tåg fortsätter ännu längre ut, t ex Brest och Toulouse. Thalystrafiken mellan 
Paris, Bryssel och London är mest omfattade på delen Paris – Bryssel, där 
trafiken passerar utanför Lille. Det går separata TGV-tåg mellan Paris och Lille, 
det går också TGV-tåg till Dunkerque och Valenciennes som kör på TGV-banan 
söder om Arras. 

 

Figur 4.9: TGV/Thalys trafik i Frankrike. Antal dtr per dygn markerat med intill sträckorna 
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4.2.1 Trafikstrategi och externa stationslägen 
TGV-nätet har i stor utsträckning externa stationslägen och relativt många 
kopplingspunkter till det övriga järnvägsnätet där trafiken går integrerat med 
övrig trafik. Externa stationslägen har valts för att möjliggöra full hastighet 
genom stationerna med bra restider mellan ändpunkterna. 
Anläggningskostnaden för externa stationslägen är relativt låga jämförelsevis 
med att försöka dra trafiken genom centrala delar av städerna. 

Trafikuppläggen i det Franska systemet har ändpunktstrafiken som fokus. Detta 
kombinerat med de externa stationslägena medför att varje tåg främst utför en 
reserelation. För resenärer mellan Lyon och Paris går det direkttåg från centrala 
Lyon. De tåg som passerar utanför Lyon på vägen mot Marseille stannar oftast 
inte, och stannar de så är det vid den externa stationen vid Lyons flygplats. 

På höghastighetsnätet är enbart tåg med höghastighetsprestanda tillåtna att 
köra. Detta medför att kopplingspunkterna till det omkringliggande 
järnvägsnätet används enbart av höghastighetståg som lämnar 
höghastighetsbanan för att nå stationer utanför höghastighetnätet med 
direkttåg. Detta medför att ett stort antal samhällen i Frankrike har direkttåg till 
Paris, men där reserelationen bara finns med ett fåtal avgångar per dag. De 
höghastighetståg som trafikerar det ordinarie nätet går först en sträcka på 
höghastighetsnätet för att sedan gå en sträcka på det övriga järnvägsnätet, eller 
tvärtom. Inga tåg kör flera gånger mellan systemen vilket minskar risken för att 
förseningar fortplantar sig mellan systemen. 
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4.3 Spanien 
Den spanska regeringen har haft som mål att alla större städer ska ha mindre än 
fyra timmars restid till huvudstaden Madrid. Höghastighetslinjen mellan 
Madrid och Sevilla via Cordoba, öppnade för trafik 1992 och två år senare 
började AVE-tågen trafikera sträckan. Restiden kortades då från 6:30 till ca 
2:30. Tåget har på sträckan tagit stora delar både från flyg- och biltrafik och 
marknadsandelen är nu större än flyg och bil tillsammans. 2007-2008 öppnade 
de övriga sträckorna, Cordoba– Malaga, Madrid – Valladolid och Madrid – 
Barcelona. 2010 öppnade sträckan Madrid-Valencia och Madrid-Albacete 
(nybyggda sträckor som saknas i Figur 4.10). 

Eftersom det ordinarie spanska järnvägsnätet har en egen spårvidd och annan 
spänning i kontaktledningen har höghastighetssystemet byggts med normal 
spårbredd enligt internationell standard. Därför är systemet tekniskt helt 
separerat från den övriga järnvägen. I nätet finns ALVIA Talgo tåg som kan 
växla spårbredd och köra på båda systemen. Växling sker vid speciella 
kopplingspunkter mellan de två näten i låg hastighet (max 30 km/h).  

Den äldsta linjen mot Sevilla och Malaga har centrala stationslägen i Puertollano 
och Cordoba. I Puertollano finns AVE-linjens största hastighetsnedsättning i en 
kurva med radien 400 meter och STH 80 km/h. Detta valdes för att slippa bygga 
en tunnel på ca 2 km. 

Den nyare linjen mot Barcelona har externa stationslägen i de mindre orterna 
banan passerar. I Zaragoza finns en förbifart för tåg som inte stannar där och en 
avfart som passerar det centrala stationsläget i staden. Efter Zaragoza central 
(riktning Barcelona) har den gamla dubbelspåriga järnvägstunneln under 
samhället byggts om så att ett spår är byggt för höghastighetståg med normal 
spårbredd och ett har den breda spanska spårvidden. Öster om 
tunnelmynningen går banan åter ihop med den huvudsakliga 
höghastighetslinjen. Vid tunnelmynningen finns en växel där ett spår viker av 
och fortsätter upp mot Huesca, även där på ett före detta dubbelspår där ena 
spåret blivit ombyggd till normal spårvidd. Även stationen Lleida har avfart med 
centralt stationsläge. 
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Figur 4.10: Höghastighetstrafik i Spanien 2009. Helröda och helgröna linjer går enbart 
på höghastighetsnätet. Siffror intill sträckorna anger antalet dtr per dygn 

4.3.1 Trafikstrategi och externa stationslägen 
Eftersom höghastighetsnätet har en egen standard är graden av separering 
mycket större i Spanien än den är i Frankrike. En likhet mellan systemen är att 
fokus främst ligger på ändpunktsresenärer och systemet bygger på direktresor 
utan byten, vilket likt i Frankrike medför att mindre orter bara har ett fåtal 
förbindelser per dag. 

