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Sammanfattning och slutsatser
Regeringens beslut kom den 16 april 2015 med krav på redovisning den 31 augusti detta år.
Den korta tiden har inneburit att några större utredningar inte kunnat genomföras.
Rapporten innehåller en sammanställning över möjligheterna, några konkreta åtgärder och
förslag till fortsatt arbete med fördjupade analyser.
Det finns möjligheter att redan idag framföra längre tåg än 630 meter på befintligt nät men
möjligheterna är starkt begränsade. Sedan mitten på 1990-talet har nya mötesstationer
byggts för att klara 750 meter i längd men förutom på nybyggda linjer såsom exempelvis
Botniabanan är det för få platser som klarar möten med längre tåg. Enkelspårsträckor, där
annan trafik måste fram, och där ett längre tåg som inte kan gå undan för ett möte helt
hindrar framkomligheten har därför undantagits från utredningen. Motivet för detta är att
åtgärderna som krävs bedömts vara mer omfattande än mindre anpassningar som
uppdraget avsåg. Triangeln Hallsberg-Malmö-Göteborg-Hallsberg med övervägande
dubbelspår och också starka kundönskemål är dock mer lovande. Enstaka tåg kan redan
idag framföras och med tunneln genom Hallandsåsen färdigbyggd och ett antal
förbigångsspår förlängda kan man öka längden till 730 meter för några dagliga tåg på dessa
sträckor.
Ännu längre tåg kräver att bromstalstabeller för dessa tas fram och detta måste ske i
samarbete med järnvägsföretagen. Det behövs också en översyn av signalering och
signalplaceringar för att säkerställa att man klarar något längre bromssträckor. Att framföra
längre tåg med låg hastighet bedöms inte som möjligt med tanke på den ansträngda
kapaciteten. Detta är kostnadseffektiva åtgärder som vi avser att genomföra i närtid.
Långa tåg måste bildas och upplösas någonstans och denna utredning har tittat på dessa
möjligheter i Malmö, Göteborg och Hallsberg. Anslutningar till industrier med mera har inte
beaktas då vi har antagit att långa tåg kräver volymer från flera industrier. Utredningen
visar att det är möjligt redan idag att bilda längre tåg på dessa platser, dock med vissa
begränsningar då tågen tar en större del kapacitet som kan inverka menligt på annan trafik
om detta inte planeras på rätt sätt.
Sträckan Malmö-Öresundsbron har utretts avseende tåg upp till 835 meters längd. Detta för
att anpassa till trafiken mot Hamburg/Maachen i Tyskland. Såväl Danmark som Tyskland
tillåter idag tåg med denna längd. För att åstadkomma detta krävs förutom bromsregler och
en signalöversyn, vissa mindre ombyggnader på Malmö bangård. Kostnaderna för detta ska
utredas, men vår bedömning är att de kan vara relativt små om detta inte kräver nytt
signalställverk.
Tåg med högre axellast än det normala 22,5 ton framförs på en stor del av det svenska
järnvägsnätet idag. Utredningen visar att detta täcker större delen av dagens behov, med
undantag av malmbanan som redan idag trafikeras med 30 tons axellaster. Önskemål finns
om fler sträckor med ökad axellast, men det kräver större investeringar. Det kan nämnas att
högre axellaster än 22,5 ton inte tillämpas i övriga Europa.
Möjligheterna att utöka profilen finns också. Bland annat kan en ökning möjliggöra att
lastbilssläp med 4,5 meters höjd skulle kunna framföras intermodalt på en större del av
järnvägsnätet. Detta kräver vissa investeringar i storleksklassen 200-500 miljoner kronor.
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En ökning av profilen skulle även innebära en förenklad hantering av en stor del av dagens
trafik som idag framförs med specialtillstånd.
En översiktlig bedömning av nyttor och kostnader har gjorts. Nyttan för företagen är ganska
självklar, ett flertal rapporter visar möjliga kostnadsbesparingar på 10-20% om man kan
köra längre tåg. Det måste dock finnas förutsättningar för såväl flöden som frekvens.
Samhällsnyttan är också avhängig vilka kostnader som behövs för att åstadkomma det
önskade resultatet och är mer svårbedömd. Dock kan man i ett exempel med 3 längre
dagliga godståg på sträckan Hallsberg-Malmö visa att nyttoeffekterna blir betydande och
torde klart överstiga kostnaderna för de åtgärder som behövs i just det fallet. De mindre
anpassningar av järnvägsnätet som behövs i det specifika exemplet är:


Nya bromstalstabeller inkluderande godståg upp till 835 meter.



Signalöversyn, placeringar, genomsignalering med mera.



Mindre åtgärder i Hallsberg och Malmö för att möjliggöra tågbildning. För Malmö
återstår att utreda om detta kräver ett nytt signalställverk eller ej.



Förlängning av ett tiotal förbigångsspår.

Dessutom behöver Trafikverket ta fram rutiner och regler för att kunna framföra längre tåg
på ett sätt så att inte onödiga låsningar vid exempelvis störningar hindrar annan trafik och
därmed försämrar robustheten i järnvägssystemet.
Samråd har skett i enlighet med regeringens direktiv och redovisas i bilaga till rapporten.

