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1 Inledning 
1.1 Inledning 

Behovet av transporter för persontrafik och enligt vissa bedömningar även för godstrafik 
förväntas öka mellan Hässleholm och Kristianstad. Kollektivtrafikresandet i regionen har ökat 
under en lång period. Möjligheten att pendla till arbete och utbildning blir allt viktigare och är en 
förutsättning för större arbetsmarknadsregioner och regional tillväxt. Skåne och Blekinge är de 
regioner i södra Sverige som har flest kollektivtrafikresor per invånare.  
 
Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad är enkelspårig och har begränsad kapacitet trots 
att mötesstationerna ligger relativt tätt. Denna idéstudie studerar åtgärder för att kunna möta 
framtidens transportbehov och upprätthålla en god tillgänglighet med hög transportkvalitet. 
Arbetet är utfört utifrån fyrstegsprincipen där mindre kostnadseffektiva åtgärder föreslås i första 
hand. På lång sikt bedöms att det krävs dubbelspår att kunna tillgodose önskad gods- och 
persontrafik. 
 
Idéstudien är en del av det EU-finansierade projektet East West Corridor II. Idéstudien ingår i 
Workpage 4 - Business Opportunities in Railway Transports. Idéstudien är av två delrapporter för 
task 4G – Railway improvement Helsingborg-Blekinge. Den andra delrapporten kommer på en 
mer övergripande nivå studera kapacitetssituationen och trafikeringsmöjligheterna i hela 
korridoren. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna idéstudie är att belysa möjligheterna att genom olika åtgärder tillgodose 
trafikbehoven på järnväg mellan Hässleholm och Kristianstad.  För att uppnå syftet med studien 
har ett antal delmål identifierats: 
 

1. Identifiera och utvärdera önskemål om gods- och persontrafik. 

2. Identifiera och utvärdera åtgärder som ger effektivare utnyttjande av den befintliga 
spåranläggningen. 

3. Utreda behovet och placeringen av mindre ombyggnadsåtgärder. 

4. Utreda behovet och placeringen av större ombyggnadsåtgärder. 

1.3 Transportpolitikens mål och medel  
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. 
Det övergripande målet är uppdelat i ett funktionsmål och ett hänsynsmål.  
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Funktionsmålet handlar om att skapa god tillgänglighet för medborgare och näringsliv inom och 
mellan regioner och till andra länder. Transportsystemet ska vara tillförlitligt, tryggt, bekvämt, 
hålla en hög kvalitet och bidra till ett jämställt samhälle. Transportsystemet skall vara utformat så 
att det kan användas av barn och personer med funktionsnedsättning och förutsättningarna att 
använda kollektivtrafik, gång och cykel skall förbättras. 
 
Hänsynsmålet fokuserar på säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemet skall utformas så att 
ingen dödas eller skadas allvarligt, bidra till minskad ohälsa och bidra till att miljökvalitetsmålen 
uppnås, bland annat genom energieffektivitet och begränsad användning av fossila bränslen.   

1.4 Planeringsprocessen 
Planeringsprocessen för byggande av järnväg är styrd enligt lag. En järnväg skall enligt 1kap. 4§ i 
Lagen om byggande av järnväg, planläggas och byggas med sådant läge och utförande att 
ändamålet med järnvägen kan uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. 
Processen ska ge goda möjligheter för dem som berörs i olika skeden till insyn och samråd. 
Planeringsprocessen består av ett antal skeden, där arbetet successivt blir mer detaljerat från 
översiktliga studier till detaljprojektering. Resultaten från ett skede ger utgångspunkterna för 
nästa. 
 
Planeringsprocessen för järnvägar består normalt av: 
 
Idéskede  Alternativa lösningar identifieras och prövas översiktligt för att se 

vilka som tänkbara 
 
Förstudie  De tänkbara lösningarna studeras för att se vilka som är 

genomförbara med rimliga konsekvenser för funktion, 
miljöpåverkan, teknik, ekonomi, etc. 

 
Järnvägsutredning De genomförbara lösningarna utreds och utvärderas för att se vilken 

som ska väljas. 
 
Järnvägsplan   Den valda lösningen detaljutformas. 
 
Idéskedet som denna studie tillhör är inte reglerat enligt lag.  Det pågår ett arbete med att 
förenkla planeringsprocessen och korta ner tiden från planering till byggnation.  Det är därför 
troligt att planeringsprocessen kommer att förändras i framtiden. 
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1.5 Fyrstegsprincipen 
Fyrstegsprincipen är en arbetsmetod Trafikverket använder för att uppnå de transportpolitiska 
målen. Principen bygger på ett transportslagsövergripande synsätt för att identifiera och lösa 
problem och brister. Alternativa åtgärder och lösningar prövas i fyra steg.  
 
1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt 
2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt transportsystem och fordon 
3. Begränsade ombyggnadsåtgärder 
4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 
 
Steg-1-åtgärder omfattar exempelvis planering, reglering, påverkan och information för att 
minska transportbehovet.  I denna studie beskrivs transportbehovet, men steg-1- åtgärder för att 
minska transportbehovet har inte analyserats. 
 
Steg-2-åtgärder syftar till effektivare utnyttjande av befintliga system. Åtgärderna omfattar 
exempelvis överflyttning till mindre resurskrävande transportslag, förbättringar i tidtabeller och 
att möta ökat resandet med längre tåg eller fler vagnar.   
 
Steg-3-åtgärder omfattar begränsade ombyggnadsåtgärder. Det kan exempelvis vara 
spårupprustningar eller ombyggnad av plankorsningar. Steg-4- åtgärder innebär större åtgärder 
så som nya mötesspår eller dubbelspår. 
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2 Bakgrund 
2.1 Samhällsstruktur 

I nära anslutning till Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad finns fem tättorter; 
Hässleholm, Vinslöv, Önnestad, Vinnö och Kristianstad, se figur 2-1.  
 

 
Figur 2-1 Tätorter längs med Skånebanan. 

I dagsläget finns stationer för resandeutbyte i Hässleholm, Vinslöv och Kristianstad. Dessa är de 
största orterna längs sträckningen, se tabell 2-1.   
 
Kristianstad 33 083 
Hässleholm 17 730 
Vinslöv 3 865 
Önnestad 1 366 
Vinnö 496 

Tabell 2-1 Antal boende i respektive tättort år 2005. Källa: SCB 
 
Både i Önnestad och i Vinnö har det tidigare funnits järnvägstationer. Stationen i Önnestad 
slutade trafikeras 1978 (Kristianstad Kommun, 2005). I Önnestad planeras en ny 
Pågatågsstation, se vidare avsnitt 2.3.3.  Kristianstad kommun har reserverat flera områden för 
utbyggnad av bostäder i anslutning till den planerade stationen. 
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Stationen i Vinnö låg inte på Skånebanan utan på järnvägen som då sträckte sig från Karpalund 
strax söder om Vinnö, till Hästsveda på Södra Stambanan.  Även i Karpalund fanns fram till 1975 
en järnvägstation. 
 
Inom en radie av 2 km från de befintliga tågstationerna i Kristianstad, Hässleholm och Vinslöv 
finns det sammanlagt ca 26 500 arbetsplatser. Männen i Hässleholm och Kristianstad har 
generellt sett längre arbetsresor än kvinnorna. Se figur 2-2. (Region Skåne, 2006) 
 

 
Figur 2-2 Arbetstillfällen inom 2 km från stationen samt relationen mellan kvinnor och mäns resavstånd 
till arbetsplatsen. Källa: Region Skåne, 2006. 
 

2.2 Transportbehov  

2.2.1  Personresor 

Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad förbinder två skånska städer men är också den 
länk som förbinder Blekinge och Blekinge Kustbana med Skåne och Södra Stambanan. Skåne och 
Blekinge är de regioner i södra Sverige som har flest kollektivtrafikresor per invånare och 
resandet har ökat under en lång period. (Blekingetrafiken, 2009) Hässleholm – Kristianstad är ett 
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viktigt pendelstråk. Majoriteten av kollektivtrafikresandet sker med tåg, se figur 2.3.  

 
Figur 2-3 Antal pendlare per dag samt fördelningen mellan buss och tåg. Källa: Region Skåne. 

I tabell 2.2 redovisas andelen tågresenärer mellan Kristianstad och Hässleholm, Lund, och 
Malmö. Mellan Hässleholm och Kristianstad utgör tågresorna 17 procent av alla resor.  Från Lund 
och Malmö till Kristianstad är tågets marknadsandel högre än mellan Hässleholm och 
Kristianstad, 28 respektive 35 procent. Detta trots att restiden med bil på E22:an mellan 
Kristianstad och Malmö är kortare än restiden med tåg. 
 

 
 
 
 
 

Tabell 2.2  Andel tågresenärer på valda relationer. Bearbetade data från Resvandeundersökning 
Syd, Trivektor 2007. 
 
De vanligaste resorna med tåg är arbetsresor följt av resor till utbildning.  Den största 
resenärsgruppen (27 procent) är kvinnor på väg till eller från utbildning. Den näst vanligaste 
resenärsgruppen (23 procent) är män på väg till eller från arbetet. I figur 2.4 redovisas 

Relation 
Andel 
tåg 

Kristianstad-Hässleholm 17% 
Kirsitanstad-Lund 28% 
Kristianstad-Malmö 35% 
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fördelningen av ärende bland tåg resenärerna mellan Hässleholm och Kristianstad. Kvinnorna 
utgör ca 59 procent av resenärerna och männen 41 procent.1

 
  

 
Figur 2-4 Ärende för resenärer på tågen mellan Kristianstad och Hässleholm. Bearbetade data från 
Resvandeundersökning Syd, Trivektor 2007. 

2.2.2 Godstransporter 
I Trafikverkets Basprognos minskar antalet godståg mellan Hässleholm och Kristianstad fram till 
år 2020. Region Blekinge anser att Basprognosen underskattar antalet godståg. De menar att 
godstrafiken i Blekinge kommer att öka då handeln med Östeuropa har ökat kraftigt de senaste 
åren och sydöstra Sverige har ett strategiskt läge för transporter österut. Enligt East West 
Transport Corridor kommer handeln i Östersjöområdet att öka med 54 procent från år 2003 till 
år 2020. Både för att möjliggöra denna transportökning och för att hindra framtida 
kapacitetsproblem vill Region Blekinge utveckla infrastrukturen i länet. I Systemanalys för 
Sydöstra Sverige redogörs för flera alternativa transportväger för att kunna transportera gods på 
järnväg till hamnarna i Karlshamn och Karlskrona. I dessa analyser trafikeras Skånebanan mellan 
Hässleholm och Kristianstad med betydligt fler tåg än i dagsläget. 

