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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
I februari 2012 färdigställde Trafikverket idéstudien Järnvägen i Jönköpings län, där det 
konstaterades att efterfrågan av förbättringar för tågtrafiken på Jönköpingsbanan och det så kallade 
Y:et – järnvägen mellan Jönköping/Nässjö – Värnamo är stor. Kapacitetsutnyttjandet på 
Jönköpingsbanan och Y:et är relativt högt under dygnet och under högtrafik är kapacitetsutnyttjandet 
mycket högt. 
 
Idéstudien fann att de mest angelägna åtgärderna i Jönköpings län var samtidig infart och 
hastighetshöjning till 160 km/h på Jönköpingsbanan, fjärrstyrning av Y:et och höjd hastighet till 140 
km/h mellan Vaggeryd och Värnamo. Detta för att förbättra för persontrafiken samt öka kapaciteten 
och säkerheten. Samtidig infart och höjd hastighet på Jönköpingsbanan finns med som en prioriterad 
åtgärd i Kapacitetsutredningen, men bedömdes på sikt som otillräckliga i idéstudien.  Även på Y:et 
föreslogs ytterligare utredning av möjligheterna till kapacitetsökning och hastighetshöjning för att 
stärka persontrafikens konkurrenskraft gentemot vägtrafiken samt för att förbättra för godstrafiken 
och terminalerna i området. 
 
Denna studie är genomförd av Eva Lindborg, Bengt Palm och Magnus Backman. Stort tack till alla 
kollegor som bidragit med synpunkter och faktauppgifter. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att klargöra vilka förbättringsåtgärder som är lämpligast på 
Jönköpingsbanan och Y:et efter att samtidig infart och hastighetshöjning till 160 km/h på 
Jönköpingsbanan, fjärrstyrning av Y:et och höjd hastighet till 140 km/h mellan Vaggeryd och 
Värnamo är genomfört. 

1.3 Metod 
Det finns flera förslag på tänkbara infrastrukturåtgärder, men kunskap saknas om vilka åtgärder som 
är effektivast. För att kunna prioritera bland åtgärder är den framtida trafikeringen av stor betydelse, 
men det råder osäkerhet om hur den framtida trafiken kommer att utvecklas.  
 
Persontrafiken är normalt sett något mer förutsägbar än godstrafiken, då persontrafiken ofta är mer 
regelbunden. Ett sätt att hantera osäkerheten som finns runt godstågens utveckling är att se vilka 
åtgärder som krävs för att kunna köra ett visst antal tåg per timme i de aktuella relationerna.  I denna 
studie kommer följande godstrafik studeras, givet att persontrafiken skall få plats och kunna utvecklas 
på banorna. 
 

 1 godståg per timme och riktning mellan Falköping och Nässjö 
 1 godståg per timme mellan Jönköpings godsbangård och Nässjö – antingen via Jönköpings C 

eller Vaggeryd, eller en kombination av dessa 
 1 godståg per timme mellan Jönköping C och Värnamo  

 
1 godståg per timme och riktning motsvarar ungefär 36 godståg per dygn, villket är en mycket stor 
ökning utifrån dagens trafik. 

1.4 Transportpoliska mål 
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.  
 
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 
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en hög kvalitet och bidra till ett jämställt samhälle. Transportsystemet skall vara utformat så att det 
kan användas av barn och personer med funktionsnedsättning. 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, 
bl.a. genom energieffektivitet och begränsad användning av fossila bränslen.   

1.5 Fyrstegsprincipen - möjliga åtgärder för att uppnå projektmålen 
Fyrstegsprincipen innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis: 
 
Steg 1. Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt. 
Omfattar planering, styrning, reglering, påverkan och information med bäring på såväl 
transportsystemet som samhället i övrigt för att minska transportefterfrågan eller föra över 
transporter till mindre utrymmeskrävande, säkrare eller miljövänligare färdmedel. Steg ett åtgärder 
kommer inte studieras i denna studie. 
 
Steg 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur.  
Steg två åtgärder kan vara ekonomiska styrmedel till exempel i form av banavgifter; administrativa 
styrmedel så som prioriteringskriterier och införande av trångsektorsplaner; längre tåg som effektivare 
utnyttjar banans kapacitet eller optimering av tidtabeller. Av dessa möjliga steg två åtgärder kommer 
optimering av tidtabeller att undersökas närmare inom denna studie.  

Steg 3. Begränsade ombyggnadsåtgärder.  
Steg tre åtgärder kan till exempel vara åtgärder för att kunna köra större och tyngre tåg, 
hastighetshöjningar, mellanblocksignaler så att tågen kan köra närmare eftervarandra, samtidig infart 
så att tågen kan mötas utan att behöva stanna, förlängning av befintliga mötesstationer, linjerätningar, 
nya mötesstationer och mötesstationer som ger möjlighet för flera tåg att mötas samtidigt. Flera olika 
typer av steg trelösningar kommer studeras i denna studie. 

Steg 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. 
Steg fyraåtgärder enligt fyrstegsprincipen är nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder, det kan 
till exempel vara partiella dubbelspår eller dubbelspårsutbyggnad. I sista hand kommer denna typ av 
åtgärder att studeras närmare. 

2 Förutsättningar 
2.1 Befintlig infrastruktur 

2.1.1 Jönköpingsbanan 
Jönköpingsbanan är en viktig interregional förbindelse som förbinder Västra stambanan med Södra 
stambanan och utgör ett betydelsefullt pendligstråk till Jönköping. Jönköpingsbanan är knappt 12 mil 
lång, enkelspårig, elektrifierad och har fjärrblockering. Delen Falköping – Bankeryd är anpassad till 
hastighet 160 km/h och har generellt bättre spårgeometrisk standard än delen Bankeryd - Nässjö. Den 
spårgeometriska standarden i form av kurvradier påverkar den största tillåtna hastigheten på banan. 
Delen Jönköping – Nässjö har största tillåtna hastighet 140 km/h med flera hastighetsnedsättningar.  
 
På en enkelspårig bana avgör antalet mötesstationer och avståndet dem emellan hur många tåg som 
kan framföras. Mellan Falköping och Nässjö finns tio mötesstationer vilka är placerade i Vartofta, 
Sandhem, Mullsjö, Habo, Bankeryd, Jönköping, Huskvarna, Tenhult, Forserum och Äng. Endast i 
Falköping, Jönköping och Nässjö finns samtidig infart. Det innebär att två tåg kan mötas samtidigt 
utan att stanna. 
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2-1 Jönköpingsbanan och Vaggerydsbanan och delar av Halmstad Nässjö Järnväg (HNJ) 

Den längsta sträckan utan möjlighet för tåg att mötas kallas den dimensionerande sträckan. Den 
dimensionerande sträckan väster om Jönköping ligger mellan Sandhem och Mullsjö, där avståndet är 
ca 11 km. Mellan Jönköping och Nässjö är den dimensionerande sträckan 11 km mellan Tenhult och 
Forserum.  

Mötesstationerna är generellt sett relativt långa. Längden på mötesstationen avgör hur långa tåg som 
kan mötas och framföras på banan. Det är endast i Mullsjö som mötesstationen är under 600 m, se 
tabell 2-1.  
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Tabell 2-1 Mötesstationer på Jönköpingsbanan 

Jönköpingsbanan Hinderfri längd Samtidig infart 

Falköping C 680 Ja 

Vartofta 637 Nej 

Sandhem 623 Nej 

Mullsjö 576 Nej 

Habo 718 Nej 

Bankeryd 633 Nej 

Jönköping 725 Ja 

Huskvarna 652 Nej 

Tenhult 634 Nej 

Forserum 645 Nej 

Äng 642 Nej 

 

2.1.2 Vaggerydsbanan 
Vaggerydsbanan mellan Vaggeryd och Jönköping är knappt 4 mil lång, enkelspårig, oelektrifierad och 
saknar fjärrblockering. Banan har skarvspår vilket minskar komforten, begränsar hastigheten och ökar 
slitaget. Skarvspåret söder om Månsarp är relativt bra skick och fick större underhåll under 1990-talet. 
Skarvspåret norr om Månsarp har sämre skick och kräver mer omfattade underhåll.   I figur 2-2 nedan 
redovisas spårtyp för banorna i Jönköpings län. 

 

Figur 2-2 Spårtyp     
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Största tillåtna hastighet mellan Jönköping och Vaggeryd är 100 km/h men denna hastighet är endast 
tillåten mellan Månsarp och Byarum. Godstågens hastighet är befränsad till 60 km/h. Vissa delar av 
sträckan har hastighetsbegränsningar ner till 40 km/h, se figur 2-3. 

 

Figur 2-3 Hastighetsprofil för Vaggerydsbanan 

Det finns två mötesstationer mellan Jönköping C och Vaggeryd. Dessa är Jönköpings godsbangård och 
Månsarp. Sträckan mellan Jönköping C och Jönköpings godsbangård är elektrifierad. Den längsta 
sträckan utan mötesstation är knappt 19 km lång och belägen mellan Månsarp och Vaggeryd. Varken 
Månsarp eller Jönköpings godsbangård har samtidig infart. Relativt långa tåg kan mötas på 
Jönköpings godsbangård, men mötesstationen i Månsarp har begränsad längd så endast korta tåg kan 
mötas, se tabell 2-2.  

Tabell 2-2 Mötesstationer på Vaggerydsbanan 

 

Vaggerydsbanan 
Hinderfri 

längd Samtidig infart 

Jönköping 
godsbangård 624 Nej 

Månsarp 157 Nej 

Vaggeryd 5091 Ja  

2.1.3  

2.1.4 Halmstad Nässjö Järnväg (HNJ) mellan Nässjö och Värnamo 
Halmstad Nässjö Järnväg (HNJ) är knappt 20 mil lång, enkelspårig, oelektrifierad och saknar 
fjärrblockering. HNJ är ett viktigt stråk för godstransporterna i Jönköpings län och utgör ett 
pendlingsstråk mellan Värnamo och Vaggeryd och vidare mot Jönköping. Stråket kopplar samman 
Nässjö med Vaggeryd och Värnamo. 

Sträckan mellan Nässjö och Vaggeryd är väl hastighetsoptimerad med största tillåtna hastighet 125 
km/h. Mellan Vaggeryd och Värnamo är största tillåtna hastighet 100 km/h, se figur 2-4. 

                                                           
1 Endast ett tåg kan vara 509 meter, de övriga spåren är signalerade så att maxlängden blir 215 meter. 
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Figur 2-4 Hatighetsprofil Nässjö – Värnamo. Blå linje A-tåg, röd linje B-tåg. A- och B-tåg har 
olika prestanda som avgör hur snabbt tågen kan gå. De flesta persontåg är B-tåg och de flesta 
godståg är A-tåg. 

Den dimensionerande sträckan är 24 km lång mellan Malmbäck och Vaggeryd. Den dimensionerande 
sträckan söder om Vaggeryd är den 18 km långa sträckan mellan Klevshult och Värnamo. 
Mötesstationerna har samtidig infart med undantag av Värnamo. Mötesstationen i Klevshult har 
samtidighet genom indragna signaler vilket bidrar till att denna är betydligt kortare än övriga 
mötesstationer på sträckan, se tabell 2-3. 