Inledning
Uppdraget
Det finns ett fokus på att öka andelen godstransporter på järnväg. Det pekas ut som ett mål i
EU:s vitbok och genom etableringen av förordningen ”Ett prioriterat nät för gods”. Det finns
sedan januari 2014 även förankrat i det Transeuropeiska nätet via den nya förordningen.
Utöver detta finns flera skäl, ekonomiska så väl som miljömässiga.
Konkurrensförmågan gentemot andra transportslag behöver stärkas för att det ska vara
möjligt att nå uppsatta miljömål samt anta framtidens utmaningar. Ett angreppssätt är att
möjliggöra förutsättningar för ökad volym. Det finns flera sätt att öka volymen gods som
transporteras. Ett huvudsakligt sätt är att öka tåglängden men det går också att förändra
lastprofil och den största tillåtna axellasten.
I regeringsbeslutet 2015-04-16 (N2015/3436/TIF) fick Trafikverket i uppdrag att redovisa
vilka möjligheter det finns att idag köra med längre och/eller tyngre godståg på det
befintliga svenska järnvägsnätet. Analysen ska visa vilka delar av järnvägsnätet och vilka
anslutningar (industrier, terminaler, bangårdar och hamnar) där det är möjligt. Nyttor och
kostnader för såväl samhället som enskilda aktörer ska redovisas. I den mån det bedöms
befogat ska Trafikverket redovisa vilka mindre anpassningar av järnvägsnätet, utöver redan
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i närtid inplanerade, som på ett kostnadseffektivt sätt skulle möjliggöra trafik med längre
och/eller tyngre godståg.
Samråd ska ske med berörda myndigheter, Utredningen om järnvägens organisation
(N:2013:02), transportköpare, tågoperatörer, regionala länsplaneupprättare och andra
infrastrukturhållare.
Uppdraget ska redovisas till den 31 augusti 2015.

Avgränsningar
Inför arbetet med kommande åtgärdsplan pågår inriktningsplanering och frågan om längre
och/eller tyngre tåg kommer även att behandlas där. Denna utredning fokuserar på det
uppdrag Trafikverket fått genom regeringsbeslutet 2015-04-16 (N2015/3436/TIF).
Att besvara frågan om vad som är möjligt kräver viss tolkning. När det gäller tunga tåg utgår
Trafikverket från möjligheten att framföra tåg med största tillåtna axellast (STAX) 25 ton
och med 8 ton/meter i 100 km/tim. För långa tåg är gränsen 750 meter (krav minst 740
meter i enlighet med TEN-T- förordningen) dock med viss utblick mot 1000 meter och
dubbla tåg (2*750 meter). För sträckan Malmö-Öresundsbron utreds också möjligheten att
framföra tåg med 835 meters längd.
Vad gäller linjer och noder har Trafikverket utgått från en marknadsbedömning och
avgränsat uppdraget till de önskemål som Trafikverket känner till. Det innebär att fokus i
rapporten är på sträckorna mellan Hallsberg, Malmö och Göteborg när det gäller långa tåg.
Samma geografiska avgränsningar görs inte för tunga tåg eller för lastprofiler. Detta
preciseras senare i rapporten och där redogörs även för TEN-T samt Rail Freight Corridor.
Anledningen till att dessa sträckor ges prioritet är förutom marknadsbedömningen även att
infrastrukturen i dagsläget håller en standard som gör det rimligt att framföra längre tåg.
Sträckorna innefattar dubbelspår och redan nu en del mötesstationer med tillräckligt längd.
Uppdraget gäller mindre investeringsåtgärder och utbyggnad från enkelspår till dubbelspår
eller banförstärkning är mer omfattande.
Nyttor och kostnader för samhället redovisas översiktligt.
Mindre anpassningar avser investeringar under 50 miljoner kronor; dessa ingår normalt
inte som utpekade enskilda objekt i plan.

Uppdragets genomförande
Trafikverket har arbetat med detta i en projektgrupp med förankring hos berörda
verksamhetsområden. Följande personer har medverkat direkt i rapporten:
Anders Ekmark, Jimmy Johansson, Sandra Johansson, Jan Bergstrand, Tore Edbring,
Fredrik Larsson, Agnes von Koch, Joel Åkesson, Björn Ållebrand. Dessutom har underlag
från Trafikverkets regioner och andra trafikverksinterna rapporter utnyttjats. För vissa
åtgärder har även extern konsult anlitats för vissa tekniska bedömningar.
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Samråd har skett med Transportstyrelsen när det gäller lagar och regler. Näringslivet har
haft tillfälle att komma med muntliga synpunkter i samband med ordinarie möte med
näringslivsrådet, en workshop den 1 juli 2015, samt ett särskilt möte i form av ett
seminarium den 18 augusti 2015 där även akademin var inbjuden. Särskild redogörelse över
samråden redovisas i bilaga till rapporten.

Bakgrund
Idag tillåter Trafikverket 630 meter långa tåg, men med några enstaka undantag så som
Malmbanan där 750 meter långa tåg tillåts. Möjligheten att trafikera med längre godståg har
undersökts sedan 1990-talet, och mötesspår, förbigångsspår och bangårdar har sedan dess
anpassats för 750 meter långa godståg vid om- och nybyggnad. Sverige måste möjliggöra
trafikering av minst 740 meter långa tåg på TEN-T:s (transeuropeiska transportnätet)
stomnät till 2030, enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1315/2013.
Tåglängder begränsas av bromsregler, lokets maximala dragkraft samt infrastruktur.
Regelverket för bromsläge P sätter idag en gräns på 730 meter och bromsläge G ger gränsen
880 meter, vilket i princip inte tillämpas i Sverige (Vectura, 2013). Lokets dragkraft
bestämmer också maximal tågvikt och begränsar därmed tågens längd. Tidigare har mer
traditionella lok använts för att dra tåg upp till 630 meter och 1600 ton, men nu finns även
modernare lok som kan dra längre och tyngre tåg. Det finns numera även multipelkopplade
lok. Den tillåtna tågvikten beror också på vilken sträcka som avses, till exempel hur stora
lutningar som finns (Carlson et al., 2014).
Långa tåg i denna rapport definieras som 750 meter långa, men på många platser utanför
Sverige gäller andra tåglängder som referenslängd för långa tåg. Nedanstående figur
illustrerar största tillåtna längd i ett antal olika länder:

Figur 1. Längsta tillåtna tåglängd för ett antal länder. Källa: (Vectura, 2013).

