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1 Utformning av uppdraget
Delprojekt investering bidrar med kunskap om värdet av olika investeringar när det
gäller kapacitet, tillgänglighet och andra nyttoeffekter. Det innebär också att delprojektet
svarar för att underlag för effektbedömningar inkl. miljöbedömning tas fram och
integreras i arbetet med att utforma åtgärdsförslag. Delprojektet ansvarar för att det
finns en bedömning av anläggningskostnaden, men ansvarar inte för själva
kostnadsbedömningen.
Delprojektet ansvarar för åtgärdsval när det gäller nyinvesteringar och ansvarar
tillsammans med de övriga delprojekten för att helheten blir så bra som möjligt.
Investeringar utanför Sveriges gränser beaktas, men kommer inte att ingå i
utvärderingen.

2 Arbetssätt
Projektet har haft korta avstämningsmöten med de regionala representanterna varje
eller varannan vecka, dock ej de veckordet övergripande projektet haft möten. Inom
höghastighetsområdet har ett internt seminarium hållits där arbetet så långt har
presenterats. Delprojekt miljö har samordnat sig med delprojekt investering 2050 p s s
att gemensamma möten och utskick har hållits. Även tvärgrupp persontrafik har
samordnat vissa möten med detta projekt. Inomramen för höghastighetsutredningen har
ett internt seminarium hållits där status på arbetet har presenterats och diskuterats.

3 Järnväg
I ett tidigt skede togs utvecklingsscenario UA-Bas fram. UA-bas innehåller en bedömd
miniminivå för investeringar under perioden. Innefattar inte några stora
systemförändrande åtgärder eller helt nya banor. Det förutsätts att UA-bas genomförs
oberoende av utvecklingsscenariorna.. Med detta som grund fick regionerna i uppdrag
att ta fram trafikeringsupplägg för utvecklingsscenario kraftig utbyggnad av
kollektivtrafik i storstad , samt kraftig utbyggnad i hela landet. Dessa redovisades i
kartform. I ett senare skede har dessa trafikeringskartor för 2050 ensats till enhetlighet.
I möjligaste mån har även restidsförändringar redovisats i underlaget. Kartorna
redovisas här i bilaga 1 i slutet på detta dokument.
Efter att trafikeringen tagits fram har den översatts till behov av åtgärder.
I nästa steg har dessa investeringar kostnadsberäknats med hjälp av en mall som tagits
fram av kalkylnätverket.
Exempel på åtgärdstyper som förekommer bland investeringarna är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dubbelspår till fyrspår
Enkelspår till dubbelspår
Partiella dubbelspår
Bangårdsombyggnader
Nya mötesspår
Triangelspår
Förlängda mötesspår
Samtidig infart
Planskildheter
Hastighetshöjningar
Linjeomläggning
Fjärrstyrning FJB
ERTMS
Kraftförsörjning

Som nämnts ovan är denna bruttolista framtagen med avseende på kraftfulla
kapacitetsåtgärder för persontrafik i storstad respektive hela landet. Exempel på större
projekt är:
-Höghastighetsbana Stockholm-Göteborg-Malmö
-HH-förbindelsen
-Norska Gränsen-Örebro respektive Öxnered
-Omfattande dubbelspår till 4-spår utbyggnad i storstäderna
Höghastighetsbanor bedöms ha både en internationell, nationell och regional funktion
däremot blir det inte effektivt att trafikera med lokaltrafik.
Naturligtvis gagnar många av dessa åtgärder även godstrafiken. Inom tvärgrupp
godstrafik har en lista över åtgärder för kraftigt ökad godstrafik på järnväg tagits fram.
Det visar sig att en stor del av de åtgärder som regionerna föreslår ur
persontrafiksynpunkt även tas upp i godsscenariot från tvärgrupp godstrafik.
De sammanlagda kostnaderna för åtgärder med avseende på persontrafik uppgår till ca
530 miljarder. Av dessa anser tvärgrupp gods att 300 av dessa miljarder även har bäring
på godstrafik. Även höghastighetsbanor ingår i detta scenario.
Tvärgrupp gods tar även upp godsspecifika åtgärder såsom:
-Stax 25 och 750 meters mötesspårslängd på strategiska godsnätet.(jfr TEN-krav)
Det strategiska godsnätet(fastställt i transportplanen) överensstämmer relativt väl
med det s.k.
Comprehensive network. Det sistnämnda innehåller dock inte t ex väster om Vänern
eller
Falköping-Nässjö
-Dubbelspår malmbanan Boden –Kiruna
-Mötesstationer Ställdalen-Kil-Trollhättan
-m.m
Dessa åtgärder uppgår uppskattningsvis till 50 miljarder SEK.