Systemet trafikeras främst av höghastighetståg i 300 km/h (AVE) och 
storregionala tåg i 250 km/h (AVANT). Ett mindre antal avgångar om dagen går 
med tåg som växlar spårbredd och fortsätter i det bredspåriga nätet.  
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4.4 Tyskland 
Tyskland har idag sex Höghastighetsbanor i trafik. Dessa banor bildar inte något 
sammanhängande nät utan fungerar som enskilda länkar mellan större städer. 
Det finns heller inte några planer på att bygga ett sammanhängande HS-nät. Det 
har istället varit en tydlig ambition att sammankoppla höghastighetsnätet med 
det existerande järnvägsnätet genom uppgradering av befintliga huvudlinjer till 
Sth 200 eller 230 km/h. Tydliga uppgraderingsexempel är Hamburg – Berlin, 
Hamburg – Hannover och Hamburg – Bremen – Münster och Frankfurt – 
Mannheim.  

De första höghastighetsbanorna föreslogs i transportplanen 1973. Dessa 
sträckor, t ex Mannheim och Stuttgart, byggdes för att även klara godståg. 
Därför valdes stora radier (4 800-7 000m), små lutningar (< 1,25%) och 
maxhastighet 300 km/h. Godståg körs enbart nattetid när persontrafiken inte 
går.  

I transportplanen 1985 fastslogs standarden för höghastighetsbanor för enbart 
passagerartrafik. Största tillåtna hastighet är 300 km/h med minsta radier på 
3320m och lutningar på upp till 4%. Detta är möjligt eftersom banan byggs med 
slab-track och därför klaras en större rälsföhöjningsbrist (sidokrafter) än med 
ett ballastspår. Rälsförhöjningen är upp till 180 mm. 

Figur 4.11 visar de vanligaste ICE-linjerna som trafikeras. Banorna medger 
varierande hastighet. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 4.11: Huvudsakliga linjer trafikerade av ICE-tåg (trafiken går främst på 
uppgraderade banor och de höghastighetslänkar som byggts) 
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Inriktningen hos Deutsche Bahn har varit att uppnå acceptabla restider över 
hela järnvägssystemet och inte bara mellan de städer där höghastighetsjärnväg 
finns. Denna ambition har lett till ett omfattande järnvägsnät med goda 
resmöjligheter över stora delar av Tyskland. Nackdelen är att restiderna på de 
tyngsta relationerna blir mycket långa jämfört med andra länder som har 
höghastighetståg.  

Här kan nämnas det befolkningstunga stråket mellan Hamburg och Köln, där 
det bor ca 20 miljoner invånare längs linjen. Den genomgående trafiken mellan 
Hamburg och Köln har många olika trafikuppgifter. Trots detta går endast 
timmestrafik där vissa avgångar går som ICE med färre uppehåll. Avståndet är 
ca 47 mil och normalt är restiden drygt 4 h på grund av ca 10 uppehåll längs 
vägen. Det kan jämföras med Stockholm – Göteborg som har samma avstånd, 
liknande hastighet och lika mycket trafik, men en timme kortare restid. Att antal 
uppehåll längs vägen är färre i Sverige förklarar inte hela skillnaden. Orsaken är 
istället låga hastigheter på långa sträckor och genom stationerna som även har 
kapacitetsproblem då många olika tåg angör samma station med olika 
bytesberoenden. De större stationerna har också 5 min uppehållstid.  

Ett exempel är Hamburg – Frankfurt som sker med ICE-tåg men med relativt 
långa restider. Här är restiden 3:20–3:40 och det snabbaste tåget har endast 
uppehåll i Hannover. Sträckan Hamburg – Hannover är utbyggd bana (178 km), 
Hannover – Fulda (234 km) är nybyggd bana och Fulda – Frankfurt (106 km) är 
delvis utbyggd bana. Knappt halva sträckan är nybyggd och övriga delar 
utbyggda gamla banor vilket tillsammans med stopp och låg hastighet för 
mellanliggande stationer förklarar den låga medelhastigheten på hela sträckan. 
Trots att att knappt halva banan är byggd med höghastighetsstandard och övriga 
delar är utbyggda tar tåget 30 min längre än Stockholm – Göteborg (trots 
liknande avstånd). 

4.4.1 Trafikstrategi och externa stationslägen 
Höghastighetssystemet i Tyskland är nästan helt integrerat i det övriga 
järnvägsnätet. Höghastighetsbanorna består av länkar i den nätverksorienterade 
stadsstruktur med ett flertal stora trafiknav t ex i Berlin, Hannover, Köln, 
Frankfurt, Mannheim och München. Det finns också en tydlig strategi med jämn 
regularitet och långa trafiklinjer där höghastighetståg passerar minst tre stora 
trafiknav. Eftersom tågen bara har hög hastighet på länkarna mellan städerna 
och använder befintlig infrastruktur och befintliga större stationer medför det 
att tågen har mycket dåliga restider jämfört med andra höghastighetsbanor. Det 
integrerade trafiksystemet ger även upphov till relativt dålig punktlighet 
eftersom noderna har hög kapacitetsbelastning från övrig trafik. Detta medför 
att förseningar från övriga tåg fortplantas till höghastighetstågen.  
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4.5 Italien 
Italiens höghastighetsnät är integrerat med det övriga järnvägsnätet och det går 
delvis blandad trafik på höghastighetsbanorna. Ett viktigt delmål i utbyggnaden 
av höghastighetståg i Italien har varit att Rom-Milano skall klaras under tre 
timmar med direkttåg (Frecciarossa non-stop) även om merparten av tågen på 
sträckan har stopp på vägen och har ca 30 minuter längre gångtid. 