Tabell 2-3 Mötesstationer mellan Nässjö och Värnamo 

 

HNJ 
Hinderfri 

längd 
Samtidig 

infart 

Malmbäck 353 Ja 

Vaggeryd 5092 Ja  

Skillingaryd 481 Ja 

Klevshult 158 Ja 

Värnamo 469 Nej 

 

Utformningen av signalställverken i Värnamo och Vaggeryd kräver att stationerna är lokalbevakade för 
alla tåg. Övriga stationer lokalbevakas på de tider som krävs för tågmöten eller tätare tågföljd. Detta 
tillämpas i Klevshult och Skillingaryd där bevakningen möjliggör 4 tåg per timme mellan Vaggeryd och 
Värnamo, utan bevakning kan endast 2 tåg/h framföras.  

Utformningen av linjeplatsen Båramo gör det mycket kapacitetskrävande att köra tåg hit. Godståg som 
skall till terminalen i Båramo måste köras som så kallad spärrfärd. Det innebär att lokföraren får en 
nyckel av tågklareraren på närmsta bevakade station och sedan kör till växeln i Båramo. Framme i 
Båramo måste lokföraren gå ut och lägga om växeln manuellt och köra in tåget till Båramo. När tåget 
har passerat växeln får lockföraren gå tillbaks lägga om växeln igen och därefter ringa till tågklareraren 
och säga att växeln ligger på plats. Först därefter kan något annat tåg trafikera sträckan mellan 
Skillingaryd och Vaggeryd. 

  

                                                           
2 Endast ett tåg kan vara 509 meter, de övriga spåren är signalerade så att maxlängden blir 215 meter. 
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2.2 Befintlig trafik och kapacitet 
Trafiken på Jönköpingsbanan är blandad och består förutom godståg av flera regionala tågupplägg 
samt snabbtåg.  Ca 6 stycken av godstågen går hela vägen mellan Falköping och Nässjö. Resterande 
godståg börjar på Jönköpings godsbangård på Vaggerydsbanan. Ca 7 av dem går mot Nässjö och 
resterande 4 mot Falköping. De 34 persontågen mellan Falköping och Jönköping motsvarar i princip 
ett tåg per timme samt två extra tåg på morgonen från Falköping och ett extra tåg på eftermiddagen 
från Jönköping. 

Tabell 2-4 Trafik våren 2012  

Jönköpingsbanan Godståg Snabbtåg 
Övriga 

persontåg 
Tjänste 

tåg3 Totalt  
Falköping-Jönköping 9   34 1 42 

Jönköping- Nässjö 12 2 63 5 82 
 

På Vaggerydsbanan går regionaltågstrafik och godståg. Godstågen kör till/från Torsvik och går via 
Månsarp upp till Jönköpings godsbangård. 

Tabell 2-5 Trafik våren 2012 

Vaggerydsbanan Godståg Snabbtåg 
Övriga 

persontåg 
Tjänste 

tåg Totalt 
Jönköping - 
Vaggeryd 8   22 2 32 

 

Mellan Nässjö och Vaggeryd går i princip bara regionaltågstrafik. Söder om Vaggeryd ökar trafiken, 
dels med regionaltågen från Vaggerydsbanan som fortsätter till Värnamo, dels med godståg till 
Båramo och Klevshult. 

Tabell 2-6 Trafik våren 2012 

HNJ Godståg Snabbtåg 
Övriga 

persontåg 
Tjänste 

tåg Totalt 
Nässjö - Vaggeryd     10   10 

Vaggeryd - Värnamo 1   30 1 32 
 

För att beskriva situationen i järnvägssystemet används begreppet kapacitet. Kapacitetsutnyttjandet 
beskrivs ofta i tre nivåer, som beror på infrastrukturen, tågantalet och en rimlighetsbedömning av 
trafikens omfattning, se tabell 2-7. 

  

                                                           
3 Tjänstetåg är tåg som flyttas utan last eller passagerare för att befinna sig på rätt plats när det skall 
användas. 
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Tabell 2-7 Kapacitetsutnyttjande 

Hög (röd) Sträckorna anses vara så hårt belastade att de i princip är fullbelagda. 
Känsligheten för störningar är hög, medelhastigheten är låg och det är mycket 
svårt att hitta tid för underhåll. Det är mycket svårt att tillgodose nya önskemål om 
trafikering.  

Medel (gul) Här krävs en avvägning mellan antalet tåg på banan och trafikens krav på kvalitet. 
Trafiken är störningskänslig och det är svårt att hitta tid för underhåll. 

Låg (grön) Det finns utrymme för ytterligare trafik och/eller underhåll av banan. Trafiken kan 
ses som balanserad. 

 

I figurerna nedan visas kapacitetsutnyttjandet på dygnsnivå och under de två mest belastade 
timmarna hösten 2011. Under de två mest belastade timmarna är kapacitetsutnyttjandet högt på 
Jönköpingsbanan och mellan Jönköping och Värnamo. På dygns nivå är kapacitetsutnyttjandet mer 
balanserat men det är fortsatt medelhögt utnyttjande av spåren mellan Jönköping och Nässjö samt 
mellan Vaggeryd och Värnamo. 

 

Figur 2-5 Kapacitetsutnyttjande hösten 2011, under de två mest belastade timmarna till höger 
och på dygnsnivå till vänster. 

2.3 Framtida trafik  

2.3.1 Prognostiserad trafik 
Trafikverket har inom kapacitetsuppdraget genomfört prognoser för framtida trafik för år 2021. Dessa 
redovisas i tabell 2-8 och 2-9 nedan. 

Tabell 2-8 Prognostiserad trafik på Jönköpingsbanan år 2021 

Jönköpingsbanan Snabb tåg Pendeltåg 
Övriga IR-

tåg Godståg Summa 

Falköping- Jönköping - - 36 11 47 

Jönköping- Nässjö 2 - 64 16 82 

 

Tabell 2-9 Prognostiserad trafik på HNJ och Vaggerydsbanan år 2021 enligt 
kapacitetsutredningen. 
 *Persontågen är i nuläget definierade som IR-tåg (interregionala tåg) men i framtiden som pendeltåg. 
Tågtyperna i tabell 2-6 och tabell 2-9 är definierade olika men avser i princip samma tågupplägg. 

Nässjö/Jönköping – Halmstad Snabbtåg Pendeltåg 
Övriga IR-

Godståg Summa 
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tåg 

Jönköping – Vaggeryd 

 

26* 

 

8 34 

Nässjö – Vaggeryd - - 8 1 9 

Vaggeryd – Värnamo - 32*   1 33 

2.3.2 Samråd med Jönköpingslänstrafik 
I april 2012 genomfördes ett samråd med Jönköpingslänstrafik inför denna studie.  Där framkom att 
Jönköpings länstrafik har som mål att samtliga kommunhuvudorter ska ha förbindelser med varandra 
genom kollektivtrafik med ett minsta turutbud på 24 dubbelturer per dag. Detta ger minst timtrafik 
under trafikdygnet med förtätning i rusningstrafiken. Om trafiken körs med buss eller tåg är beroende 
av restiden och hur väl infrastrukturen är utbyggd. 

Jönköpingsbanan 
För Jönköpingsbanan önskas en turtäthet med avgångar med 2 tåg i timmen. Tågen forstätter mot 
Östergötland respektive Skövde/Göteborg. Om det finns plats finns intresse för att i rusningen köra 3 
tåg i timmen i varje riktning. Ett starkt önskemål är att en ny hållplats byggs vid köpcenter A6. Att 
bygga ett trafikupplägg där de genomgående tågen bryts i Jönköping är inte aktuellt. 

Jönköping – Värnamo 
För att tåget ska bli konkurrenskraftigt krävs att restiden Värnamo – Jönköping minskar till 55 
minuter. Om detta är genomförbart är det rimligt att räkna med timtrafik med förtätning till 30 
minuterstrafik i rusningen. Om inte restiden kan uppnås blir istället huvudalternativet i stråket att 
köra buss. Om banan i framtiden blir elektrifierad kan det finns planer på att köra genomgående tåg 
Skövde – Jönköping - Värnamo – Växjö.  Om inte restiden minskas till 55 minuter bedöms inte 
trafiken bli mer omfattande än dagens. Troligen ökar man då även antalet uppehåll för tågen mellan 
Vaggeryd och Jönköping. Om ingen elektrifiering sker är sannolikheten stor att huvudstråket till Växjö 
istället går via Nässjö. 

Nässjö – Halmstad 
Turutbudet på sträckan Nässjö – Halmstad är idag 5 dubbelturer per dag. Det har förts diskussioner 
med Hallandstrafiken att öka turutbudet till 10 dubbeltuer per dag men om detta råder osäkerhet. I 
relationen Nässjö – Vaggeryd finns troligen inte resandeunderlag för 24 dubbelturer med 
kollektivtrafik, trots att detta är det generella målet. 

2.3.3 Godstrafik 
Jönköpingsbanan har en viktig roll när det gäller kopplingen mot Göteborgs hamn för terminalerna i 
den norra delen av Jönköpings län. Terminalerna har planer på att utöka sin verksamhet och om dessa 
går i uppfyllelse kommer godstrafiken på banan att öka.  

Mellan Jönköping och Värnamo finns två av länets kombiterminaler samt Jönköpings godsbangård. 
Kombiterminalerna har förhoppningar om att utöka sin verksamhet. Intressanta målpunkter för 
godstrafiken är Göteborgs hamn, Malmö (och vidare söderut), Stockholm, Norrland samt Norge.   

Ett sätt att hantera den osäkerhet som finns runt godstågens utveckling är att se vilka åtgärder som 
krävs för att kunna köra ett visst antal tåg per timme. Kan ett godståg per timme trafikera motsvarar 
det ca 18 tåg per dygn och kan ett godståg per timme och riktning framföras motsvarar det ca 36 tåg 
per dygn.  Finns det möjlighet framföra 1 tåg per timme och riktning mellan Falköping och Nässjö och 
1 tåg per timme mellan Jönköping/Nässjö och Värnamo bör den nuvarande och framtida efterfrågan 
på kapacitet bli tillgodosedd.   



 
 

14 
 

2.4 Förutsättningar infrastruktur 
I trafikeringsanalysen förutsätt tre infrastrukturåtgärder vara genomförda. Dessa tre är: 

- Samtidig infart och hastighetshöjning till 160 km/h på Jönköpingsbanan. 
- Höjd hastighet till 140 km i timmen mellan Vaggeryd och Värnamo. 
- Fjärrblockering av Y:et (Jönköping/Nässjö-Värnamo). 

Samtidig infart innebär att två tåg kan mötas utan att behöva stanna på mötesstationen. 
Fjärrblockering innebär två delar. Dels att tågen styrs från en driftledningscentral istället för av 
tågklarerare på plats. För att det skall vara möjligt krävs linjeblockering vilket innebär att 
spårledningar som kan känna av om det finns något tåg på spåren installeras. Fjärrblockering är både 
kostnadseffektivare och säkrare än manuell övervakning av tågen. Dessa tre åtgärder bedöms som de 
mest angelägna. När dessa är genomförda kan ytterligare åtgärder behöva vidtas för att få en tillförlitig 
och kapacitetsstark järnväg.  