Sverige är dock inte sämst när det gäller längder. I exempelvis Norge och södra delen av
Italien är gränsen 500 meter.
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Tekniken för att köra betydligt längre tåg finns i dagens samhälle, men det är andra faktorer
som begränsar: infrastruktur, fordon och regelverk för att nämna. Dessa problem har dock
överkommits i ovanstående länder. Värt att notera är också att Sverige har Europas längsta
lastbilar i jämförelse med att tågen är relativt korta.
Standard i Danmark är idag 835 meter långa tåg, men det finns en vilja att köra upp till
1000 meter. Tanken är att dessa även ska kunna trafikera sträckan mellan Danmark och
Sverige. Trafikverket ställer sig bakom denna ambition och uttrycker i ett brev undertecknat
av dåvarande Generaldirektör Gunnar Malm i december 2013 att denna möjlighet kommer
att utredas när det blir aktuellt.
När det gäller längden på lastbilar så ligger Sverige i framkant, ur ett europeiskt perspektiv,
genom att tillåta 25,25 meter långa fordon och till och med ännu längre på vissa specifika
stråk (Trafikanalys, 2012). I frågan om tillåten längd på tåg så är vi inte lika långt fram, som
ovanstående figur visade.
Gällande tyngre tåg så har det skett en historisk utveckling i Sverige, som inte setts när det
gäller längden på tåg. Denna utveckling har skett i takt med att nya lok har tagits fram och
utvecklats. Många av dagens lok kan dra upp till 2200 ton, vilket är avsevärt mer än
föregångarna. Enligt prognoser från Kungliga Tekniska Högskolan (Nelldal, 2013) kommer
denna utveckling med starkare lok att fortgå och det finns potential att öka kapaciteten på
järnvägen i en betydande utsträckning. Det som sätter stopp är den tillåtna axellasten på
järnvägen, men om den kan tillåtas öka så kan kapaciteten ökas redan idag till följd av att
mer gods kan köras i en enskild godstransport.
Det har genomförts flera utredningar, kartläggningar och forskningsprojekt inom olika
områden som berör detta regeringsuppdrag. Nedan beskrivs resultat från tidigare
utredningar, vilka har använts som underlag vid analys av möjligheter att köra längre
och/eller tyngre godståg.