 

Figur 4.12: Trafikering på höghastighetsnätet i Italien. Frecciarossa, i rött, följer den 
sträckning som är utbyggd till höghastighetsstandard.  

4.5.1 Trafikstrategi och externa stationslägen 
De flesta HS-tåg trafikerar de centralt belägna stationerna i Rom och Florens. 
Några turer mellan Milano och Neapel angör inte den centrala stationen Roma 
Termini (säckstation). De angör istället Roma Tiburtina (genomgående) cirka 4 
km från centrum. Dels för att avlasta Termini och dels för att vinna restid mot 
södra Italien. HS-linjen Rom – Florens trafikeras både av direkttåg och med tåg 
som använder HS-linjen bitvis. Vid Florens centralstation, Santa Maria Novella 
pågår en ombyggnation för att på ett smidigare sätt samordna 
höghastighetstågen med övrig kollektivtrafik. År 2009 fanns tre typer av 
höghastighetståg/snabbtåg;  

• Frecciarossa, trafikerar Turin – Milano – Bologna – Florence – Rom – 
Napoli – Salerno med största hastighet 300 km/h  

• Frecciargento, trafikerar Venedig, Verona, Bari/Lecce, Lamezia 
Terme/Reggio Calabria till och från Rom med största hastighet 250 
km/h  
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• Frecciabianca, trafikerar Venedig, Udine och Trieste till och från 
Milano samt Genova och Rom till Bari och Lecce med största hastighet 
200 km/h  
 

I Rom finns en central säckstation där de flesta tågen utgår ifrån. Det finns även 
en extern station där de tåg som kör förbi Rom stannar. Den nya stationen 
Neapel Afragola lokaliseras ca 2 km från nuvarande centralstation i den östra 
delen av den centrala staden för att kunna erbjuda genomgående trafik till 
skillnad från dagens säcklösning. Höghastighetsbanan söder om Neapel är 
under fortsatt planering. 

Även i Florens avses nuvarande säckstation kompletteras med en 
genomfartsstation i tunnel under staden med en lokalisering liknande den i 
Göteborg utmed Västlänken eller citytunnelstationen i Malmö. På detta sätt 
möjliggörs genomgående trafik med höghastighetsbanan till och från Rom 
respektive norrut till och från Bologna. Här har man gjort ett medvetet val för 
att kunna infria restidsmålet tre timmar mellan Rom och Milano. 
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4.6 Japan 
Japan var först i världen med att bygga höghastighetståg, Shinkansen. 
Shinkansen är ett helt separerat system som byggts med normalspårsbredd där 
övriga järnvägen i Japan har smalspår. Den första banan Tokaido Shinkansen 
invigdes 1964. Då körde tågen i 210 km/h och det gick 2 dtr per timme. Banan 
förbinder Tokyo med Osaka via Nagoya. Banan byggdes med lägre standard 
(minst 2 500 m radier) än senare färdigställda banor vilket medför att man idag 
bara kan köra 270 km/h. Den lägre standarden medförde att det på vissa 
stationer var möjligt att anlägga de nya stationerna centralt, samtidigt som 
andra stationer är externt placerade. Externa stationer i Japan kallas ”Shin-”. 
När de externa stationerna byggdes, t ex Shin-Osaka och Shin-Yokohama, låg de 
långt utanför befintlig stad. Idag omges stationerna av skyskrapor och tät 
stadsbebyggelse. 

Samtliga nyare Shinkansenlinjer är byggda med bättre standard (4 000 m 
radier). Topphastigheten på nybyggda banor är maximalt 300 km/h och de 
kommande åren skall delar av nätet höjas till 320 km/h. Den högre standarden 
medför att stationerna är externa. 

Pågående projekt är att binda samman Nagano med Osaka och att förlänga 
Tōhoku Shinkansen genom järnvägstunneln (Seikantunneln) upp till Sapporo på 
ön Hokkaido. Seikantunneln blir den första integrerade sträckan där 
Shinkansen och den övriga järnvägen går på samma spår. Tunneln utrustas med 
både smalspår och normalbrett spår för Shinkansen. Följande linjer har 
färdigställts sen premiären 1964: 

• Sanyō Shinkansen; Osaka – Hiroshima/Hakata öppnades 1972/1975 
• Tōhoku Shinkansen; Tokyo – Sendai – Morioka, öppnades 1982 
• Jōetsu Shinkansen; Omiya – Takasaki – Niigata, öppnades 1982 
• Hokuriku Shinkansen; Takasaki – Nagano, öppnades till OS 1998 
• Tōhoku Shinkansen; Morioka – Hachione, öppnades 2002 
• Kyūshū  Shinkansen; Yatsushiro – Kagoshima, öppnades 2004 
• Kyūshū  Shinkansen; Hakata – Kagoshima, öppnades 2011 
• Tōhoku Shinkansen; Haciohe – Aomori, öppnades 2011 