3 Trafikeringsanalys 
3.1 Metod 
Trafikeringsanalysen har genomförts genom att tidtabeller för framtida persontrafik har konstruerats. 
Tidtabellerna bygger på dagens infrastruktur fast med de förbättringar som angetts i avsnitt 2.4, 
höjdhastighet och samtidig infart på Jönköpingsbanan, hastighetshöjning mellan Värnamo och 
Vaggeryd samt fjärrblockering av Y:et. 

Därefter har tidtabellsläggen för godståg analyserats och olika åtgärder som krävs för att inrymma 
godstågen i de olika tidtabellsvarianterna identifierats. Mellan Jönköping och Värnamo har även 
tidtabeller för persontrafiken med höjd hastighet studerats. 

3.2 Jönköpingsbanan 
Med samtidig infart och hastighetshöjning till 160 km/h är det möjligt att ha styv halvtimmestrafik på 
Jönköpingsbanan. Styv trafik kallas även taktfast trafik och innebär att tågen avgår samma minuttal 
varje timme, exempelvis 8:10, 8:40; 9:10; 9:40; 10:10; 10:40 osv. Detta anses ofta som 
eftersträvansvärt då det blir lättare för resenärerna att minnas tågens avgångstider. Studier har visat 
att taktfast trafik kan öka resandet med mellan 5-15%4

                                                           
4 Trivector, Taktfast tågtrafik – Effekter av styv tidtabell på järnväg, 2009:73 

.   
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Figur 3-1 Möjligt persontågsupplägg på Jönköpingsbanan. 

I figur 3-1 visas en grafisk tidtabell för ett möjligt trafikupplägg med styv halvtimmes trafik mellan 
Nässjö och Jönköping och styv timtrafik mellan Jönköping och Falköping. I den grafiska tidtabellen är 
tiden på den horisontella axeln och avståndet på den vertikala. De grå horisontella sträcken 
symboliserar mötesstation där tågen kan mötas och de färgade diagonala strecken symboliserar tågens 
förflyttning i tid och rum. På en enkelspårig bana kan tågen endast mötas vid en mötesstation. I grafen 
innebär de att de färgade diagonala linjerna endast kan korsa varandra vid de grå horisontella linjerna. 

Med höjd hastighet och samtidig infart är det möjligt att ha styv halvtimmes trafik hela vägen från 
Falköping till Nässjö. Detta visas i figur 3-2. I regelbundna trafikupplägg kallas tågmötena för 
systemmöte när tågen möts på samma station varje timme.  I trafikupplägget i figur 3-2 sker 
systemtågmötena i Vartofta, Mullsjö, Bankeryd, Huskvarna och Forserum. En vedertagen princip är 
att det mellan varje mötesstation som används för systemmöten skall finnas en mötesstation dit 
tågmötena kan flyttas vid förseningar eller andra störningar. I trafikupplägget nedan finns 
mötesstationer emellan de platser där systemmötena sker. 

 

Figur 3-2 Möjligt trafikupplägg med styv halvtimmestrafik på Jönköpingsbanan. 
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Förutom persontrafiken skall godstågen få plats på banan. Det tar ca 2 minuter längre tid för ett 
godståg på 1400 ton som tvingas stanna i Jönköping att nå Nässjö än om tåget kan bibehålla farten 
genom Jönköping. Det beror på att det är uppförsbacke från Jönköping och med lägre hastighet tar det 
längre tid för godståget att accelerera. Två minuter i restid kan ibland vara avgörande om det går att få 
in ytterligare ett tåg i tidtabellen eller inte. Därför är det fördelaktigt att om möjligt konstruera 
tidtabeller där godstågen inte behöver stanna på Jönköping C.  

Med halvtimmestrafik mellan Jönköping och Falköping går det att få in ett godståg (grön diagonal 
linje) per riktning var tredje timme, om tre tåg kan mötas i Äng, se figur 3-3. Först kommer godståget 
från Nässjö och stannar i Äng, därefter kommer godståget från Jönköping och stannar. När de två 
godstågen står still kommer först ett persontåg från Nässjö och kör förbi godstågen. Persontåget möter 
ett annat persontåg från Jönköping i Forserum. Persontåget från Jönköping kör förbi de två väntande 
godstågen i Äng och först därefter kan godstågen fortsätta. En station kan utformas på olika sätt för att 
möjliggöra att tre tåg kan mötas samtidigt, se vidare i kapitel 4.  

Det hade gått att köra ett tåg per riktning var tredje timme med tretågsmöte i Forserum istället för i 
Äng, men då skulle godstågen få ett extra möte i Äng. Om halvtimmestrafiken hade förlängts till 
Mullsjö skulle det fortfarande vara möjligt att få fram godstågen men med små eller inga marginaler i 
tidtabellen. 

Ett godståg per riktning var tredje timme motsvarar ungefär 12 tåg per dag - 6 tåg per riktning 
förutsatt att trafikdygnet är 18 timmar. Detta bedöms på sikt som en något för låg kapacitet för att 
kunna tillmötes gå efterfrågan på trafik, särskilt om persontågen skulle köra i halvtimmestrafik mellan 
Jönköping och Falköping delar av dygnet. 

 

Figur 3-3 Möjligt godstågsupplägg med tretimmarstrafik.  

I figur 3-4 visas ett trafikupplägg där det går ett godståg per riktning varannan timme. För att detta 
trafikupplägg skall vara möjligt krävs att tre tåg kan mötas i Forserum. Först kommer godståget (grön 
linje) och stannar i Forserum, sedan kommer två persontåg (blå linjer) och möts i Forserum, därefter 
kan godståget fortsätta mot Tenhult. I Tenhult möter godstågen från Nässjö och Jönköping varandra.  

Förutom att tre tåg måste kunna mötas i Forserum krävs en ny mötesstation mellan Huskvarna och 
Tenhult och mellanblocksignal mellan Forserum och Tenhult. Mellan Huskvarna och Tenhult har 
godstågen kommit upp bra bit uppför stigningen från Jönköping och får stå och vänta så att två 
persontåg kan passera (blå och lila linje). Godstågen från Nässjö möter ett persontåg (lila linje) på den 
nya mötesstationen.  För att hinna köra två godståg mellan Tenhult och Forserum, behöver det första 
godståget avgå från Forserum innan persontåget (blå linje) har nått fram till Tenhult och det 
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efterkommande persontåget (lila linje) måste åka från Tenhult innan det andra godståget kommit fram 
till Forserum. För att detta skall vara möjligt ur säkerhetssynpunkt krävs en mellanblocksignal.  

Trots mer infrastruktur blir restiden för godstågen längre med varannantimmestrafik på grund av fler 
tågmöten där godstågen måste vänta bort tid. Restiden förlängs från ca 2 timmar för ett godståg i figur 
3-3 till en restid på ca 2½ timme när det går ett godståg i figur 3-45

Ett godståg per riktning varannan timme motsvarar ungefär 18 godståg per dag - 9 tåg per riktning 
förutsatt att trafikdygnet är 18 timmar. Detta ger visst utrymme att öka godstrafiken från dagens 12 
godståg mellan Nässjö och Jönköping och 9 godståg mellan Jönköping och Nässjö.  

.   

 

Figur 3-4 Ett godståg per riktning varannan timme.  

Med samma infrastruktur som krävs för varannantimmestrafik - det vill säga möjlighet för tre tåg att 
mötas i Forserum, ny mötesstation mellan Huskvarna och Tenhult och mellanblocksignal mellan 
Tenhult och Forserum - går det att köra ett godståg per timme och riktning med följden att körtiden 
blir ytterligare lite längre. Detta illustreras i figur 3-5. Med ett tåg per timme och riktning blir körtiden 
ca 3 h för godståg från Falköping till Nässjö. 

Om ett tåg per timme och riktning får plats motsvarar det ca 36 tåg per dygn - 18 tåg per riktning 
förutsatt att trafikdygnet är 18 timmar. Det är betydligt fler tåg än vad som går i dagsläget och bedöms 
vara tillräcklig kapacitet på långt sikt. Det är emellertid tveksamt om det skulle gå att få in så många 
tåg, med tanke på störningskänslighet och återställningsförmåga. Transporttiden för godset skulle 
också bli så pass lång att det finns risk för att järnvägstransporterna skulle minska i attraktivitet i 
förhållande till andra transportslag.   

                                                           
5 Restiden för godståg från Nässjö mot Falköping förlängs ca 5 minuter och för godståg från Falköping 
mot Nässjö nästan 40 minuter. 
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Figur 3-5 Ett godståg per timme och riktning. 

Om det inte finns behov av att köra så många godståg skulle en ny station mellan Huskvara och 
Tenhult kunna användas för styv 20 minuterstrafik mellan Nässjö och Jönköping.  Systemtågsmötena 
skulle då ske i Nässjö, Forserum, den nya mötesstationen och Jönköping. Mellan systemtågsmötena 
finns en mötesstation som kan användas vid förseningar, se figur 3-6.  

 

Figur 3-6 Möjlig styv 20 minuterstrafik med en ny mötesstation mellan Tenhult och 
Huskvarana. 
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3.3 Jönköping/Nässjö-Värnamo 
Med hastighetshöjning mellan Vaggeryd och Värnamo till 140 km/h går det att få styv timtrafik mellan 
Jönköping och Värnamo.  Restiden blir strax över en timme om tågen gör uppehåll i Taberg, Vaggeryd 
och Skillingaryd, se figur 3-7. Det finns också plats för ett insatståg varannan timme som även kan 
göra uppehåll i Rocksjön, Hovslätt, Norrahammar, Vaggeryd, Skillingaryd och Klevshult.  

 

Figur 3-7 Styvtidtabell med ett direkttåg per timme och ett insatståg varannan timme. 

För att få plats med ett insatståg per timme, det vill säga halvtimmestrafik, krävs en ny mötesstation 
någonstans mellan Månsarp och Vaggeryd eller att hastigheten höjs mellan Vaggeryd och Jönköping. 
En ny mötesstation kan förslagsvis placeras i Hovslätt eller Norrahammar, se figur 3-8. 

 

3-8 Ett sätt att åstadkomma styv halvtimmestrafik mellan Jönköping och Värnamo är med en 
ny mötesstation mellan Jönköpings godsbangård och Månsarp. 

Med samtidig infart på Jönköpings godsbangård, höjd hastighet till 120 km/h mellan Vaggeryd och 
Månsarp samt höjd hastighet mellan Månsarp och Jönköping till 140 km där banans geometri tillåter 
kan en restid på 55 minuter uppnås för vissa av tågen – varannan timme - men då måste flera stopp 
slopas både för tågen med 55 minuters restid och för tågen med längre restid.  

Med samtidig infart och hastighetshöjning till 140 km/h hela vägen mellan Vaggeryd och Månsarp 
tillåts flera uppehåll för vissa av tågen. Restiden mellan Jönköping och Vaggeryd blir 31 minuter med 
uppehåll i Taberg och Rocksjön. Restiden på 55 minuter kan bara uppnås varannan timme eftersom 
restiden mellan Jönköping och Vaggeryd är 31 minuter. Om ett av uppehållen slopas eller ett 
dubbelspår byggs mellan Jönköping C och Rocksjön skulle restiden kunna kortas ner till 55 minuter 
med styv tidtabell varje timme. 

