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1 Bakgrund  

1.1 Uppdraget 
Regeringen gav den 20 januari 2011 Trafikverket i uppdrag att redovisa hur banavgifter 
kan utformas som ekonomiskt styrmedel för att åstadkomma en mer effektiv 
fördelning av kapaciteten på det svenska järnvägsnätet. I uppdraget skriver regeringen 
att transportarbetet på det svenska järnvägsnätet trendmässigt ökat till nya 
rekordnivåer, vilket också lett till trendmässigt ökad trafik på spåren.  Dessutom anges 
att trafikhuvudmännens expansion av trafik förstärker effekterna och att infrastruktur-
kapaciteten därmed blir hårt ansträngd i framförallt storstadsområdena.  I uppdraget 
skriver också regeringen att det är angeläget att åstadkomma en effektivare 
användning av spårkapaciteten så att den ökande efterfrågan på resor och transporter 
på järnvägen kan tillgodoses med tillfredsställande kvalitet.  

En första delredovisning, här benämnd delredovisning I, lämnades den 16 maj 2011. 
Delredovisning I innehöll också en underlagsrapport kring möjligheter att effektivisera 
kapacitetsutnyttjandet med steg2-åtgärder1

 

. Slutsatsen var att det hade skulle varit 
intressant att försöka effektivisera kapacitetsutnyttjandet på dubbelspåriga banor i 
storstäderna med en särskild kapacitetsavgift.  

Den 1 december 2011 utvidgades uppdraget till att även omfatta följande delar. 

• En beskrivning av kostnadsunderlaget för de avgifter som ska fastställas till 
”den kostnad som uppstår som en direkt följd av framförandet av 
järnvägsfordon”. 

• En bedömning av vilka marknadssegment som den svenska järnvägsmarknaden 
naturligen bör delas in i. 

• En analys av potentialen för att, under perioden fram till 2025, genom 
kvalitetsavgifter minska störningarna i järnvägssystemet. 

Detta delredovisades 30 april 2012 och benämndes delredovisning II. Som en del i 
denna redovisning ingår också en förstudie om särskild kapacitetsavgift. Föreliggande 
rapport utgör denna förstudie.   
 

1.2 Allmänt  
Det är i regel kostsamt att bygga bort kapacitetsproblem på järnväg, framförallt på 
dubbelspårssträckor kring storstäderna. Eftersom sådana kapacitetsproblem dessutom 
tar lång tid att åtgärda, är det viktigt att åstadkomma ett effektivare utnyttjande fram 
till det att kapaciteten är utbyggd. Nuvarande plan innehåller flera stora kapacitets-
åtgärder i kring storstäderna, men tre av dessa är klara långt efter 2021. Det är således 
angeläget att hitta möjliga lösningar att effektivisera kapacitetsutnyttjandet, så att en 
så stor del som möjligt av efterfrågan kan klaras så snabbt som möjligt. För att 
lösningarna skall vara genomförbara krävs dock en större samordning av olika slags 
tågtrafik.  Denna samordning kan komma att medföra inskränkningar i önskemål från 
trafikhuvudmän och tågoperatörer. Inskränkningarna kan klaras ut med 
                                                           
1 Trafikverket 2011-04-08. Effektivare utnyttjande av järnvägskapaciteten, möjliga åtgärder kring storstäderna 
med steg 2 i fyrstegsprincipen 
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överenskommelser och samverkan, men även införande av ekonomiska styrmedel, 
t.ex. differentierade banavgifter som styr mot ett specifikt utnyttjande, kan krävas för 
att nå uppsatta mål i överenskommelserna. 

 

1.3 Syftet med förstudien 
Syftet med förstudien är dels att beskriva exempel på ineffektivt kapacitetsutnyttjande 
i dagens tågtrafik och des visa på hur detta kan effektiviseras med andra trafikupplägg. 
Dessutom skall det föreslås exempel på en avgift som kan styra mot en sådan 
effektivisering. Förslagen i denna rapport skall inriktas mot att klara en större del av 
resandeefterfrågan än idag.  PM:et är en underlagsrapport till regerringsuppdrag om 
banavgifter.  

 

1.4 Avgränsning 
Eftersom det framförallt är kring storstäderna som det finns en större efterfrågan på 
järnvägstransporter än vad järnvägen kan leverera är det extra angeläget att det tas 
fram möjliga förslag i olika tidsperspektiv Rapporten avgränsas där till möjliga 
effektiviseringar av kapacitetsutnyttjandet runt de större städerna. Studien avgränsas 
dessutom till kapacitetsbristerna på dubbelspår. Eftersom de olika förslagen i första 
hand påverkar persontrafiken studeras också hur berörda resenärer kan tänkas 
påverkas. 

    

1.5 Rapportens disposition 
Kapacitet är en funktion av flera parametrar, såsom infrastruktur, fordonsprestanda, 
lag- och regelsystem, organisation och trafikeringsbild med mera. I denna rapport 
fokuseras på steg2-åtgärder med beaktande av den planerade utbyggnaden av 
infrastrukturen i nationell plan 2010-2021.  

• Kapitel 2 beskriver dagens trafikbelastning och kapacitetssituation och hur 
efterfrågan på järnvägstrafik och hur förändrats under de senaste 20-30 åren. 

• I kapitel 3 visas exempel på trafikupplägg från dagens tågtrafik som inte 
bedöms vara optimala från effektivitets och kapacitetssynpunkt.  

• I kapitel 4 visas exempel på effektivare kapacitetsutnyttjandet på dubbelspår 
med andra trafikupplägg.  En målsättning är att kunna utöka trafiken och 
därmed klara en större efterfrågan än idag och ändå få en bättre robusthet än 
idag.  Syftet är också att bättre klara kollektivtrafikbranschens mål om en 
fördubbling av det regionala kollektivresandet till 2020, men utan att 
kapacitetsutnyttjandet ökar på de mest belastade delarna. Det studeras också 
hur resenärerna påverkas av förslagen. 

• Kapitel 5 visas förslag på hur en avgift kan utformas.  
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2 Trafikering och kapacitet 2012 

2.1 Infrastruktur 2012 
Trafikverket beskriver förutsättningarna för att bedriva tågtrafiken till nästa tågplan i 
Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB). JNB ges ut årligen och innehåller information om 
regler och avtal, tillgänglig infrastruktur, processen att fördela kapacitet, samt 
information om tjänster och avgifter. Tidigare Banverket har tagit fram rapportserien 
Järnvägens roll i transportförsörjningen (JÄRIT) som beskriver infrastruktur och 
trafikering i två olika delar. Del 1 visade utvecklingen av infrastruktur och trafikering 
sedan 1988 fram till 2005. Del 2 som utgjorde underlag till inriktningsplaneringen, 
visade strategier för framtiden. Figur 2.1, (från JÄRIT), visar infrastrukturen år 2011, 
med markering av enkelspår eller dubbelspår. 

Figur 2.1: Järnvägens infrastruktur vår 2012  
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2.2 Dagens persontrafik  
Persontrafiken är mest omfattande närmast våra tre storstäder, där det finns ett flertal 
sträckor med mer än 100 persontåg/dygn. Omfattande persontrafik förekommer även 
på sträckorna Örebro – Hallsberg, Norrköping – Mjölby, Uppsala – Tierp och Karlstad – 
Kil.  Storregionala tågsystem med korta restider har ökat i omfattning, vilket medfört 
att trafiken ökat längre bort från storstäderna, som exempel kan nämnas Karlskrona/ 
Växjö – Malmö och Gävle – Uppsala – Stockholm. Figur 2.2 visar dagens persontrafik. 

Figur 2.2: Persontrafik vår 2012, antal tåg/vardagsmedeldygn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Dagens godstrafik  
Den ökande internationella handeln under början av 2000-talet har inneburit en stor 
efterfrågan även på godstransporter. Ökningen avser både produkter inom den 
svenska basnäringen och mer högvärdigt gods som teleprodukter och läkemedel. För 
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godståg har ökningen varit störst på Västra, Södra och Norra stambanorna samt 
Stambanan genom övre Norrland. Den försämrade konjunkturen minskade 
godstransporterna för alla trafikslag under 2009 och 2010, men har ökat under 2011 
och 2012. Figur 2.3 visar dagens godstrafik. 

Figur 2.3: Dagens godstrafik, antal tåg/vardagsmedeldygn 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Kapacitetsbegränsningar  
Kapacitetsutnyttjande mäts normalt i termen konsumerad kapacitet, vilket beskriver 
hur stor andel av tiden som banan är belagd med tåg. Redovisningen utgår ifrån att 
järnvägsnätet är indelat i drygt 200 sträckor, som delas in i tre klasser beroende på hur 
mycket av kapaciteten som konsumeras. Klasserna är > 80 %, 60-80 % och < 60 %. 
Redovisningen görs både för dygn och för de två mest belastade timmarna. Sträckor 
som återfinns i den högsta klassen > 80 %, anses vara så hårt belastade att de i princip 
är fullbelagda. För sträckor i denna klass är det mycket svårt att tillgodose olika 
önskemål om tåglägen. Under åren 2005-2011 har kapacitetsproblemen tilltagit. Det 
har ännu inte gjorts några beräkningar för våren 2012, föreliggande redovisning avser 
därför situationen hösten 2011. 
 
De allvarligaste kapacitetsbegränsningarna på dubbelspår bedömdes 2011 vara genom 
centrala Stockholm, Arlanda – Stockholm (ytterspåren söder om Skavstaby), 
Hässleholm – Lund – Malmö, och Alingsås – Göteborg, se figur 2.4. Om vi istället 
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kapacitetsutnyttjandet under de två mest belastade timmarna studeras, blir det 
betydligt fler sträckor som har stora begränsningar.  
 