 
I Figur 4.13 redovisas antalet avgångar per dygn på Shinkansen nätverket. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hokuriku_Shinkansen�
http://en.wikipedia.org/wiki/Hokuriku_Shinkansen�
http://en.wikipedia.org/wiki/Hokuriku_Shinkansen�
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Figur 4.13: Shinkansennätverket med trafikering. 2012 har sträckorna Kumamoto-
Hakata och Hachiohe-Aomori färdigställts 

Shinkansennätverket har en mycket tätare trafik än andra höghastighetssystem i 
världen. Detta beror delvis på det stora befolkningsunderlaget och att tåg har en 
större marknadsandel av resandet i Japan jämfört med andra länder. Men att 
detta är tekniskt möjligt beror på att systemet optimerat och separerat från den 
övriga järnvägen. Tillspetsat kan man säga att tanken är densamma som på ett 
tunnelbanesystem. En sak detta medför är att alla tåg på hela banan är snarlika 
vad gäller prestanda och toppfart, även om antalet stationsuppehåll skiljer 
mellan olika tåg.  

Detta medför att tågtrafiken kan gå mycket tätare än system där trafik med olika 
prestanda och topphastighet blandas i större utsträckning. Den höga graden av 
separering bidrar också till den höga punktligheten, även om det också beror på 
faktorer såsom högt underhåll och effektiv snöröjning. 
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5 Separerad godstrafik 
I Europa finns det mycket få linjer som är helt dedikerade för godstrafik. I 
Sverige finns det banor som i dagsläget bara trafikeras av godstrafik, t ex 
Hamnbanan i Göteborg. Istället har flertalet länder valt strategin att bygga nya 
banor för persontrafiken och på så sätt skapa mer utrymme på befintligt 
järnvägsnät för godstrafik. En linje som nyligen byggts och är helt separerad för 
enbart godstrafik är Betuweroute i Holland. 

5.1 Betuweroute 
Betuweroute är en dubbelspårig järnväg enbart för gods som går mellan 
Rotterdams hamn till Tyskland. Linjen färdigställdes på Nederländsk sida 2007 
och är konstruerad för att avlasta järnvägen i Nederländerna från merparten av 
all godstrafik som skall till och från Rotterdams hamn. Det återstår en 
utbyggnad i Tyskland (Hallandstrecke) som skall vara färdigställd 2015. 
Projektet ingår som Projekt nr 5 i TEN-T nätverket.  

 

Figur 5.1: Betuweroute, separerad godsjärnväg mellan Rotterdam och Tyskland. 

Linjen har kostat 4,7 miljarder euro och förbinder Maasvlakte med Zevenaar. 
Linjens kapacitet är hög och projektet hoppas att inom fem år nå en efterfrågan 
på 150 godståg per dygn. Banan matar godstrafik till flera andra banor med 
blandad trafik som passeras längs sträckan. 

 

Figur 5.2: Betuweroute, tillväxten för antal godståg per kvartal på sträckan. 
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6 Jämförelser och möjligheter i Sverige 
Separerade system presterar generellt bättre än jämförda integrerade system. 
Detta beror troligen på att systemen blir enklare samtidigt som de bättre går att 
optimera. Med mer homogena trafikupplägg och mer liknande medelhastigheter 
blir risken för följdförseningar mindre. Detta medför troligen att banan kan 
byggas enklare med färre växlar och andra komponenter som orsakar 
driftsstörningar, men ytterligare utredningar krävs för att bättre förstå vilka 
specifika åtgärder som skulle vara möjliga i Sverige. 

6.1 Punktlighet 
Separerade tågsystem blir mindre störningskänsliga än integrerade tågsystem 
eftersom risken för följdförseningar är stor i de senare. Ett tekniskt separerat 
system går enklare att optimera för bättre punktlighet och turtäthet än ett 
integrerat system baserat på järnvägens teknik.  

I Figur 6.1 ses en jämförelse mellan punktligheten i fem olika storstäders 
pendeltågssystem. Samtliga siffror är exklusive inställda avgångar. 

System Stad Punktlighet dtr (tätast) 
Separerat Köpenhamn 96,6%* 30 
  Berlin 98,0% 18 
  Hamburg 97,8% 18 
Integrerat Frankfurt 95,9% 24 
  Stockholm 93,5% 16 (18-20) 
Enligt SL Stockholm 89,8%** 16 (18-20) 
*Punktlighet räknas som maximalt 2,5 min sent jämfört med 5-6 min för övriga 
system 
**Punktlighet enligt SL:s definition, mindre än 3 min försening. Genomsnittet 2008-
2010. Bättre jämförbart med Köpenhamns system. 
Figur 6.1: Punktlighet i pendeltågssystem med olika grad av separering och trafikering 

Jämförelsen stärker hypotesen att separerade tågsystem har bättre punktlighet 
än integrerade system. Stockholms pendeltåg presterar mycket dåligt 
punktlighetsmässigt jämfört med andra storstadsregioner, och främst de system 
som är separerade.  

Om siffrorna för pendeltågen i Stockholm beräknas enligt SL:s definition räknas 
förseningar ganska lika den definition Köpenhamns S-tog använder. Skillnaden i 
punktligheten mellan de två systemen blir då slående till fördel för det danska 
upplägget. 