En sammanställning av investeringsobjekten från regionerna redovisas i bilaga 2 i
slutet på detta dokument.

4 Väg
Förslag till åtgärder finns inom 4 områden:
-Kapacitetsproblem
-Hastighetsanpassning
-Trimningsåtgärder
-Bärighetsåtgärder

Kapacitetsproblem
Schablonmässiga bedömningar av kapacitetsförstärkningsbehoven utifrån JA-prognosen
för 2050 har gjorts centralt. Regionerna har tagit fram ta fram en något mer detaljerad
inventering av åtgärder och kostnader för 2050 utifrån ett ”scenario låg”, dvs. med en
lägre trafiktillväxt som en konsekvens av högre körkostnader för bil. Detta avses spegla
ett scenario där en kombination av generella styrmedel och andra förutsättningar leder
till högre körkostnader. Eftersom det inte har varit möjligt att få fram med dessa
förutsättningar samt producera flaskhalskartor inom tidplanen kommer ha JAprognosen för 2030 använts som en approximation för detta ”scenario låg 2050”.
Följande definition har använts:
Belastningsgrad större än 0,8 under normal maxtimme (ca 200-300 tim)
• Belastningsgrad B=Qm/K
• Qm är efterfrågan under en normal maxtimme
– Qm=R*Dh*ÅDT (R= andel i maxriktning (normalt 0,65),
Dh= andel under dimensionerande timme (normalt 0,12),
ÅDT är efterfrågan dimensionerande år)
• Bedöm kapacitet i kritiska punkter efter stråk som K (K=
Kapacitet fordon/timme och riktning)
• Beräkna belastningsgrad B=Qm/K definiera därefter brister med
alla punkter med B>0,8
Med hjälp av en beräkningsmodell har kartor tagits fram som visar var
kapacitetsbehoven uppstår, ju rödare färg desto större problem. Beräkningsmodellen har
dock vissa brister varför även ”manuella bedömningar” har krävts som komplement i
vissa fall.
Kartmaterialet redovisas i bilaga 3 i slutet på detta dokument

Hastighetsanpassning
Lägre hastighetsgränser till följd av översyn enligt
systemet 30-40-60-80-100-110-120 km/h
(påverkar främst landsbygd)
- ca 1100 mil 90-vägar ändras till 80/100 km/h

Trimningsåtgärder
Trimningsåtgärder och upprustning är en förutsättning för en effektiv användning av
vägnätet - reducering av flaskhalsar kan skjuta upp investeringsbehovet och i många fall
med små medel lösa flaskhalsen permanent. Exempel på trimningsåtgärder är reversibla
körfält, prioritet för fordon med flera resenärer påfartsramper.
Bärighetsbegränsningar
• Bristande bärighet på sträckor med skogs- och malmtransporter, på vissa
storstadsleder, omledningsmöjligheter i storstad.

Åtgärdsförslag
Den totala omslutningen på åtgärdsförslagen ligger preliminärt runt 130 miljarder.
Noterbart är att de rena kapacitetsbehoven är störst i storstäderna och absolut störst i
Stockholm som har förslag på ca 60 miljarder. Bärighetsåtgärder förslås från region mitt
och norr, de uppgår till knappt 4 miljarder. Från dessa regioner finns marginellt med
kapacitetsåtgärder, medan hastighetsanpassningsåtgärder förslås av de flesta regioner.
Totalt uppgår hastighetsanpassningsförslagen till 22 miljarder. Tvärgrupp persontrafik
redovisar analyser av förslagen.
Bland de större objekten kan nämnas
E6 Löddeköping –Hallandsgränsen
E22 Karlshamn V-Björketorp
RV40 Skogslid-Haga
E65 Kurup-Ystad