                                                             
1 Det bör poängteras att fördelningen av ärende och kön för resenärer på tåg mellan Hässleholm 
och Kristianstad endast bygger på 133 observationer. 
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Figur 2-5 Alternativa transportvägar på järnväg till hamnarna i Karlshamn och Karlskrona. Källa: 
Systemanalys för Sydöstra Sverige. 2008 
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2.3 Angränsade projekt och utredningar 
Trafikförutsättningarna mellan Hässleholm och Kristianstad kan påverkas av flera angränsande 
projekt. 

2.3.1 Blekinge Kustbana 

Inom Trafikverket pågår ett arbete med en järnvägsplan för en mötesstation på Blekinge 
Kustbana mellan Karlshamn och Bräkne-Hoby. Mötesstationen byggs för att kunna ändra 
trafikupplägget och därmed förkorta restiden från Blekinge till Skåne och Köpenhamn. När 
mötesstationen är färdigbyggd innebär det att de planerade tågmötena flyttas till andra 
mötesstationer än de som används i dag. 

 
Figur 2-6 Nytt mötesspår (rödmarkerat) på Blekinge Kustbana. Blåmarkerade mötesstationer har inte 
resandeutbyte i nuläget. Källa: Förstudien mötesstation mellan Karlshamn och Bräkne-Hoby 2010. 

2.3.2 Sydostlänken 

Sydostlänken kallas förslaget att förlänga järnvägen som går mellan Älmhult och Olofström ner 
till Blekinge kustbana. Behovet av godstransporter mellan Hässleholm och Kristianstad kommer 
troligtvis att minska om Sydostlänken byggs. Med Sydostlänken skulle det bli möjligt att köra tåg 
från Blekinge Kustbana via Olofström och norrut till Södra Stambanann. Inom åtgärdsplanering 
har Trafikverket avsatt medel för att genomföra en järnvägsutredning av Sydostlänken. 
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2.3.3 Pågtåg Nordost 

Pågatåg Nordost är en satsning för att få igång lokal tågtrafik i Norra Skåne, Södra Småland och 
Blekinge. Inom satsning för Pågatåg nordost skall mötesstationen i Önnestad byggas om och 
anpassas för resandeutbyte.  Dagens mötesstation ligger utanför samhället och skall därför 
förlängas in i samhället så att de nya plattformarna får ett mer centralt läge. 

 
Figur 2-7 Mötesspåret förlängs in i samhället och en ny station för resande planeras att byggas i samband 
med projektet Pågatåg Nordost. 
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2.3.4 Diagonalen Kristianstad- sydvästra Skåne  

År 2005 genomfördes på uppdrag av dåvarande Banverket en idéstudie om en 
järnvägsförbindelse för persontrafik mellan Kristianstad och sydvästra Skåne, se figur 2-8. 
Positiva förväntade effekter av ”Skånediagonalen” var förutom att bidra till förbättrade restider, 
regionförstoring och miljövänligt resande samt att avlasta Södra Stambanan och Skånebanan 
mellan Karpalund och Hässleholm.  I idéstudien studerades även dubbelspår mellan Hässleholm 
och Kristianstad.  Varken utredningsalternativen om Skånediagonalen eller dubbelspår mellan 
Hässleholm och Kristianstad uppvisade samhällsekonomisk lönsamhet. 

 
Figur 2-8 Diagonalen Kristianstad- sydvästra Skåne. 
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2.3.5 EU-projekt 

East West Transport Corridor II är ett EU-finansierat projekt som syftar till att skapa en grön, 
miljövänlig och effektiv transportkorridor i södra Östersjöområdet. Projektet syftar till att 
stimulera ekonomisk tillväxt och möta de transportbehov som finns. Motorways of the Sea är ett 
EU-projekt inom vilket Karlshamns hamn har fått medfinansiering till bland annat ny bangård 
och kombiterminal.  Dessa EU-projekt visar att järnvägstrafiken i Nordöstra Skåne och Blekinge 
inte endast är av lokal och regional betydelse utan även finns med på den internationella 
logistikkartan.   

 
Figur 2-9 Järnvägen mellan Hässleholm och Kristianstad är en potentiellt viktig del i det internationella 
transport nätet. Källa: East West Transport Corridor II. 

2.3.6 Utpekade hamnar 

Karlshamn och Karlskrona har tillsammans pekats ut som en av tio strategiska hamnar i Sverige.  
(Hamnstrategiutredningen, 2007) Karlshamn har goda förutsättningar att ta emot stora fartyg då 
hamnen har ett djup på 10 meter (se figur 2-10). 
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Figur 2-10 Karlshamn här goda förutsättningar att ta emot stora fartyg. Källa: Sjöfartsverket. 

 
Figur 2-11 Ten kategori A hamnar 1999. Från dessa hamnar transporteras mer än 1,5 miljoner ton gods 
och/eller mer än 200 000 passagerare. 
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2.4 Dagens infrastruktur 
Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad är enkelspårig, elektrifierad och utrustad med 
fjärrblockering. Banan är knappt 3 mil lång och det finns fyra mötesstationer som alla har 
samtidig infart. Dessa är Karpalund, Önnestad, Vinslöv och Attarp. Avståndet mellan stationerna 
är ca 4 till 6 km. Sträckan mellan Hässleholm och Attarp är den dimensionerade sträckan för 
Öresundståg, där det tar längst tid för tågen att köra mellan mötesmöjligheterna.  Sträckan 
mellan Vinslöv och Önnestad tar längst tid för att köra för Pågatågen. I Attarp och Önnestad kan 
godståg av fullängd - 750 meter - mötas medan stationerna i Karpalund och Vinslöv är något 
kortare. Se tabell 3.1 
 

Station 
Hinderfrilängd 

m 
Attarp 755 
Vinslöv 700 
Önnestad 754 
Karpalund 659 

Tabell 2-3 Hinderfri längd.  
 
Största tillåtna hastighet mellan Hässleholm och Kristianstad är 160 km i timmen, men 
hastigheten är nedsatt till 140 km i timmen genom stationen i Vinslöv och till 120 km i timmen 
från Karpalund till Kristianstad. 
 
Plankorsningarna och deras utformning kan påverka den största tillåtna hastigheten. Det finns 
flera plankorsningar på sträckan med varierande skydd, allt ifrån helbomsanläggningar till 
oskyddade korsningar.  
 

Sträcka 
Antal 

plankorsningar 
Hässleholm- Attarp 3 
(Attarp) -Vinslöv 3 
(Vinslöv) - Önnestad 5 
(Önnestad) - Karpalund 2 
(Karpalund)- Kristianstad 1* 

Tabell 2-4 Plankorsningar mellan Hässleholm och Kristianstad.  Källa: Bis. * Plankorningen saknar skydd. 
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3 Trafikmängder och bankapacitet 
3.1 Kapacitetsutnyttjande på järnväg 

Kapacitetsutnyttjandet på enkelspår är beroende av hur långt det är mellan mötesstationerna och 
vilken hastighet tågen har. Skulle alla tåg gå i samma riktning så att tågen körde efter varandra, i 
så kallad kolonnkörning, skulle flera tåg kunna köra på banan samtidigt.  Detta illustreras i figur  
3-1. De grå diagonala linjerna symboliserar tågens resväg mellan Hässleholm och Attarp. 
 

 
Figur 3-1 Med kolonnkörning på enkelspår får många tåg plats på spåret.  De grå linjerna symboliserar tåg 
som kör från Hässleholm till Attarp. 

Hur tätt efter varandra tågen kan avgå beror på signalsystemet. Signaltekniskt är spåret uppdelat 
i blocksträckor.  Av säkerhetsskäl kan endast ett tåg i taget vara på en blocksträcka. När 
blocksträckorna är korta kan tågen köra med kortare avstånd mellan varandra, se illustration i 
figur 3-2 och 3-3.  

 
Figur 3-2 Med kortare blocksträckor kan tågen köra tätare. 
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Figur 3-3 Med kortare blocksträckor kan tågen köra tätare. 

I verkligheten körs tåg i båda riktningarna. Ett persontåg som kör från Hässleholm mot 
Kristianstad tar ca 4 minuter på sig innan det når den första mötesstationen Attarp. Ett annat tåg 
från Attarp kan inte börja köra västerut förrän tåget från Hässleholm når mötesstationen i Attarp. 
Ett tredje tåg från Hässleholm kan inte börja köra österut förrän det andra tåget från Attarp har 
kommit in på stationen i Hässleholm.  Detta illustreras i figur 3-4. 
 

 
Figur 3-4 Endast ett tåg i taget kan köra när tågen har olika riktning. 

Om det tar kortare tid för tågen att köra mellan mötesstationerna ökar kapaciteten på spåret. Det 
går att korta körtiden mellan mötesstationerna på flera sätt. En variant är att bygga en ny 
mötesstation så att sträckan mellan mötesstationerna blir kortare. Ett annat sätt kan vara att öka 
hastigheten. Detta illustreras i figur 3-5 genom att de diagonala linjerna är brantare, det vill säga 
tågen kommer en längre sträcka på samma tid. 
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Figur 3-5 Kortare körtid mellan mötesstationerna ökar kapaciteten på banan. 

Dubbelspår kan ses som två enkelspår där tågen kör i samma rikting.  Kapaciteten på dubbelspår 
är därför mer än dubbelt så hög som på enkelspår. Kapacitetsutnyttjandet på enkelspår kan 
minska genom att tågen kör efter varandra.  Detta kan ses som en steg-2-åtgärd enligt 
fyrstegsprincipen. Med det är knappast realistiskt att köra alla persontåg åt ena hållet på 
förmiddagen och sedan åt andra hållet på eftermiddagen.  