Om hastigheten mellan Värnamo och Jönköping höjs till 160 km i timmen och banan elektrifieras 
uppnås en restid på 54 minuter.  Restiden mellan Jönköping och Vaggeryd blir 30 minuter vilket 
innebär att styv trafik kan köras varje timme utan utbyggnad av dubbelspår mellan Jönköping C och 
Rocksjön. 
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Förutom persontrafiken mellan Jönköping och Värnamo skall persontrafiken mellan Värnamo och 
Nässjö få plats på sträckan mellan Värnamo och Vaggeryd. Persontrafiken mellan Värnamo och Nässjö 
är kvar på fem dubbelturer per dygn i tidtabellsanalysen. I figur 3-9 symboliserar de blå diagonala 
linjerna som upphör i Vaggeryd persontågen mellan Värnamo och Nässjö. Att linjerna slutar i 
Vaggeryd beror på att de där kör nordost mot Nässjö istället för att fortsätta norrut mot Jönköping. 
Med detta trafikupplägg blir det väldigt mycket persontåg mellan Vaggeryd och Värnamo. Ett 
alternativ är att tågen körs dubbelkopplade mellan Värnamo och Vaggeryd och sedan delar sig i två, 
eller att persontåget mellan Nässjö och Vaggeryd slutar i Vaggeryd och Resenärer till Värnamo får 
bytta till tågen från Jönköping. 

 

3-9 Möjligt trafikupplägg med gods- och persontrafik mellan Jönköping och Värnamo 

För att det skall vara möjligt att köra ett godståg varannan timme och riktning krävs att linjeplatsen i 
Hörle görs om till mötesstation och att anslutningsväxeln i Båramo blir fjärrstyrd och får in och 
utfartssignaler. Tåg till och från Båramo tar mycket kapacitet i dagsläget då de måste hanteras 
manuellt som så kallad spärrfärd, se vidare i avsnitt 2.1. I figur 3-9 symboliserar de gula linjerna 
godståg. I figuren slutar de gula linjerna i Båramo men det skulle även vara möjligt att köra dem upp 
till Vaggeryd och där invänta ledig spår upp till Månsarp. Ett tåg varannan timme och riktning 
motsvarar ca 18 tåg per dag - 9 tåg per riktning förutsatt att trafikdygnet är 18 timmar.  Det ger plats 
för en stor utökning av trafiken ifrån dagens 1-2 godståg per dag. 

De gröna linjerna mellan Jönköpings Godsbangård och Månsarp i figur 3-9 symboliserar godståg till 
och från Torsvik. Det finns plats för ett godståg varannan timme och riktning om det byggs en 
mellanblockssignal mellan Jönköpings godsbangård och Månsarp. Godstågen (de gröna linjerna) 
avgår från Jönköpings godsbangård innan persontåget (de röda linjerna) har nått fram till Månsarp. 
Av säkerhetsskäll kan inte två tåg vara på samma signalsträcka samtidigt. Sträckan måste därför delas 
upp i två med hjälp av en mellanblocksignal.  Utan mellanblocksignalen måste godståget (grön linje) 
vänta tills persontåget (röd linje) kommit fram till Månsarp.  Men om godståget tvingas vänta så länge 
kommer det inte hinna fram till Månsarp innan insatståget (blå linje) skall avgå från Jönköpings 
godsbangård. Utan mellanblockssignaler får endast ett av tågen plats, antingen godståget eller 
insatståget. 

Godstågen går de timmar då inte det extra persontåget går, det vill säga varannan timme går fyra 
persontåg mellan Jönköping och Vaggeryd och varannan timme två persontåg och två godståg. Ett 
godståg varannan timme och riktning motsvarar ca 18 godståg per dygn. Det innebär att det finns 
utrymme att utöka trafiken från dagens 8 tåg. 

Mellan Månsarp och Vaggeryd är det svårare att få in godstågen. Det går att få in ett tåg varannan 
timme, men bara i ena riktningen utan infrastrukturåtgärder. De gröna linjerna mellan Månsarp och 
Vaggeryd i figur 3-9 symboliserar godståg mellan Torsvik och Vaggeryd.  Mellanblockssignaler mellan 
Månsarp och Vaggeryd skulle underlätta trafiken men inte ge plats för fler tåg givet tidtabellen i figur 
3-9. Ett tåg varannan timme motsvarar ungefär 9 tåg per dygn. Med tanke på att det i dagsläget inte 
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går några tåg på sträckan kan denna kapacitet bedömas som tillräcklig. Men det är inte möjligt leda 
dagens 8 godståg från Torsvik söderut istället för norrut ut och därigenom avlasta den hårt trafikerade 
Jönköpingsbanan utan infrastruktur åtgärder mellan Månsarp och Vaggeryd.  

Det går att köra ett tåg per riktning varannan timme mellan Nässjö och Vaggeryd och vidare ner till 
terminalen i Båramo. En möjlig tidtabell visas i figur 3-10. De gröna och gula linjerna symboliserar 
godståg och de blå linjerna persontåg.  Godstågen behöver mötas i Malmbäck om det skall gå att köra 
ett godståg per timme och riktning. Om godstågen är långa och möts i Malmbäck behöver 
mötesstationen förlängas från dagens 353 meter. Om godstågen från Torsvik skall ledas via Vaggeryd 
till Nässjö krävs att mötesstationen i Malmbäck förlängs. 

 

3-10 Möjlig tidtabell mellan Nässjö och Vaggeryd 

3.4 Jönköping- Rocksjön 
Strax öster om Jönköping vid Rocksjön går Jönköpingsbanan och Vaggerydsbanan samman.  Tåg från 
Vaggerydsbanan som skall öster ut måste gå in i Jönköping C och vända. Det gör att banan mellan 
Jönköping C och Rocksjön är extra hårt belastad.  I dagsläget går ca 7 godståg per dag från Jönköpings 
godsbangård till Nässjö. Enbart dessa tåg gör att sträckan trafikeras 14 gånger per dag.  

Det har tidigare funnits planer på att bygga dubbelspår på denna sträcka. Dubbelspåret har varit 
kontroversiellt då järnvägen utgör en barriär mellan staden och Vätterns strand. De tidtabellsstudier 
som har genomförts visar att det är möjligt att framföra ett godståg per riktning varannan timme på 
Jönköpingsbanan och Samtidigt få plats med ett godståg per riktning var fjärde timme mellan 
Jönköpings godsbangård och Nässjö. Detta illustreras i figur 3-11. De gröna linjerna symboliserar 
godståg mellan Jönköping och Nässjö. De blå linjerna och de orangea linjerna symboliserar persontåg. 
De gula linjerna symboliserar godståg mellan Nässjö och Jönköpings godsbangård. De går in till 
Jönköping C och gör en lokrundgång. Lokrundgången innebär att loket kopplas från vagnarna och 
byter ände så tåget byter riktning och de vagnar som tidigare var längst bak nu blir längst fram i tåget. 
Det finns mellan 20 till 25 minuter i tidtabellen till lokrundgången i Jönköping C.  

 

Figur 3-11 Möjlig trafikering Jönköping C -Rocksjön 

I tidtabellen kommer ett tåg från Jönköpings godsbangård och ett tåg från Nässjö in till Jönköping C 
samtidigt för att göra lokrundgång. Det är tveksamt men inte omöjligt att detta skulle få plats på 



 
 

22 
 

Jönköping C. I nuläget används spår 4 i Jönköping för lokrundgång. Även spår 3 kan användas men då 
måste lokrundgången på spår 4 redan vara färdig. Beroende av persontågen kan eventuellt även spår 2 
användas, se vidare under avsnitt 5.5.7. 

4 Jämförelsealternativ 
Om inga åtgärder genomförs förbättras inte kapaciteten på banorna. Det finns risk att all önskad 
godstrafik inte kan framföras vilket skulle kunna försämra utvecklingen för terminalerna i området. 
Jönköpingslänstrafik skulle inte uppnå sitt mål om 55 minuters restid mellan Jönköping och 
Värnamo. Eventuell överflyttning från väg till järnväg skulle minska, vilket inte är önskvärt då 
vägtrafik har mer utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar, har större olycksrisk och är mer 
utrymmeskrävande än järnvägstrafik. 

5 Utredningsalternativ 
I detta kapitel presenteras åtgärdsförslag för att uppnå en trafikering enligt syfte och projektmål i 
avsnitt 1.2. Först presenteras de utredningsalternativ som har bedömts ha hög måluppfyllelse. Dessa 
utredningsalternativ har även fått ett nummer, UA1, UA2 osv. Därefter presenteras åtgärdsförslag som 
visserligen inte är ointressanta men bedöms som lägre prioriterade då de antingen inte bidrar till 
projektmålen i tillräckligt hög utsträckning, eller inte är kostnadseffektiva.   

5.1 UA1 Tretågsstation i Forserum 
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 4-1. 

 

5-1 Traditionell trespårsmötesstation 

En tretågsmötesstationen kan även utformas som ett partiellt dubbelspår om minst 1600 meter med 
en växelförbindelse mellan spåren, se figur 4-2. En tretågsmötesstation med denna utformning 
förbättrar både för persontrafiken och för 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 tågmötena blir mer flexibla och tågen något mindre beroende av varandra. På detta 
sätt utnyttjas hela det nya spåret även om bara två tåg möts, vilket inte är fallet med en traditionell 
trespårsstation. Tretågsmötesstationen kan ses som en början av utbyggnad till dubbelspår.

 

5-2 Principskiss för en tretågsstation utformat som ett partiellt dubbelspår. 
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Tidtabellsanalysen visar att Forserum är en lämplig plats för tretågsmöten. Persontågen har 
resandeutbyte och systemmöte i Forserum. Det innebär att tågen måste stanna på stationen och att 
tidsförlusten för att vänta in eventuellt försenade tåg blir något mindre. Med tretågsmöten i Forserum, 
ny mötesstation mellan Huskvarna och Tenhult och mellanblocksignaler mellan Tenhult och Forserum 
skulle det vara möjligt att köra halvtimmestrafik med persontåg samt upp till ett godståg per timme 
och riktning mellan Jönköping och Nässjö. Det innebär upp till 36 godståg per dygn vilket ger 
möjlighet till väsentlig utökning av godstrafiken från dagens nivå på 12 tåg per dygn.  

Förutsättningarna att bygga en tretågsmötesstation i Forserum är relativt gynnsamma. Stationen i 
Forserum har idag 5 spår samt ett antal uppställningsspår, se figur 4-3. Spår 1 och 2 används dagligen 
för mötande tåg, medan spår 3, 4, 5 på grund av befintligt skick inte går att använda. Spår 5 är ett 
delvis överasfalterat industrispår som leder närliggande fabriksområde.  Den södra växeln för 
mötesspåret ligger i kurva, vilket ökar underhållskostnaden och minskar driftsäkerheten. 