6 körfält

1,7 miljarder
Utb till mv 1,2 miljarder
utb till mv 0,8 miljarder
utb till 2+2 0,7miljarder

E6 Kornhallsleden
Ny led
E6-Rv40 Östlig förbindelse Åbro-Slamby
E20-E6 Östled Mellby-Angeredsbron Ny led
E45 Marieholm Agnesberg
Fler körfält
E45 Förbifart Trollhättan
Ny led

1,5 miljarder
Ny led
3,0 miljarder
1,0 miljarder
1,2 miljarder
1,3 miljarder

Huvudstaleden
Östlig förbindelse
E4/E20 Södertälje-Skärholmen
E4 Arlanda-Uppsala
Inre tvärled 1 Gubbängen-Rågsved
Inre tvärled 2 Älvsjövägen
E4 Häggvik-Upplands Väsby

15 miljarder
15 miljarder
3 miljarder
1,4 miljarder
2 miljarder
2 miljarder
utb till 3+3 0,8 miljarder

Ny mv
Ny led
utb till 4+4
utb till 3+3
Tunnel
Tunnel

I tvärgrupp gods har en åtgärd med elektrifierade motorvägar på nordiska triangeln som
skulle kosta uppskattningsvis 10-20 miljarder identifierats.

5 Sjö- och flygfart
Investeringar för sjö och flygfart bedöms vara relativt begränsade.
Tvärgrupp godstrafik kommer ta fram kostnader för fördjupning av farleder i 5-10
hamnar. Under perioden 2021 -2050 bedöms investeringsbehovet totalt ligga i
storleksordningen 4-5 miljarder.
Tvärgrupp persontrafik har identifierat behov av förbättrade landtransporter till
Arlanda, men även åtgärder i form om utbyggda landningsbanor. Under perioden 20212050 bedöms investeringsbehovet totalt ligga i storleksordningen 20-30 miljarder.

6 Kalkyler
Kalkylnätverket har bidragit i arbetet med att ta fram kostnader för åtgärder. Förenklade
mallar har tagits fram för väg och järnvägs och kalkylatorer på respektive regionort har
bidragit i arbetet. Det är viktigt att framhålla att dessa kalkyler har en betydligt lägre
träffsäkerhet än vad som normalt är fallet. Detta eftersom det helt enkelt saknas data i
projekt som bara beskrivs översiktligt och på 40 års sikt.

7 Samarbetet med tvärgrupper persontrafik och
godstrafik
Tanken är att tvärgrupperna skall bistå i arbetet med att bedöma rimligheten i
investeringsförslagen samt i vilket utvecklingsscenario de hör hemma. En första
bedömning har gjorts av regionerna förslag till persontrafikupplägg för järnväg och
åtföljande investeringar. Generellt sett upplägget för persontrafiken är ambitiöst. Sett till
befolkningsutveckling och efterfrågan kan det vara väl ambitiöst i vissa mindre befolkade
regioner. Vissa av förslagen till utbyggnad i mindre befolkade delar gynnas dock av att
det även finns behov av utbyggnad för godstrafik. Om det sammanlagda
kapacitetsbehovet inte kan motivera t ex en dubbelspårutbyggnad, kan det istället uppstå
konkurrens mellan gods- och persontrafik om den befintliga kapaciteten på enkelspåret.
Alternativ till järnvägstransport måste då övervägas.

8 Höghastighetsjärnvägar
Sedan något år tillbaks har Trafikverket arbetat med ett kunskapshöjande projekt kring
höghastighet. Någon fysisk planering har det inte varit frågan om utan det är främst
systemfrågor utifrån trafik- och teknikperspektiv som studerats. Erfarenheter från
omvärlden har samlats. I och med att kapacitetsutredningen startat har
höghastighetsutredningen integrerats i denna. Bl. a har en övergripande omvärldsanalys
samt tekniska fallstudier genomförts.
Inom ramen för detta kapacitesutredningen studeras 4 olika alternativ till
höghastighetskoncept. Resultatet av detta arbete redovisas i underlagsrapporten
Höghastighetsbanor och utbyggnad av befintliga stambanor StockholmGöteborg/Malmö.