6.2 Turtäthet på dubbelspår 
Ett system som är homogent går att optimera för ett specifikt fordon och 
effektiva signaler. Ett integrerat system som går i en separerad sträcka genom 
centrum går också att optimera likt ett separerat system på den separerade 
delsträckan. Oftast är det den separerade sträckan i centrum som är 
dimensionerande för turutbudet i hela systemet.  

I München har därför den centrala separerade sträckningen för S-bahn 
optimerats med ett nytt signalsystem för att maximera kapaciteten. 
Ombyggnationen medförde att utbudet i den centrala sträckningen kunde 
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utökas från 24 till 30 dtr per timme trots att systemet bara har två 
plattformsspår på stationerna. Detta något som kan vara en effektiv åtgärd för 
att öka den totala kapaciteten i de delar av nätet där belastningen är som högst 
och det därför ändå inte är möjligt att köra annan trafik utöver 
pendeltågssystemet. 

I helt separerade system är det möjligt att utöka trafiktätheten ytterligare. Detta 
beror på att man kan optimera hela systemet och alla tåguppläggen specifikt för 
att klara ett så stort genomflöde av tåg och resenärer i centrumtunneln som 
möjligt. I tunnelbanesystem är det möjligt att optimera den centrala 
sträckningen till 40 dtr per timme.  

RER A i Paris skall genom nya tågsätt och förbättrat signalsystem nå 40 dtr per 
timme. Tågen är 220 meter, d.v.s. längre än tåg i tunnelbanesystem, och är 
byggda som dubbeldäckare med stora dörrar för snabbt passagerarutbyte. Om 
RER A i Paris når 40 dtr med 220 meter långa dubbeldäckare blir det troligen 
det dubbelspår i världen med högst passagerarkapacitet per timme. RER A:s 
kapacitet kan troligen anses vara gränsen för hur mycket kapacitet ett 
dubbelspår kan leverera.  

En sammanställning över tåglängder och turutbud för beskrivna system finns i 
Figur 6.2. För att få en bättre jämförelse inkluderas även ett par  
tunnelbanelinjer. 

Stad Kategori Tåglängd dtr (tätast) 
Köpenhamn Pendeltåg 170 30 
Berlin Pendeltåg 160 18 
Hamburg Pendeltåg 200 18 
Frankfurt Pendeltåg 210 24 
Stockholm Pendeltåg 210 16 (24) 
München Pendeltåg 210 30 
Paris Pendeltåg 220 32 (40)* 
Moskva Tunnelbana ≥155 40 
Köpenhamn Tunnelbana 40 40 
Stockholm Tunnelbana 145 30 

*Turtäthetsmål efter upprustningen av systemet som pågår 
Figur 6.2: Punktlighet i pendeltågssystem med olika grad av separering och trafikering 

I Sverige är jämförelsen relevant för Stockholms Pendeltåg och för Stockholms 
tunnelbana. Citybanan byggs för närvarande med fyra plattformsspår på 
centralstationen och Odenplan byggs med två plattformsspår men förbereds för 
fyra. Utöver de nya stationerna förblir Stockholm S och Årstaberg stationer på 
den gemensamma sträckningen med två plattformsspår. Målet på sikt är att 
systemet skall trafikeras av 24 dtr per timme på den gemensamma sträckningen. 
Genom att effektivisera den gemensamma sträcknigen likt bl. a München gjort 
borde det vara möjligt att i framtiden nå åtminstone 30 dtr per timme, och 
behovet av att bygga ut Odenplan till fyra spår när det dessutom är svårt att göra 
det på Stockholm S och Årstaberg förefaller mindre intressant. 

Gröna linjen på Stockholms tunnelbana har som tätast 30 dtr i dagsläget 
uppdelat på tre linjer. Ett intressant mål är att utöka turutbudet så att samtliga 
tre linjer går i 5 minuters trafik (12 dtr) i högtrafik. Det skulle medföra att den 
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System Land Punktlighet Tåg Resrelationer
Avstånd 
i km

Medel-
hastighet

Medel-
restid

Max-
hastighet

Kortast 
restid

Utbud 
(dtr)

Integrerat Sverige 77,0% X2000 Stockholm-Göteborg 455 165 03:00 200 02:45 16
Tyskland 79,0% ICE Köln-Frankfurt 180 171 01:15 300 01:03 21
USA 77,0% Acela New York-Washington 362 129 02:45 241 02:42 14

Separerat och integrerat* Frankrike 92,5% TGV Paris-Strasbourg 475 208 02:20 300 02:14 16
92,5% TGV Paris-Lyon 409 210 02:00 300 01:57 24

Italien 87,0% Eurostar Rom-Milano 632 212 03:30 300 02:59 27

Separerat Spanien** 98,5% Renfe Madrid-Sevilla 471 202 02:35 300 02:20 23
98,5% Renfe Madrid-Barcelona 621 236 03:20 300 02:38 26

Japan 99,0% Shinkansen Tokyo-Osaka 515 212 03:00 270 02:26 136
99,0% Shinkansen Osaka-Fukuoka 554 214 03:00 300 02:35 90

*Separerat höghastighetssystem med kopplingspunkter och en del integrerade trafikupplägg
**Enstaka tåg med justerbar hjulbredd trafikerar höghastighetsnätet bitvis

gemensamma centrala sträckningen måste klara 36 dtr, ett mål som förefaller 
fullt realistiskt vid en jämförelse med andra tunnelbanesystem. 