Resultat från tidigare utredningar
Det så kallade ELVIS-projektet har i två delprojekt analyserat hur järnvägssystemet kan
effektiviseras genom att utnyttja längre och tyngre godståg. Det första delprojektet
inventerade genomförda studier och försök med längre och tyngre godståg i Sverige sedan
1990-talet (Hedström, 2013). Inventeringen visade att det har genomförts ett mycket
begränsat antal konkreta försök. Bankroppens och broars bärighet är en begränsande faktor
när det gäller trafik med tyngre tåg med höga axellaster samt största tillåtna vagnvikt per
meter motsvarande 8 ton/meter eller mer. Begränsningarna kan hanteras genom
hastighetsnedsättning på delar av banan där bärigheten är försvagad. Längden på antalet
mötesspår samt spårlängden på rangerbangårdar är två begränsande faktorer för 750 meter
långa tåg. Dessa är inte alltid anpassade för så pass långa tåg.
Det andra delprojektet i ELVIS analyserade dagens förutsättningar för användningen av
längre tåg, genom att utvärdera ett demonstrationsförsök på sträckan Gävle-Malmö den 6-7
oktober 2012 (Carlson et al., 2014). Testtågets längd var 730 meter (istället för maximala
630 meter), vilket valdes med tanke på bromsföreskrifterna så att P-bromsen kunde
användas. Demonstrationståget utnyttjade lokets dragkraft på 2000 bruttoton och bestod av
21 lastade vagnar samt sex tomvagnar. Transporten genomfördes utan komplikationer och
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tåget var framme i Malmö en timme före tidtabell. Försöket utfördes nattetid för att undvika
trängsel med annan person- och godstrafik.
Demonstrationsprojektet visade att det är tekniskt möjligt att trafikera upp till 730 meter
långa tåg på sträckan Gävle-Hallsberg-Malmö, men att det finns organisatoriska hinder på
bangårdarna så som fördelning av tåglägen samt sammansättning och splittring av tågen.
Tåg längre än 630 meter innebär även vissa uppoffringar i form av exempelvis längre
restider för tågresenärer. Användning av dedikerade tidtabellskanaler för längre godståg i
specifika korridorer föreslås därför som en temporär lösning. Projektet betonar även att
bättre kartläggning av nuläget behövs för att kunna göra tillförlitliga kvantitativa analyser i
jämförelsen mellan demonstrationståget och referenstågen.
Försöket tyder på att demonstrationstågets elförbrukning per bruttotonkilometer är låg i
jämförelse med referenstågen, men inga slutsatser kunde dras. Detta resultat ska också
tolkas med försiktighet då rådande förutsättningar var bättre än i det praktiska normalfallet.
Ett längre resonemang kring elkraft återfinns längre fram i rapporten. Vidare visar försöket
att längre godståg ger skalfördelar för näringslivet, men att den tillgängliga
järnvägsinfrastrukturen och bromsreglerna avgör vilka tåglängder och tågvikter som är
affärsmässigt gångbara. Projektet betonar att analyser för olika tåglängder bör göras,
eftersom det inte är uppenbart att minimilängden på 740 meter som krävs i TENT-T:s
stomnät från 2030 är optimal.
Studien om åtgärder för ökad järnvägskapacitet för godstrafik, som KTH genomförde för
den statliga utredningen om fossilfri fordonstrafik, betonar också att dagens svenska
standard med godståglängd upp till 750 meter sannolikt är kortare än optimalt och skulle
behöva omprövas till förmån för längre godståg av kostnads- och kapacitetsskäl (Fröidh,
2013). Studien visar att ökade tåglängder är den mest effektiva åtgärden för att radikalt öka
kapaciteten för godstransporter på järnväg, och det ger dessutom lägre transportkostnader.
Tekniska möjligheter finns för att öka tåglängderna genom ändringar av bromsregler och i
signalsystemet. Studien föreslår 1000 meter som en lämplig standard, då det
överensstämmer med korridoren genom Danmark till Tyskland. Dessutom diskuteras hur
ytterligare kapacitet kan vinnas genom att använda samma längdmodul och koppla ihop två
godståg (2x1000 meter).
Vectura har, på uppdrag av Trafikverket inom ELVIS-projektet, beskrivit och granskat
konsekvenserna av längre tåg utifrån infrastruktur, fordon och trafikering med tillhörande
regelverk/processer med fokus på sträckan Gävle-Malmö (Vectura, 2013). Rapporten visar
att vissa fordonstekniska åtgärder kan behövas för längre tåg, främst gällande koppel,
buffertar och broms. En justering av bromsbestämmelserna krävs för att kunna tillåta EUnormen 750 meter, då 730 meter i dagsläget är gränsen för tåg som framförs i bromsläge P.
Trafikering av 730 meter långa godståg konstateras vara möjligt på vissa bansträckningar
under delar av dygnet, utan förändring av fordon, infrastruktur eller regelverk. I rapporten
betonas dock att målet på sikt bör vara att kunna hantera längre tåg än 750 meter,
åtminstone på vissa bansträckningar.
Effekter av längre godståg, och lastbilar, i en internationell korridor har studerats av VTI
(Vierth & Karlsson, 2012), som har simulerat olika scenarier med hjälp av den nationella
Samgodsmodellen. I ett järnvägsscenario med trafikering av 750 meter långa tåg i en
godskorridor som sträcker sig från Mellansverige till Ruhrområdet i Tyskland beräknas
nyttorna till cirka 155 miljoner kronor per år till följd av minskade transportkostnader och
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CO2-utsläpp. När detta jämförs med Trafikverkets uppskattade investeringskostnader i
mötes- och förbigångsspår för 750 meter långa tåg, dras slutsatsen att investeringen är
återbetald efter ett till fem år. Dock tillkommer ytterligare kostnader om de längre tågen
även är mycket tyngre.
Banverket beräknade inför åtgärdsplaneringen 2010-2021 samhällsekonomiska effekter för
tunga, långa och breda godståg. Utredningen visar positiv effekt för dessa godståg ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv och menar att åtgärderna även möjliggör ökade
godstransporter med befintliga tåg (Banverket, 2008). Studien beräknar dock inte nyttan i
form av ökad kapacitet på järnvägsnätet, vilken torde vara betydande.
I september 2014 genomfördes ett pilotprojekt inom ramen för GreCOR (Green Corridor in
the North Sea Region), med att trafikera sträckan mellan Örebro och Göteborgs hamn med
ett 722 meter långt tåg. Pilotprojektet visade att det finns stora ekonomiska och
miljömässiga fördelar med att trafikera längre tåg. Studiens beräkningar visade att genom
förlänga det observerade tåget med 100 meter så resulterade det i ökade ekonomiska vinster
på 12 procent (Trafikverket, 2014).
I rapporten Effektiva gröna godståg (Nelldal, 2013) har KTH Järnvägsgruppen beräknat hur
lastkapaciteten i ton per tåg varierar om tågvikten eller tåglängden förändras, se Figur 2.
Som framgår i figuren ökar lastkapaciteten med 22 procent och kostnaden minskar med 9
procent för ett tåg med 2000 tons bruttovikt jämfört med 1650 tons bruttovikt, som anses
vara det normala. Vid en tåglängd på 750 meter istället för 650 meter ökar kapaciteten med
16 procent och transportkostnaderna minskar med 6 procent. Vid en ökning till 835 meter,
vilket är samma som idag körs mellan Hamburg och Köpenhamn, ökar kapaciteten med 29
procent och kostnaden minskar med 10 procent. KTH:s Järnvägsgrupp menar att det skulle
vara mycket effektivt om de 835 meters långa tågen kunde fortsätta från Köpenhamn upp
till Hallsberg. När det gäller längre tåg står det 880 i två kolumner i figuren nedan, den
andra kolumnen förutsätter ett scenario med två lok.
Deutsche Bahn har även provkört 1000 meter långa godståg i Tyskland. Som tidigare nämnt
skrev Gunnar Malm, generaldirektör för Trafikverket 2010-2015, i december 2013 i ett brev
till Rail Net Denmark att Trafikverket är positivt och ställer sig bakom ambitionen att
anpassa hela korridoren mellan Hamburg och Malmö till 1000 meter långa tåg. Vidare drar
Trafikverket slutsatsen att det är möjligt att trafikera tåglängder upp till 835 meter på
sträckan och ger även i brevet löfte om att analysera och studera längre tåg mer i detalj när
det blir aktuellt.
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Figur 2. Effekten av tyngre tåg (diagram till vänster) och längre tåg (diagram till höger) mätt i
transportkostnad och kapacitet. Diagrammen är hämtade från rapporten Effektiva gröna godståg
(Nelldal, 2013).

I det EU-finansierade projektet MARATHON (Castagnetti & Toubol, 2014) har innovativa
operativa logistiklösningar studerats för att kunna köra med längre, tyngre och snabbare tåg
i de större europeiska transportkorridorerna. Projektet undersökte hur ökat utnyttjande och
transporteffektivisering kan uppnås genom att maximera både vikt och längd vid
sammankoppling till längre tåg av vagnar med olika metervikt (stvm, största tillåtna
metervikt), vilka ska till samma destination. Driftskostnaden beräknades minska mellan 30
och 50 procent. I projektet utfördes demonstrationsprojekt med trafikering av ett 1500
meter långt tåg, genom sammankoppling av två 750 meterståg, där det första loket styr det
andra genom radiokommunikation.

Längre tåg i TEN-T
Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet trädde i kraft i december 2013. Den nya
förordningen upphävde och ersatte tidigare beslut om TEN-T och är i Europas
medlemsländer direkt tillämplig som lag eftersom det är en EU-förordning. Transportnätet
har definierats i två delar, dels det övergripande nätet (Comprehensive Network), dels
stomnätet (Core Network). Som helhet har målen sammanfattats så här:


Sammanhållning: Tillgänglighet, anslutbarhet, minska kvalitetsklyftor,
samtrafikförmåga.