3.2 Nuvarande trafik  

3.2.1 Nuvarande trafikmängd 

Under år 2009 trafikerades Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad av ca 85 tåg per 
dygn, se tabell 3-1. Banan trafikerades av två olika persontågsupplägg, Pågatåg mellan 
Helsingborg och Kristianstad och Öresundståg till Karlskrona.  Både Öresundstågen och 
Pågatågen går i timmestrafik, vilket innebär att två tåg per timme och riktning, se tabell 3-1.  
Vissa av Öresundstågen körs som extra långa tåg med tre tågsätt, för att kunna möta efterfrågan 
på personresor. Genom att använda extra tågsätt används utrymmet på banan mer effektivt. 
Detta kan ses som en steg-två-åtgärd enligt fyrstegsprincipen. Persontågen har planerade möten 
med andra persontåg i Önnestad. Planerade möten med persontåg sker framförallt i Vinslöv och 
Attarp, men även i Karpalund.  
 
Förutom persontågen trafikerades banan av ca 8 godståg per dygn.  Medlängden för godstågen 
var ca 250 meter. Att köra längre godståg är skulle vara ett sett att utnyttja banans befintliga 
kapacitet mer effektivt. Längre godståg kan ses som en steg –två-åtgärd enligt fyrstegsprincipen. 
 
  Tåg per dygn 2009 
  Godståg Pågatåg Öresundståg Totalt 
Hässleholm - 
Kristianstad 8 38 39 85 

Tabell 3-1 Tåg per dygn år 2009. 
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3.2.2 Nuvarande kapacitetssituation 

Kapacitetsutnyttjandet på den dimensionerande sträckan mellan Hässleholm och Attarp var 62 
procent, vilket är en relativt hög nivå. När kapacitetsutnyttjandet är under 60 procent anses 
banan vara i balans och det finns plats för fler tåg.  Kapacitetsutnyttjande på mellan 60 och 80 
procent anses problematiskt och innebär att avvägningar mellan antal tåg och trafikens 
kvalitetskrav. Med över 80 procent kapacitetsutnyttjande är systemet instabilt och 
störningskänsligt. Figur 3-6  visar kapacitetsutnyttjandet i Södra Sverige 2009.  I figuren syns att 
sträckan mellan Kristianstad och Hässleholm är något av en falskhals i östvästlig riktning.  
 

 
Figur 3-6 Kapacitetsutnyttjande per dygn i södra Sverige år 2009. På grön bana är kapacitetsutnyttjandet 
under 60 procent, på gul bana är kapacitetsutnyttjandet mellan 60 och 80 procent och på röd bana 
symboliserar ett kapacitetsutnyttjande på över 80 procent. 

3.2.3 Nuvarande förseningssituation 

Mellan januari och juli 2010 uppkom knappt 2000 förseningstillfällen mellan Hässleholm och 
Kristianstad. Flertalet av förseningstillfällena är rapporterade från Attarp, nästan 800 tillfällen, 
och Önnestad drygt 500 tillfällen, se figur 3-7. I Vinslöv och Karpalund är antalet 
förseningstillfällen något lägre, runt 300 tillfällen.  
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Figur 3-7 Antal förseningstillfällen per trafikplats våren 2010. 
 

 
Figur 3-8 Förseningstid per trafikplats våren 2010. 

 
I figur 3-8  visas förseningstid. Den totala förseningstiden mellan januari och juli år 2010 är ca 
210 timmar. Det motsvarar ca 360 timmar per år. Om förseningen på 360 timmar fördelas lika 
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mellan alla tåg som trafikerar sträckan blir det ca 50 sekunder per tåg.2

 

  Ca 21 sekunder av dessa 
sekunder beror på följdförseningar. En följdförsening är när ett tåg blir försenat på grund av ett 
annat tåg, exempelvis kan ett tåg tvingas vänta in ett mötande tåg eller köra långsammare för att 
det kör ett annat tåg framför. 

Mediantiden per tågförsening är 5-6 minuter på alla mötesstationerna, men 
genomsnittsförseningen per försenat tåg är betydligt större i Karpalund.  Attarp är den station 
som är hårdast drabbat av förseningar, medeltiden för en försening här är 5 minuter.  
 
Den vanligaste anledningen till förseningar är följdorsaker, vilket utgör hela 57 procent av 
förseningstillfällena, se figur 3-9.  Följdförseningarna utgör 42 procent av förseningstiden. 
Medianförseningen för följdorsaker är 8 minuter . Följdförseningarna kan antas vara de som 
påverkas mest av kapacitetsutnyttjandet på banan. I statistiken finns inte förseningarna som 
uppkommer i Hässleholm och Kristianstad med. Det är möjligt att fördelningen av 
förseningsorsaker skulle ändras i fall Hässleholm och Kristianstad inkluderades i materialet. 
 
 
 

 
Figur 3-9 Fördelning av orsaker till förseningar mellan Hässleholm och Kristianstad våren 2010. 

                                                             
2 I beräkningen har 320 trafikdygn per år antagits med en trafik på 85 tåg per dygn.  
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3.3 Framtida Trafik 

3.3.1 Framtida trafikmängd 

Skånetrafiken bedömer transportbehovet mellan Kristianstad och Hässleholm som tillräckligt 
stort för att öka turutbudet. Redan med start i december 2010 har Skånetrafiken fått tillstånd att 
trafikera Skånebanan mellan Hässleholm och Höör med ytterligare ett trafikupplägg.  Pågatågen 
från Malmö till Höör kommer att förlängas till Kristianstad. Det innebär att persontågen kommer 
öka från 74 tåg till 115, se tabell 3-4. Det motsvarar 3 turer per timme och riktning.   
 
  Tåg per dygn 2011 
  Godståg Pågatåg Öresundståg Totalt 
Hässleholm - 
Kristianstad 6 76 39 121 

Tabell 3-4 Tåg per dygn 2011. 
 
I samband med att Pågatågen förlängs från Höör till Kristianstad kommer Öresundstågen till 
Karlskrona att slopa sina stopp i Eslöv och Höör. Genom detta kommer restiden från Blekinge 
och nordvästra Skåne ner till Malmö och Köpenhamn att minska. Restiden mellan Kristianstad 
och Malmö kommer bli kortare med tåg än med bil. När restiden för tåg blir mer attraktiv i 
förhållande till restiden med bil är det troligt att det kommer ske viss överflyttning av trafik från 
personbil till järnväg.  Det ändrade uppehållsmönstret kan ses som en steg-2-åtgärd enligt 
fyrstegsprincipen, då det leder till effektivare utnyttjande av befintlig bana och ökar användandet 
av ett säkrare och miljövänligare färdsätt. 
 
När Pågatågstrafiken från Malmö till Kristianstad är införd är det i princip omöjligt öka antalet 
tåg under dagstid mellan Hässleholm och Kristianstad utan åtgärder i infrastrukturen. 
Skånetrafikens vision är att till år 2030 ha ytterligare två tågsystem som trafikerar Skånebanan 
mellan Hässleholm och Kristianstad.  Det gäller dels ett tågsystem från Göteborg/Halmstad ner 
via Markarydsbanan till Hässleholm och vidare till Kristianstad, dels ett snabbtåg från 
Helsingborg till Kristianstad. Blekingetrafikens trafikeringsplaner kommer inte innebära fler tåg 
mellan Hässleholm och Kristianstad men Blekingetrafiken önskar i framtiden öka trafiken till 2 
dubbelturer per timme på Blekinge Kustbana.  
 
I förslaget till tågplanen för 2011 finns planerade tågmöten för persontågen i Attarp, Vinslöv och 
Karpalund. Planerade tågmöten med godståg finns på alla fyra mötesstationerna. 
 
I Trafikverkets basprognos för år 2020 kommer inte antalet godståg att stiga och antalet 
persontåg är lägre än vad som är ansökt för år 2011, se tabell 3.5. Det är troligt att antalet tåg är 
underskattat i basprognosen. 
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  Basprognos 2020 
  Godståg Pendeltåg Övriga IR-tåg Totalt 
Hässleholm - 
Kristianstad 7 38 54 99 

Tabell 3-5  Trafikverkets Basprognos för år 2020.  
 
I Systemanalys för sydöstra Sverige (se under rubrik 2.2.2) antas att upp till 14 godståg per dygn 
kan komma att trafikera Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad.  Det finns flera 
planerade eller pågående projekt som kan antas öka efterfrågan på godstransporter på järnväg: 
 

• Hamnen i Karlshamn kommer bygga ut en ny terminal.  
• Det skall etableras en ny etanolfabrik i Karlshamn med biprodukter som eventuellt skall 

användas i gasanläggningar i Malmö hamn. Blir gasanläggningen i Malmö hamn 
verklighet ökar transportbehovet betydligt. 

• Det pågår en studie om möjligheten att lägga över transporter av flaskor till 
Absolutfabriken i Åhus från lastbil till tåg. 

• Åhus hamn avser att försöka öka andelen containertransporter på järnväg. 

3.3.2 Framtida kapacitets- och förseningssituation 

Kapacitetsutnyttjandet på den dimensionerande sträckan med 3 dubbelturer per timme och 7 
godståg per dygn kommer att stiga till 85 procent.  Det kommer då vara svårt att få plats för fler 
godståg på spåren.  Figur 3-10 visar kapacitetssituationen år 2020 enligt basprognosen.  Sträckan 
mellan Kristianstad och Hässleholm är röd och riskerar att bli en svårpasserad flaskhals. 

 
Figur 3-10 Kapacitetsutnyttjande per dygn enligt Trafikverkets Basprognos för år 2020. 



   
SLUTRAPPORT 28 (55) 

 
Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version 

   
Ev. dokumentID Ärendenummer Projektnummer 

 TRV 2010/95514  
 

 

 
Kapacitetsutnyttjandet i tågplanen för år 2011 är mycket högt. Det innebär att det kommer vara 
väldigt svårt för tåg som bli försenade att hämta igen tiden. Det är också troligt att ett försenat tåg 
kommer påverka de andra tågen på sträckan, med fler följdförseningar som följd. Risken att 
förseningarna ökar mellan Hässleholm och Kristianstad är överhängande. 

3.4 Projektspecifika mål 
I kapitel 2 och 3 besvaras idéstudiens första två målsättningar: 
 

1.  Identifiera och utvärdera de önskemål om gods- och persontrafik som finns. 

2. Identifiera och utvärdera åtgärder som kan ge effektivare utnyttjande av den befintliga 
spåranläggningen. 

Persontrafiken på Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad kommer inom kort att öka så 
mycket att kapacitetsbrist råder på banan och risken ökar för att störningar och förseningar 
sprider sig mellan tågen. Efter trafikökningen i december 2010 är det inte möjligt för 
persontrafiken att öka mer.  Det finns mycket som talar för att godstrafiken mellan Hässleholm 
och Kristianstad kommer öka. En förutsättning för att denna ökning skall kunna ske är att det 
finns kapacitetsutrymme på spåren.   