 
Figur 2.4: Kapacitetsbegränsningar höst 2011 dygnstrafik och under de två mest belastade timmarna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Punktlighet på järnvägen 2008-2011 
Regeringen skriver att en följdeffekt av dagens höga kapacitetsanvändning är att även 
risken för störningar i trafiken är hög.  Punktligheten i järnvägssystemet har försämrats 
under de senaste åren, en viktig förklaring är den ökande trafiken och den allt större 
blandningen av olika tågtrafik med olika hastigheter. Ett vanligt problem är att ett 
snabbare tåg kör ikapp ett långsammare tåg. Detta kan i sin tur vara orsakat av att ett 
snabbt tåg blivit försenat och då prioriterats lägre än ett långsammare tåg, som inte är 
försenat.  Om den inbördes ordningen mellan tågen förändras, kan det snabbt uppstå 
följdeffekter för övrig trafik. Problemet med ikappkörning finns framförallt på dubbel-
spåriga sträckorna med blandad trafik in mot de tre storstadsområdena samt i 
Östergötland.  
 
Som försenade tåg räknas tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation, 
inställda tåg ingår inte. I tabell 2.1 visas punktlighetsstatistik för de fyra senaste åren 
uppdelat på olika persontrafiksystem.  Godstrafikens punktlighet var 2008 74,2 
procent, det förbättrades till 75,8 2009, men försämrades till 65,6 2010. Under 2011 
har det ökat till 68,7 procent.  
 
Norrtågs trafik har haft sämst punktlighet under 2009 och 2010, men förbättrades 
rejält under 2011. De låga siffrorna 2009 och 2010 beror troligen på inkörningsproblem 
med det nya signalsystemet ERTMS på Botniabanan. Det har troligen även drabbat 
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nattågen till Norrland under 2010 och 2011. Om vi bortser från detta har den långväga 
X2000-trafiken haft generellt sämst punktlighet, där sträckan Stockholm-Malmö/ 
Köpenhamn endast hade 46 % punktlighet under 2010. Det tågsystem som har haft 
bäst punklighet 2009-2011är Arlanda Express, därefter kommer pendeltågen och vissa 
regionala tågsystem, även om det försämrades under 2010 och 2011.  
 
Tabell 2.1: Punklighet i persontrafiken 2008-2011 uppdelat på trafiksystem,     
 

2008 2009 2010 2011

Stockholm-Göteborg/Uddevalla 73,2% 79,2% 59,2% 72,7%

Stockholm-Jönköping/Malmö/Köpenhamn 63,1% 72,1% 46,1% 55,9%

Stockholm-Karlstad-Oslo 78,9% 73,2% 64,1% 69,4%

Stockholm-Sundsvall/Östersund 75,3% 80,0% 71,8% 77,1%

Stockholm-Falun/Mora 79,1% 84,6% 72,7% 67,5%

Gävle-Stockholm-Linköping 89,8% 91,6% 80,5% 83,9%

Nattåg Norrland 72,4% 69,9% 54,9% 45,0%

Mälardalstrafik 91,7% 91,7% 85,8% 89,8%

Uppsala-Västerås-Linköping 86,6% 90,5% 84,7% 90,4%

Arlanda Express 97,8% 98,1% 96,3% 97,1%

Pendeltåg Stockholm 93,9% 95,6% 90,5% 93,5%

UL-tåg Uplands Väsby-Gävle 88,9% 93,7% 90,1% 91,9%

X trafik Gävle-Ljusdal/Sundsvall 91,6% 91,3% 87,0% 89,1%

Mittlinjen Sundsvall-Östersund-Storlien 87,2% 92,3% 88,0% 88,8%

Norrtåg 71,3% 33,3% 37,2% 81,8%

Östgötatrafiken 98,1% 97,8% 91,8% 93,3%

Tåg i Bergslagen 91,0% 91,4% 86,6% 89,4%

Värmlandstrafiken 92,2% 94,0% 88,0% 89,2%

Pendeltåg i Göteborg 96,5% 97,1% 93,1% 94,0%

Regionaltåg Västra Götaland 93,6% 94,3% 89,4% 92,2%

Krösatåg 94,6% 94,8% 92,5% 94,1%

Kust till Kust 88,2% 86,6% 80,8% 79,4%

Öresundståg 89,5% 87,5% 83,9% 83,2%

Pågatåg 96,3% 94,6% 91,9% 90,8%
 Källa Trafikverket Roine Andersson 

 

2.6 Generellt om utveckling de senaste 10–15 åren  
Under andra halvan av 1990-talet blev de första större järnvägsprojekten i modern tid 
färdigställda.  I samband med detta har både tågresandet och godstrafiken på järnväg 
genomgått en utveckling som få vågat tro på. Transportarbetet ökade under åren 
1997–2010 mer än dubbelt så mycket som enligt de prognoser som låg till grund för 
Framtidsplan 2004–2015. Detta skedde samtidigt som övriga trafikslag inte ens nådde 
upp till prognosen för transportarbete 2010. Det är ett av skälen till att det har blivit 
stora kapacitetsproblem på järnvägsnätet. En annan bidragande orsak är att flera 
större utbyggnader senarelagts.  
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2.7 Efterfrågan på regional persontrafik 
Efterfrågan på regional persontrafik på järnväg har ökat kraftigt under de senaste 10-
15 åren.  Idag är efterfrågan betydligt större än vad som kan erbjudas och kollektiv-
trafikbranschen har satt upp ett mål om en fördubbling av kollektivtrafiken till 2020. 
Önskemål finns också om att utöka den kommersiella trafiken mellan storstäderna och 
ut till andra befolkningstunga områden. Här är dock inte önskemålen lika tydligt 
klarlagda, dessutom handlar det inte om lika stora utökningar av trafiken. 

2.7.1 Mälardalen 
Pendeltågstrafiken i Storstockholm ökade kraftigt under 1970-talet då resandet mer än 
fördubblades. Under 1980-talet gick resandet först ner för att sedan öka igen. Under 
1990-talet utökades trafikeringen tack vare en del spårutbyggnader, räknat i 
personkilometer ökade resandet från en redan hög nivå med ytterligare 37 % och 
nådde en topp 1999. Därefter har resandet ökat med 14 % mellan 1999 och 2010. Att 
ökningstakten minskat beror bl. a på att det inte varit möjligt att utöka trafiken under 
högtrafik. För att försöka möta den ökade efterfrågan har SL utökat trafiken under 
lågtrafiktid, när det finns ledig kapacitet, detta har dock medfört lägre genomsnittlig 
beläggning på tågen, se figur 2.6 som visar sittplatskilometer och personkilometer. 

Figur 2.6: Utveckling av sittplatskilometer och personkilometer på pendeltågen i Stockholm 

 

Källa: Fakta om SL och länet, rapporter 1999-2010 

SJ:s regionala tågtrafik har utökats efter att Arlandabanan, Mälarbanan och Svealands-
banan byggts ut. Under 90-talet ökade tågresandet med ca 42 %, därefter har resandet 
ökat med ca 50 %. För att få en uppfattning om all regional tågtrafik i Mälardalen 
måste också ArlandaExpress och Upptåget Uppsala – Arlanda – Upplands Väsby läggas 
till. ArlandaExpress körs av A-train och Upptåget är ett samarbete mellan SL och UL. På 
Mälarbanan finns starka önskemål att utöka tågtrafiken Västerås – Stockholm, men 
detta är inte möjligt på grund av konkurrens om kapaciteten med pendeltåg.  Den trafik 
som körs med nyare tåg bedrivs dock med för korta tåg eftersom det råder vagnsbrist. 
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2.7.2 Göteborgsområdet 
I Göteborgsområdet startade pendeltågslinjen Göteborg-Alingsås i mitten på 1980-
talet, därefter startade Göteborg – Kungsbacka 1992 i samband med att dubbelspåret 
blev klart på sträckan. Under de senaste 10 åren har resandet ökat med ca 90 %. Det 
finns dock inte några möjligheter att utöka trafiken i högtrafik, därför pågår ett arbete 
med att förlänga plattformarna.  

Den mer storregionala trafiken längs Västra stambanan och Västkustbanan har ökat 
kraftigt under 2000-talet, det beror dels på att trafiken utökats dels på att Västtrafik 
och Hallandstrafiken tagit över stora delar av trafiken.  Det finns önskemål om att även 
utöka denna trafik, men blandningen av tåg med olika många uppehåll medför stora 
svårigheter att utöka trafiken. Det gäller framförallt på sträckan Göteborg-Alingsås där 
trafiken också tvingas gå mer oregelbundet.  

2.7.3 Skåne 
1983 startade Pågatågstrafiken inom dåvarande Malmöhus län med elva stationer som 
idag har utökats till 58 stationer. Under 1980-talet utökades trafiken med sex nya 
stationer och antalet resor fördubblades till ca 12 000/dygn. Under 1990-talet 
införlivades Ystadbanan och delar av Skånebanan och i samband med hopslagningen av 
länen utökades trafiken till Åstorp och Ängelholm i tidigare Kristianstads län. Detta 
medförde sammantaget att resandet ökade med ca 60 % under 1990-talet. Därefter 
har Öresundstågen och nya Västkustbanan via Landskrona tillkommit. Det har medfört 
att tågresandet i Skåne under de senaste 20 åren har ökat 13 gånger och uppgick år 
2009 till 175 000 resor/dygn.  

I december 2010 färdigställdes Citytunneln och den regionala trafiken utökades 
kraftigt. Enligt Skånetrafiken har tågresandet under 2011 ökat med ca 10 %.  

 

2.8 Efterfrågan på långväga persontrafik 
Den långväga persontrafiken har inte haft samma resandeutveckling, och trafikeringen 
har inte ökat nämnvärt under de senaste 20 åren. Turutbudet har på många relationer 
samma omfattning som för 20 år sedan. Tidigare gick fler nattåg och InterCitytågen 
användes även för pendling och regionala resor i större omfattning. Totala antalet 
förbindelser mellan Stockholm och Malmö är idag fortfarande 15-16/dygn men 
uppehållsmönster och restid har förändrats. Det finns viss konkurrens mellan SJ och 
Veolia, men Veolia kör färre tåg än SJ och affärsmodellen innebär att resan Malmö - 
Stockholm har ca 40 min längre restid och har en annan prissättning. Det finns även 
viss konkurrens på sträckan Stockholm-Gävle samt på delar av nattågstrafiken. 