6.3 Höghastighetståg 
Höghastighetssystemen i världen skiljer sig åt vad gäller grad av separering och 
prestanda. De system som är helt separerade från den övriga järnvägstrafiken 
har mycket hög punktlighet jämfört med Tyskland där systemet är integrerat i 
med övrig järnvägstrafik i ändpunkterna.  

De system som till stora delar är separerade men har kopplingspunkter och tåg 
som går över i det vanliga järnvägsnätet har bättre punktlighet än Tyskland, 
men betydligt sämre än Japan och Spanien. Den effekt som troligen bidrar till 
den dåliga punktligheten är att det övriga järnvägsnätets förseningar fortplantar 
sig till höghastighetsnätet genom tåguppläggen som via kopplingspunkter 
trafikerar båda system. 

I Sverige och USA finns inga riktiga höghastighetståg. Tågen som finns är 
snabbtåg på uppgraderade banor med lutande vagnkorg som går i blandad trafik 
med övrig person- och godstrafik. 

Figur 6.3: Jämförelse för olika snabb- och höghastighetssystem i världen vad gäller grad 
av separering, punktlighet, utbud samt medel- och maxhastighet. 

6.4 Persontrafik Stockholm 
I Sverige, och i synnerhet i Stockholm, finns det goda förutsättningar att 
separera pendeltågstrafiken från den övriga järnvägstrafiken när Citybanan och 
fyrspår på Mälarbanan är utbyggda. En tydligare separering av systemen skulle, 
med erfarenhet utomlands ifrån, troligen leda till högre punktlighet och större 
möjlighet till tätare trafik. En alternativ lösning är ett ”skip-stop” system på de 
enskilda grenarna där kapacitetsbelastningen är lägre än på den gemensamma 
sträckningen i centrum. Med erfarenhet från projekt utomlands är det möjligt 
att effektivisera ett dubbelspår med pendeltågstrafik, där stationerna bara har 
två plattformsspår, till ca 30 tåg per timme och riktning, utan att bygga ut 
Odenplan till fyra spår. En separering och effektivisering av pendeltågssystemet 
skulle kunna medföra att punktligheten i systemet ökar till motsvarande 
internationella nivåer likt Stockholms tunnelbana. 
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Godstrafiken bör i huvudsak gå på samma spår som pendeltågen utanför den för 
pendeltågslinjerna gemensamma sträckningen via Citybanan där det inte 
kommer att vara möjligt att köra godstrafik. Godstrafikens medelhastighet 
stämmer mycket bättre med pendeltågen än med fjärrtrafiken, och de yttre 
grenarna av pendeltågssystemet blir inte så högt belastat då begränsningen sätts 
av den gemensamma sträcknignen där båda linjerna går. Godstrafiken fortsätter 
att gå via Stockholm C likt idag. 

Idag går två pendeltåg per timme på sträckan Uppsala-Arlanda-Upplands 
Väsby. Under 2013 kommer dessa Upptåg ersättas med en förlängd 
pendeltågslinje som idag trafikerar Södertälje-Upplands Väsby. Redan dagens 
trafikering är starkt integrerad och medför omfattande kryssningsrörelser vid 
Skavstaby, vilket medför en besvärlig trafiksituation med korsande tågvägar. 
Åtgärder för att minska antalet kryssningsrörelser vid Skavstaby skulle medföra 
en effektivare och punktligare trafik på Ostkustbanan. Det skulle även medföra 
väsentligt färre korsande tågrörelser vid Märsta när Uppsalapendeln flyttat till 
Arlandabanan, en station som i annat fall behöver byggas om med vändande 
pendeltåg mellan upp och nedspår på sikt. 

Om det skulle vara möjligt att trafikera hela sträckan Stockholm-Arlanda-
Uppsala med Arlanda Express, och på så sätt ersätta Uppsalapendeln, skulle det 
medföra ett effektivare användande av de snabbare spåren på Ostkustbanan. 
Med längre Arlanda Express/Uppsalapendeln tåg (upp mot 250 meter) skulle 
den totala tågkapaciteten på sträckan Uppsala-Arlanda-Stockholm öka med ca 
50% jämfört med dagens två system. Kapacitetsbelastningen på de yttre spåren 
på Ostkustbanan skulle samtidigt minska med ca 25% eftersom samma tåg nu 
utför två trafikuppgifter, vilket frigör ca tre tåglägen per timme. Behovet av att 
kryssa mellan spår i Skavstaby skulle minska då enbart pendeltåg mot Arlanda 
skulle fortsätta kryssa där. Pendeltågen vänder då vid Arlanda N där dagens 
Arlanda Express vänder. Detta kräver en sänkning av plattformshöjden och att 
dörrar längst fram och längst bak i tåget hålls stängda alternativt att plattformen 
förlängs ca 50 meter. Belastningen på de snabba spåren på Ostkustbanan 
sjunker ytterligare genom att merparten av alla tåg håller samma hastighet på 
sträckan (200 km/h). Dagens Uppsalapendel trafikeras med lok och vagntåg i 
160 km/h.  