För att nå de transportpolitiska målen är väl fungerande järnvägstransporter en viktig 
förutsättning. Järnvägstransporter är säkrare och mindre miljöförstörande än andra 
landstransporter. Ökad andel transporter med järnväg bidrar därför till uppfyllelse av de 
nationella miljö- och säkerhetsmålen. Det förutsätts i denna studie att transportbehovet inte skall 
mötas genom överflyttning från järnväg till väg.  
 
Med den ökade persontrafiken kommer Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad i 
princip utnyttjas till sin maximala nivå. Steg-2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen, så som längre 
persontåg och slopade uppehåll för resandeutbyte, är redan vidtagna för att tillmötesgå 
transportbehovet.  
 
I kapitel 2 och 3 besvaras även den första delen av idéstudiens tredje och fjärde målsättning; att 
utreda behovet av åtgärder. De viktigaste åtgärderna för att tillmötesgå transportbehovet och 
uppnå de transportpolitiska målen är att öka kapaciteten så att störningskänsligheten minskar 
och det finns utrymme för godstrafik på banan.  Denna slutsats kan sammanfattas i tre 
projektspecifika mål som åtgärderna skall bidra till: 

1. Ökad kapacitet 

2. Plats för fler godståg 

3. Minskad störningskänslighet 
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Minskad störningskänslighet bidrar till det transportpolitiska målet om god tillgänglighet med ett 
tillförlitligt transportsystem av hög kvalitet. Utrymme för godstrafik på spåren bidrar till de 
transportpolitiska målen om förbättrad kvalitet för näringslivets transporter, säkerhet och miljö.  
Olycksrisker och emissioner av luftföroreningar och växthusgaser är mindre från järnväg än från 
lastbilstrafik.  Förstärkt kapacitet på Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad kan bidra 
till reducerad störningskänslighet och ökat utrymme för godståg, och därmed bidra till att uppnå 
de transportpolitiska målen. 
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4 Jämförelsealternativ 
Jämförelsealternativet innebär en beskrivning av situationen om banans befintliga standard 
bibehålls.  I jämförelsealternativet kommer kapacitetsutnyttjandet på Skånebanan och på 
Kristianstad C att vara mycket högt i och med den utökade trafiken från och med december år 
2010.  En gång per timme kommer alla plattformar på Kristianstad C att utnyttjas samtidigt. Om 
något tåg får driftproblem eller om något av plattformsspåren inte kan användas leder det till 
omfattande störningar. Det innebär en väldigt störningskänslig trafik där förseningar sprider sig 
mellan tågen. Vid störningar finns en risk att persontåg får vänta på linjen för att kunna köra in 
till Kristianstad C om alla plattformsspår är upptagna. 
 
 Den totala mängden förseningar kommer troligtvis vara betydligt högre än i dagsläget.  Skall 
mängden persontrafiken behållas på 2011 års nivå är det i princip omöjligt att öka antalet godståg 
under dagtid på sträckan. 
 
Troligtvis kommer mötesstation i Önnestad att förlängas och få plattformar för resandeutbyte 
inom projektet Pågatåg Nordost. Det innebär att tågmöten i Önnestad kommer bli något mer 
flexibla. Nya uppehåll för resandeutbyte i Önnestad kommer förlänga tiden tågen är på banan och 
därmed öka kapacitetsutnyttjandet.  Effekterna av den ökade trafiken och nya tågstopp för 
resandeutbyte innebär en större negativ effekt på störningskänsligheten än förbättring på grund 
av förlängt mötesspår i Önnestad.   
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5 Kapacitetshöjande åtgärder  
5.1 UA1, UA2 och UA3 - högre hastighet 

Kapacitetsutnyttjandet på enkelspår kan teoretiskt minskas med höjd hastighet genom att det tar 
kortare tid för tågen att nå mötesstationerna.  Det finns flera alternativ som kan öka banans 
kapacitet genom höjd hastighet.  

5.1.1 UA1 - Högre hastighet genom Vinslöv station 

Hastigheten genom Vinslöv station är 140 km/h, medan hastigheten både öster och väster om 
Vinslöv är 160 km/h. För Öresundståg som inte stannar i Vinslöv, innebär det att de måste sänka 
hastigheten och sedan accelerera upp till 160 km/h igen. Detta ger en gångtidsförlust på ca 7 
sekunder. Gångtiden är den tid det tar om lokföraren kör tåget perfekt. I verkligheten är 
tidsförlusten troligtvis större. Om hastighetsnedsättningen slopas skulle samtliga Öresundståg 
tjäna minst 7 sekunder. 
 

 
Figur 5-1 Plankorningen mellan Storgatan och Skånebanan i Vinslöv. 

För att kunna höja hastigheten till 160 km/h krävs att infrastrukturen klarar det samt att 
anläggningen lever upp till Trafikverkets säkerhetsföreskrifter. Infrastrukturen består förutom av 
själva banan också av annan teknik som signal, el och tele. Bangeometrin genom Vinslöv kan 
eventuellt behöva någon mindre justering för att tillåta en hastighet på 160km/h.  Högre 
hastighet kräver också mindre förändringar av signaler.  
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Storgatan korsar järnvägen på Vinslövs station. Se figur 5-1. Plankorsningen har en 
helbomsanläggning och är godkänd för 160 km/h. Det innebär att bommarna är utrustade med 
brytskydd som känner av om bommarna skulle gå sönder. 
 

5.1.2 UA2 - Högre hastighet mellan Karpalund och Kristianstad 

Hastigheten på linjen mellan Karpalund och Kristianstad är 120 km/h. Höjs hastigheten till 
160km/h skulle både Öresundståg och Pågatåg tjäna ca 9 sekunder. Genom att korta gångtiden 
mellan Karpalund och Kristianstad skulle följdförseningarna kunna minska.  
 
Bangeometrin tillåter en hastighet på 160 km/h men markförhållandena runt banan kan kräva att 
bankroppen förstärks för att klara en högre hastighet. 
 

 
Figur 5-2 Oskyddad plankorning mellan Kristianstad och Karpalund. 

Mellan Kristianstad och Karpalund finns en oskyddad plankorsning. Denna måste slopas, 
alternativt få en ny väggskyddsanläggning om hastigheten på sträckan höjs till 160 km/h.  Ca 1 
km utanför Kristianstad börjar ett naturreservat på båda sidorna om järnvägen. Där 
naturreservatet börjar finns det en otillåten stig över järnvägen, se figur 5-3. Stigen utgör 
troligtvis en genväg till grusvägen i naturreservatet på järnvägens södra sida. Höjs hastigheten 
innebär det en ökad säkerhetsrisk för de som olovligt genar över järnvägen. 
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Figur 5-3 Ca 1 km utanför Kristianstads station finns en otillåten stig över järnvägen. 

5.1.3 UA3 - Högre hastighet genom mötesstationen i Karpalund och in till 
Kristianstad 

Hastighetsnedsättningen till 120 km/h börjar redan på Karpalunds station. Höjs hastigheten till 
160 km/h på stationen i Karpalund och på linjen in till Kristianstad skulle Pågatågen tjäna 22 
sekunder och Öresundstågen 21 sekunder. Att tidsbesparingen är större i UA3 än  i UA2 där 
hastigheten endast höjs på linjen mellan Karpalund och Kristianstad, beror på att det tar tid för 
tågen att först sänka hastigheten till 120 km/h och sedan accelerera.   
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Figur 5-4 Karpalund ansluter en banan från Hanaskog. 

För att höja hastigheten genom Karpalund krävs bland annat uträtning av en kurva och flyttande 
växlar till mötesspåret. Kurvuträtningen leder till att östra växeln till mötesspåret flyttas ca 200 
meter österut. Banan från Hanaskog löper parallellt med befintligt mötesspår och försvårar 
kurvuträtningen i Karpalund. Anslutningsväxeln till Hanaskog behöver flyttas och spåret kortas 
så att det inte längre går parallellt Skånebanan för möjliggöra kurvuträtning.  I figur 5-5 visas en 
schematisk skiss över banåtgärderna i Karpalund. Förutom åtgärder på banan kommer 
kanalisation, signaler och el att påverkas.   

 
Figur 5-5 Spåret från Hanaskog går parallellt med mötesstationen i Karpalund. 

5.2 UA4 – Nytt mötesspår mellan Hässleholm och Attarp 
Sträckan mellan Hässleholm och Attarp är den dimensionerande sträckan på linjen. Det innebär 
att det är här det tar längs tid mellan mötesstationerna. En ny mötesstation innebär att den 
dimensionerande sträckan kommer att flyttas till sträckan mellan Vinslöv och Önnestad.  
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En ny mötesstation kan antingen användas för planerade tågmöten eller som en reservstation om 
något tåg skulle bli försenat. I nuläget får tåg mot Kristianstad vänta i Hässleholm tills mötande 
tåg från Attarp kommer in till stationen i Hässleholm. Om tåget från Attarp är försenat blir också 
tåget mot Kristianstad försenat. Tåget mot Kristianstad kan i sin tur försena andra tåg. Finns en 
extra mötesstation mellan Hässleholm och Attarp skulle tåget från Hässleholm kunna påbörja sin 
resa och möta det andra tåget på den nya mötesstationen. Då skulle tåget från Hässleholm inte bli 
lika försenat. 
 
 

 
Figur 5-6 Nytt mötesspår mellan Hässleholm och Attarp 

En ny mötesstation skulle kunna placeras strax öster om Hässleholm, se figur 5-6. Mötesspåret 
skulle då ligga i kurva men växlarna skulle vara i rakspår. Växlar i rakspår är att föredra eftersom 
dessa är billigare att underhålla än växlar i kurva.  Väster om föreslagen placering av mötesspåret 
finns en elsäkerhetszon där tåg inte har tillstånd att stanna. Det är därför förenat med höga 
kostnader att bygga mötesspåret närmare Hässleholm.  
 
Det är lämpligt att ha mötesspåret på norra sidan om det befintliga spåret då det finns ett 
vattenskyddsområde med en damm med pumpstation på södra sidan av järnvägen. På nordsidan 
om spåret finns främst industritomter.  Från industriområdet finns en gång- och cykeltunnel till 
grönområdet söder om järnvägen, se figur 5-7. Byggs ett nytt mötesspår skulle gång- och 
cykeltunneln behöva förlängas. Långa tunnlar uppfattas ofta som otrygga. Det är därför viktigt att 
lägga särskild omsorg vid utformandet av en förlängd gång- och cykeltunnel. 
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Figur 5-7 Lamellvägen; gång- och cykeltunnel mellan Hässleholm och Attarp. 