Längs Västkustbanan har trafiken utökats genom att Öresundstågen nu går varje timme 
mellan Göteborg och Malmö och SJ kör varannan timme. Här är kundsegmenten delvis 
olika eftersom SJ erbjuder kortare restid, färre stopp och tillgång till bistro och första 
klass. Det finns även viss konkurrens på sträckan Stockholm-Gävle samt för delar av 
nattågstrafiken. Resandet med SJ:s tåg exklusive entreprenadtrafik ökade med drygt 10 
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% mellan 1997 och 2005, men har under de senaste fem åren ökat med ca 25 %, 
samtidigt som antalet tågkilometer är på samma nivå, se figur 2.7.   

Figur 2.7: Utveckling av personkilometer och tågkilometer för SJ:s trafik 
 

 

 

 

 

 

 

Källa: SJ årsredovisningar 

 

2.9 Efterfrågan på godstrafik 
Under 2000-talet har godstrafik på järnväg haft en stark utveckling. En förklaring är en 
allt större andel containertrafik och nya operatörer med andra tåggodsupplägg samt 
ökade dieselpriser. De så kallade hamnpendlarna från och till Göteborgs hamn har haft 
en stor ökning. Godstrafikens utveckling på järnväg har samtidigt hämmats av 
bristande spårkapacitet. Främst gäller det enkelspåriga banor i Bergslagen och norra 
Sverige och på banorna in mot storstäderna. Godstrafiken har en stor del av trafiken 
nattetid, men de så kallade kombitågen som kör kortare sträckor måste gå dagtid i 
många fall. Det finns exempelvis önskemål att köra fler godståg på Västra stambanan 
ut från Stockholm under dagtid. 

Trots kapacitetsbristerna har godstrafik på järnväg ökat betydligt mer än i den officiella 
prognosen för 20102

Det kan finnas vissa möjligheter att effektivisera kapacitetsutnyttjandet på de 
enkelspåriga banorna där det finns alternativa körvägar, det gäller framförallt i 
Bergslagen. För att åstadkomma detta krävs andra ekonomiska styrmedel än vad som 
finns idag, exempelvis differentierade banavgifter som medför att en längre mindre 
belastad sträcka kan trafikeras med lägre totalkostnad.    

.  Prognosen som hade 1997 som basår underskattade 
järnvägstrafikens utveckling.  I prognosen förutsattes ca 40 % ökning av lastbilstrafiken, 
men endast ca 10 ökning för godståg. Om detta blivit verklighet hade marknadsandelen 
för lastbil ökat från 41 till 46 %, samtidigt som tågets marknadsandel skulle sjunkit till 
20 %.  Enligt den officiella statistiken från Trafikanalys har istället gods på järnväg haft 
störst ökningstakt, vilket medfört att marknadsandel en ökat till ca 24 %, samtidigt som 
den sjunkit för lastbil, se figur 2.8.   

 

                                                           
2 Samplan Strategisk analys Rapport 1999:2 SIKA och trafikeverkenn199 
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Figur 2.8: Marknadsandelar godstrafik, 1997 samt prognos och utfall 2010 
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2.10 Åtgärder för att effektivisera kapacitetsutnyttjandet   
I underlagsrapporten från 2011 gicks det igenom olika åtgärder för att effektivisera 
kapacitetsutnyttjandet med steg2-åtgärder. Det mest intressanta som kom fram var att 
det inte alltid är skillnader i maxhastighet som avgör om det medför kapacitetsproblem 
på dubbelspår. På Västra och Södra stambanan förekommer konflikter mellan snabbtåg 
och godståg, men dessa bedöms på kort vara svåra att åtgärda utan alltför stora 
inskränkningar.  På de mest belastade sträckorna är det istället problem med att tät 
pendeltågstrafik samsas med en allt större mängd regionala snabbtåg med få uppehåll. 
Denna typ av kapacitetsproblem finns i alla de tre storstadsområden.  

Eftersom det på kort sikt är svårt att öka hastigheten för godstågen är det enklare att 
minska hastighetsskillnaderna mellan olika regionala tåg. En åtgärd kan vara att 
pendeltågen stannar på färre stationer genom att olika tåg turas om att stanna vid de 
mindre stationerna. Om dessutom de regionala tågen gör ytterligare uppehåll, kan det 
till stor del gå att jämna ut skillnaderna i medelhastighet. I kapitel 3 visas exempel från 
dagens trafik.   
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3 Trafikering som medför högt kapacitetsutnyttjande 
I detta kapitel visas exempel på trafikering idag som medför högt kapacitets-
utnyttjande. 

 

3.1  Skåne  
Som visades i kapitel 2 har tågresandet i Skåne ökat kraftigt under de senaste 20 åren.   
När Citytunneln blev klar i december 2010 utökades trafiken kraftigt, samtidigt som 
delar av Öresundstågstrafiken fick färre uppehåll och delar av Pågatågstrafiken nu kör 
längre sträckor. Detta kan vara positivt för vissa resenärer, men medför också 
försämringar för andra resenärer. Denna större differentiering av olika trafik medför 
också att betydligt mer kapacitet måste tas i anspråk. På sträckor med ett högt 
kapacitetsutnyttjande innebär det att antalet möjliga tågavgångar begränsas, samtidigt 
som tidtabellen blir mer styrd, dessutom uppstår lättare förseningar.  

En differentiering av olika slags trafik är bra för resenärer med olika resebehov, men 
det är viktigt att viktigt det inte samtidigt uppstår försämringar för andra resenärer. För 
att kunna göra en bedömning av de viktigaste önskemålen har utgångspunkten varit 
Skånetrafikens tågstrategi3

3.1.1 Lund – Malmö 

, där det bland annat redovisas önskvärd trafikering för 
2020, 2030 och 2037.  

Sträckan mellan Lund och Malmö har fyra spår på delen Arlöv-Malmö och dubbelspår 
på delen Lund-Arlöv (ca 1 km söder om Burlöv) som är ca 11 km. Detta dubbelspår har 
länge varit det näst mest belastade dubbelspåret i Sverige och har idag 465 tåg/dygn.  
Getingmidjans dubbelspår är ca 2 km och utgörs av den korta sträckan mellan 
Stockholm C och Stockholm södra, som idag har 542 tåg/dygn. Under högtrafik-
perioden kör Skånetrafiken 11 tåg/h, varav två tåg/h stannar i Hjärup, Åkarp och 
Burlöv, se figur 3.1. Tågantalet överensstämmer med tågstrategin för 2020, men i 
tågstrategin är önskemålet att tre tåg/h stannar på mellanstationerna, vilket inte är 
möjligt med dagens trafikupplägg. 

Figur 3.1: Öresundståg och Pågatåg våren 2012, antal dubbelturer/h 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Skånetrafiken (2007), Tågstrategi 2037 
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Övrig tågtrafik består av långväga persontrafik och godståg. Under den mest belastade 
timmen körs då 13 tåg/h. Trafiken över Getingmidjan har en tydligare högtrafiktopp 
med som mest 21 tåg/h. Den stora skillnaden mellan dessa sträckor är dock att 
Getingmidjan endast är ca 2 km och dessutom kör alla tåg med samma hastighet. 
Mellan Lund och Arlöv kör direkttågen på ca 6 minuter, medan Pågatåg som gör 
uppehåll har en körtid på ca 10 minuter. Godstågens körtider är ca 8 min, vilket innebär 
att de hamnar mittemellan snabbaste och långsammaste tåg. Detta innebär att det 
hade varit möjligt att köra betydligt fler tåg med mer utjämnade körtider. Eftersom 
både långväga tåg relativt få och godstågen redan har en optimal körtid, är det viktigast 
att utjämna körtiderna mellan Öresundståg och Pågatåg.  

3.1.2 Hässleholm – Lund  
Södra stambanan söder om Hässleholm har idag en hög trafikomfattning med blandad 
trafik, som medför ett mycket högt kapacitetsutnyttjande.  Under högtrafiktimmarna 
går 7 tåg/h på delen Höör – Lund, varav 5 tåg/h utgörs av Öresundståg och Pågatåg.  På 
delen Hässleholm – Höör minskar trafiken med 1 tåg/h, se figur 3.2.  Pågatåg som har 
slutstation Höör kör bara söder om Lund på helgerna. Kapacitetsproblemen beror till 
stora delar på kombinationen mycket trafik och stor skillnad i körtider. Snabbtåg och 
Öresundståg som kör utan stopp mellan Hässleholm och Lund har en körtid på 27-28 
min, medan Pågatågen har en körtid på 39 min.  Den stora skillnaden i körtid beror på 
att Pågatågen gör uppehåll vid sex platser och medför att banans kapacitet utnyttjas 
ineffektivt. Det medför också ett sårbart system där det vid en mindre försening snabbt 
kan skapas följdförseningar. Öresundståg med stopp i Höör och Eslöv tar 33 min. 

 Figur 3.2: Tågtrafik Hässleholm - Lund under högtrafik våren 2012, antal dubbelturer/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikeringsönskemålen från Skånetrafiken hänger samman med att man dels vill ha så 
kort restid som möjligt mellan Malmö/Lund och Hässleholm/Kristianstad, dels att de 
sex mellanstationerna skall ha bra förbindelser till de stora målpunkterna. Genom att 
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köra förbi Höör och Eslöv har restiden för det snabbaste tåget mellan Kristianstad och 
Malmö minskat med fem minuter.  För de två största mellanstationerna Höör och Eslöv 
är önskemålet 4 tåg/h i högtrafik. Nuvarande trafikupplägg uppfyller dessa önskemål, 
men förutom att trafikupplägget är störningskänsligt och förbrukar mycket kapacitet 
medför det sämre spridning av avgångarna under framförallt lågtrafik. Den stora 
skillnaden i antal uppehåll medför även försämringar för långväga resenärer.  