 

5-3 Stationen i Forserum, rödmarkerade spår är inte i brukbart skick. 

År 2009 gjorde dåvarande Banverket en idéstudie för gång- och cykeltunnel i Forserum, eftersom det 
finns stora säkerhetsproblem med att människor olovligt genar över spåren vid stationen.  I figur 4-4 
redovisas ett av förslagen till gång- och cykeltunnel. 

 

5-4 Möjligt lösning för planskild korsning i Forserum 

Ett alternativ för trespårsstation i Forserum skulle vara att rusta upp spår 3. En nackdel med detta 
alternativ är att eventuell gång- och cykeltunnel blir länge. Ytterligare en nackdel är att spår tre är för 
kort – 322 meter - för att fullängdsgodståg skall kunna använda det. Det hade inte varit möjligt att låta 
något av persontågen använda spår tre eftersom spår tre inte ligger vid plattformen och resandeutbyte 
sker på platsen.  

Ett annat alternativ är att förlänga stickspåret väster om växel 21b och förse detta med växlar, enligt 
figur 4-3. En tretågsmötesstation med denna utformning har fördelen att den ger mer flexibla möten 
även då endast två tåg möts. Att förlänga mötesspåret i Forserum åt väster är lämpligt då sträckan 
mellan Forserum och Tenhult är dimensionerande, den längsta utan mötesmöjlighet mellan 
Jönköping och Nässjö. Öster om stationen går banan i en lång kurva. Det försvårar utbyggnaden av 
ytterligare spår då växlar inte bör lika i kurva eftersom det ökar underhållskostnaden. 
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5-5 Stickspåret väster om växel 21b går under befintlig gångbro och fortsätter längs 
industriområdet på söder sida om järnvägen. 

5.2 UA2-UA4 Mötesstationer 
Kapacitetsutnyttjandet på enkelspår är beroende av hur långt det är mellan mötesstationerna och 
vilken hastighet tågen har. En ny mötesstation förkortar sträckan mellan befintliga mötesstationer och 
ökar på så vis banans kapacitet. Generellt är bra om avstånden mellan mötesstationerna är relativt 
lika, eftersom den längsta körtiden mellan två mötesstationer dimensionerar hur många tåg som kan 
framföras även på andra delar av banan. Ett nytt mötesspår kostar generellt mellan 55-80 miljoner 
kroner.  

5.2.1 UA2 Mötesstation mellan Huskvarna och Tenhult 
Jönköping ligger i en svacka, se figur 4-7. Stannar godstågen på Jönköpings C för möte tar det lång tid 
för dem att accelerera och få upp hastigheten. En mötesstation mellan Huskvarna och Tenhult 
kombinerat med en tretågsstation i Forserum och en mellanblocksignal mellan Tenhult och Forserum 
möjliggör styv halvtimmestrafik mellan Jönköping och Nässjö och upp mot ett godståg per timme och 
riktning.  Om det inte skulle köras ett godståg per timme och riktning skulle den ökade trafiken istället 
kunna användas till styv 20 minuterstrafik mellan Nässjö och Jönköping.  

 

5-6 Jönköping ligger i en svacka. Bilden visar järnvägens höjdprofil runt Jönköping. 

Det är lämpligt att ha mitten på en ny mötesstation ligger omkring kilometertal 82+500 eftersom 
uppförbacken från Jönköping planar ut där och det blir lättare för tågen att stanna och starta. Det är 
möjligt att ha växlarna i rakspår omkring kilometertal 82+200 och 83+100. Växlar bör ligga i rakspår 
eftersom det minskar underhållskostnaden då standardiserade växlar kan användas, se figur 5-8. Vid 
detta avsnitt finns ingen bebyggelse nära järnvägen men järnvägen går delvis i en liten skärning. Strax 
norr om föreslagen placering (ca vid kilometertal 81+500 finns en liten bäck och två vägbroar över 
järnvägen). 
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Figur 5-7 Jönköpingsbanan mellan Huskvarna och Tenhult. Bilden är tagen vid kilometertal 
83+130 i riktning mot Huskvarna. 

5.2.2 UA3 Mötesstation i Hörle 
För att det skall vara möjligt att köra ett godståg per riktning varannan timme mellan Vaggeryd och 
Värnamo krävs en ny mötesstation i Hörle. Ett godståg per riktning varannan timme möjliggör ungefär 
18 godståg per dag vilket är en betydande ökning från dagens 1-2 tåg.  

Förutsättningarna för en mötesstation i Hörle är goda då spår i mycket gott skick med växlar som går 
att automatisera för fjärrstyrning redan finns för ett ca 740 meter lång mötesstation, se figur 5-9. Det 
saknas däremot signaler och ställverk som gör att spåren kan användas. 

 

5-8 Linjeplatsen i Hörle. 

I Hörle finns en plankorsning, se figur 5-10. Plankorsningen är skyddad av en helbomsanläggning med 
hinderdetektor. En hinder detektor känner av ifall det skulle fastna något fordon mellan bommarna 
när de är nedfällda och ger i så fall stoppsignal till tåget.  Om Hörle skulle göras om till en 
mötesstation kommer tåg bli stående i plankorsningen och stanna upp vägtrafiken. Ett alternativ är att 
flytta in signalerna söder om plankorsningen så att sträckan där tågen kan mötas bli ca 100 meter 
kortare. I detta alternativ kommer stannande tåg inte stå över plankorsningen.  I 
funktionsutredningen Jönköping/Nässjö – Värnamo, fjärrstyrning finns ytterligare tre alternativ; 
flytta korsningen något norrut till en kostnad av ca 4 mkr, flytta växlarna söder om plankorsningen 
och att bygga en ny planskild korsning. Slopa korsningen bedöms inte som aktuellt då det inte finns 
avståndsmässigt rimliga omledningsvägar för trafiken. 
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Figur 5-9 Plankorsningen i Hörle 

5.2.3 UA4a In- och utfartssignaler och UA4b mötesstation i Båramo 
I Båramo finns en kombiterminal. Kombiterminalen har bland annat ett samarbete med 
Göteborgshamn och fungerar som en så kallad torrhamn. Det innebär att vis del av administrationen 
som annars sker i hamnen kan skötas i Båramo.  

I Båramo finns flertalet spår. Båramo är en linjeplats som inte övervaktas av tågklarerare. När ett 
godståg skall till Båramo sker hanteringen manuellt med så kallad spärrfärd, vilket innebär att hela 
sträckan mellan Vaggeryd och Skillingaryd är låst för annan trafik när tåget växlar in på terminalen, se 
vidare avsnitt 2.1. Detta tar kapacitet i anspråk.  Av kapacitetsskäl hade det varit önskvärt att Båramo 
blev en driftplats som kan fjärrstyras. Tåg som kommer söderifrån Värnamo kan då köra direkt in till 
terminalen.  Om Båramo skulle vilja ta in tåg norrifrån behöver dessa först köra förbi 
anslutningsväxeln och sedan backa in på terminalen . Det tar kapacitet i anspråk på linjen mellan 
Vaggeryd och Värnamo som annars skulle kunna användas av persontåg eller något annat godståg. 

 

Figur 5-10 Terminalen i Båramo. 
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Kapaciteten hade ökat ytterligare om det funnit ett mötesspår i Båramo så att både norrgående och 
södergående tåg kunde köras in på mötesspåret direkt utan att backa. Ett nytt mötesspår  på 750 meter 
skulle också kunna användas för tågmöten även med långa godståg. Detta förutsätter att tåg och 
vagnar inte tillåts stå uppställda på spåret. Ytterligare mötesstationer förbättrar 
återställningsförmågan och minskar kapacitetsutnyttjandet även om de inte används för planerade 
möten. Mötesstationen skulle även kunna användas för lokrundgång för tåg från Torsvik till Nässjö, då 
stationen i Värnamo inte är anpassad för lokrundgång. Detta skulle dock ta kapacitet på linjen i 
anspråk.  

Det finns flera olika tänkbara alternativ för mötesstation i Båramo. Dessa finns beskrivna i 
funktionsutredningen Båramo, Ny industrispår anslutning för nordgående tåg. Inom Trafikverket 
pågår ett arbete med att förtydliga principer för vilket ansvar Trafikverket skall ta för anslutningar till 
terminaler. 

5.3 UA5-UA9 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. 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. 
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.   

5.3.1 UA5 Mellanblocksignaler mellan Huskvarna och Tenhult  
Mellanblocksignaler är ett möjligt en enklare åtgärd än mötesstation på sträckan Huskvarna – 
Tenhult, den underlättar för godståg att successivt köra framåt och avgå tidigare efter persontågen.  

5.3.2 UA6 Mellanblocksignaler mellan Tenhult och Forserum  
 I ett av trafikuppläggen i kapitel tre är det ett tretågsmöte i Forserum. För att godstågen skall hinna 
till Tenhult och sedan ytterligare ett godståg från Tenhult till Forserum krävs att godståget lämnar 
Forserum innan persontåget nått fram till Tenhult. För att detta skall vara möjligt krävs en 
mellanblocksignal mellan Tenhult och Forserum.  Sträckan mellan Tenhult och Forserum är den 
dimensionerande sträckan mellan Jönköping och Nässjö. Generellt sett är det en fördel att förkorta det 
längsta avståndet mellan två stationer.  Ett sätt att förkorta sträckan utan att bygga en ny mötesstation 
är att dela den i två med hjälp av mellanblocksignaler. 

5.3.3 UA7 Mellanblocksignaler mellan Forserum och Äng 
Om det byggs en tretågsstation i Forserum är det lämpligt att också bygga mellanblocksignaler mellan 
Forserum och Äng. Mellanblocksignaler i närheten av tretågsstationer gör så att det sista tåget kan 
avgå innan det framförvarande tåget kommit fram till nästa mötesstation.  

5.3.4 UA8 Mellanblocksignaler mellan Jönköpings godsbangård och Månsarp 
Med en mellanblockssignal mellan Jönköpings godsbangård och Månsarp finns plats för ett godståg 
varannan timme och riktning, se vidare under avsnitt Jönköping/Nässjö-Värnamo i kapitel 3.  Med 
mellanblocksignaler kan tågen avgå med mindre avstånd mellan varandra vilket ökar kapaciteten om 
tåg kör i samma riktning.  

Enligt funktionsutredningen Jönköping/Nässjö – Värnamo, fjärrstyrning är det inte lämpligt att 
placera mellanblocksignaler mellan Jönköping och Månsarp på grund av lutningar som skapar 
problem för godståg att starta igen efter stopp. En delsträcka är ett rasfarligt område där inga 
planerade stop får förekomma. Figur 5-12 visar höjdprofilen mellan Jönköping och Månsarp. 
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5-11 Höjdprofil mellan Jönköping och Månsarp. 

Om en mellanblocksignal byggs bör den placeras så att godståg inte riskerar att behöva stanna och 
vänta i södergående riktning. En mellanblocksignal bör därför placeras så långt söderut att ett 
persontåg som lämnar Jönköping innan ett godståg säkert har kommit fram eller förbi Månsarp, så att 
godståget kan fortsätta förbi mellanblocksignalen utan att behöva stanna.  