5.3 UA5, UA6 och UA7 – tretågsmötesstationer 
Tretågsmötesstationer kan användas då tre tåg behöver mötas samtidigt. Detta inträffar om det 
går ett persontåg i vardera riktningen samt ett godståg. En traditionell trespårsstation består av 
tre parallella spår, se figur 5-8. 
 

 
Figur 5-8 Traditionell trespårsmötesstation. 

I UA5, UA6 och UA7 föreslås en något annorlunda utformning av en tretågsmötesstation, se 
principskiss i figur 5-9. Tretågsmötesstationen utformas som ett partiellt dubbelspår om minst 
1600 meter med en växelförbindelse mellan spåren. En tretågsmötesstation med denna 
utformning förbättrar både för persontrafiken och godstrafiken. Det blir lättare att få in godståg i 
tidtabellen och två persontåg kan mötas på tretågsmötesstationen utan att behöva sänka 
hastigheten lika mycket. Det innebär att mötena blir mer flexibla och tågen något mindre 
beroende av varandra. På detta sätt utnyttjas hela det nya spåret även om bara två tåg möts. 
Tretågsmötesstationen kan ses som en början av utbyggnad till dubbelspår. 
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Figur 5-9 Principskiss för föreslagen tretågsmötesstation. 

5.3.1 UA5 Tretågsmötesstation i Attarp 

En tretågsmötesstation i Attarp är ett alternativ till en ny mötesstation mellan Hässleholm och 
Attarp. Vid små förseningar kan ett långt mötesspår fungera bättre än att flytta tågmötet till en 
annan mötesstation. Vid flytt av tågmötet uppstår troligtvis större följdförseningar. 
 
I tidtabellen för år 2011 är det planerat för tre tågmöten med persontåg i timmen i Attarp. En 
tretågsstation möjliggör för godståg att köra direkt efter ett av persontågen. Om inget godståg 
skall köras ökar flexibiliteten för persontågen.  
 
Eftersom den dimensionerade sträckan är mellan Hässleholm och Attarp är det ur trafiksynpunkt 
lämpligt att förlänga mötesstation i Attarp västerut mot Hässleholm för att skapa en 
tretågsmötesstation. På så vis förkortas den dimensionerande sträckan på banan. Strax nordväst 
om Attarp finns en plankorning samt viss bebyggelse. Nordväst om Attarp finns även en 
kommunal vattentäkt. Plankorsningen och vattentäkten gör det mindre lämpligt och dyrare att 
förlänga mötesspåret åt nordväst. Sammantaget rekommenderas därför en eventuell förlängning 
av mötesspåret åt sydöst. 

5.3.2 UA6 Tretågsmötesstation i Vinslöv 

Vinslöv är den mötesstation där förseningstiden orsakade av följdförseningar är som lägst. I 
Vinslöv finns i nuläget inga planerade möten mellan persontåg. Med detta trafikupplägg är det 
mindre troligt att behov av tretågsmöten med två persontåg och ett godståg uppstår i Vinslöv. 
Trafikuppläggen kan dock förändras över tid och en tretågsmötesstation skulle ge ökad flexibilitet 
för de tvåtågsmöten som sker på stationen. 
 
För ett väl fungerande tretågsmöte skulle godståget behöva stanna på den förlängda delen av 
mötesstation - utanför Vinslöv, och persontågen på befintliga delen av mötesspåret - där det finns 
plattformar, i alla fall om persontågen har resandeutbyte. Det innebär att mötesspåret behöver 
förlängas så att den nya delen får en hinderfri längd om minst 750 meter. Både ur trafikal och 
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utrymmesmässig synpunkt är det lämpligt att förlänga befintligt mötesspår österut mot 
Önnestad. Sträckan mellan Vinslöv och Önnestad har i princip lika lång körtid som den 
dimensionerande sträckan mellan Hässleholm och Attarp. 

5.3.3 UA7 Tretågsmötesstation i Önnestad   

Den nuvarande mötesstationen i Önnestad ligger väster om samhället och har ingen möjlighet för 
resandeutbyte. I samband med Pågatåg Nordost kommer mötesstationen förlängas in i samhället 
och nya plattformar kommer att byggas för att möjliggöra på- och avstigning för resande.  
Förlängningen beräknas bli ca 700 meter, detta är tillräckligt för att en tretågsmötesstation skall 
kunna byggas utan att förlänga mötesspåret. Investeringen på banan kan därför begränsas till två 
nya växelförbindelser mellan huvudtågsspåret och sidotågsspåret. 
 
I Önnestad sker 2 möten med persontåg per timme i tågplanen för år 2011.  Det uppkommer fler 
förseningar i Attarp och Karpalund än i Önnestad men antalet följdförseningar är näst flest i 
Önnestad. En tretågsmötesstation i Önnestad skulle möjliggöra möten mellan två persontåg och 
ett godståg samt öka flexibiliteten vid tvåtågsmöten.  En längre mötesstation i Önnestad kan bidra 
till minskade följdförseningar. 
 

 
Figur 5-10 I Önnestad finns en plankorsning med Skolgatan. 

Inne i samhället i Önnestad finns en plankorsning med Skolgatan. Behålls denna plankorsning 
när mötesspåret förlängs försämras tillgängligheten mellan den norra och södra sidan järnvägen, 
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eftersom bommarna kommer vara nerfällda under en längre tid. En tretågsstation skulle troligtvis 
innebära längre fälltid för bommarna än ett vanligt mötesspår. 

5.4 UA8 och UA9 – åtgärder på Kristianstad C 
I nuläget finns 3 plattformsspår i Kristianstad. Tre tåg kan stå inne på stationen samtidigt. I och 
med den ökade trafiken från december år 2010 kommer behovet av plattformsspår att öka. 
Plattformsspår används både för tåg som vänder i Kristianstad och för tåg som skall vidare åt 
öster eller väster. Öresundstågen till Karlshamn kör ofta med fler tågsätt mellan Malmö och 
Kristianstad än mellan Kristianstad och Karlskrona. Det innebär att tågen ofta kopplas samman 
eller isär på Kristianstad station.  Nattetid används stationen i Kristianstad även som depå, där 
tåg är parkerade över natten. 

5.4.1 UA8 Nya/ flyttade huvuddvärgsignaler i Kristianstad 

Plattformarna i Kristianstad är relativt långa, mellan 250 och 330 meter. Hela plattformslängden 
är en signalsträcka. 3

 

  Eftersom det bara är en signalsträcka kan endast ett tåg stå vid plattformen 
även om plattformslängden är tillräcklig för att rymma två tåg. När sammankoppling mellan två 
tåg sker på Kristianstad station måste tåget som ankommer sist först stanna före plattformen och 
sedan köra mot stoppsignal. När tåget stannar före plattformen blockerar tåget spåret utanför 
plattformen. 

 
Figur 5-11 Huvuddvärgsignaler som reglerar in- och utfart till plattformarna i Kristianstad. 
 
 

                                                             
3 En blocksträcka inne på en station kallas signalsträcka. I avsnitt 3.1 förklaras vad en 
blocksträcka är. 
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I nuläget finns det huvuddvärgsignaler strax innan plattformarna börjar. Dessa reglerar in- och 
utfart till plattformarna. I UA8 flyttas infartssignalerna längre in på plattformen och nya 
utfartssignaler sätts upp, se principskiss i figur 5.12. Detta möjliggör för tåg att köra fram till de 
nya signalerna i mitten på plattformen innan det måste stanna. Att tåget kan köra längre fram 
innebär att spåret utanför plattformen blir fritt och kan trafikeras av andra tåg. Med två 
signalsträckor vid plattformen är det också möjligt att ha två olika tåg stående vid samma 
plattform. Detta skulle t.ex. kunna vara aktuellt om det står tåg vid alla plattformar och ytterligare 
ett tåg ankommer.  Det ankommande tåget kan då ställa sig framför något av de andra tågen. 

 
Figur 5-12 Principskiss för UA8 – nya och flyttade huvuddvärgsignaler. 

5.4.2 UA9 Ny plattform vid spår 4 i Kristianstad 

I Kristianstad finns förutom de 3 plattformsspåren ett fjärde spår som fortsätter mot Åhus. Vid 
detta spår kan en ny plattform byggas. Funktionen i UA9 innebär liksom UA8 förstärkt kapacitet 
på Kristianstad station.  
 
Mellan spår 4 och Barbackavägen finns utrymme för en ny plattform, se figur 5-13.  Det är troligt 
att befintliga stolpar till kontaktledningsbryggorna behöver flyttas.  Strax söder om befintliga 
plattformar finns en plankorsning över järnvägen till Åhus. Denna plankorsning skulle kunna 
användas för att ta sig till en ny plattform intill spår 4. Plankorsningen ligger inte i direkt 
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anslutning till plattformarna. Det innebär att det finns en risk för personer kommer att försöka 
gena över spår 3 och 4 för att nå den nya plattformen. 
 

 
Figur 5-13 Mellan spår 4 och Barbackavägen finns utrymme för en ny plattform. 

Plattformen vid spår 4 bör vara minst 250 meter lång så att trippelkopplade Öresundståg kan 
angöra plattformen. På västra sidan om spår 4 ligger ett uppställningsspår för arbetsfordon. För 
att få plats med en 250 meters plattform måste uppställningsspåret förkortas ca 60 meter. 

5.5 UA10 Dubbelspår ut från Kristianstad  
När två tåg skall mötas i Kristianstad i nuläget måste det ena tåget vänta inne på stationen tills 
det andra tåget ankommer. Byggs ett nytt spår ut från Kristianstad kan det första tåget påbörja 
sin färd och blir mindre påverkat av en eventuell försening av det andra tåget. Det tar en liten tid 
innan ett tåg kan avgå från en plattform när det får körsignal, bland annat skall alla dörrar 
stängas. Med ett dubbelspår kan tågen lämna stationen tidigare och istället invänta mötet på 
dubbelspåret. Det ökar flexibiliteten och minskar risken för följdförseningar.  
 