I december 2014 planeras Pågatågen göra uppehåll i Tjörnarp, förutom två nya 
plattformar kommer det även att byggas ett nytt förbigångsspår strax norr om i 
Tjörnarp. Förbigångsspåret är i första hand tänkt att användas av godstågen, 
Pågatågens plattform hamnar således inte vid det nya förbigångsspåret. Det nya 
uppehållet i Tjörnarp är bra för resande till/från Tjörnarp men kommer att ytterligare 
öka konflikten mellan Pågatåg och övrig persontrafik, eftersom skillnaden i körtid 
mellan Hässleholm och Lund ytterligare ökar och bedöms nu bli ca 15 min. Det innebär 
att banans kapacitet utnyttjas än mer ineffektivt än idag och att förseningsrisken 
därmed ökar ytterligare. Om spårbytet mellan Teckomatorp och Eslöv görs, kommer 
dessutom en av pågatågslinjerna från Helsingborg att dras via Eslöv, se figur 3.3. 

Figur 3.3: Trolig tågtrafik Hässleholm - Lund under högtrafik från december 2014, antal dubbelturer/h 

 

Trafikuppläggets påverkan på resenärerna 
Den stora skillnaden i antal uppehåll medför att Pågatåget som startar i Kristianstad på 
minuttal 06, kommer fram till Lund endast tre minuter före Öresundståget från 
Kristianstad (som startar på minuttal 24). På motsvarande sätt går Öresundståget mot 
Kristianstad endast fyra minuter före Pågatåget.  De stora skillnaderna i körtid medför 
således att turtätheten mellan Kristianstad och Malmö/Lund i praktiken bara blir ett 
tåg/h, trots att det körs två tåg/h. Pendlare från Kristianstad som är i behov av olika 
ankomsttider i Lund och Malmö drabbas då negativt.  
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Även resenärer till/från Höör och Eslöv drabbas negativt av den stora skillnaden i antal 
uppehåll, framförallt på helger när det inte går insatståg till/från Höör. De båda 
avgångarna från Höör går då på minuttal 39 och 46, åt andra hållet är avgångstiderna 
på minuttal 11 och 20. Problemet är dock ännu större för resor norr om Höör, eftersom 
insatstågen insatståg på vardagar bara går till/från Höör. De två möjliga avgångarna 
från Hässleholm och söderut avgår nästan samtidigt (minuttal 26 och 30) och kommer 
fram nästan samtidigt (minuttal 27 och 33), vilket innebär att det i praktiken bara blir 
timmestrafik, förutom under högtrafik. Resande som exempelvis kommer med ett 
något försenat X2000 från Stockholm och som precis missar avgång 30 måste då vänta 
nästan en timme till nästa avgång.   

Den dåliga spridningen mellan tågavgångarna har väckt många negativa reaktioner från 
framförallt resenärer i Höör och Eslöv. Om de båda avgångarna hade haft mindre 
skillnader i antal uppehåll, hade det varit betydligt lättare att sprida ut avgångarna. 
Problemet kommer att öka ytterligare när Pågatågen börjar stanna i Tjörnarp      

3.1.3 Helsingborg – Lund  
Västkustbanan söder om Helsingborg trafikeras också av Pågatåg och Öresundståg med 
stor skillnad i körtid, till följd av stor skillnad i antal uppehåll.  Under högtrafiktimmarna 
går 5 tåg/timme på delen Helsingborg – Kävlinge och 6 tåg/timme på delen Kävlinge– 
Lund, se figur 3.4. Fram till mitten av april 2012 gick även IC-tåg varannan timme som 
körde utan uppehåll mellan Helsingborg och Lund, då var kapacitetsproblemen större, 
kapacitetsproblemen är inte lika akuta som mellan Hässleholm och Lund, men trafik-
upplägget tar ändå onödigt mycket kapacitet och skapar stora låsningar i tidtabellen.  

Figur 3.4: Tågtrafik Helsingborg - Lund under högtrafik våren 2012, antal dubbelturer/timme 
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Öresundståg som endast stannar i Landskrona har en körtid på 27 min, medan 
Pågatågen har en körtid på 41 min.  Den stora skillnaden i körtid beror på att 
Pågatågen gör uppehåll vid åtta platser och medför att banans kapacitet utnyttjas 
ineffektivt. 

Trafikuppläggets påverkan på resenärerna 
Den stora skillnaden i restid medför att Pågatågen som startar i Helsingborg på 
minuttal 21 och 51 låser upp tidtabellen så att Öresundståget måste avgå ca 20 
minuter senare för att inte riskera att köra ikapp Pågatåget. Det medför också att det 
tredje Öresundståget måste avgå snabbt efter ett annat. Avgångstiderna från 
Helsingborg blir då på minuttal 12, 15, 21, 40 och 51, vilket blir en relativt dålig 
spridning.  

Under lågtrafik går endast tågen på minuttal 12 och 21, vilket också är en dålig 
spridning.  På minuttal 33 finns dock möjlighet att åka med den långsammare linjen via 
Teckomatorp, men den har 21 minuters längre restid till Malmö. Även för Landskrona 
blir spridningen dålig med avgångar på minuttal 24 och 39.  

 

3.2 Göteborgsområdet 
I Göteborgsområdet på sträckorna Alingsås-Göteborg och Kungsbacka-Göteborg finns 
också kapacitetsproblem som förvärras av en trafikering som medför ineffektivt 
kapacitetsutnyttjande. När dubbelspåret Trollhättan - Göteborg är klart 2012/2013 
kommer det att bli liknande problem på den sträckan.  

3.2.1 Alingsås – Göteborg 
Sträckan Alingsås-Göteborg (45 km) är längre än Lund – Malmö (17 km), vilket innebär 
att skillnaden i tidsåtgång blir större. Pendeltågen som har 10 uppehåll har 13 min 
längre körtid än X2000 (som inte stannar i Alingsås) och 10 min längre körtid än 
Regiontåget som kör direkt mellan Alingsås och Göteborg, se figur 3.5.  

 Figur 3.5: Persontrafik Alingsås Göteborg vår 2012, antal dubbelturer/timme i högtrafik 
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Godstågen har ca 5 min kortare körtid än pendeltågen på den gemensamma sträckan 
mellan Sävenäs godsbangård och Alingsås. Godstågen ligger närmast dagens 
medelkörtid på sträckan, vilket innebär att en kapacitetsökning kan ske om andra tåg 
ges samma medelhastighet som godstågen. Sträckan trafikeras idag som mest av 6-7 
persontåg/timme i respektive riktning, se figur 3.4. Utöver detta går en omfattande 
godstrafik, men denna kör i regel inte när pendeltågen kör som tätast. Det är angeläget 
att få till ett effektivare kapacitetsutnyttjande som inte minskar efterfrågan.  

Trafikuppläggets påverkan på resenärerna 
Den regionala tågtrafiken mellan Alingsås och Göteborg har inte samma tydliga 
struktur som i Skåne. Pendeltågen går varje halvtimme på samma minuttal, men 
insatstågen går mer som enstaka turer, på morgonen går två extra turer från Alingsås 
och två från Floda. Regiontågen går under lågtrafik varje timme på samma minuttal, 
men under högtrafik är det svårt att klara detta, då vissa regiontåg har påstignings-
förbud i Alingsås eller inte ens stannar. Den totala resmöjligheten mellan Alingsås och 
Göteborg blir då tre tåg/h i lågtrafik och 4-5 tåg/h i högtrafik. De öviga större 
hållplatserna, Floda, Lerum och Partille har 3-4 tåg i högtrafik. För att klara tidtabellen 
under den mest belastade timmen går dock Regiontågen fyra minuter före pendel-
tågen (7:29 och 7:59, respektive 7:33 och 8:03). Det innebär en dålig spridning av 
avgångarna. Om Regiontåget blir försenat och pendeltåget går iväg i rätt tid, inträder 
dessutom problemet med ikappkörning.  

Problemet för resenärerna är att önskemål om fler turer/h vid de större stationerna, 
inte kan tillgodoses, samt att restiden för pendeltåg blir i längsta laget, framförallt 
Alingsås-Göteborg. Bortom Alingsås finns resmöjlighet som mest två gånger/h, men 
inte med styv tidtabell. Här hade antalet avgångar behövt öka till åtminstone 3 tåg/h, 
jämför exempelvis Hässleholm/Höör/Eslöv-Malmö som har fyra tåg/h. 

3.2.2 Kungsbacka– Göteborg 
Sträckan Kungsbacka-Göteborg (28 km) är kortare än Alingsås– Göteborg, vilket 
innebär att skillnaden i tidsåtgång blir mindre. Pendeltågen som har 6 uppehåll har 6 
min längre körtid än Öresundstågen (som endast stannar i Mölndal) och 7 min längre 
körtid än SJ-tåget som kör direkt mellan Kungsbacka och Göteborg, se figur 3.6. 
Godstågen har lite kortare körtid än pendeltågen, vilket innebär att en kapacitets-
ökning kan ske om andra tåg ges samma medelhastighet som godstågen. 

 Figur 3.6: Persontrafik Kungsbacka– Göteborg vår 2012, antal dubbelturer/h i högtrafik 
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Trafikuppläggets påverkan på resenärerna 
Pendeltågen mellan Kungsbacka och Göteborg går i högtrafik varje kvart, Öresundståg 
och Regiontåg går varje halvtimme tio minuter efter en pendeltågsavgång. Det innebär 
en relativt bra spridning av tiderna och dessutom mindre risk för ikappkörning jämfört 
med Alingsås– Göteborg.  Eftersom övrig trafik är av väsentlig mindre omfattning har 
den till stora delar fått anpassa sig till den regionala tågtrafiken.  