Effektivitet: Eliminera flaskhalsar och felande länkar inom och mellan
medlemsstater, driftskompatibilitet, integration mellan transportsätt, hög kvalitet,
effektiv användning, kostnadseffektiv tillämpning av innovation.



Hållbarhet: Hållbara och ekonomiskt effektiva transporter, låga utsläpp av
växthusgaser, minskning av externa kostnader, miljöskydd. Främjande av
koldioxidsnåla transporter med målet att fram till 2050 uppnå en väsentlig
minskning av koldioxidutsläppen i enlighet med unionens relevanta mål för
minskning av koldioxidutsläppen.
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Öka fördelar för alla användare: Rörlighet och transportbehov, säkerhet, sårbarhet,
tillgänglighet för räddningstjänst, tillgänglighet för äldre och funktionshindrade.

Kraven som ställs på det övergripande nätet ska enligt förordningen vara uppfyllda senast år
2050. Med nuvarande mål och lagstiftning och om planerade investeringar genomförs
uppfylls dessa krav i Sverige. Det handlar främst om att ERTMS (European Rail Traffic
Management System) och TSD (Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet) införs
enligt plan.
Stomnätet består av de delar av det övergripande nätet som är strategiskt viktigast för att
målen för strategin för det transeuropeiska transportnätet ska kunna uppnås, och ska
återspegla utvecklingen av trafikefterfrågan och behovet av multimodala transporter. Det
ska särskilt bidra till att den ökande rörligheten kan hanteras, att en hög säkerhetsstandard
kan säkerställas och att koldioxidsnåla transportsystem utvecklas.
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Figur 3. TEN-T godsstråk genom Sverige. De tjockare gröna strecken symboliserar de sträckor som
ingår i stomnätet. Källa: (European Commission)

I stomnätet finns krav till år 2030 att infrastrukturen på järnväg ska klara:


kraven från övergripande nätet



22,5 tons axellast (godsbanor)



100 km/tim (godsbanor)



möjlighet till trafik med 740 meter långa tåg (godsbanor)
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Utöver transportnäten finns också ett antal stomnätskorridorer definierade genom Europa.
Sverige ingår i stomnätskorridoren Skandinavien - Medelhavet (ScandinavianMediterranean). Korridorerna syftar till att underlätta ett samordnat genomförande av
stomnäten, särskilt att förbättra gränsöverskridande förbindelser inom unionen.
För Sveriges del överensstämmer denna stomnätskorridor med järnvägskorridoren för
godstransport, RFC3. Dessa järnvägskorridorer har pekats ut som speciellt viktiga i TEN-T
nätet och tanken är att underlätta gränsöverskridande järnvägstransporter genom
harmonisering av standarder. Samordning ska säkerställas mellan stomnätskorridorerna
och järnvägsgodskorridorerna för att undvika onödigt dubbelarbete.

Marknad
Sverige är en exportberoende nation med industriell tyngdpunkt på råvaror såsom stål och
skogsprodukter, dock med en geografisk nackdel jämfört med konkurrerande företag på
Europamarknaden. Detta faktum framtvingar åtgärder i syfte att effektivisera
logistikuppläggen. De långa avstånden både inom Sverige och mot utländska
relationer/geografier skapar möjlighet att välja en järnvägslösning. En stor möjlighet till
effektivare logistikupplägg som skapar ekonomiska skalfördelar på de längre distanserna är
befordran med längre tåg eller som oftast i fallet råvaror, tyngre tåg.
Förutom råvaror transporteras även stora volymer förädlade produkter. Dessa produkter
transporteras inte sällan i så kallade intermodala upplägg där framförallt längre tåg blir
intressant. Även aspekter kring volymgods lyfter frågan kring ökad lastprofil i syfte att
möjliggöra högre och bredare transporter. Marknadens aktörer står dock tillsammans med
infrastrukturförvaltare inför en utmaning att skapa interoperabilitet i viktiga stråk.

Konsekvenser på marknaden
Framförandet av längre och tyngre tåg skulle resultera i följande vinster för de olika
aktörerna:


För infrastrukturförvaltaren: Ökad kapacitet på banan. Genom att köra längre
och/eller tyngre tåg kan dessa tåg ta en större mängd gods, vilket betyder att färre
godståg behöver framföras. Detta innebär i sin tur att kapaciteten på järnvägen i sin
helhet ökar eftersom färre tåg kan transportera samma mängd gods som tidigare.
Miljömässigt blir det också positiva konsekvenser. Det kan också innebära att det
öppnar upp för fler godståg i nya relationer eller nya volymer från vägsidan.



För industrin: Minskade transportkostnader. Eftersom färre tåg krävs för att
transportera godset, minskar också kostnaderna. Vinster görs i både lönekostnader
för förare, men framförallt i minskade energikostnader för att transportera godset.



För operatörer: Ökad lönsamhet. Den ökade lönsamheten hänger ihop med de
vinster som beskrevs i föregående stycke med minskade logistikkostnader.

Detta leder i ett vidare perspektiv till ett konkurrenskraftigare svenskt näringsliv med
minskad energiåtgång och minskade emissioner. Det kan även tänkas göra järnvägen
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konkurrenskraftigare gentemot andra transportmedel, vilket kan leda till ännu större vinster
i förlängningen om initiativet leder till en överflyttning från väg till järnväg.
En studie som genomförts av DB Schenker 2014 på sträckan Hamburg till Danmark visar att
en ökning av både längd (från 650 meter till 835 meter) och vikt (från 1600 ton till 2300
ton) gav följande resultat. En kapacitetsökning på 19 procent till en minskad kostnad på 14
procent gav en förbättrad marknadsandel med 7 procent fler tåg. Nedanstående figurer
illustrerar de tåg som framfördes på den observerade sträckan.
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Figur 4: Beskrivning av tåg med avseende på längd (x-axeln) och vikt (y-axeln) år 2010. Källa: DB
Schenker 2014.
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Figur 5: Beskrivning av tåg med avseende på längd (x-axeln) och vikt (y-axeln) år 2013. Källa: DB
Schenker 2014.