5.3.5 UA9 Mellanblocksignaler mellan Månsarp och Vaggeryd 
Sträckan mellan Månsarp och Vaggeryd är den dimensionerande sträckan mellan Jönköping och 
Vaggeryd. Enligt tidtabellsstudien är det möjligt köra ett godståg mellan persontåg i timtrafik, men en 
mellanblocksignal skulle minska risken för förseningar genom att tåg i som åker i samma riktning 
skulle kunna köra med kortare avstånd från varandra och därmed bli något mindre beroende av övriga 
tåg på banan. 

5.4 UA10 Hastighetshöjning mellan Vaggeryd och Jönköping och samtidig infart på 
Jönköpingsgodsbangård 

Kapacitetsutnyttjandet på enkelspår kan teoretiskt minskas med hjälp av höjd hastighet genom att det 
tar kortare tid för tågen att nå mötesstationerna. Höjd hastighet kan också vara ett mål i sig efter som 
det kortar restiden för resenärer och transportiden för godset. Den kortare tiden betyder lägre 
kostnader för tågoperatörerna och transportköparna samt mindre tidsuppoffring för resenärerna.  

Hur hög hastighet som tillåts på en bana beror på flera aspekter. Banans geometri, det vill säga hur 
skarpa kurvor banan har, påverkar den möjliga hastigheten. Genom rälsförhöjning, vilket innebär 
rälerna justeras i höjdled, kan hastigheten maximeras. Det kan också vara möjligt att baxa spåret vilket 
innebär att spåret flyttas lite i sidled för att öka hastigheten. Förutom geometrin finns det 
säkerhetsregler för plankorsningar som begränsar hastigheten. Vid hastigheter över 160 km krävs 
extra skyddsväxlar.  Vaggerydsbanan mellan Jönköping och Vaggeryd har skarvspår, vilket begränsar 
godstågens hastighet till 60 km/h, eftersom rälerna inte klarar påfrestningar. Om hastigheten skall 
höjas över 120 km/h behöver skarvspåret bytas ut till helsvetsats spår. 

Skarvspåret söder om Månsarp är rakt och i gott skick. Här skulle hastigheten kunna höjas till 120 
km/h med mindre plankorsningsåtgärder vilket skulle ge en tidsvinst på ca 1 minut. Om detta 
kombineras med spårbyte och hastighetshöjning norr om Månsarp, där spåret är i sämre skick, 
underhållskostanden högre och trafikmängden större, skulle en restid på 55 minuter för persontågen 
mellan Jönköping och Vaggeryd kunna uppnås. Detta kräver samtidig infart på Jönköpings 
godsbangård och färre stopp även för det långsammare tåget.  

Hastighetshöjning på Jönköpings godsbangård kräver att förändringar görs av ställverket. Även 
samtidig infart skulle kräva förändringar av ställverket.  Ställverket är av en gammal modell kallad 
Mjölby. Det är lämpligt att samorda eventuell hastighetshöjning med samtidig infart. Vid höjd 
hastighet genom Jönköpings godsbangård kan det komma att krävas att intilliggande spår flyttas eller 
att skyddsstaket sätts upp för att klara arbetsmiljön för de som arbetar på bangården. 

Med hastigheten höjs till 140 km/h hela sträckan mellan Jönköping och Vaggeryd (där det är 
spårgeometriskt möjligt) och samtidig infart införs på Jönköpings godsbangård uppnås Jönköpings 
länstrafiks mål om en restid på maximalt 55 minuter. Det ger en restidsvinst på upp till 10 minuter 



 
 

29 
 

mellan Jönköping och Värnamo jämfört med restiden med befintligt hastighet mellan Vaggeryd och 
Jönköping. Restiden på 55 minuter kan uppnås varannan timme, eftersom restiden mellan Vaggeryd 
och Jönköping blir 31 minuter, se vidare avsnitt 3.3.  

Höjs hastigheten till 160 km/h uppnås en restid på 54 minuter mellan Jönköping och Värnamo. 
Eftersom restiden mellan Vaggeryd och Jönköping blir 30 minuter kan detta trafikupplägg köras varje 
timme. Kostnadsmässigt är det troligtvis endast något dyrare att uppgradera till 160 km/h än 140 
km/h, men såvida banan inte elektrifieras är det svårt att få ut nyttan av ökningen till 160 km/h. Det 
beror på att marknaden för diseltåg med hastigheter över 140 km/h är mycket liten. En möjlighet vid 
hastighetshöjning är att höja hastigheten till 140 km/h men att placera ut signaler och annan 
utrustning så att en höjning till 160 km/h är möjlig.  

Om endast hastigheten höjds på en delsträcka mellan Vaggeryd och Jönköping kommer inte restiden 
kunna påverkas tillräckligt mycket för att uppnå Jönköpings länstrafiks restidsmål på 55 minuter.  

Även godstågen skulle få nytta av spårbyte och höjd hastighet då de på grund av skarvspåret är 
begränsade till 60 km/h. 

5.5 Icke prioriterade utredningsalternativ 

5.5.1 Tretågsstation i Äng 
I ett av de möjliga tidtabellsuppläggen behövdes en tretågsmötesstation i Äng. Detta medgav ett 
godståg per riktning var tredje timme. Det motsvarar ca 12 godståg per dag, vilket är lika många 
godståg som går mellan Jönköping och Nässjö i dagsläget.   UA1 bedöms därmed ge begränsade 
effekter för att öka kapaciteten på banan.  Persontågen stannar inte i Äng. Om något av godstågen 
skulle vara försenade innebär det att persontåget tvingas stanna och att det därmed förlorar tid och 
riskerar att också bli försenat.  

I Äng finns förutom mötesspåret ett stickspår för uppställning av fordon. Det finns ett bostadshus nära 
järnvägen på söder sida om spåret. Järnvägen är relativet kurvig runt Äng.  Det försvårar utbyggnaden 
av ytterligare spår då växlar inte bör lika i kurva eftersom det ökar underhållskostnaden för växeln. 

5.5.2 Ny mötesstation mellan Forserum och Tenhult 
Godstågen kör långsammare än persontågen vilket innebär att de både blir omkörda av persontåg och 
möter persontåg i motgående riktning. Ett smidigt sett att lösa detta är genom tretågsmötesstationer 
förslagsvis där systemtågmöte med persontåg sker, vilket visats i tidtabellsanalysen ovan.  Sträckan 
mellan Tenhult och Forserum är förvisso den längsta utan mötesmöjlighet mellan Jönköping och 
Nässjö. Men avståndet är bara marginellt lägre än mellan Huskvarna och Tenhult. Byggs bara en ny 
mötesstation är det inte självklart att den kan användas optimalt beroende på avstånden mellan de 
andra mötesstationerna.  Tidtabellsanalysen visar att det är lämpligare att i första hand bygga en 
tretågsstation i Forserum än en ny mötesstation mellan Tenhult och Forserum.  

5.5.3 Samtidig infart i Månsarp eller ny mötesstation med samtidighet i Taberg 
Mötesstationen i Månsarp saknar samtidig infart. Det innebär att ett tågmöte för ett stannande tåg tar 
tre minuter att genomföra. Mötesstationen i Månsarp är 157 meter lång vilket gör det något svårare att 
anordna samtidig infart. Antingen måste mötesstationen förlängas så att det går att skapa ett 
skyddsavstånd på 300 meter eller så måste skyddsväxlar läggas in. Detta kan göra en ombyggnad till 
samtidig infart mera kostsam. Samtidig infart skulle ge ca 2 minuters tidsvinst för stannade tåg, men 
det är inte tillräckligt för att uppnå Jönköpings länstrafiks restidsmål på 55 minuter.  

Ett alternativ till samtidig infart i Månsarp är att bygga en ny mötesstation med samtidighet i Taberg. 
Om uppehåll önskas i Taberg är det tidseffektivt att även ha tågmötet där.   
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5.5.4 Ny mötesstation Hovslätt eller Norra Hammar 
Om det går att höja hastigheten mellan Jönköping C och Månsarp och på så sätt klara 
halvtimmestrafik utan möte är det en bättre lösning. Tågmöten tar alltid tid i anspråk och riskerar 
därmed att försämra restiden för tågen. 

5.5.5 Ny mötesstation mellan Bratteborg 
Om persontrafiken skall köra med två turer per timme mellan Jönköping och Värnamo blir det svårt 
att få fram godståg mellan Månsarp och Vaggeryd.  Persontågen har mycket små tidsmarginaler på 
denna sträcka. Ett sätt att förbättra marginalerna är att höja hastighen.  Ett annat sätt att öka 
kapaciteten är att bygga en ny mötesstation mellan Månsarp och Vaggeryd förslagsvis i Bratteborg. En 
ny mötesstation skulle också kunna förbättra återställningsförmågan. Men om ett tågmöte måste 
flyttas till den nya mötesstationen kommer tåget ändå få förseningar. Med hänsyn till trafikmängden 
bedöms det som effektivare att höja hastigheten än att bygga en ny mötesstation.    

 

Figur 5-12 I Bratteborg finns utrymme att vid behov bygga en ny mötesstation. 

5.5.6 Förlängd mötesstation i Malmbäck 
Om det skall vara möjligt att köra ett godståg per riktning varje timme krävs att godstågen möts i 
Malmbäck. Mötesstationen i Malmbäck är inte tillräckligt lång för två fullängdsgodståg ska kunna 
mötas och skulle då behöva förlängas. Ett godståg per timme och riktning möjliggör för ca 36 godståg 
per dygn. Det är inte troligt att trafiken mellan Nässjö och Vaggeryd skulle öka så pass mycket ens på 
medellångt sikt.  

5.5.7 Dubbelspår Jönköping C – Rocksjön 
Den absolut mest belastade sträckan av de studerade banorna är mellan Jönköping C och Rocksjön. 
Jönköpingsbanan och Vaggerydsbanan delar här på ett enkelspår ut från Jönköping C innan banorna 
delar upp sig i två. Det som gör sträckan extra belastad är att tåg från Jönköpings godsbangård som 
skall öster ut mot Nässjö måste in till Jönköping C och vända för att sedan åka vidare mot Nässjö.  

Det finns tidigare förslag om att bygga dubbelspår in till Jönköping C från Rocksjön. Detta har dock 
varit kontroversiellt då järnvägen fortsätter att utgöra en ännu större barriär mellan staden och 
Vättern . Tidtabellsanalysen visar att det trots allt kan rymmas ett relativt stort antal godståg mellan 
Falköping och Nässjö och ändå finnas plats för godståg mellan Nässjö och Jönköpings 
godsbangård/Torsvik.  

5.5.8 Åtgärder på Jönköping C 
Enligt tidtabellsanalysen kan det bli ont om spår på Jönköpings C om flera tåg behöver göra 
lokrundgång samtidigt. I nuläget finns fyra spår på Jönköping C. Spår 4 används för lokrundgång. 
Även spår tre kan användas för lokrundgång med då måste lokrundgången på spår 4 vara färdig och 
visst utrymme på det genomgående spår 2 finnas.  Även spår 2 kan i nödfall användas förutsatt att 
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persontrafiken eller den genomgående trafiken på Jönköpingsbanan inte behöver spåret. Det är inte 
säkert att det kommer gå så många tåg som skissats upp i tidtabellsanalysen och därmed är det möjligt 
att behovet av att göra lokrundgång med två godståg samtidigt uppkommer mycket sällan. 