Jämfört med Alingsås– Göteborg är tidtabellen bättre anpassad till resenärsbehoven. 
Det är dock problem med störningskänsligheten, om Öresundståget är mer än fem 
minuter sent blir det problem med ikappkörning. Bortom Kungsbacka behöver antalet 
avgångar öka till åtminstone 3 tåg/h, jämför exempelvis Ängelholm-Helsingborg som 
har tre tåg/h. 

3.2.3 Trollhättan– Göteborg 
I trafikeringsplanerna för 2013 är det planerat för en ny pendeltågslinje mellan 
Älvängen och Göteborg som skall gå varje kvart i högtrafik, se figur 3.7 som visar 
pendeltåg den planerade trafiken från dec 2012. Mellan Älvängen och Göteborg 
kommer också linjen från Vänersborg till Göteborg via Trollhättan att utökas till 
halvtimmestrafik. Trafiken mellan Karlstad/Oslo och Göteborg bedöms kvar i ungefär 
samma omfattning som idag. Det innebär att det under högtrafik kommer att gå sju 
persontåg/h på sträckan söder om Älvängen, även godstrafiken förväntas öka.  

Eftersom det nya dubbelspåret byggs med hög hastighetsstandard kommer de snabba 
persontågen att ha 12 minuter kortare körtid än pendeltågen. För att undvika 
ikappkörning måste då tidtabellen läggas så att de snabba tågen från Älvängen och 
söderut går i väg precis före pendeltågen. Då gäller det att dessa tåg är i exakt rätt tid. 
Med detta trafikupplägg är det således risk för stora kapacitetsproblem som kommer 
att påverka robustheten negativt. Det kommer framförallt att drabba resenärer och 
annan tågtrafik.     

Figur 3.7: Pendeltåg i Göteborgsområden fr. o m dec 2012, antal dubbelturer/h i högtrafik 

 



22 
 

3.3 Mälardalen och Östergötland 

3.3.1 Västerås – Stockholm 
På Mälarbanan söder om Bålsta kör pendeltåg med 8 uppehåll på samma dubbelspår 
som Regiontåg i Mälardalen (Mälab) som endast stannar i Sundbyberg. Norr om 
Kungsängen är problemet mindre, eftersom det endast går 2 pendeltåg/h, mot 4 söder 
om Kungsängen (under en morgontimme går 5 tåg/h i ena riktningen).  Söder om 
Jakobsberg går ytterligare insatståg i ena riktningen, så att det blir totalt 8 pendeltåg/h 
under en morgontimme i ena riktningen (och 5 i andra riktningen).  Vissa insatståg gör 
inte uppehåll i Barkarby. Totala trafiken blir då som mest 9 tåg/h, se figur 3.8. Det går 
endast 5 godståg/dygn.  

Figur 3.8: Total persontrafik Bålsta-Stockholm vår 2012, dubbelturer/ timme i högtrafik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trafikuppläggets påverkan på resenärerna 
Trafikupplägget medför bra turtäthet för resenärer i pendeltågssystemet, restiderna 
blir dock lite för långa för resenärer bortom Jakobsberg/Kallhäll. Bålsta har i högtrafik 
totalt 4 tåg/h till Stockholm, men restiden är 7-9 minuter längre med pendeltågen, det 
största problemet för Bålstaresenärerna är dock att det inte är samma biljettsystem. 
Resenärer bortom Bålsta har kort restid till centrala Stockholm, men trafikutbudet med 
som mest två tåg/h är dock i minsta laget. Eftersom tågen dessutom är relativt korta är 
det inte helt ovanligt med ståplats mellan Enköping och Stockholm.  

Ett annat problem är att Mälabs tåg endast stannar i Bålsta och Sundbyberg, det 
medför långa restider till målpunkter i norra Storstockholm, exempelvis tar en resa 
mellan Enköping och Barkarby normalt 52 minuter.  Under lågtrafik är risken för 
ikappkörning inte så stor, men i högtrafik när det går insatståg från Jakobsberg är det 
stor risk att ett lite försenat tåg från Västerås kör ikapp pendeltåget och blir då 
ytterligare försenat.  Det drabbar resenärerna negativt.    
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3.3.2 Uppsala – Stockholm 
De flesta tåg mellan Uppsala och Stockholm går idag via Arlanda, den så kallade 
Uppsalapendeln går dock via Märsta, dessutom kör nattågen via Märsta. 
Uppsalapendeln går normalt två gånger/h, men i högtrafik går enstaka insatståg utan 
uppehåll. För pendlare finns även det så kallade Upptåget som kör 
Gävle/Tierp/Uppsala-Arlanda-Upplands Väsby. Utöver detta går andra långväga tåg 
till/från Norrland via Uppsala till Stockholm. Dessutom går pendeltåg och Arlanda 
Express på del av sträckan, se figur 3.9. 

Figur 3.9: Total persontrafik Uppsala-Stockholm vår 2012, dubbelturer/timme i högtrafik 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De olika trafikuppläggen med olika uppehållsbild ger en komplicerad struktur. Från 
Stockholm och förbi Upplands Väsby fram till Skvastaby (delningspunkten mot Märsta 
och Arlanda) är det fyra spår. Pendeltågen och Upptågen använder de två mittersta 
spåren så kallade innerspåren, medan övriga tåg använder de två yttersta spåren. 
Eftersom både tåg mot Märsta och Arlanda använder både de inre och yttre spåren blir 
det många korsande tågrörelser vid Skavstaby. Pendeltågsspåren har planskild 
anslutning mot Märsta medan ytterspåren som går utanför plattformarna har planskild 
anslutning mot Arlanda. Tåg som går i andra riktningar, till exempel från 
pendeltågsspåren mot Arlanda, måste korsa spåren i plan, vilket medför konflikt med 
södergående trafik. Trafikverket har bedömt att fler än två pendeltåg/h via Arlanda 
skulle medföra alltför stora störningar för annan trafik.  
 
Med färre antal kryssningsrörelser vid Skavstaby, skulle trafiken på Ostkustbanan 
fungera effektivare och punktligare. Det skulle även medföra väsentligt färre korsande 
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tågrörelser vid Märsta om Uppsalapendeln flyttade till Arlandabanan, Märsta station 
skulle i annat fall behöver byggas om med fler vändande pendeltåg mellan upp och 
nedspår på sikt. Under 2013 kommer Upptåget att ändras så att det i första skedet går 
Uppsala- Stockholm-Älvsjö, därefter är det tänkt att det skall köra vidare till Södertälje.  

I maxtimmen (kl. 16-17) på Ostkustbanan norr om Stockholm går 5-6 SJ 
Regional/Intercity tåg/Snabbtåg per timme, 5-6 Arlanda Express och 6-7pendeltåg 
söder om Upplands Väsby. 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. 
Längden på tågen begränsas av vändspåren (spår 3-4) på Uppsala C som är ca 250 
meter långa. 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.  

Arlanda Express trafikeras med tågsätt som endast är 93 meter långa och går med fyra 
dubbelturer/h utanför högtrafikperioden då det som tätast går sex dubbelturer/ 
timma. Arlanda Express trafikerar två egna stationer på Arlanda, Arlanda S och Arlanda 
N. 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. 

I december 2012 planeras Upptåget fortsätta från Upplands Väsby till Stockholm.  Det 
medför inte fler tåg, bara genomgående trafik till gagn för resenärerna, se figur 3.10. 

Figur 3.10: Total persontrafik Uppsala-Stockholm vår 2012, dubbelturer/ timme i högtrafik 

Figur 3.3: Trolig tåg 
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Trafikuppläggets påverkan på resenärerna 
Trafikupplägget är komplicerat och medför svårigheter att överblicka hela trafik-
utbudet. De olika biljettsystemen medför dessutom svårigheter att använda alla 
tågavgångar.  Det nya trafikupplägget medför att det blir möjligt att nå Arlanda och 
Uppsala utan byte längs pendeltågslinjen, restiderna blir dock väsentligt längre än för 
tågtrafiken med Uppsalapendeln och ArlandaExpress. Framförallt för resenärer i den 
södra delen av länet. ArlandaExpress som är betydligt snabbare har högre pris och 
högre turtäthet. Även förbindelserna Stockholm-Uppsala och Stockholm-Märsta är 
splittrat med biljettsystem utan samordning. Efterfrågan på fler tåg till Arlanda kan 
klaras med en bättre samordning och där längre tåg i högre grad premieras.  

3.3.3 Norrköping – Mjölby  
Mellan Norrköping och Mjölby går sedan mitten på 1990-talet pendeltåg var 20:e 
minut med en restid på 50 minuter. Från december 2010 går ett tåg per timme vidare 
till Jönköping via Nässjö. Fram till 2010 gick tågen med jämna 20 minuters intervall, 
men nu är det vissa avgångar som avviker från detta mönster, vilket medfört stor 
irritation inom Östergötland. Östgötatrafiken har även önskemål om utökning till fyra 
tåg per timme på sträckan Norrköping–Mjölby, men det är idag svårt att åstadkomma 
med den trafikstruktur som finns i dag, se figur 3.11. 

Figur 3.11: Total persontrafik Norrköping-Mjölby vår 2012, dubbelturer/timme i högtrafik 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snabbtågen från Malmö passerar i stort sett varje timme och har en restid på 38-40 
min beroende på om de stannar i Mjölby. För hela sträckan Norrköping-Nässjö är 
skillnaden i restid 21 minuter. Det medför stora begränsningar i tidtabellsläggningen. 
Övrig persontrafik består av SJ regional mellan Linköping och Stockholm/Gävle samt 
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enstaka IC-tåg. Mellan Norrköping och Mjölby går drygt 30 godståg/dygn, söder om 
Mjölby tillkommer det stora godsflödet från Hallsberg, som medför att antalet godståg 
ökar till mer än 70 godståg/dygn. En stor del av dessa går dock nattetid. 

Den stora skillnaden i restid medför att pendeltågen måste placeras så att de går några 
minuter efter snabbtågen. För att minska risken för ikappkörning har snabbtågen lite 
extra slack i tidtabellen, det räcker dock med en mindre försening för att det skall 
uppstå problem med ikappkörning. Pendeltåget som fortsätter söder om Mjölby går 20 
minuter senare och skulle vara väldigt svåra att passa in i tidtabellen om de gick oftare.  
 