Bilaga 1 Kartor trafikupplägg järnväg

Bilaga 2 Bruttolista järnvägsobjekt 2050

Totalkostnad

Region

Stråk

Åtgärd

M

Bergslagsbanan

Storvik-Falun, ny linje med part. dsp, uppgraderad stax 25

4000

M

Bergslagsbanan

Borlänge-Ludvika, dubbelspår

3700

M

Bergslagsbanan

Gävle-Storvik, samtliga infarter, tredje mötesspår i Forsbacka

3000

M

Bergslagsbanan

Falun-Borlänge, dubbelspår etapp 2

2300

M

Bergslagsbanan

Ludvika-Ställdalen, dubbelspår

1200

M

Bergslagsbanan

Falun-Borlänge, dubbelspår etapp 1

700

M

Bergslagsbanan

Gävle-Storvik, samtliga infarter, tredje mötesspår i Forsbacka

460

M

Bergslagsbanan

Borlänge-Ludvika, Borlänge bangård

300

M

Bergslagsbanan

Storvik-Falun, ny mötesstation samtliga infarter

240

M

Bergslagsbanan

Borlänge-Ludvika, nya mötesstationer, samtliga infarter

240

M

Bergslagsbanan
Dalabanan

Ludvika-Ställdalen, Silverhöjdspåret, Grängesberg-Ställdalen

100

Avesta-Borlänge, ombyggnad Avesta/Krylbo

300

Avesta-Borlänge, ny mötesstation, tredje mötespår, samtliga infarter

300

Repbäcken-Mora, nya mötesstationer

270

Borlänge-Repbäcken, dubbelspår

200

M
M
M
M
M

Dalabanan
Dalabanan
Dalabanan
Dalabanan

Borlänge-Repbäcken, samtidig infart Repbäcken

30

M

Godsstråket genom
Bergslagen

Storvik-Frövi, dubbelspår Storvik-Frövi (13000 Mkr), Storvik-Avesta uppgraderad stax 25
(kostnad saknas)

M

Godsstråket genom
Bergslagen

Storvik-Frövi, 9 nya mötesstationer, 2 st. 2-spårsstationer byggs om till 3-spårsstationer, 5 km
nytt enkelspår söder om Avesta och 7 samtidiga infart (1230 Mkr, ytterligare 1 mötesstation
finns med i listan för åtgärder före 2021)

M
M

Harghamnsbanan

Örbyhus-Hallstavik, ombyggnad av mötesstationen Gimo

Mittbanan

Sundsvall-Ånge, Linjeomläggning Stöde-Nedansjö

M

Mittbanan

Sundsvall-Ånge, plattformsåtgärder, samtidig infart

M

Norra Stambanan

Bollnäs-Ramsjö, dubbelspår

9000

M

Norra Stambanan

(Ockelbo-Kilafors) Dubbelspår Kilafors-Holmsveden

2430

M

Norra Stambanan

(Ockelbo-Kilafors) Dubbelspår Ockelbo-Mo grindar

600

M

Norra Stambanan

(Ockelbo-Gävle) Kilafors-Gävle/Storvik stax 25 och lastprofil C

269

M

Norra Stambanan

Ockelbo-Storvik, ny mötesstation, samtliga infarter

180

M

Norra Stambanan

Ockelbo-Gävle ny mötesstation, samtliga infarter

M

Norra Stambanan

M

Ådalsbanan

Bollnäs-Ramsjö, ny mötesstation, samtliga infarter
Sundsvall-Härnösand, ny linje/partiellt dubbelspår

M

Ådalsbanan

(Sundsvall-Härnösand) Nyland-Långsele Stax 25 och lastprofil C
Sundsvall-Härnösand, Nyland triangelspår och kapacitetsåtgärder