Utjämnade topphastigheter på Ostkustbanans yttre spår är, oavsett 
trafikupplägg, en mycket intressant kapacitetsåtgärd. 

För att helt separera pendeltågstrafiken till Arlanda behöver ett nytt dubbelspår 
anläggas mellan Skavstaby och Arlanda förgreningspunkt eller att det nya 
dubbelspåret viker av efter Märsta och går bort till Arlanda förgreningspunkt. 
Det nya dubbelspåret skulle enbart används av pendeltågen som på detta sätt 
kan få en kraftigt utökad turtäthet jämfört med det trafikeringsupplägg som 
annars blir möjligt utan ny infrastruktur. Pendeltågen blir dessutom helt 
separerade från den övriga järnvägstrafiken mellan Ostkustbanan och Arlanda. 
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6.5 Persontrafik Göteborg 
Göteborgs pendeltåg och regionaltåg går helt i blandad trafik på dubbelspåren in 
mot staden. På sikt kan det bli aktuellt att bygga fyrspårssträckor främst längs 
Västra stambanan och Västkustbanan vilket möjliggör en ökad grad av 
separering.  

När Västlänken är färdigställd blir den separerad för persontrafik, 
huvudsakligen pendeltågstrafik och regionaltågstrafik. Anslutningspunkterna 
till Västlänken blir vid Almedal i söder och vid Olskroken/Sävenäs i norr. Detta 
medför i praktiken en separering av trafiken på fyra spår fram till punkterna där 
banan ansluter.  Hur Västlänkens anslutningspunkter utformas är dock 
avgörande för möjligheten att skapa en effektiv separering. I synnerhet i 
Olskroken kommer det att krävas en planskild spårkorsning för att undvika 
konflikter mellan gods- och persontåg. 

Tidigare utredning av ett partiellt fyrspår Floda–Aspen på Västra Stambanan 
mellan påvisade en svår trafiksituation där snabbare tåg skulle förbigå pendeltåg 
som gick i kvartstrafik hela vägen till Alingsås. En fyrspårsetapp på denna 
delsträcka skulle därför endast kunna användas för förbigångar av pendeltåg 
som vänder i Floda, eftersom dessa aldrig återkommer på det gemensamma 
dubbelspåret. En kraftig utökning av pendeltågstrafiken bortom Floda kräver 
alltså en mer omfattande fyrspårsutbyggnad än delsträckan Floda-Aspen. En 
annan strategi för fyrspårsutbyggnad mot Västra stambanan skulle vara att 
fortsätta förlänga öster om Västlänkens förgrening. På så sätt flyttas punkten 
som blir styrande för tågordningen på dubbelspåret längre ut i systemet. Fram 
till Jonsered är det sannolikt möjligt att bygga fyrspår, men eftersom sträckan 
Jonsered till Aspen är besvärlig ur ett miljöperspektiv måste möjligheten att i 
framtiden fortsätta förlängningen klarläggas innan beslutet fattas. Alternativet 
är att istället bygga nya spår norr om sjön Aspen. 

På Västkustbanan mot Kungsbacka bör fyrspår på sikt byggas. Om 
Götalandsbanan ansluts via Mölndal måste sträckan Almedal, där Västlänken 
kommer ut, bort till Mölndal byggas med fyrspår. Ansluts Götalandsbanan 
istället vid Almedal minskar behovet något av fyrspår på sträckan Almedal-
Mölndal då både pendeltåg och regionaltåg kommer ha uppehåll i Mölndal, 
vilket ger likvärdiga hastigheter på sträckan. Fyrspår på denna sträcka skulle 
dock ändå kunna förbättra restiderna för fjärrtågstrafiken samt ge bättre 
möjligheter för pendeltågen att träffa rätt tidslucka i Västlänken.  

På sträckan mellan Mölndal och Kungsbacka är det möjligt att påbörja 
fyrspårutbyggnaden från ena eller andra hållet. Om sträckan Almedal-Mölndal 
är tvåspårig, måste en fyrspårsutbyggnad från Mölndal vara tillräckligt lång för 
att möjliggöra flygande förbigång, vilket troligen innebär som minst ca 20 km. 
Eftersom hela sträckan ner till Kungsbacka bara är ca 25 km är därför vinsten 
med att bygga en deletapp som börjar vid Mölndal begränsad. Börjar fyrspåret 
vid Kungsbacka och byggs mot Göteborg blir effekten istället att pendeltågen 
lämnar det gemensamma dubbelspåret tidigare än som i dag, vid Kungsbacka. 
En första fyrspårsetapp bör alltså utgå antingen från Kungsbacka eller från 
Almedal. Dock kräver en kraftigt utökad pendeltågstrafik också nya möjligheter 
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att vända tåg, eventuellt genom en omfattande ombyggnad av Kungsbacka 
station. 

För att öka kapaciteten och minska risken för följdförseningar på kort sikt bör 
de tätt trafikerade sträckorna närmast Göteborg få utjämnade medelhastigheter. 
Detta kan ske genom att pendeltåg turas om att stanna på en del stationer 
samtidigt som regionaltågen får ytterligare uppehåll, eller genom att införa två 
pendeltågssystem där det ena hoppar över några mindre stationer för att öka 
medelhastigheten och minska kapacitetsbelastningen. På så vis liknar trafiken 
på banan i större grad den trafik som uppnås på ett effektivt separerat system 
(jämna medelhastigheter). När tågen har samma medelhastighet medför det 
även att risken för följdförseningar minskar och turtätheten går att utöka utan 
ny infrastruktur. 