Trafikuppläggets påverkan på resenärerna 
Trafikupplägget med den täta pendeltågstrafiken är bra för resenärer med kort 
pendlingstid, men den stora skillnaden i körtid gentemot snabbtågen medför 
förseningsrisker. De många uppehållen medför att restiden blir i längsta laget för 
pendlare på längre sträckor. De olika biljettsystemen medför dessutom svårigheter att 
använda alla tågavgångar.  För pendlare mellan de större stationerna är det en brist att 
det inte går fyra tåg/h. För de mer långväga pendlarna från exempelvis norra Småland 
till Linköping är en utökning från ett till två tåg/h ett starkt önskemål, som inte kan 
tillgodoses med dagens trafikupplägg.  
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4 Exempel på effektivare kapacitetsutnyttjande 
I detta kapitel visas exempel på trafikering som skulle medföra effektivare kapacitets-
utnyttjande som kan komma resenärerna tillgodo genom antingen minskad försenings 
risk tätare trafik eller kortare restid. 

4.1  Skåne  

4.1.1 Lund – Malmö 
Framåt 2020 kommer det att finnas fyra spår Arlöv – Flackarp mellan Malmö och Lund, 
som innebär en stor förbättring på av Sveriges mest belastade dubbelspår. Om den 
efterfrågade och önskvärda trafikomfattningen skall klaras fram till 2018, är det viktigt 
att trafikeringen styrs mot ett utnyttjande som klarar önskemålen med godtagbar 
kvalitet. Figur 4.1 visar två möjliga sätt att minska kapacitetsutnyttjandet under 
högtrafik. Den vänstra figuren innebär att tre Öresundståg/h plockas bort. Den högra 
figuren visar ett exempel där antalet tåg är samma som idag, men att medelhastig-
heten jämnas ut mellan Öresundståg och Pågatåg, så att de olika tågen delar på 
uppehållen. Båda fallen kan liknas vid en trafikomläggning som gäller fram till det att 
Arlöv – Flackarp är klart. När sträckan är utbyggd till fyra spår blir det möjligt att gå 
tillbaka till större skillnader i medelhastighet och bättre möta trafikeringsönskemålen, 
åtminstone mellan Malmö och Lund.  

Figur 4.1: Öresundståg och Pågatåg med minskad trafik och samma antal uppehåll 

 

 

 

 

 

Enligt kapacitetsberäkningsmodellen sjunker utnyttjandet från 98 % till 87 % när tre 
Öresundståg/h plockas bort. Iden högra figuren när tågen turas om att stanna vid 
mellanstationerna, blir restiden lika lång för alla regionaltåg. Då sjunker utnyttjandet 
med så mycket som 15 % -enheter (från 98 % till 83 %), dvs. utnyttjandet sjunker mer 
än om trafiken dras ner med 3 tåg/h.  

Trafikuppläggets påverkan på resenärerna 
För Öresundstågen ligger det högra förslaget mer i linje med Skånetrafikens långsiktiga 
önskemål om att ha uppehåll med Öresundståg i Burlöv. En nackdel med det högra 
förslaget är att det blir svårare att resa mellan de tre orterna. Tågresandet mellan de 
tre orterna uppges dock vara relativt lågt, även om det finns en del resande mellan 
Åkarp och Burlöv (2,5 km) som ligger i samma kommun. Här går dock busstrafik varje 
kvart hela dagen och stannar i den östra delen av Hjärup och Åkarp.  Hjärup, Åkarp och 
Burlöv får dock ökad turtäthet och kortare restid till Malmö och/eller Lund. Förslaget 
kan uppfattas som otydligt, men är egentligen tydligare än idag, eftersom Pågatågen 
(och även Öresundstågen) alltid får samma restid mellan Lund och Malmö.  
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Sammantaget torde den högra lösningen vara överlägsen från resenärssynpunkt. Den 
innebär självklart både vinnare och förlorare, men att mellanstationerna får fler 
uppehåll borde vara en betydligt större fördel än svårigheter att åka mellan stationerna 
där det ändå finns buss varje kvart.  Den stora mängden resenärer från mellan-
stationerna har Lund eller Malmö som målpunkt. För dessa blir det förutom fler turer 
även kortare restid. För resenärer mellan Lund och Burlöv respektive Hjärup – Malmö 
innebär det en tidsvinst på 2-3 minuter.  

För alla resenärer som inte skall till någon av mellanstationerna innebär det att 
sträckan Lund – Malmö alltid tar ca 11 min, mot idag 10 eller 14 min. Det innebär en 
förenkling och mindre planerande för resenärer mellan Lund och Malmö. Idag försöker 
resenärerna till stor del undvika Pågatågen som stannar i Hjärup, Åkarp och Burlöv, 
vilket får till följd att beläggningen blir lägre på dessa Pågatåg. Eftersom Öresundstågen 
oftare är försenade än Pågatågen blir det ofta ett svårt val för trafikledningen att välja 
om ett långsamt Pågatåg som är i tid skall skickas före ett försenat Öresundståg, som 
då blir än mer försenat. Detta problem kommer också att försvinna. En minskning av 
kapacitetsutnyttjandet från 98 % till 83 % antas dessutom öka robustheten påtagligt 
och minska förseningsrisken till gagn för resenärerna. 

4.1.2 Hässleholm – Lund  
Som beskrevs i 3.1.2 förväntas det bli större skillnader i körtid när Pågatågen börjar 
stanna i Tjörnarp. Det gör att det är angeläget att se om det finns andra trafikupplägg 
som kan minska kapacitetskonflikterna. Det mest uppenbara sättet att minska 
konflikterna torde vara att utjämna antalet uppehåll mellan Hässleholm och Lund. I 
figur 4.2 visas ett exempel där Öresundståg och Pågatåg turas om att stanna på vissa 
platser norr om Lund.  

Figur 4.2: Möjlig tågtrafik Hässleholm-Lund med utjämnad uppehållsbild för Öresundståg och Pågatåg  
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Förslaget innebär att alla Öresundståg får två uppehåll mellan Hässleholm och Lund, 
samtidigt som Pågatågen får tre istället för sju uppehåll.  Pågatågen antas då köra utan 
stopp mellan Höör till Lund och Det medför att Pågatågens restid blir nästan lika kort 
som för Öresundstågen.  En mindre förändring är sedan att tågen från 
Marieholmsbanan antas stanna i Örtofta och Stångby.   

Trafikuppläggets påverkan på resenärerna 
Förslaget innebär att Öresundståg mellan Blekinge/Kristianstad och Lund/Malmö får ca 
fem minuter längre restid, samtidigt minskar Pågatågens restid med ca åtta minuter. 
För resenärer som inte har behov av tätare trafik mellan Kristianstad och Lund/Malmö 
skulle det innebära en försämring. Det innebär dock att den genomsnittliga restiden 
faktiskt blir något kortare, men den största fördelen för resenärer mellan Kristianstad 
och Lund/Malmö är att de två avgångarna/h blir nästan lika snabba så att de lättare 
kan spridas ut,  

För resenärer till/från Eslöv innebär det en stor fördel att få tillbaka två Öresundståg/h 
i lågtrafik som gällde före Citytunnelns färdigställande. Det innebär också att det 
återigen blir möjligt att åka mellan Eslöv och Blekinge utan tågbyte.  

4.1.3 Helsingborg – Lund  
Som beskrevs i 3.1.3 innebär den stora skillnaden i antal uppehåll att det är vanligt med 
kapacitetskonflikter som medför svårigheter att utöka trafiken, samt att olika 
tågavgångar i högtrafik måste avgå eller komma fram nästan samtidigt. Det mest 
uppenbara sättet att minska konflikterna torde vara att utjämna antalet uppehåll 
mellan Helsingborg och Lund. Eftersom Pågatågen från Rååbanan antas gå via Eslöv 
måste trafiken utökas så att Kävlinge och Gunnesbo inte får färre avgångar.  I figur 4.3 
visas ett exempel där fler Öresundståg stannar i Kävlinge och Pågatågen utökas med ett 
tåg/h och kan då turas om att stanna på vissa platser norr om Lund.  

Figur 4.3: Möjlig tågtrafik Helsingborg-Lund med utjämnad uppehållsbild för Öresundståg och Pågatåg  
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Trafikuppläggets påverkan på resenärerna 
Förslaget innebär att ett Öresundståg/h mellan Helsingborg och Lund/Malmö får ca 2-3 
minuter längre restid, samtidigt utökas antalet Pågatåg med ett tåg/h. Eftersom 
Pågatåg minskar antal stopp från åtta till sex stycken, minskar restiden med ca fyra 
minuter/tåg. Trots att Pågatågslinjen via Teckomatorp inte dras via Kävlinge innebär 
förslaget att det för de flesta resenärer blir lika många tåg/h, men att tiderna kommer 
att kunna bli mer sprida i tiden. För resenärer till/från de mindre stationerna är det 
också en fördel att snabbare kunna nå de stora målpunkterna Malmö, Lund, 
Helsingborg och Landskrona.  

4.1.4  Sammantagen effekt för tågtrafiken och resenärer i Skåne 
Sammantaget torde den största fördelen för resenärerna vara en bättre robusthet i 
trafiken, som medför mindre risk för ikappkörning och därmed minskad förseningsrisk. 
Den förbättrade kapaciteten kan också användas till att utöka trafiken, vilket kommer 
resenärerna till gagn. Det kommer att bli svårare att resa mellan två mindre stationer, 
men det kommer samtidigt att gå snabbare mellan en mindre station och en större 
målpunkt. För att mer exakt klara ut konsekvenserna före resenärerna hade det varit 
intressant med en oberoende marknadsundersökning .  