M

Ådalsbanan

M

Ostkustbanan

Dubbelspår resterande del Gävle-Sundsvall och Sundsvalls bangård

M

Ostkustbanan

(Gävle-Sundsvall) Gävle Central/Gävle godsbangård

M

Ostkustbanan
Godsstråket genom Skåne

SY
SY
SY
SY
SY

13000

1230
80
1000
100

150
120
10000
759
56
21500
300

Gävle-Uppsala, förbigångsspår

160

Malmö- Trelleborg dubbelspår

1778

HH-förbindelse

HH-förbindelse

40000

Höghastighet
Jönköpingsbanan

Nya banor
Tenhult-Torsvik, Nytt enkelspår inkl ny kombiterminal i Torsvik

Kontinentalbanan

Bullerskydd för möjliggörande av persontrafik

336

Vaggerydsbanan

Elektrifiering Y:et

500

135000
1000

SY

Kust till kustbanan

Alvesta-Växjö dubbelspår
Malmö-Dalby-Simrishamn

1438
3700

SY

Simrishamnsbanan

SY

Skånebanan

Hässleholm-Kristianstad, dubbelspår

2039

SY

Sydostlänken

Olofström-Blekinge, Älmhult Olofström

1200

SY

Södra regionen

Mötespår

2000

SY

Södra stambanan

SY

Ystadbanan
Citybanan Stockholm

Hässleholm-Lund, 4 spår
Malmö - Ystad, dubbelspår

12406
4000

Utbyggnad av fyrspårsstationer i Odenplan och Stockholm södra, Årstaberg

2 500

ST
ST

Hagalunds bangård

ST

Kungsholmenbanan

ST

Mälarbanan

ST

Mälarbanan

Reinvestering och funktionsanpassning i korttidsuppställning
Bana mellan Älvsjö - Tomteboda i tunnel under Kungsholmen med station
Barkarby - Tomteboda (avser den del som ej är finansierad i NP)

400
15 000
6 265

Kallhäll - Kungsängen - Bålsta, ytterligare spår /kapacitetsförstärkning

3 000
1 900

ST

Nynäsbanan

Dubbelspår Hemfosa - Nynäsgård (ca 19 km)

ST

Ostkustbanan

Märsta,ombyggnad bangård och station

ST

Ostkustbanan

Kapacitetshöjande åtgärder, Rosersbergsterminalen

ST

Ostkustbanan

Bergsbrunna station, planskildhet, fyra spår Uppsala - Bergsbrunna

1 700

ST

Ostkustbanan

Fyra spår Bergsbrunna - Knivsta - Myrbacken - Arlanda nedre

5 500

ST

Ostkustbanan

Fyra spår Skavstaby – Arlanda (inklusive komplettering av planskilt spårkors)

4 900

ST

Ostkustbanan

Skavsta by - Norrviken, ytterligare 2 spår

3 000

ST

Ostkustbanan

Norrviken - Helenelund, ytterligare två spår - i tunnel

7 000

ST

Ostkustbanan

Helenelund - Solna station, ytterligare 2 spår, inkl planskild spårkors + bro, Ulriksdal

3 000

ST

Ostkustbanan

Solna station - Tomteboda, ytterligare två spår, tunnel gm Blåkulla och utbyggd station

2 500

ST

Stockholm Central

Mindre funktionsanpassning

ST

Stockholm Central

ST

Svealandsbanan

Behovsanpassning och ökad kapacitet
Södertälje-Nykvarn, dubbelspår

ST

Svealandsbanan

ST
ST
ST

630
250

300
4 000
1 000

Södertälje c - Gläntan, dubbelspår

600

Västra stambanan

Flemingsberg, signalåtgärder för ökad kapacitet

280

Västra stambanan

Flemingsberg, 6-spårsstation genom utbyggnad av spår 0

400

Västra stambanan
Bohusbanan

Flemingsberg - Järna, ytterligare två spår S250
Kapacitet Södra bohusbanan 15-min G Stenungsund