Godståg som kommer från triangelspåret som sammanbinder Skånebanan med Blekinge 
Kustbana kan med ett nytt dubbelspår köra något längre fram och vänta på tågmöte.  
Trigangelspåret är ca 280 meter långt. Byggs ett dubbelspår kan godståget köra ytterligare ca 300 
meter. Därmed kan godståget nå mötesstationen i Karpalund snabbare, vilket minskar risken att 
efterkommande persontåg blir försenade på grund av godståget. 
 
Förutsättningarna för att bygga ett nytt dubbelspår ut från Kristianstad är goda. Det finns en 
gammal banvall väster om befintligt spår. Bron över Härlövsängaleden är 10,5 meter bred och 
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förberedd för dubbelspår, se figur 5-17. Skyddsstaketen behöver flyttas och sitta på utsidan av 
betongbalkarna för att bron skall klara Trafikverkets normer. Trafikverket äger marken som 
behöver tas i anspråk.  
 

 
Figur 5-14 Bron över Härlövsängaleden är förberedd för dubbelspår. 

Strax väster om bron över Härlövsängaleden finns naturreservat på båda sidorna om spåret, se 
figur 5-15. Naturreservatet begränsar längden på dubbelspåret och innebär att en växel måste 
placeras i kurva. Växlar i kurva leder till högre underhållskostnader. Dubbelspåret blir ca 900 
meter från plattformskanten inne i Kristianstad till naturreservatets början. Vid naturreservatets 
början finns en olovlig stig över spåren, se figur 4.3. Olycksrisken vid den olovliga övergången 
skulle kunna öka om dubbelspåret byggs och tåg från olika håll kan komma ungefär samtidigt. 
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Figur 5-15 Strax väster om Kristianstad finns ett naturreservat på bägge sidor om järnvägen. 

Det är önskvärt att det nya spåret byggs så att alla plattformsspår i Kristianstad kan nås, se 
exempel i figur 4-16. Kan endast vissa plattformsspår nås från det nya spåret begränsas 
flexibiliteten och nyttan av det nya spåret. 
 

 
Figur 5-16 Principskiss över anslutning till Kristianstad. 

5.6 UA11 Mellanblocksignaler  
Ett sätt att få plats för fler tåg är att köra tåg i samma riktning efter varandra. Signaltekniskt är 
spåret uppdelat i blocksträckor. Av säkerhetsskäl kan endast ett tåg i taget vara på en 
blocksträcka. Se vidare avsnitt 3.1 I nuläget är hela sträckorna mellan mötesstationerna en 
blocksträcka. Om två tåg kör åt samma håll måste det första tåget ha kommit fram till nästa 
mötesstation innan det andra tåget kan böja köra.  
 
Blocksträckorna på linjen kan delas i två genom att koppla in nya mellanblocksignaler mellan 
mötesstationerna. På så vis blir blocksträckorna kortare och tågen kan köra med kortare avstånd. 
Mellanblocksignaler ökar möjligheterna för godståg att successivt ta sig framåt till nästa 
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mötesstation. Nyttan av mellanblocksignaler blir större om den kombineras med 
tretågsmötesstaioner. Då kan två tåg som åker åt samma håll möta ett tåg i motgående riktning 
samtidigt.  För att kunna köra tåg efter varandra på hela sträckan krävs fyra nya 
mellanblocksignaler (mellan Hässleholm och Attarp, Attarp och Vinslöv, Vinslöv och Önnestad 
samt mellan Önnestad och Karpalund). Linjen mellan Karpalund och Kristianstad är redan 
uppdelad i flera signalsträckor. 

5.7 Ej utredda alternativ 

5.7.1  Höjning av hastigheten till 180 km/h 

Om hastigheten på hela banan höjs till 180 km/h skulle Öresundstågen tjäna ca 1½ minut jämfört 
med dagens bana. För att kunna höja hastigheten till 180 km/h skulle spåret behöva baxas. 
Baxning innebär att spårläget flyttas något för att åstadkomma bättre bangeometri. Vissa fasta 
föremål längs spåret skulle behöva flyttas för att inte vara innanför säkerhetszonerna. Mellan 
Karpalund och Kristianstad finns en sammansatt kurva som inte går att baxa så att den tillåter 
180 km/h.  
 
Höjs hastigheten till 180 km/h krävs ett antal åtgärder för att bibehålla trafiksäkerheten. Dessa är 
bland annat hinderdetektorer i plankorsningar som känner av om det står något vägfordon på 
spåren och skyddsväxlar på mötesstationerna. Dessa säkerhetsåtgärder gör att kostnaden för en 
hastighetshöjning till 180 km/h är relativt kostsam.  
 
Ett alternativ till att höja hastigheten på hela banan mellan Hässleholm och Kristianstad är att 
endast höja hastigheten mellan stationerna, för att på så sätt slippa kostnaderna för skyddsväxlar. 
Tidsvinsten skulle då bli mellan 4-8 sekunder per sträcka, totalt ca 25 sekunder mellan 
Hässleholm och Karpalund. Kostnaderna för baxning och plankorsningar skulle dock kvarstå. 
Eftersom kostnaderna skulle vara relativt stora i förhållande till tidsvinsten har högre hastighet 
än 160 km/h inte utretts noggrannare. 

5.7.2 Dubbelspår ut från Hässleholm 

Dubbelspår ut från Hässleholm förslogs som en åtgärd i ett tidigt skede av studien. Ett dubbelspår 
ut från Hässleholm skulle innebära att persontågen skulle kunna avgå från plattformen och 
invänta mötande tåg på dubbelspåret. Tåget skulle då kunna starta sin färd och risken för 
följdförseningar minska.  
 
Alternativet blev avfärdat i ett relativt tidigt skede då dubbelspår ut från Hässleholm bedömdes 
som en komplicerad och dyr åtgärd. Järnvägen går under två större bilbroar och passerar en 
plankorsning. Däremellan ligger järnvägen något nedsänkt i förhållande till sitt omland.  Dessa 
omständigheter försvårar och fördyrar en utbyggnad till dubbelspår och alternativet har därför 
inte utretts vidare. 
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5.7.3 Slopning, trimning eller ombyggnad till planskildhet av korsningen 
mellan Brogatan och järnvägen  

Strax öster om Hässleholm finns en plankorsning. Vid studiens början fanns frågan om 
plankorsningen kunde fördröja tågens avgång från Hässleholm. Om så varit fallet så skulle en 
slopning, trimning eller ombyggnad till planskildhet kunnat förbättra tågens rättidighet vid 
avgång från Hässleholm. En undersökning av omständigheterna visade att plankorsningen inte 
upplevs som ett problem av driftledningscentralen. Vid en störning är risken större att 
bilresenärer får något längre väntetid än att tågen blir försenade.  Då åtgärden inte påverkar 
järnvägens kapacitet har alternativet inte ytterligare utretts. 
 

5.7.4 Nytt mötesspår mellan Önnestad och Vinslöv 

Den dimensionerande sträckan mellan Hässleholm och Kristianstad är mellan Hässleholm och 
Attarp.  Det tar nästan lika lång tid för tågen att passera sträckan mellan Vinslöv och Önnestad 
som mellan Hässleholm och Attarp. Ett alternativ till UA4 (nytt mötesspår mellan Hässleholm 
och Attarp) skulle kunna vara en ny mötesstation mellan Vinslöv och Önnestad.  En ny 
mötesstation mellan Vinslöv och Önnestad bedöms dock ge mindre nytta än en ny mötesstation 
mellan Hässleholm och Attarp. Anledningen till att en mötesstation mellan Vinslöv och Önnestad 
bedöms ge mindre nytta är att en mötesstation mellan Hässleholm och Attarp förutom att 
möjliggöra nya tågmöten också underlättar för tåg att avgå från Hässleholm i tid och i stället 
vänta på den nya mötesstationen. Väntar tåget på den nya mötesstationen utan resandeutbyte 
kan tåget genast avgå vid körsignal. Tvingars tåget vänta  i Hässleholm kan det krävas viss tid att 
stänga dörrar och göra ordning tåget för avgång. Det riskerar att försena tåget ytterligare.  En ny 
mötesstation mellan Vinslöv och Önnestad har inte utretts noggrannare. 
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6 KOSTNADER  
Utredningsalternativen har kostnadsbedömts schablonmässigt, se tabell 6-1. Eftersom 
osäkerheten i tidiga skeden är relativt stor har kostnaderna angivits i interval. Kostnaderna är 
angivna i prisnivå 2010-10. 
 

  UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 UA6 UA7 UA8 UA9 UA10 UA11 
  Högre hastighet   Tretågsmötesstation Kristianstad   
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Kostnad 0,3-0,5 3 - 5 20-30 55-60 60-65 60-65 20-25 3 - 5 10-15 50-60  12-16 
Tabell 6-1 Kostnader i mkr. 
 
UA7 – tretågsmötesstation i Önnestad är bedömd att kosta betydligt mindre än UA6 – 
tretågsmötesstation i Attarp, och UA5 – tretågsmötestation i Vinslöv. Detta beror på att 
mötesspåret i Önnestad kommer att förlängas inom ramen för Pågatåg Nordost. Kostnaden i 
Önnestad avser därför endast nya växelförbindelser. 
 
UA10 – dubbelspår ut från Kristianstad är bedömt att vara något billigare att genomföra än UA4- 
en ny mötesstation mellan Hässleholm och Attarp. Kostnaderna bedöms vara lägre eftersom 
markförutsättningarna är bättre i Kristianstad. 
 
Det har påbörjats en process för nedläggning av banan från Karpalund till Hanaskog. Läggs 
banan ner och spåret och växeln till tas bort i Karpalund kan kostnaden för UA3- högre hastighet 
mellan Karpalund och Kristianstad bli något mindre.  
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7 MÅLUPPFYLLELSE  
7.1 Nationella mål  

7.1.1 Samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. 
Lågsiktigt hållbar innebär att en åtgärd skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. 
Samhällsekonomisk effektivitet innebär att nyttorna av en åtgärd skall vara större än 
kostnaderna.  För att kunna värdera nyttorna med en åtgärd måste effekterna av åtgärden 
kvantifieras. Det kan vara svårt att kvantifiera effekter då sambanden mellan orsak och verkan 
inte alltid är helt kända. Ökad kapacitet i sig har inget samhällsekonomiskt värde. Nyttan av 
åtgärderna uppkommer genom att den ökade kapaciteten omvandlas till minskade förseningar 
eller att fler godståg kan köra på banan.  
 