 

4.2 Göteborgsområdet 

4.2.1 Alingsås – Göteborg 
Som visades under 3.2.1 medför nuvarande trafikering att antalet möjliga avgångar 
begränsas. Västtrafik är väl medveten om kapacitetsproblemen och det pågår därför 
diskussioner med Trafikverket om alternativa trafikeringsförslag, som effektiviserar 
kapaciteten. I figur 4.4 visas ett förslag till Skipstop med turintervall 10/20: 

• Vartannat tåg går till Lerum och stannar på samtliga stationer innan Lerum 
• Vartannat tåg går till Alingsås och stannar i Partille, Lerum, Stenkullen, Floda, 

Norsesund, Västra Bodarne och Alingsås 
 

Figur 4.4: Alt1 med utökad persontrafik Alingsås – Göteborg, dubbelturer/h i högtrafik 
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Förslaget innebär ett effektivare utnyttjande än idag. Alingsås får 5,5 tåg/h medan 
Partille och Lerum får 6 tåg/h, Floda som också har många resenärer får dock fortsatt 3 
tåg/h, på samma sätt som de mindre stationerna. I figur 4.5 visas ett alternativt förslag 
med mera lik restid för pendeltåg och Regiontåg mellan Alingsås och Göteborg, genom 
att Regiontåget även stannar i Floda och Partille samtidigt som pendeltåget till Alingsås 
hoppar över Partille. Det innebär att Alingsås, Floda, Lerum och Partille 5-6 tåg/h och 
alla små stationer 3 tåg/h.  

Figur 4.5: Alt 2 där Regiontåg stannar i Floda och Partille, dubbelturer/h i högtrafik 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.6 visar ett exempel på ännu ett möjligt sätt att jämna ut medelhastigheten 
mellan de regionala tågen genom att samtliga pendeltåg fortsätter till Alingsås och 
turas om att stanna vid de mindre stationerna. Samtidigt stannar Regiontågen vid de 
största stationerna mellan Göteborg och Alingsås.  

Figur 4.6: Alt 3 med fyra pendeltåg/h Alingsås-Göteborg och samordning, antal dubbelturer/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikuppläggets påverkan på resenärerna 

För resenärer mellan Göteborg och Alingsås blir alt 3 en mycket stor förbättring, som 
nu får 6 tåg/h i högtrafik mot tidigare 4,5. Dessutom kommer restiden med 
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pendeltågen till Göteborg att minska med ca 5 min.  Resenärer mellan Göteborg och 
Floda/Partille får 3,5 tåg/h under hela högtrafikperioden, mot idag 2-4.  Floda och 
Partille får dock även 3,5 tåg/h till Alingsås och kortare restid till Göteborg. Lerum får 4 
tåg/h till både Göteborg och Alingsås under hela högtrafikperioden, dessutom minskar 
restiden.  De mindre stationerna får ett minskat utbud i högtrafik med 0,5-1 dubbeltur, 
men restiden förbättras till både Göteborg och Alingsås.   

För hållplatserna bortom Alingsås blir det två nya uppehåll som förlänger restiden till 
Göteborg med ca 4 min, men innebär samtidigt direktresa till Floda och Partille. För 
resenärerna är förslaget klart bättre än idag, genom att spridningen i körtid mellan 
tågen har minskat påtagligt. Det förenklar också tidtabellsläggningen. Godstågen torde 
få i princip samma körtid som både pendeltågen och Regiontågen. Skillnaden i restid 
mellan snabbtåg och pendeltåg minskar rån 13 till 8 min. Enligt kapacitetsberäknings-
modellen minskar kapacitetsutnyttjandet lika mycket som om det skulle plockas bort 2 
tåg/h.  

4.2.2 Kungsbacka– Göteborg 
Som visades under 3.2.2 medför nuvarande trafikering att antalet möjliga avgångar 
begränsas. Figur 4.7 visar ett möjligt förslag att jämna ut medelhastigheterna genom 
att Öresundståg gör ytterligare ett uppehåll, samtidigt som pendeltågen turas om att 
stanna på vissa stationer. En ny pendeltågslinje till Varberg kompletterar sedan trafiken 
så att alla stationer mellan Göteborg och Kungsbacka får minst fyra tåg/h.  

Figur 4.7: Persontrafik Kungsbacka-Göteborg med samordning, antal dubbelturer/h 
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Trafikuppläggets påverkan på resenärerna 

För resenärer mellan Göteborg och Kungsbacka blir det en mycket stor förbättring, som 
totalt får åtta tåg/h i högtrafik mot tidigare 6. Restiden med Öresundstågen antas öka 
med 2-3 min, samtidigt som restiden med pendeltågen till Göteborg minskar med ca 
fyra min.  Genom den nya pendeltågslinjen får Varberg fyra regionaltåg/h och Åsa två 
tåg/h.  De mindre stationerna får samma utbud, men restiden förbättras till både 
Göteborg och Kungsbacka. Den kortare restiden medför samtidigt att det kan bli 
svårare att resa mellan vissa mindre stationer.  

4.2.3 Trollhättan– Göteborg 
Som visades under 3.2.3 medför den planerade pendeltågstrafiken stora 
störningsrisker. Figur 4.8 visar ett möjligt förslag att jämna ut medelhastigheterna 
genom att Regiontåg mellan Vänersborg och Göteborg gör ytterligare två uppehåll, 
samtidigt som vissa pendeltåg hoppar över dessa stationer. Med ett sådant upplägg 
skulle det framöver även vara möjligt att utöka trafiken.  

Figur 4.8: Persontrafik Älvängen-Göteborg med samordning, antal dubbelturer/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikuppläggets påverkan på resenärerna 

Trafikutbudet blir samma som visades i figur 3.7. För resenärer mellan Göteborg och 
Vänersborg kommer dock restiden att öka med ca 5 min, vilket blir en försämring, 
samtidigt minskar restiden med pendeltågen med ca 5 min.  De mindre stationerna får 
samma utbud, men restiden förbättras till både Göteborg och Älvängen. Dessutom kan 
vissa mindre orter nå Trollhättan och Vänersborg utan byte.   

4.2.4 Sammantagen effekt för tågtrafik och resenärer i Göteborg 
Sammantaget torde den största fördelen för resenärerna vara en bättre robusthet i 
trafiken, som medför mindre risk för ikappkörning och därmed minskad förseningsrisk. 
Den förbättrade kapaciteten kan också användas till att utöka trafiken, vilket kommer 
resenärerna till gagn. Det kan bli svårare att resa mellan två mindre stationer, men det 
kommer samtidigt att gå snabbare mellan en mindre station och en större målpunkt.  
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4.3 Mälardalen och Östergötland 

4.3.1 Västerås – Stockholm 
Som visades under 3.3.1 medför nuvarande trafikering att antalet möjliga avgångar 
begränsas. En omläggning av trafiken på Mälarbanan är dock svårare att genomföra än 
i Skåne och Göteborgsområdet. Dels är det olika trafikutövare med olika taxesystem, 
dels har de berörda stationerna så många resenärer så att uppehållstiden med Mälarbs 
tåg riskerar att bli alltför långa. Det torde därför krävas någon form av differentierade 
taxor för Mälabs tåg och pendeltågen. Det kan t ex vara en högre kostnad om 
periodkortet skall gälla på alla tåg.  Det kan innebära en försämring för berörda orter, 
men samtidigt är det en stor fördel att ha en station för de mer långväga tågen. 
Pendeltågsstationerna på Mälarbanan har dessutom många resenärer, därför är det 
svårt att försämra för någon station. 

Figur 4.9 visar ett möjligt förslag att jämna ut medelhastigheterna genom att de 
storregionala tågen gör ytterligare två uppehåll, samtidigt som pendeltågen turas om 
att stanna på vissa stationer.  

Figur 4.9: Möjlig persontrafik Bålsta-Stockholm, antal dubbelturer/h 

 

 

 

 

Trafikuppläggets påverkan på resenärerna 

Pendeltågsorterna får samma antal uppehåll, men får kortare restid till centrala 
Stockholm. Det blir egentligen störst förändring för den storregionala trafiken från 
Västerås. Idag är det så fullt på dessa tåg att det kan vara ståplats åtminstone från 
Enköping. Det är därför mycket angeläget att kunna utöka den trafiken. Fördelen med 
den ökade turtätheten torde mer än väl överväga nackdelen med ca 5 min längre 
restid, det blir dessutom högre tillgänglighet till norra förorterna.   

 

Trafikuppläggets påverkan på resenärerna 

Den föreslagna trafikeringen med utjämnade hastigheter innebär att trafiken kan 
utökas. Antal tåg mellan Västerås/Enköping och Stockholm utökas från två till tre tåg/h, 
samtidigt som restiden förlängs med ca 5 min. Pendeltågstrafiken utökas från sju till 
åtta tåg/h. Vissa stationer i pendeltågssystemet får något utökad trafik, medan andra 
får oförändrat utbud. För resenärer längre ut i pendeltågssystemet minskar dock 
restiden till centrala Stockholm, samtidigt som det blir färre tåg att välja mellan för 
resenärer som vill resa mellan två stationer längs vägen.  Det blir dock lättare att resa 
mellan Enköping/Västerås och vissa stationer i norra delen av Stockholm. 
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I den nationella planen ingår en utbyggnad till 4 spår söder om Kallhäll, varav delen 
Kallhäll – Barkarby inryms inom planperioden och bedöms vara klar 2016/2017. Någon 
ny spårkapacitet genom centrala Stockholm kommer inte heller att tillkomma förrän 
2017 då Citybanan är klar. Resterande sträcka Barkarby – Sundbyberg– Tomteboda är 
både komplicerad och dyrbar och kommer då att ha kvar två spår.  Delar av sträckan 
kan möjligen vara klar till några år senare, men delen genom Sundbyberg är mer 
osäker. Eftersom det är stor efterfrågan på att utöka både pendeltågstrafiken och den 
storregionala trafiken från Västerås är det viktigt att använda den befintliga 
kapaciteten så effektivt som möjligt mellan 2017 och fram till det att hela sträckan är 
utbyggd.  