Ställverket som styr Jönköping C är av modell 65. Vissa delar till ställverk 65 tillverkas inte längre 
vilket försvårar till och ombyggnader av Jönköping C. Jönköping C ligger mellan staden och Vättern 
och utgör liksom järnvägen en barriär dem emellan. I nuläget finns tre plattformslägen för persontåg 
på Jönköping C. Även antalet plattformslägen kan vara något i underkant då det kommer persontåg 
både från Jönköpingsbanan och Vaggerydsbanan. En tänkbar utbyggnad av Jönköping C visas i figur 
5-13. 

 

Figur 5-13 Tänkbar utbyggnad av Jönköping C. De röda sträcken symboliserar nya växlar/spår 
och plattformen vid spår fyra är ny. 

5.5.9 Triangelspår Jönköping 
Ett annat alternativ för att avlasta sträckan Jönköping C - Rocksjön skulle kunna vara att bygga ett 
triangelspår från Vaggerydsbanan till Jönköpingsbanan. Ett triangelspår skulle avlasta sträckan 
mellan Jönköping C och Rocksjön från alla tåg mellan Jönköpings godsbangård och Nässjö. 

Detta är emellertid inte lätt få plats med ett triangelspår då det finns bebyggelse nära järnvägen. Det är 
tänkbart att ett triangelspår skulle kunna följa samma sträckning som E4, en av Sveriges viktigaste 
vägar. Men utrymmet längs E4:an är starkt begränsat av bebyggelse på bägge sidor. Om det utrymmes 
mässigt vore möjligt att bygga ett triangelspår vid E4:ans sträckning skulle triangelspåret behöva gå 
under fem broar och en överbyggnad av motorvägen. 

5.5.10 Triangelspår Vaggeryd 
Ytterligare ett alternativ för att avlasta sträckan Jönköping C – Rocksjön är att leda tågen från Torsvik 
söderut via Vaggeryd och upp till Nässjö.  Sträckan mellan Torsvik och Nässjö är ungefär lika lång 
oavsett om tågen går via Jönköping C eller Vaggeryd och både vägarna behöver godstågen göra 
lokrundgång.  Stationen i Vaggeryd är inte byggd för lokrundgång vilket göra tt en lokrundgång där tar 
mycket långt tid och inte är möjligt för tåg längre än 500 meter. För att nyttan av ett triangelspår i 
Vaggeryd skulle utfalla fult krävs dessutom kapacitetsförsträckning mellan Månsarp och Vaggeryd och 
eventuellt skulle även mötesstationen i Malmbeck behöva förlängas. 

Ett tänkbart läge för triangelspår i Vaggeryd är efter stationen i Vaggeryd där Vaggerydsbanan och 
HNJ delar sig. Mitt emellan banorna ligger en industrifastighet med lagerliknade byggnader som 
troligtvis skulle behöva rivas för att ge plats till ett triangelspår, se figur 5-14. 



 
 

32 
 

 

Figur 5-14 Vaggerydsbanan mot Jönköping – ett tänkbart läge för triangelspår mot HNJ. 

5.5.11 Triangelspår Värnamo 
Godståg som kör mellan Vaggeryd/Båramo och Göteborg vänder och byter från disellok till ellok i 
Värnamo. Med ett triangelspår i Värnamo mellan HNJ och Kust- till kustbanan hade tågen kunnat 
köra vidare utan att vända, men så länge godstågen byter lok i Värnamo, det vill säga så länge som Y:et 
inte är elektrifierat är vinsten av ett triangelspår begränsad.   

Något norr om stationen minskar bebyggelsen och ett triangelspår skulle kunna anläggas nor om 
befintlig industrifastighet, se figur 5-15.

 

Figur 5-15 Tänkbart läge för triangelspår i Värnamo 

5.5.12 Elektrifiering 
Elektrifiering av Y:et är intressant på långt sikt, inte minst för att det minkar beroendet av fossila 
bränslen. Elektrifiering i sig innebär inte en kapacitetsökning. Elektrifiering har positiva effekter i 
form av ändrade driftkostnader för tågen och möjlighet till annan trafikering med persontåg 
Jönköping och Värnamo/Växjö. Vid elektrifiering av Y:et ökar möjligheterna att använda sträckan 
Nässjö-Vaggeryd-Värnamo-Alvesta som omledningsväg om det skulle uppstå stora störningar för 
trafiken mellan Nässjö och Alvesta. 
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5.5.13 Nya järnvägar 
Det finns tidigare utredningar som förespråkar en helt ny järnväg mellan Torsvik och Tenhult. En ny 
järnväg mellan Tenhult och Torsvik skulle underlätta för godstågen till och från Torsvik som skulle 
slippa de höga stigningarna mellan Jönköping och Månsarp, slippa lokgrundgång, och få en genare väg 
till Nässjö och Södra Stambanan. En ny järnväg skulle möjligtvis även kunna förbättra restiden för 
persontåg.  

I Kapacitetsutredningens underlagsrapport om höghastighetsbanor finns ett alternativ där regionala 
tåg trafikerar en nybyggd höghastighetsjärnväg på sträckan mellan Jönköping och Månsarp.  Båda 
förslagen till ny järnväg skulle kunna förbättra för persontrafiken.  

6 Kostnader 
Inga beräkningar av kostnader har genomförts inom denna studie. För att få en uppfattning om 
kostnadernas storlek presenteras generella kostnadsuppgifter och uppgifter från andra utredningar 
nedan. 

Samtidig infart och hastighetshöjning till 160 km/h på Jönköpingsbanan, fjärrstyrning av Y:et och 
höjd hastighet till 140 km/h mellan Vaggeryd och Värnamo, är en förutsättning för innan åtgärderna 
föreslagna i denna studie. Samtidig infart och höjd hastighet på Jönköpingsbanan har tidigare 
kostnadsbedömts till ca 85 mkr, fjärrblockering av Y:et till ca 130-165 mkr och höjd hastighet mellan 
Vaggeryd och Värnamo till ca 25 mkr.  

Ett nytt mötesspår brukar kosta 60-80 miljoner (UA2).  Mötesstationen i Hörle (UA3) bedöms kosta 
mindre då det finns befintlig banunderbyggnad och banöverbyggnad som är i mycket gott skick. I 
funktionsutredningen Jönköping/Nässjö – Värnamo, fjärrstyrning är merkostnaden för att göra 
Hörle till en mötesstation i samband med fjärrblockering av banan till ca 28 mkr. En tretågsstation så 
som i föreslårs i Forserum (UA1) bedöms vara något dyrare än ett normalt mötesspår. Kostnaden för 
UA1 bedöms minska om den kan göras i samband med införande av samtidig infart i Forserum. I 
funktionsutredningen Båramo, Ny industrispår anslutning för nordgående tåg bedöms kostnaden 
för ett mötesspår i Båramo (UA4b) till 66 miljoner kr. Denna kostnad inkluderar byte av spår och 
växlar. Skulle enbart in- och utfartssignal byggas i Båramo (UA4a) skulle kostnaden kunna bli ungefär 
hälften av (UA4b), det vill säga runt 33 miljoner kronor. Kostnaden för markarbeten och bana utgör 
ungefär halva kostnaden i UA4b. 

Mellanblocksignaler (UA5-UA9) kostar ungefär 3-5 miljoner kronor styck. Vid hastighetshöjning 
(UA10 och UA11) uppkommer kostnader för att byta från skarvspår till helsvetsat spår, ta bort eller 
förbättra skyddet i plankorsningar och för baxning av spåret. Baxning innebär att spåret justeras i 
sidled. 

Tidigare studier har haft kostnader på mellan 250-400 miljoner kronor för höjd hastighet mellan 
Vaggeryd och Jönköping . Enbart spårbytet, som är nödvändig för högre hastighet än 120 km/h, har 
tidigare bedömts kosta ca 85 miljoner kronor mellan Vaggeryd och Månsarp och ca 65 miljoner kronor 
Månsarp – Jönköping. En lägre hastighetshöjning till 120 km/h mellan Månsarp och Vaggeryd kan 
göras utan spårbyte, men kräver plankorningsåtgärder.  
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7 Måluppfyllelse 
7.1 Utredningsalternativ 
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.  

Samtliga utredningsalternativt bedöms bidra till långsiktig hållbarhet i förhållande till 
jämförelsealternativet, då de förbättrar för järnvägstrafiken. Järnvägstrafiken är resurssnålare, har 
mindre olycksrisk och är energieffektivare. Det innebär att utsläppen kan minska även då 
järnvägstrafiken bedrivs med diseltåg.  

Samtliga utredningsalternativ bedöms bidra till ökad tillförlitlighet då utredningsalternativen ökar 
kapaciteten och därmed också återställningsförmågan. UA1 Tretågsstation Forserum, UA2 
Mötesstation Huskvarana-Tenhult, UA3 Mötesstation Hörle och UA4b Mötesstation Båramo bedöms 
bidra något mer till ökad tillförlitlighet, då ny mötesstationer möjliggör att tågmöten flyttas vid 
förseningar och att tidsförskjutningen blir mindre då avstånden mellan mötesstationerna minskar.  

Samtliga åtgärdsalternativ bidrar till ökad kvalitet för näringslivets transporter då möjligheten att 
trafikera med godståg förbättras. Särskilt UA1, UA2 och UA3 förbättrar för näringslivetstransporter då 
de ökar kapaciteten och framkomligheten för godståg mest.  

Tillgängligheten för resenärer bedöms vara den samma som i jämförelsealternativet för alla 
utredningsalternativ utom UA10 Höjd hastighet Vaggeryd- Jönköping och UA2 ny mötesstation 
mellan Huskvaran och Tenhult. UA10 innebär förbättrade restider för resenärer mellan Jönköping och 
Vaggeryd samt bidrar till att uppnå Jönköpings länstrafiks mål om en restid på 55 minuter. Om den 
ökade kapaciteten som fås av UA2 inte används för godståg skulle persontrafiken kunna öka till tre tåg 
i timmen under rusningstrafik i enlighet med Jönköpingslänstrafiks önskemål. 

Jämställdhet och möjligheten för funktionshindrade och barn att själva använda transportsystemet 
har inte utvärderats i studien är troligen oförändrade med tanke på att de flesta av åtgärderna främst 
förbättrar för godstrafiken. Persontrafik bedöms generellt ha en mer direkt påverkan på jämställdhet 
och möjligheten för funktionshindrade och barn att utnyttja transportsystemet. 

Förutsättningarna för kollektivtrafik bedöms bli något bättre med UA1, UA2, UA3 och UA10. Vad 
gäller de första tre på grund av ökad kapacitet som också förbättrar för persontrafiken och vad gäller 
UA10 då restiden för persontågen förbättras. 