Det som är värt att notera är hur många tåg som ligger på maxgränserna för vikt och/eller
längd år 2010. I och med de ökade gränsvärdena 2013 ser vi en större spridning på tågen,
men fortfarande är det så att många hamnar vid maxgränserna. Det kan tolkas som att det
finns intresse av att köra ännu längre och/eller tyngre tåg, en potential.
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Minskad frekvens kan vara ett initialt problem på vissa relationer och inom vissa segment,
men bedöms snabbt kunna överbryggas genom ökad konkurrenskraft. Även tillkommande
kostnader vid exempelvis terminaler och rangerbangårdar bedöms även dessa kunna
överbryggas genom kostnadsfördelar och ökad kapacitet.
För att uppfylla ett framtida klimatscenario är det önskvärt att få till ett modalt skifte från
väg till järnväg, men för att uppnå detta i en tillräckligt hög grad krävs även andra styrmedel
än att enbart göra järnvägen mer attraktiv. Om dessa styrmedel skulle komma till stånd i ett
längre perspektiv, skulle man också behöva öka kapaciteten markant på järnvägen för att
klara den omfördelning som initiativet resulterar i.
Enligt en undersökning av KTH visar man på att längre tåg skulle ha en stor inverkan när
det gäller att öka kapaciteten hos godstrafik. Detta illustreras av nedanstående graf:

Figur 6. Åtgärder för att öka kapaciteten för godstrafik på järnväg. Källa: (Nelldal, 2013)

Baserat på denna uppställning så är det tydligt att en ökad godkänd tåglängd skulle kunna
generera stora vinster när det gäller att öka kapaciteten på järnväg. Exempelvis så ökar
kapaciteten med cirka 20 % vid en ökad tåglängd från 630 meter till 750 meter.

Intressanta marknadssegment och stråk
I första hand ser vi stråket över Danmark via den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen
med förgreningar i Sverige/Norge via Hallsberg och gränsen till Norge vid Kornsjö som
prioriterat för långa tåg. Här bör möjliggörande för längder upp till 1000 meter övervägas.
Sträckan Göteborg-Kornsjö är dock beroende av att även Norge genomför åtgärder. Som
avlastningsstråk och för att skapa god störningshantering bör även sträckan från och till
Trelleborgs hamn ingå.
Stora delar av ovanstående ingår i den ScanMed RFC som EU prioriterar och som går
mellan Stockholm-Hallsberg och Palermo. I övrigt bör de stråk som pekas ut i TEN-T
förordningen vara vägledande. Dessa beskrevs tidigare och finns illustrerade i figur 3.
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Att köra längre tåg är inte något som enbart låter bra i teorin; det är även något som många
parter inom näringslivet efterfrågar. Till exempel har aktörer så som Göteborgs Hamn, TX
Logistik, Van Dieren och ScandFibre alla uttryckt sin vilja att utnyttja längre tåg - samtidigt
som långa tåg faktiskt redan är i bruk på Malmbanan. Tittar man på tyngre tåg så är även
stråket väster om Vänern intressant ur marknadssynpunkt.

Godsflöden inom Sverige
85 procent av alla ton gods som skickas på land i Sverige går med lastbil. Endast 11 procent
går med tåg (2012, Trafa). Det finns en del tydliga godsflöden inom Sverige, till exempel
produkter från skogsindustrin som fraktas från Mellansverige ner mot Värmland och vidare
mot Göteborg, malm och stål ner längs östkusten mot Stockholmstrakten samt
containergods från de stora hamnarna ut till konsumtionsområdena, för att nämna några
(Vierth et al., 2012). Dessa olika varuslag och produkter kräver olika konfigurationer av lok,
vilket resulterar i att den möjliga längden på tåg varierar. I nedanstående figur beskrivs
konfigurationer av lok och varuslag, samt vilken längd på tåg som är möjlig.

Figur 7. Tågländer beroende på varusammansättning. Källa: (Vectura, 2013)

Beroende på varusammansättningen kan ett lok klara av att dra olika många vagnar. För de
lättare varuslagen klarar ett modernt lok att köra 750 meter långa tåg, medan det för tyngre
varuslag kan behövas två lok för att möta den ökade utmaningen av att köra långa tåg.
Självklart spelar även de geografiska aspekterna in i vilken konfiguration som är lämplig.
Detta innebär dock att det finns potential för längre tåg, speciellt i de nämnda godsstråken.
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Synpunkter från näringslivet
Under de möten som har hållits med näringslivets parter har en prioriteringsordning för
åtgärder tagits fram. Där pekas arbetet med utökad bromstabell och ATC-signalsystem ut
som de mest centrala punkterna för att kunna tillgodose kraven för långa tåg. Det är också
långa tåg som är det allra mest intressanta övergripande åtgärden av de tre som diskuteras i
rapporten. Att köra tyngre och med större lastprofil är även detta intressant, men främst i
ett inhemskt perspektiv eftersom dessa transporter inte skulle kunna ta sig utanför Sveriges
gränser på grund av andra förutsättningar i våra grannländer. Dessa åtgärder kommer
därför längre ner på prioriteringslistan. Något annat som efterfrågades från vissa parter var
att beskriva olika sammansättningar av ton/meter vikt och största tillåtna axellast, inte
enbart det nya undersökta maxgränserna.