Nyttan en åtgärd skall jämföras med är den samhällsekonomiska kostnaden. Den 
samhällsekonomiska kostnaden är något skild från den faktiska anläggningskostnaden. Statlig 
konsumtion antas tränga undan privat konsumtion som är belagd med moms. Därför minskar 
intäkterna till staten och investeringskostnaden räknas upp med 21 procent, i princip 
motsvarande de minskande skatteintäkterna. 
 
Värdet av genomsnittsförseningen mellan Hässleholm och Kristianstad med Basprognosens trafik 
(se kapitlel 3) uppgår till drygt 80 mkr. Det innebär att en åtgärd som tar bort alla förseningar är 
samhällsekonomiskt effektiv om den har en kostnad under detta värde. Det är dock inte troligt att 
någon åtgärd kan ta bort alla förseningar. En åtgärd som tar bort alla följdförseningar kan kosta 
upp till knappt 40 mkr och vara samhällsekonomiskt lönsam.  Då trafiken ökar år 2011 kommer 
troligtvis genomsnittförsening att öka, liksom antalet resenärer som drabbas per försening. Det 
innebär det sammanlagda värdet av förseningarna kommer öka och att en åtgärd som tar bort alla 
förseningar skulle kunna vara dyrare än 80 mkr och ändå vara samhällsekonomiskt lönsam. 
Värdet av en minskad förseningsminut på banan är större än värdet av minskad restidsminut.  
 
Det är svårare att göra en schablonbedömning av värdet av att kunna köra fler godståg.  Det 
samhällsekonomiska värdet är beroende av att det finns en efterfrågan att köra fler godståg. 
Värdet av ökad godstrafik består av eventuellt minskade kostnader för transportörerna 
/godsköparna, samt minskade externa effekter från vägtrafiken (emissioner, slitage och 
olycksrisk) minus minskade skatteintäkter (från bland annat drivmedelskatt). Flera av åtgärderna 
i denna studie bidrar både till minskad störningskänslighet/förseningar och ökat möjlighet att 
köra godståg på banan. 
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För UA1, UA2, UA3 och UA4 har nyttan av åtgärderna beräknats schablonmässig, se tabell 7-1. 
Dessa siffror innehåller stora osäkerheter. Åtgärdsförslagen i UA1, UA2 och UA3 innebär alla en 
tidsvinst för tågen. Tidsvinsterna är så små att de inte är troligt att tidtabellerna för tågen 
kommer att förkortas.  Istället blir det mer ”luft” i tidtabellerna som minskar riskerna för 
följdförseningar. I UA1, UA2 och Ua3 har hela gångtidsvinsten beräknats som förseningstidsvinst. 
Det är dock inte troligt att hela gångtiden omvandlas till res- eller förseningstidsvinster. Det 
innebär att de angivna nyttorna för UA1, UA2 och UA3 är för stora. Å andra sida är nyttorna 
beräknade med hjälp av Trafikverkets basprognos, där tågantalet är för lågt vilket underskattar 
nyttorna något. UA1 och UA2 är sannolikt samhällsekonomiskt lönsamma även om bara en liten 
del av gångtidsvinsten omvandlades till en förseningstidsvinst. För UA3 krävs att en relativt stor 
del av gångtidsvinsten kan omvandlas till en förseningstidsvinst för att den samhällsekonomiska 
nyttan skall vara större än kostnaden.   
 
Nyttan för UA4 är beräknad genom kapacitetsutnyttjandet mellan Hässleholm och Attarp sjunker 
med en ny mötesstation. När tidtabellen konstrueras finns ett tidstillägg som beror av 
kapacitetsutnyttjandet. En ny mötesstation innebär att tidstillägget minskar med ca 0,6 minuter.  
I tabell 7-1 har denna tid värderats som minskad försening. Värderas tidsvinsten istället som 
minskad restid uppgår värdet till drygt 40 mkr.  Även nyttan i UA4 är beräknad med hjälp av 
Trafikverkets basprognos som innehåller för lite trafik. Nyttan i UA4 kan av den anledningen vara 
något underskattad. Den beräknade nyttan i UA4 ligger precis på gränsen för att vara 
samhällsekonomiskt lönsam. UA5-UA11 har inte beräknats samhällsekonomiskt då det saknas 
gängse metodik för att göra samhällsekonomiska beräkningar för dessa alternativ.  
 

  UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 UA6 UA7 UA8 UA9 UA10 UA11 
  Högre hastighet   Tretågsmötesstation Kristianstad   
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Nytta 12 19 39 61 - - - - - - - 
Samhällsekonomisk 
kostnad 0,3-0,6 3-6 23-34 62-68 68-73 23-28 23-28 3-6 11-17 56-68 14-18 

Tabell 7-1. Samhällsekonomisk nytta och samhällsekonomisk anläggningskostnad i prisnivå 2006-medel. 
Siffrorna är schablonmässigt beräknade och innehåller stora osäkerheter. 
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7.1.2 Funktionsmål och hänsynsmål 

Det övergripande transportpolitiska målet är uppdelat i funktionsmål och hänsynsmål. 
Funktionsmål och hänsynsmål har preciserats inom ett antal olika områden. Nedan följer en 
utvärdering av utredningsalternativen med hänsyn till dessa preciseringar.  

7.1.2.1 Funktionsmål 

Samtliga utredningsalternativ bedöms bidra till att medborgarnas resor förbättras genom ökad 
tillförlitlighet. Ökad kapacitet leder till minskad störningskänslighet/förseningar innebär att 
tillförlitligheten ökar.  UA4 – nytt mötesspår och UA10 – dubbelspår ut från Kristianstad bedöms 
som de åtgärder som minskar störningskänsligheten/förseningarna mest.  UA4 och UA10 bedöms 
ha störst effekt eftersom de inte endast innebär nya mötesmöjligheter, avgående tåg från 
Kristianstad och Hässleholm kommer också att kunna göra i ordning tågen för avfärd och invänta 
det mötande tåget på det nya mötesspåret/dubbelspåret. På så vis minskar risken för ytterligare 
följ förseningar.  
 
UA4 och UA9 bedöms påverka resenärers trygghet och bekvämlighet marginellt negativt. I UA4 
måste en gång- och cykeltunnel förlängas. Långa tunnlar kan uppfattas som otrygga. Möjligtvis 
skulle även UA9 - en ny plattform vid spår 4 i Kristianstad kunna upplevas som något otryggare 
och mindre bekvämt då spåret ligger något mer avsides än övriga spår. 
 
Kvalitet kan ses som möjligheten att välja det mest lämpliga transportslaget.  Genom att öka 
kapaciteten ökar valmöjligheten att frakta gods på tåg istället för lastbil. UA4 – ny mötesstation, 
UA5 – tretågsmöte i Attarp, och UA7 – tretågsmöte i Önnestad, UA10 –dubbelspår ut från 
Kristianstad samt UA11 – mellanblocksignaler bedöms bidra till ökad kvalitet för näringslivets 
transporter då de förbättrar möjligheterna att framföra godståg på banan. UA4, UA5 och UA7 
bedöms ge störst bidrag för att få plats med fler godståg på banan, då de innebär nya 
mötesmöjligheter. UA6 –tretågsstation i Vinslöv bedöms inte ge samma effekt då planerade 
persontågsmöten inte förekommer i Vinslöv. Det innebär att godståg redan i nuläget kan möta 
persontåg i Vinslöv. 
 
Tillgängligheten påverkas endast marginellt i samtliga utredningsalternativ. Åtgärderna bidrar 
inte nya tågstopp eller utökad trafik, utom möjligtvis för godståg.  Ökad tillförlitlighet skulle 
kunna minska uppoffringen för resenärerna och därmed göra tågtrafiken marginellt mer 
tillgänglig.  
 
Arbetsformerna och genomförandet av studien bedöms som jämställda, då projektledningen och 
samrådet har varit representerade till 50 procent av kvinnor och till 50 procent av män4

                                                             
4 Blekingetrafiken och Skånetrafiken bjöds in till ett tidigt samråd i samband med starten av 
idéstudien. Blekingetrafiken valde att inte delta. 

. 



   
SLUTRAPPORT 50 (55) 

 
Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version 

   
Ev. dokumentID Ärendenummer Projektnummer 

 TRV 2010/95514  
 

 

Projektgruppen har dock bestått av 71 procent män och 29 procent kvinnor. Något större andel 
kvinnor än män reser med tåg mellan Kristianstad och Hässleholm. Det är framför allt 
arbetspendling och pendling till och från skola som gynnas. Åtgärderna bedöms ha begränsad 
påverkan på jämställdheten i samhälle i stort.   
 
Åtgärderna bedöms inte påverka användbarheten för personer med funktionshinder. Minskad 
risk för att avgångsspår sent ändras skulle kunna underlätta för rörelsehindrade. Möjligtvis skulle 
mer tillförlitlig trafik underlätta för personer som behöver vila eller inta medicin, mat eller dryck 
vid regelbundna tider. Åtgärderna bedöms inte påverka barns möjlighet att själva använda 
transportsystemet.  
 
Åtgärderna bedöms öka förutsättningarna för att välja kollektivtrafik i och med att 
tillförlitligheten.  

7.1.2.2 Hänsynsmål 

Antalet omkomna och allvarligt skadade inom trafiken bedöms minska marginellt. I den mån 
åtgärderna bidrar till ett mer tillförlitligt transportsystem så att resenärer väljer att åka tåg istället 
för bil minskar olycksrisken, då tåg generellt är ett säkrare färdmedel. Det samma gäller eventuell 
överflyttning av gods från lastbil till järnväg. UA2 och UA3 bedöms bidra något mer då en 
oskyddad plankorsning behöver slopas eller få bättre skydd. 
 