VÄ

Göteborg

Planskildheter i Olskroken, etapp 1

6000

VÄ

Göteborg

Ringötunneln

3500

VÄ

Göteborg

Fyrspårstationer I Västlänken

2720

VÄ

Hamnbanan
Jönköpingsbanan

Hamnbanan färdigställande av dubbelspår

VÄ

Kust till kustbanan

Dubbelspår Bollebygd-Borås

5300

VÄ

Kust till kustbanan

Dubbelspår Almedal-Mölnlycke

2300

VÄ

Lågtrafikerade banor Väst

Kinnekullebanan, Bohusbanan, Älvsborgsbanan, Viskadalsbanan

VÄ

Norge/Vänerbanan

Öxnered-Kornsjö

16640

VÄ

Värmlandsbanan

Norska gränsen-Örebro

41600

VÄ

Värmlandsbanan

Dubbelspår Kil-Karlstad

1772

VÄ

Värmlandsbanan

Porla-Laxå ny sträckning norr Laxå

800

VÄ

Värmlandsbanan

Mötesstationer Kil-Laxå steg 3

300

VÄ

Värmlandsbanan

Arvika Kil, mötesstationer steg 3

150

VÄ

Västkustbanan

Fyrspår Almedal-Kungsbacka

VÄ

Västkustbanan

Halmstad C, kapacitet i knutpunkt

526

VÄ

Västkustbanan

Ombyggnad av Mölndal C

500

VÄ

VÄ

Kapacitetshöjning Falköping-Jönköping

11 000
2700

900
300

2000

5280

VÄ

Västra stambanan

Göteborg - Alingsås steg 2 (regional fjärr)

8000

Ö

Aroslänken

Enköping-Uppsala enkelspår

3000

Ö

Bergslagspendeln

Ramnäs-Brattheden, mötesspår

Ö

Godsstråken gm Bergslagen

Dunsjö-Dergerön

2100

Ö

Godsstråken gm Bergslagen

Hallsberg-Åsbro

1500

Ö

Mälarbanan

Ö

Mälarbanan

Kolbäck-Valskog
Dubbelspår Alväng – Hovsta

1850
1550

Ö

Mälarbanan

Ö

Ostkustbanan

Arboga-Ökna, dubbelspår
Uppsala-Tierp, dubbelspår

550
6600

Ö

Ostkustbanan

Myrbacken-Uppsala, 4-spår

4000

Ö

Ostkustbanan

Bergsbrunna station, planskildhet

1000

Ö

Ostkustbanan

Uppsala, planskilda korsningar

360

Ö

Ostkustbanan

Uppsala, Ny omformarstation, kraftmatning

200

Ö

Ostkustbanan

Ö

Sala - Oxelösund

Knivsta, planskild korsning
Ny sträckning mellan Eskilstuna och Västerås, Kvicksund-Dingtuna

Ö

Sala - Oxelösund

Ö

Sala - Oxelösund

Ö

Sala - Oxelösund

Ö

Svealandsbanan

Härad-Eskilsuna

2000

Ö

Svealandsbanan

Läggesta-Strängnäs

1000

Ö

Svelandsbanan

Rekane - Folkesta, dubbelspår

1800

79

122
2000

Eskilstuna -Flen, part dubbelspår

800

Sala-Västerås mötespår

250

Flen-Oxelösund, mötesstationer

150

Ö

Västra stambanan

Laxå, bangårdsombyggnad

Ö

Västra stambanan

Flen, bangårdsombyggnad etapp 2

66

Ö

Västra stambanan

Hallsberg -Alingsås kapacitetshöjande åtgärder

5 000

Ö

Västra stambanan

Järna-Hallsberg, kapacitetshöjande åtgärder

3 500

Ö

Västra stambanan

Järna - Gnesta, extra spår på grund av pendeltågstrafiken.

1 200

Ö

Västra stambanan

Flen - Katrineholm, planskildheter och ev ytterligare spår (beror på Göteborgstrafiken)

2 000

Ö

Västra stambanan

Hallsberg -Laxå, ytterligare spår

2 100

Ö

Södra stambanan

Åby - Norrköping - Linköping, ytterligare två spår

4 800

N

Norrbotniabanan

Umeå-Luleå, dubbelspår

23352

N

Malmbanan

Kiruna-Riksgränsen, dubbelspår

N

Hällnäs-Storuman

Hällsnäs-Storuman elektrifiering och kapacitet

834

204

8179

N

Malmbanan

Förlängda bangårdar etapp 2

760

N

Umeå-Holmsund

Holmsund, bangårdsombyggnad

500

N

Stamb övre Norr

Luleå-Boden dubbelspår, sth250

1983

N

Botniabanan

UmeåC- Umeå Ö dubbelspår

N

Botniabanan

Umeå Ö-Gimonäs

1084

N

Stamb övre Norr

Boden-Rotlunda

276

135

Bilaga 3 Kapacitetsbrister vägsystemet 2050

Region Mitt

Region Norr

Region Öst och Stockholm

Region Syd

Region Syd (nordöst)

Region Väst
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