Effekter och nyttor av längre och tyngre tåg
Överflyttning mellan trafikslag
Godsvolymerna på de olika trafikslagen förblir inte opåverkade när man ändrar spelregler
(även om det inte alltid blir stora skillnader), genomför åtgärder i transportsystemet eller
när effektivisering och utveckling av fordon och transportnät kommer marknaden till del.
Det innebär konkurrensfördelar för dem som utnyttjar effektiviseringen och därmed
påverkas marknadernas alla parter på något sätt. Frågan är på vilket sätt och i vilken
omfattning. Frågan är långt ifrån ny, men svaren är fortfarande inte självklara och det är
lång väg kvar till konsensus kring dem.
Mycket har skrivit om detta. Nelldal och Wajsman sammanfattar problematiken i sin
rapport om järnvägens marknad och banavgifterna, (Nelldal, 2014).
”Lastbilen har ett naturligt monopol på kortväga transporter varav en del utgörs av
distributionstransporter. Sjöfarten har ett naturligt monopol på transporter mellan
kontinenter på ett globalt plan. Järnvägen har ett naturligt monopol på malmtransporter
i större volymer och vissa systemtransporter. Transportmedlen konkurrerar dock med
varandra mer eller mindre på de marknader där alternativen finns.”
Överflyttning av gods kan främst antas bero av förändringar för ett visst transportslag med
avseende på:


effektivisering



kostnadsbild



möjligheter att använda de olika trafikslagen för respektive godsslag



kapaciteten hos de olika transportslagen



beteenden/policyförändring

Pilotprojektet visade att det finns stora ekonomiska och miljömässiga fördelar med att
trafikera med längre tåg. Se avsnittet ”Resultat från tidigare studier”.
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Förändringar av kostnadsbilden har två möjliga effekter. Dels kan gods flyttas från ett
relativt dyrare trafikslag till ett relativt billigare. Kostnaden för själva transporten är dock
bara en komponent i den mer komplexa logistikkostnadsbilden som lägger grunden för
vilket/vilka trafikslag som väljs. Lägre kostnader kan också innebära att efterfrågan på
transporter ökar (så kallad inducerad trafik) genom att produkter hittar fram till nya, mer
avlägsna marknader. Den inducerade trafiken som kan förväntas genom att man bygger ut
för längre tåg bedöms vara liten.
Ett sätt att uppskatta dessa förändringars samlade storlek är genom så kallad priselasticitet.
Det vill säga att om priset för godstågstransporter förändras x procent så förändras
efterfrågan på godstågstransporter med y procent. Om x och y är lika stora så är
priselasticiteten 1.
Priselasticitet är ett av värdena som sätts in i de ofta mycket komplicerade modeller, som
bland annat försöker beskriva hur godsflöden och godsmängder förändras med förändringar
i omvärlden. Värdena i sin tur bygger på empiri, men är ofta väldigt osäkra. Dels beror det
på att det sällan går att isolera effekter av prisförändringar från andra förändringar. Dels
beror det också på att priselasticiteten varierar beroende på transportavstånd och skiljer sig
åt mellan olika varuslag. I de flesta modeller sätts priselasticiteten till mindre än 1, det vill
säga förändringen av efterfrågan är lägre än förändringen av priset.
Det är heller inte självklart att alla godstransportbehov kan uppfyllas med olika
transportslag. Infrastrukturens utbredning och lokalisering är avgörande liksom tillgång till
terminaler där lastning och lossning kan ske. Godsets karaktär; vikt, densitet, volym, värde
etcetera avgör också till stor del vilket eller vilka trafikslag som är lämpliga. Det är inte lätt
att hitta siffror på överflyttingpotentialen (det vill säga de inneboende möjligheterna att
konkurrera om samma gods) mellan trafikslagen.
Det brukar uttryckas som ”basen” för potentiell överflyttning mellan olika trafikslag. Man
menar då den procentuella andelen av ett visst trafikslag som skulle kunna flytta över till ett
annat trafikslag, se figur nedan från Kapacitetsutredningen Trafikverket 2013. Basen för
överflyttning från väg till järnväg i det befintliga transportsystemet inklusive dess
förutsättningar bedöms vara cirka fyra procent:


I dagens transportsystem konkurrerar väg och järnvägstransporter huvudsakligen
först när transporten är längre än 30 mil. Av allt gods som körs på lastbil körs 10
procent på sträckor som är längre än 30 mil. Undantag finns där järnvägen är
konkurrenskraftig på kortare sträckor men driver relativt lite volym i dagsläget. En
kritisk faktor är transporttiden och vid åtgärder som främjar medelhastigheten för
godståg, till exempel signaltekniska åtgärder, är det rimligt att anta att järnvägen
ökar sin attraktivitet.



Vissa varukategorier är mer lämpade än andra för järnvägstransporter. Om man
antar att ytterligare två procent försvinner från basen så har vi åtta procent kvar.

En förutsättning för att järnvägen ska vara ett alternativ är att spåren är tillgängliga, det vill
säga att det finns tillräcklig kapacitet på spåren vilket inte alltid fallet. Kapacitetsbrist
bedöms i grova drag halvera överflyttningsvolymerna. Med detta resonemang kommer vi
fram till att cirka fyra procent av väggodset utgör en bas för vägtransporter som har
potential att flytta över till järnväg i dagens transportsystem. Fyra procent av basen för gods
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på väg kan låta lite men en överflyttning av detta gods till järnväg skulle sannolikt ge en mer
än dubbelt så stor ökning på järnväg. Hur stor andel av detta som är långa tåg är
komplicerat att bedöma men det finns indikationer från branschen om potentialer.
Det är värt att notera att ovanstående bedömningar är rimliga givet dagens transportsystem
och dagens kostnadsstruktur. En förändring av kostnaderna, och/eller köparbeteenden,
skulle kunna ändra dessa överflyttningspotentialer, liksom förändring av
kapacitetsutnyttjandet. När det handlar om förändring av kapacitetsutnyttjandet på järnväg
så är utbyggnad för längre och tyngre tåg en möjlig åtgärd som troligen skulle ha positiv
effekt på godsvolymerna på järnväg. En annan åtgärd är att se över hur man kan påverka
hela överflyttningskedjan mellan väg, sjö och järnväg. Om man kan flytta transporter till
IWW/kustfart så frigörs utrymme på järnvägen. Då utrymme frigörs på järnvägen kan väggods lättare föras över till järnväg (förutsatt att den frigjorda kapaciteten inte nyttjas för
persontrafik).

Figur 8: Överflyttningskedjor mellan olika transportslag. Källa: Trafikverket 2013.