Att använda kapaciteten så effektivt som möjligt, enligt förlaget i denna rapport, kan 
vara att under en övergångsperiod låta de två berörda stationerna Spånga och 
Sundbyberg till viss del ha saxade uppehåll. Utan saxade uppehåll blir det svårt att 
inrymma den efterfrågade trafiken före fyrspåret Barkarby – Tomteboda är klart. I figur 
4.10 visas exempel på trafikering som bedöms vara möjlig att köra med godtagbar 
kvalitet från 2017 när både fyrspåret Kallhäll - Barkarby och Citybanan planeras vara 
klar.  

Det nya fyrspåret möjliggör flygande förbigång av tåg som stannar i Kallhäll, Jakobsberg 
och Barkarby. Det är känsligt att lägga in många planerade förbigångar. Därför är det 
en fördel om t ex endast tågen från Örebro som en gång/timme gör denna förbigång. 
Fyrspåret ger även en kapacitetsökning för pendeltåg som vänder i Kallhäll och 
Jakobsberg som kan använda pendeltågsspåren oberoende av andra tåg. Det hade då 
varit en fördel med två mellanplattformar istället för en bred mittplattform. Västerås, 
Enköping och Bålsta får 4 tåg/h. Bro utökas från 2 till 3 tåg/h, medan de övriga 
pendeltågsorterna får 8-10 tåg/h och i de flesta fall kortare restid till Stockholm.  

Figur 4.10:

 

 Möjlig utökad persontrafik Västerås – Stockholm 2017, dubbelturer/h i 
högtrafik 
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4.3.2 Uppsala – Stockholm 
Som visades under 3.3.2 medför nuvarande och planerad trafikering mellan Stockholm 
och Arlanda/Uppsala att antalet möjliga avgångar begränsas. En omläggning av trafiken 
på sträckan är dock svår att genomföra, då det finns många intressenter som påverkar 
trafikutbudet. Ett problem är att Arlandabanan tar ut en extra avgift för tåg som 
stannar vid Arlanda C. Detta kan utgöra ett hinder för trafikeringen i figur 4.11 som 
visar ett exempel på en möjlig utökning av trafikeringen som skulle innebära en bättre 
kapacitetssituation.  I exemplet antas att två pendeltåg/h förlängs till Uppsala, 
samtidigt som Uppsalapendeln ersätts av regionaltåg som sedan kan fortsätta på 
Svealandsbanan, vilket det finns tankar på inom Mälab. Det medför sammantaget att 
Arlanda får ytterligare två tåg/h, både från Stockholm och från Uppsala.  

Figur 4.11: Exempel på möjlig persontrafik Uppsala-Stockholm, antal dubbelturer/h 

 

Trafikuppläggets påverkan på resenärerna 

Den föreslagna trafikeringen medför att resenärer mellan Stockholm/Uppsala och 
Arlanda får ytterligare två tåg/h att välja mellan. Trots den utökade tågtrafiken antas 
dessutom robustheten förbättras, det skulle även vara möjligt att utöka trafiken 
ytterligare.  
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4.3.3 Norrköping – Mjölby  
Som visades under 3.3.3 medför nuvarande trafikering att antalet möjliga avgångar 
begränsas. Figur 4.12 visar ett möjligt förslag att jämna ut medelhastigheterna genom 
att de storregionala tågen gör uppehåll i Kimstad, samtidigt som pendeltågen som 
fortsätter mot Tranås hoppar över två stationer och utökas till två tåg/h i högtrafik.  
Pendeltågen som inte fortsätter mot Tranås hoppar över en station.  

Figur 4.12: Möjlig persontrafik Norrköping-Mjölby, antal dubbelturer/h 

 

 

 

 

 

 

 

  
Trafikuppläggets påverkan på resenärerna 

Den föreslagna trafikeringen medför att resenärer mellan Norrköping och Linköping får 
totalt sex tåg/h i högtrafik, vilket är en stor förbättring. Resenärer mellan Mjölby och 
Norrköping/Linköping får fyra tåg/h, medan resenärer mellan Tranås/Boxholm och 
Norrköping/Linköping får två tåg/h att välja mellan. För övriga stationer blir utbudet 
samma, men restiden till de stora målpunkterna minskar. Trots den utökade 
tågtrafiken antas dessutom robustheten förbättras, det skulle även vara möjligt att 
utöka trafiken ytterligare.  

4.3.4 Sammantagen effekt för tågtrafik och resenärer i 
Mälardalen och Östergötland 

Sammantaget torde den största fördelen för resenärerna vara den bättre robusthet i 
trafiken, som medför mindre risk för ikappkörning. Den förbättrade kapaciteten kan 
användas till att utöka trafiken eller minska förseningsrisken.     
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4.4 Internationella jämförelser  
I rapporten integrerat/separerat järnvägssystem som utgör en av underlags-
rapporterna i kapacitetsutredningen visas ett flertal exempel på mer separerad trafik 
som medfört möjligheter att köra tät trafik med god robusthet.  

4.4.1 Sammanfattande jämförelse med Sverige  
En internationell jämförelse visar att antalet tåg på de dubbelspåriga banorna i Sverige 
är i samma storleksordning som i länder med betydligt större befolkningsunderlag.  Det 
beror dels på att det i Sverige finns relativt omfattande godstrafik på järnväg, dels på 
att pendeltågssystemen inte kör på egna banor och dels på att långväga dagspendling 
5–15 mil är betydligt vanligare i Sverige. Ytterligare en förklaring är att svenskar reser 
mycket inom landet, framför allt till de tre storstadsområdena. UIC som är samarbets-
organisation för världens järnvägar sammanställer statistik från olika länder.  Sverige är 
det land som har flest godstonkilometer per invånare, medan Japan, Frankrike och 
Schweiz har fler personkilometer per invånare än Sverige. En viktig förklaring till att det 
i Sverige fraktas många ton gods på järnväg är den tunga trafiken på Malmbanan.   

4.4.2 Exempel på erfarenheter från Danmark 
Den regionala persontrafiken på Själland har relativt hög turtäthet. På den dubbel-
spåriga Kystbanan mellan Köpenhamn och Helsingör går så mycket som nio tåg per 
timme söder om Nivå och sex dubbelturer per timme på delen Helsingör–Nivå, se figur 
nedan. Det är en mycket hög turtäthet för ett tågsystem med olika uppehållsbild. På 
motsvarande svenska dubbelspårssträckor in mot storstäderna (Bålsta/Kungsängen–
Stockholm, Alingsås–Göteborg och Höör–Malmö) går cirka 5-7 dubbelturer per timme. 
Den höga turtätheten på Själland hade inte klarats om tågen inte hade turats om att 
stanna på vissa stationer, se figur 4.13. 

Figur 4.13 Persontrafiken mellan Helsingör och Köpenhamn, antal dubbelturer/timme i högtrafik 
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5 Möjliga styrmedel 
Trafikeringsförslagen i kapitel 4 kräver en stor samordning av olika slags tågtrafik.  
Trafikverket har idag begränsade möjligheter att styra trafiken mot ett effektivare 
kapacitetsutnyttjande. Om berörda trafikutövare anser att det är lämpliga 
trafikeringsförslag kan det på kort sikt klaras ut genom överenskommelser med 
Trafikverket. På lite längre sikt bör det dock införas ekonomiska styrmedel, t.ex. 
differentierade banavgifter som styr mot ett effektivare utnyttjande.  

Ett tänkbart förslag till avgiftsstruktur skulle kunna vara att den genomsnittliga restiden 
på den specifika sträckan ger lägst avgift.  Om vi exempelvis studerar sträckan Alingsås-
Göteborg, så har idag pendeltågen med 10 uppehåll en restid på 39 min. Regiontåget 
som kör direkt mellan Alingsås och Göteborg, kör samma sträcka på 29 min.  Här skulle 
det bli lägst avgift att köra på 34 min. Detta klaras för pendeltåget om det endast 
stannar gör 5 uppehåll. Regiontåget kan inte stanna lika snabbt lika och kan därför 
endast klara 34 min med 2-3 uppehåll. Regiontåget kan även välja att stå bort 5 min 
någonstans, för att få den lägsta avgift, se figur 5.1. Här gäller det att avgiften blir så 
pass hög så att det får en styrande effekt.  

Figur 5.1: Exempel på banavgift efter medelhastighet 

 
Avgiften bör framförallt tas ut under högtrafikperioden när det är det finns stora 
trängselproblem. Godstågen har redan idag en restid kring 34 min, så dessa bör inte 
påverkas. De enstaka godståg som går långsamt får tas hänsyn, men bör i första hand 
hänvisas till utanför högtrafikperioden.  Den långväga persontrafiken avviker från detta 
mönster, men då denna är i minoritet borde den slippa högre avgift alternativt försöka 
styras över till andra tider.   
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6 Fortsatt arbete 
Detta PM visar exempel på möjliga sätt att effektivisera kapacitetsutnyttjandet på 
dubbelspåriga sträckor med en stor del regional persontrafik. Om detta bedöms vara 
intressant bör det fortsatta arbetet riktas in på tre delar: 

• Samråd och detaljerade analyser av trafikeringsförslagen  

• Studera på vilket sätt detta kan styras med banavgifter, andra styrmedel och 
regler 

• Utökning av principen till fler sträckor 

Samråd bör i första hand initieras med Skånetrafiken, Västtrafik, SL, Mälab, 
Östgötatrafiken, Tågoperatörerna och SJ. Parallellt med detta bör det genomföras mer 
detaljerade analyser av de föreslagna trafikuppläggen. Detta kan antingen göras genom 
trafiksimulering med hjälp av Railsys eller genom att det upprättas en preliminär 
tågplan på berörd sträcka i form av grafisk tidtabell.   

Det är mycket angeläget att hitta lämpliga former för differentierade banavgifter som 
kan styra mot effektivare utnyttjande. Denna fråga kommer arbetsgruppen för 
banavgifter som styrmedel att studera vidare.  

 

  







Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
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