6.6 Persontrafik Skåne 
Citytunneln har medfört att all persontrafik (fram till Cityringen startas) går den 
vägen genom staden och godstrafiken använder Kontinentalbanan. Detta 
kombinerat med fyrspår från Arlöv medför en separering mellan godstrafik och 
persontrafik mellan Lernacken före Öresundsbron och Arlöv. 

I ett första skede i Skåne bör fyrspår byggas hela sträckan mellan Lund och 
Malmö. Detta eftersom Flackarp-Arlöv blir en för kort fyrspårig sträcka för att 
hinna göra flygande förbigång, särskilt när ett Öresundståg som även gör 
uppehåll i Burlöv (plattformar vid alla fyra spåren) skall köra förbi ett 
långsammare tåg. Övriga två stationer för Pågatåg får plattform mot 
ytterspåren. 

En förlängning av fyrspåret in mot södra infarten till Lund förbättrar 
möjligheten till flygande förbigång något. Den främsta fördelen av en 
förlängning blir att det är möjligt att bygga ytterligare en station för Pågatågen 
vid Klostergården, och att alla tåg har samma hastighet närmast Lund och 
därför minimeras hastighetsskillnader mellan olika tåg på den dubbelspåriga 
sträckan. 

Fortsatt bör framtida fyrspårsutbyggnad i Skåne fortsätta norr om Lund längs 
Södra stambanan. Ju längre fyrspåret byggs norrut, desto tidigare kan den 
tidtabellsmässiga låsningen mellan snabba fjärr och regionsltågsupplägg och 
långsamma pågatågsupplägg flyttas. En lämplig etapp är t ex till Eslöv. En 
utbyggnad av fyrspår Lund-Eslöv utan att hela vägen mellan Malmö och Lund 
byggts med fyrspår skapar en kapacitetskonflikt vid södra utfarten till Lund. 
Eftersom detta blir mitt på sträckan Eslöv-Malmö, där det är mest sannolikt att 
snabba tåg kör förbi långsammare tåg, kan en sådan infrastrukturbegränsning 
kraftigt minska kapacitetsnyttan med fyrspårsutbyggnaden. 

Vid en framtida förlängning av fyrspåret in till Lund C bör tågen planeras så att 
så få korsande tågvägar uppstår vid Lund C, något som annars kan bli 
kapacitetsbegränsningen i systemet. Detta medför att trafik mot Västkustbanan 
och Södra stambanan i huvudsak separeras redan i Malmö, eller vid Arlöv och 
att principerna om att ett spår per riktning används för snabba tåg och det andra 
för långsamma tåg inte kan tillämpas fullt ut. Så långt möjligt körs 
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Västkustbanetrafiken på de yttre spåren och Södra stambanetrafiken på de inre 
spåren. Tågplanen bör konstrueras så att samtliga Pågatåg som skall stanna 
mellan Lund och Malmö kommer ifrån Västkustbanan eftersom plattformarna 
ligger mot ytterspår. Godståg går på de spår där de passar bäst. 
Hastighetsmässigt passar de bättre på de yttre spåren där Pågatågen som 
stannar på mellanstationerna går. I Lund skall godstågen vidare mot Södra 
stambanan, dvs spåren i mitten. I framtiden bör de hårdast belastade sträckorna 
norr om Lund utökas med ytterligare spår och en högre grad av separering. 

På kort sikt bör Västkustbanan och Södra stambanan , likt förslaget för 
Göteborg, få utjämnade hastigheter mellan Pågatågstrafiken och 
Öresundstågen. Eftersom uppehållsmönstret redan skiljer sig mellan olika 
Öresundståg och mellan olika Pågatåg borde det vara enklare för Skånska 
resenärer att ta till sig ett nytt trafikupplägg där vissa Pågatåg hoppar över 
stationer och att alla Öresundståg stannar på sträckan Hässleholm – Lund likt 
de tidigare gjorde. 
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6.7 Godstrafik 
Nybyggda separata banor enbart för godstrafik bedöms som mindre intressant 
då inga enskilda stråk i Sverige har en efterfrågan som är tillräckligt stor. Genom 
att separera snabbtågen på en ny höghastighetsbana skild från stambanorna 
frigörs mycket kapacitet för godstrafiken. Den övriga trafiken på stambanorna 
har mer likvärdiga medelhastigheter som godstrafiken och därför kommer den 
totala kapaciteten öka kraftigt vid en hastighetsseparering av tågtrafiken. 

Det finns några enstaka gamla enkelspåriga banor som kan vara intressanta att 
titta närmare på för att öka kapaciteten i godstrafiken. Framförallt sträckan 
Nässjö-Halmstad och vidare genom Hallandsåsen och godsstråket genom Skåne 
skulle kunna vara ett avlastningsalternativ för Södra stambanan. För att den 
banan skall nå godtagbar standard krävs elektrifiering, införande av 
fjärrblockering och ATC, översyn av plankorsningar och STAX. 
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