Alla utredningsalternativen bedöms indirekt bidra till minskat antal omkomna och allvarligt skadade 
och begränsad klimatpåverkan, då utredningsalternativ förbättrar för järnvägstrafiken vilket förväntas 
ge liten överflyttning från väg till järnväg. Då järnväg är ett säkrare transportmedel bör antalet 
omkomna och allvarligt skadade minska. Järnväg även då den är dieseldriven är energieffektivare än 
vägtransporter och minskar därmed utsläppen av växthusgaser. 
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Måluppfyllelse 
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Bana 

J = 
Jönköpingsbanan 
Y = Jönköping 
/Nässjö-Värnamo J J Y Y Y J J J Y Y Y 

Funktions-
mål 

Tillförlitlighet + + + + + + + + + + + 

Kvalitet för 
näringslivet +++ ++ ++ + +(+) + + + + + + 

Tillgänglighet = + = = = = = = = = ++ 

Jämställdhet = = = = = = = = = = = 

Funktionshinder = = = = = = = = = = = 

Barns möjligheter = = = = = = = = = = = 

Förutsättningar 
kollektivtrafik + + + = = = = = = = ++ 

Hänsyns-
mål 

Omkomna och 
allvarligt skadade + + + + + + + + + + + 

Begränsad 
klimatpåverkan + + + + + + + + + + + 

7.1.1  
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7.1.2 Jönköpingsbanan   
På Jönköpingsbanan bedöms UA1 tretågsstation i Forserum och UA2 ny mötesstation mellan Tenhult 
och Huskvarna i kombination med UA6 och UA7, mellanblocksignaler på de intilliggande sträckorna 
vara de mest prioriterade åtgärderna. UA1 och UA2 har hög måluppfyllelse och bidrar till att fler 
godståg får plats på banan. UA6 och UA7 är kostnadseffektiva åtgärder som gör att nyttan av UA1 
ökar. Nyttan av mellanblocksignaler är mindre utan ett en tretågsstation. Kostnaden För åtgärderna 
bedöms ligga omkring 160-200 miljoner kronor. 

I avvaktan på UA2 skulle det billigare alternativet UA5 mellanblocksignal mellan Tenhult och 
Huskvarna kunna ordnas. Med UA1, UA2, UA6 och UA7 bedöms kapaciteten på Jönköpingsbana 
kunna klara efterfrågan på transporter för en relativt lång tid framöver.  

7.1.3 Y:et; Jönköping/Nässjö - Värnamo 
På Y:et bedöms UA3, UA4 och UA10 vara de mest prioriterade åtgärderna för ökad kapacitet.  En ny 
mötesstation i Hörle (UA3) ökar kapaciteten avsevärt och halverar den dimensionerande sträckan. För 
att trafiken till Båramo skall få plats tillsammans med persontrafiken behöver anslutningsväxeln vara 
fjärrstyrd (UA4a). Om terminalen önskar trafik norrut bör en ytterligare en fjärstyrd anslutning 
ordnas (UA4b).  Utöver dessa åtgärder så är mellanblocksignaler mellan Jönköpingsgods bangård och 
Månsarp (UA8) samt mellan Månsarp och Vaggeryd (UA9) kostnadseffektiva åtgärder för att 
underlätta för godståg på Y:et. Med dessa åtgärder bedöms kapaciteten på Y:et kunna klara efterfrågan 
på transporter för en relativt lång tid framöver.   

I funktionsutredningen Jönköping/Nässjö – Värnamo, fjärrstyrning bedöms kostnaden för 
fjärrblockering av hela Y:et, mötesstation i Hörle (UA3) och mellanblocksignal Månsarp – Vaggeryd 
(UA9) kosta 164 miljoner kronor. Fjärrblockering och UA3, UA4a och UA9 bedöms därmed kosta 
omkring 200 miljoner kr.  

Höjd hastighet Vaggeryd-Jönköping innebär att restiden kan förbättras med upp till 10 minuter och 
uppnå länstrafikens mål om en restid mellan Jönköping och Värnamo på max 55 minuter. Det finns 
tre möjliga ambitionsnivåer för höjd hastighet som innebär att restidsmålet nås. I samtliga fall ingår 
samtidig infart på Jönköpings godsbangård. 

1) Hastighetshöjning till 120 km/h Vaggeryd-Månsarp samt spårbyte och hastighetshöjning till 
140 km/h Månsarp – Jönköping. 

2) Spårbyte och hastighetshöjning till 140 km/h Vaggeryd – Jönköping 
3) Spårbyte och hastighetshöjning till 160 km/h Vaggeryd - Jönköping 

Alternativ 2 ger större marginaler i tidtabellerna och möjliggör fler uppehåll med tågen, men är 
igengälld dyrare än alternativ 1.  

Vid beaktande av nyttan med hastighetshöjning bör även hönsyn tas till förändrade drift och 
underhållskostnader med ett helsvetsat spår jämfört med skarvspår beaktas och att godstågen får nytta 
då deras hastighetsbegränsning på 60 km/h försvinner.  Det är inte motiverat att höja hastigheten till 
160 km/h om banan inte är elektrifierad då det är en mycket liten marknad för så snabba diseltåg. En 
hastighetshöjning till 140 km/h bör dock förberedas för en uppgradering till 160 km/h då 
kostnadsskillnaden mellan de olika hastigheterna bedöms som relativt liten. 
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7.2 Icke prioriterade åtgärder  
Flera åtgärder som inte bedöms prioriterade i ett första steg har identifierats i denna studie. Att de inte 
har anses som högst prioriterade beror på att utredningsalternativen UA1-UA10 har bedömds ha högre 
måluppfyllelse, antigen genom det översiktliga målet att vara kostnadseffektiva eller genom funktions 
och hänsynsmålen. Vid bedömning av de mest prioriterade åtgärderna har även hänsyn till 
fyrstegsprincipen tagits, det vill säga att mindre kostnadseffektiva åtgärder har prioriterats.  

Som en hypotes i detta arbete fanns att den hårt belastade Jönköpingsbanan skulle kunna avlastas 
genom att leda godståg mellan Torsvik och Nässjö via Vaggeryd. Detta bedöms inte som en 
kostnadseffektiv lösning på medellångt sikt då den kräver flera investeringsåtgärder. För en väl 
fungerande trafik Månsarp-Vaggeryd-Nässjö skulle både nytt mötesspår mellan Månsarp och 
Vaggeryd, triangelspår i Vaggeryd och förlängning av mötesstationen i Malmbäck behövas. Dessutom 
finns begränsat intresse från godsoperatörerna att köra via Vaggeryd eftersom det skulle kräva fler 
diesellok för att få omloppen att gå runt. Att köra via Vaggeryd skulle innebära längre körväg med 
diesellok, vilket är mindre miljövänligt än att köra med ellok. Triangelspår i Vaggeryd skulle möjligtvis 
ge mer nyttor om HNJ och Vaggerydsbanan elektrifierades. Men även då skulle kapacitetsbristerna 
mellan Månsarp och Vaggeryd och mellan Nässjö och Vaggeryd behöva åtgärdas för att triangelspåret 
ska ge ful effekt. Investeringsåtgärder bedöms i ge en större nytta på Jönköpingsbanan där fler tåg och 
resenärer kan ta del av nyttan.   

Triangelspår i Jönköping och Vaggeryd löser till stor del samma trafikala utmaning. Att få fram 
godståg mellan Torsvik och Nässjö. Om det ena triangelspåret byggs blir nyttan av det andra mindre. 
Det finns tidigare utredningar som förespråkar en helt ny järnväg mellan Torsvik och Tenhult. Det är 
ytterligare en lösning för gods från Torsvik till Nässjö. Alla tre åtgärderna är kostsamma att genomföra 
och behöver i vissa fall kombineras med andra kapacitetsåtgärder för att få full effekt.  

Så länge det är möjligt att få fram godset mellan Torsvik och Nässjö genom att låta tågen vända på 
Jönköping C, eller möjligtvis gå söderut och vända i Vaggeryd bör fokus och prioritet läggas på att öka 
kapaciteten på banorna mellan knutpunkterna. Tidtabellanalysen visar att det går att få fram ett 
relativt stort antal godståg mellan Torsvik och Nässjö och samtidigt få plats med både persontåg och 
godståg på Jönköpingsbanan. Med föreslagna utredningsåtgärder bedöms kapaciteten på banorna 
vara tillräcklig på relativt långt sikt.  

Godstrafik från Torsvik och söderut skulle kunna köras ner via Vaggeryd och Värnamo.  Den trafiken 
bedöms inte vara lika omfattande som om all trafik från Torsvik skulle ledas söderut. Ett tåg varannan 
timme får plats mellan Månsarp och Vaggeryd utan infrastrukturåtgärder under de perioder det 
endast går ett persontåg i timmen på banan. 
Om en ny bana mellan Torsvik och Tenhult byggs eller om en ny höghastighetsbanan byggs som 
tillåter persontåg norr om Månsarp skulle persontrafiken på den befintliga banan som den ser ut idag 
upphöra. Det innebär att eventuella investeringar i Vaggerydsbanan norr om Månsarp kommer 
generera nytta en kortare tid. 
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8 Slutsatser 
De i denna studie studerade åtgärderna för att förbättra kapaciteten på Jönköpingsbanan och Y:et 
förutsätter att följande tre åtgärder redan är genomförda: samtidig infart och höjd hastighet till 16o 
km/h på Jönköpingsbanan, fjärrblockering av Y:et och höjd hastighet till 140 mellan Värnamo och 
Vaggeryd, se figur 8.1 Den sammanlagda kostnaden för dessa åtgärder är ca 240-280 miljoner kronor.  
Inte förrän dessa tre åtgärder är genomförda rekommenderas följande åtgärder.  

De mest prioriterade åtgärderna för höjd kapacitet på Y:et är UA3 ny mötesstation i Hörle, U4a 
fjärrstyrning av anslutning till Båramo, samt UA8 och UA9 mellanblocksignaler. Dessa åtgärder 
bedöms kosta omkring 80 miljoner kronor om de utförs i samband med fjärrblockeringen. 

UA10 höjd hastighet Vaggeryd – Jönköping och samtidig infart på Jönköpings godsbangård bedöms 
som en åtgärd med god måluppfyllelse, och en nödvändighet för att klara Jönköpings 
länstrafiksrestidsmål. 

De mest prioriterade åtgärderna på Jönköpingsbanan UA1 tretågsstation i Forserum, A2 ny 
mötesstation mellan Tenhult och Huskvarna, U6 och UA7 mellanblocksignaler mellan Forserum och 
Tenhult samt mellan Forserum och Äng. Dessa åtgärder bedöms kosta omkring 160-200 miljoner kr.  

Tidtabellanalysen visade Jönköpingsbanan och Y:et  kommer klara en relativt stor ökning av trafiken 
med föreslagna utredningsåtgärder. Det gäller även den hårt trafikerade sträckan Jönköping C – 
Rocksjön. Viss kapacitetsbrist på Jönköping C kan uppkomma, vilket kan motivera en utbyggnad med 
ytterligare plattformsspår och nya växelförbindelser. 

 

 

Figur 8-1 Prioriterade utredningsalternativ. Gulmarkerade åtgärder är en förutsättning för 
övriga åtgärder. Grönmarkerade åtgärder föreslås i denna studie. 
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