Åtgärderna bedöms bidra marginellt till begränsad klimatpåverkan. I den mån åtgärderna bidrar 
till att fler väljer tåg istället för bil eller lastbil minskar utsläppen emissionerna av växthusgaser 
och luftföroreningar.  I tabell 7-2 sammanfattas måluppfyllelsen för samtliga alternativ. 
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    UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 UA6 UA7 UA8 UA9 UA10 UA11 
    Högre hastighet   Tretågsmötesstation Kristianstad   
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Funktions- 
mål 

Tillförlitlighet + + + +++ ++ + ++ + ++ +++ + 
Kvalitet för 
näringslivet = = = ++ ++ = ++ = = + + 
Tillgänglighet = = = = = = = = = = = 
Jämställdhet = = = = = = = = = = = 
Funktionshinder = = = = = = = = = = = 
Barns möjligheter = = = = = = = = = = = 
Förutsättnignar 
kollektivtrafik + + + + + + + + + + + 

Hänsysns- 
mål 

Omkomna och 
allvarligt skadade + + + + + + + + + + + 
Begränsad 
klimatpåverkan + + + + + + + + + + + 

Tabell 7-2 Måluppfyllelse av funktionsmål och hänsynsmål.  
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7.2 Projektspecifika mål 
För de föreslagna åtgärderna definierades tre projektspecifika mål: 
 

1. Ökad kapacitet 

2. Plats för fler godståg 

3. Minskad störningskänslighet 

De projektspecifika målen bidrar till de övergripande nationella transportpolitiska målen. 
Minskad störningskänslighet innebär ett tillförlitligt transportsystem. Utrymme för godstrafik på 
spåren bidrar till förbättrad kvalitet för näringslivets transporter, säkerhet och miljö.   

UA4 – nytt mötesspår bedöms vara det utredningsalternativ som ger störst effekt på kapaciteten. 
UA4 möjliggör nya möten och underlättar för persontåg att avgå i tid  från Hässleholm. Om ett 
tåg tvingas väntan på att få avgå på en station med resandeutbyte tar det ofta längre tid för tåget 
att komma iväg när det får tillstånd att köra. UA10- nytt dubbelspår ut från Kristianstad har en 
liknande funktion som UA4. UA10 ger möjlighet till möten och möjliggör för persontågen att 
lämna plattformen vilket minskar risken för ytterligare förseningar. UA4 bedöms ge något bättre 
förstärkning av kapaciteten än UA10 eftersom UA4 innebär en helt ny mötesmöjlighet. UA9 - ny 
plattform i Kristianstad, ger ökad kapacitet på Kristianstad C. Kapacitetsökningen i UA9 bedöms 
som större än i UA8 - nya och flyttade huvuddvärgsignaler eftersom flexibiliteten med ett nytt 
plattformsspår är större. UA8 - nya och flyttade huvuddvärgssignaler ökar också kapaciteten på 
Krsitianstad C. Dock måste det tåg som står längst ut och ankommit sist till plattformen avgå 
först. I UA9 kan tågen avgå i oberoende ordning.  

UA4 – ny mötesstation, UA5 – tretågsmöte i Attarp, och UA7 – tretågsmöte i Önnestad  bedöms 
ge störst effekt för att kunna köra fler godståg på banan. UA4 och UA5 bedöms som komplement 
till varandra. Byggs UA4 minskar nyttan med UA5 och vise versa. UA11 – mellanblocksignaler 
bedöms ge störst nya om de kombineras med en tretågsstation.  Om det inte finns 
mellanblocksignaler kan inte godståget avgå från mötesstationen förrän det framförvarande 
persontåget har nått nästa mötesstation. Det innebär att godståget förlorar tid och riskerar att 
inte hinna avgå innan nästa persontåg kommer. Största nyttan av mellanblocksignaler finns i 
anslutning till en tretågsstation. I UA11 ingår det fyra mellanblocksignaler, en mellan varje 
befintlig mötesstation. Det är möjligt att investera i enbart två mellanblocksignaler och ändå få en 
effekt på kapacitet. 

UA4 – nytt mötesspår och UA10- nytt dubbelspår bedöms ge störst effekt för minskad 
störningskänslighet/förseningsrisk. Det beror på att de ökar kapaciteten på banan och möjliggör 
för persontågen att avgå från plattform, vilket minskar risken för ytterligare förseningar. Även 
UA8 och UA9 som förstärker kapaciteten på Kristianstad C, UA5  och UA7 – 
tretågsmötesstationer i Attarp och Önnestad samt mellanblock signaler bedöms ge goda effekter 
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för minskad störningskänslighet/förseningar. I tabell 7-3 sammanfattande bedömningen av de 
projektspecifika målen. 

 

  UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 UA6 UA7 UA8 UA9 UA10 UA11 
  Högre hastighet   Tretågsmötesstation Kristianstad   
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Ökad kapacitet = = = +++ + + + + ++ ++ + 
Plats för godståg = = = ++ ++ = ++ = = + + 
Störningskänslighet / 
förseningar + + + +++ ++ + ++ ++ ++ +++ ++ 

Antal plus 1 1 1 8 5 2 5 3 4 6 4 
Tabell 7-3 Sammanfattande bedömning av projektspecifika mål 
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8 TRAFIKVERKETS SAMLADE BEDÖMNING  
8.1 Kostnadseffektiva åtgärder med god måluppfyllelse 

 
UA1 (höjd hastighet genom Vinslöv station), UA7 (tretågsmötesstation i Önnestad) och UA8 (nya 
och flyttade huvuddvärgssignaler) bedöms alla ha god måluppfyllelse till en relativt låg kostnad.  
 
UA1 (höjd hastighet genom Vinslöv station) bedöms inte uppfylla alla projektmålen men ge en 
stor effekt i förhållande till sin kostnad. Därför rekommenderas att UA1 genomförs.  
  
UA7 (tretågsmötesstation i Önnestad) bedöms ha god effekt för godstågen och kosta mindre än 
hälften av kostnaden av UA4 (nytt mötesspår mellan Hässleholm och Attarp) och UA5 
(tretågsmötesstation i Attarp) som bedöms ge liknade effekter för godstrafiken. Prioriteras 
förbättringar för godståg till minsta möjliga kostnad rekommenderas UA7. UA7 kan med fördel 
kombineras med UA11(mellanblocksignaler) för att få ut bästa effekt. Det är inte nödvändigt att 
bygga ut mellanblocksignaler på alla sträckor samtidigt. Mellanblockssignaler kan i ett första steg 
placeras öster och väster om Önnestad. 
 
UA8 (nya och flyttade huvuddvärgssignaler) förstärker kapaciteten på Kristianstad C. Prioriteras 
förbättringar för persontåg till minsta möjliga kostnad rekommenderas UA8. UA9 (nytt 
plattformsspår på Kristianstad C) bedöms uppfylla projektmålen till högre utsträckning än UA8, 
men UA9 har en högre kostnad. Kostnadsskillnaden mellan alternativen bedöms som större än 
skillnaden i nytta. Med hänsyn till detta rekommenderas UA8 framför UA9.  

8.2 Åtgärder med hög måluppfyllelse 
UA4 (nytt mötesspår mellan Hässleholm och Attarp), UA10 (dubbelspår ut från Kristianstad) och 
UA9 (nytt plattformsspår på Kristianstad C) bedöms ge en mycket god måluppfyllnad men är 
dyrare än de åtgärder som rekommenderas i avsnitt 8.1. UA4, UA9 och UA10 bör genomföras 
först i andra hand när åtgärderna i avsnitt 8.1 är genomförda. 
 
UA4 (nytt mötesspår mellan Hässleholm och Attarp) bedöms som det utredningsalternativ som 
bäst uppfyller projektmålen. UA4 ger ökad kapacitet, minskar risken för störningar och 
förseningar och underlättar för godståg.  UA4 innebär ett nytt mötesspår vilket är en större 
investering. UA4 är en av de dyrare utredningsalternativen.   
 
UA10 (dubbelspår ut från Kristianstad) är det alternativ som bedöms uppfylla projektmålen näst 
bäst.  UA10 är liksom UA4 bland de dyrare åtgärderna.  
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UA9 (nytt plattformsspår på Kristianstad C) bedöms uppfylla projektmålen till hög utsträckning 
men också vara relativt dyrt. Trots att UA9 bedöms ge mycket goda effekter rekommenderas i ett 
första steg UA8 framför UA9, då kostnaden för UA8 är betydligt mindre. 

8.3 Övriga åtgärder 
UA2 (höjd hastighet mellan Karpalund och Kristianstad), UA3 (höjd hastighet från och med 
Karpalund in till Kristianstad), UA5 (tretågsmötesstation i Attarp) och UA6 (tretågsmötesstation i 
Vinslöv) ger lägre måluppfyllnad och är mindre kostnadseffektiva än de åtgärder som 
rekommenderas i avsnitt 8.1 och 8.2.  
 
UA2 (höjd hastighet mellan Karpalund och Kristianstad) bedöms inte uppfylla alla projektmålen 
men ger relativt goda effekter i förhållande till sin kostnad. UA8 (nya och flyttade 
huvuddvärgsignaler) bedöms ha större effekter än UA2 och har liknande kostnad. Därför 
rekommenderas UA8 framför UA2.  
 
UA5 (tretågsmötesstation i Attarp) bedöms ge liknade men inte lika stora effekter som UA4 (nytt 
mötesspår). UA5 har en något högre kostnad än UA4. Därför rekommenderas UA4 framför UA5. 
UA2 och UA5 bör genomföras först i tredje hand, då åtgärderna i avsnitt 8.1 och 8.2 är 
genomförda. 
 
UA3 (höjd hastighet från och med Karpalund in till Kristianstad) och UA6 (tretågsmötesstation i 
Vinslöv) ger endast begränsade bidrag till projektmålen till en relativt hög kostnad och 
rekommenderas därför inte. 

8.4 Samlad bedömning 
Trafikverkets bedömning är att i första hand UA1 (höjd hastighet genom Vinslöv station), UA7 
(tretågsmötesstation i Önnestad) i kombination med UA11(mellanblocksignaler) och UA8 (nya 
och flyttade huvuddvärgssignaler) bör genomföras. Denna bedömning bygger på en avvägning 
mellan alternativens kostnader och måluppfyllelse. Om enbart hög måluppfyllelse beaktas skulle 
UA4 (nytt mötesspår mellan Hässleholm och Attarp), UA10 (dubbelspår ut från Kristianstad) och 
UA9 (nytt plattformsspår på Kristianstad C) rekommenderas i första hand. Med hänsyn tagen till 
alternativens kostnader rekommenderas UA4, UA10 och UA9 först i andra hand. I tredje hand 
rekommenderas UA2 (höjd hastighet mellan Karpalund och Kristianstad) och UA5 
(tretågsmötesstation i Attarp).  Det är önskvärt att om möjligt samordna de olika åtgärderna för 
att minimera antalet avstängningar och trafikstörningar under byggskedet. På lång sikt bedöms 
att det krävs dubbelspår att kunna tillgodose önskad gods- och persontrafik.  
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