Till sist måste också hänsyn tas till den faktiska kapaciteten i de olika systemen. Vi har
idag en historiskt sett hög nivå av trafik på järnväg i Sverige. I vägnätet däremot är
kapaciteten generellt sett god. Kapaciteten i det svenska järnvägssystemet är idag högt
utnyttjad och flera sträckor kan klassas som hårt belastade (”Järnvägens kapacitet, Underlag
till årsredovisningen”, Trafikverket, 2014). Ett mycket högt kapacitetsutnyttjande bidrar till
svårigheter att hålla uppe punktligheten för både person- och godstrafik.
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Genom att tillåta och möjliggöra transporter med längre och tyngre tåg frigörs kapacitet i
järnvägsnätet. Detta bidrar till bättre punktlighet för både person- och godstrafik på järnväg.
En generell ökning av efterfrågan på transporter i framtiden innebär å andra sidan att
järnvägssystemet återigen kommer att närma sig kapacitetstaket.

Beräknade effekter/nyttor
En samhällsekonomisk analys har genomförts för längre tåg med oförändrad tyngd.
Analyserna avser sträckorna Hallsberg – Malmö och Hallsberg - Göteborg. När det gäller
tyngre tåg förs ett resonemang under rubriken ”Tyngre tåg” längre ner i detta kapitel.
Trafikverket har två metoder för att skatta värdet av ökad transportvolym:
Metod 1: Värdering med ”rule-of-the-half”, det vill säga hälften av den transportkostnadssänkning (räknat per tonkilometer) som investeringen leder till ger effekt på
nyttan. Vidare innebär denna metod att kapacitetsökningen faktiskt leder till färre godståg
på järnvägen i utredningsalternativet. Dock används kostnadselasticiteten -0,6, samma som
för kombitåg för att räkna ut överflyttning från lastbil. Det vill säga att antagandet är att om
priset för godstågstransporter förändras med 10 procent så förändras efterfrågan på
godstågstransporter med 6 procent.
Metod 2 (den så kallade SIKA-metoden): Värdering med skillnaden mellan faktisk
transportkostnad före och efter överflyttningen av transporter. Denna metod innebär att
samma antal godståg kommer att gå i utredningsalternativet som i jämförelsealternativet
vilket är en väsentlig skillnad jämfört med metod 1.
Båda metoderna har använts i den analys som redovisas i denna rapport: metod 1 som
huvudanalys och metod 2 som känslighetsanalys. Åtgärds- och kostnadsbeskrivningar för
att möjliggöra körning av 750 meter långa tåg finns beskrivna mera i detalj i kapitlet ”Långa
tåg”. Det är viktigt att poängtera att dessa nyttokalkyler i detta exempel inte ställs mot de
kostnader som åtgärderna innebär för att klara av den trafik som exemplifieras.
Bedömningen är dock att nyttorna överstiger kostnader just på denna sträckning.

Effekter av 750 meter långa tåg
Om man möjliggör transporter med 750 meter långa godståg mellan Hallsberg och Malmö
kommer detta att resultera i ökat transportarbete (tonkilometer) för gods på den aktuella
järnvägssträckan. Enligt marknadsbedömningskapitlet har effekten av att införa längre
mötesstationer samt nodåtgärder bedömts vara initialt 3 tågpar per dygn för både Hallsberg
- Malmö och Hallsberg - Göteborg. Nedan redovisas effekten av att gå från 630 meter till
750 meter långa tåg mellan noderna Hallsberg och Malmö på kalkylperioden 60 år vilket är
standard för järnväg:
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Sammanställning

Huvudanalys

Känslighetsanalys

Effekter för trafikoperatörerna

149

0

tågdriftskostnader, persontrafik

-15

0

banavgifter persontrafik

-7

0

omkostnader

-33

0

biljettintäkter

217

0

moms på biljettintäkter

-13

0

Effekter för kunden (resenärer och
godskunder)

635

639

restidsuppoffring

593

0

0

710

82

84

överföringsvinst väg->jvg
tågdriftskostnader, gods
banavgifter, gods

-40

-155

Budgeteffekter

-11

-315

drivmedelsskatt

-124

-470

banavgifter

47

155

moms på biljettintäkter

13

0

Miljö och säkerhet

172

504

externa effekter, tågtrafik

-56

-199

externa effekter, övrig trafik

227

704

945

829

Totalt

Tabell 1: Nyttoredovisning (miljoner kronor) av 3 långa tågpar Hallsberg - Malmö,
kalkylperiod 60 år.
Som tidigare nämnts är grundantagandet i huvudanalysen att antalet godståg kommer
att minska, dock med samma godsmängd. Eftersom kapacitetsutnyttjandet på järnväg är
högt så innebär föreslagna kapacitetshöjande åtgärder även förändringar för resenärer på
såväl väg som järnväg – om kapacitetsutnyttjandet för gods på järnvägen kan minskas så
kommer kapaciteten för persontransporter på järnvägen att kunna höjas och möjliggöra
överflyttning av personresor från bil till tåg. Kalkylen ger alltså restidsvinster för persontågs
resenärer i huvudanalysen, någon utbudsförändring ingår dock inte.
Grundantagandet i känslighetsanalysen är att överflyttning av godstransporter från väg
till järnväg inte kommer att medföra några förändringar av antalet fordon på järnväg. I
denna analys antas således att kapacitetsutnyttjandet är oförändrat och därmed kommer
inga effekter på persontågssidan. Däremot beräknas överflyttning av gods från väg till
järnväg i denna analys.
Den stora effekten i denna analys är att den visar på att det är betydligt billigare att
transportera på järnväg än på väg. Analysen visar också stora effekter på statens budget då
skatteintäkterna går ner. Dock leder överflyttningen till att de externa effekterna det vill
säga avgaser, buller, trafikolyckor går ner kraftigt. Detta då lastbilstransporter orsakar
betydligt mer negativa externa effekter per transporterat ton än järnväg.
När det gäller totalnyttorna har ändå de två metoderna närliggande resultat, trots att
delposterna skiljer sig kraftigt åt. Antagandena i de två analyserna har renodlas och i
verkligheten är det en kombination av antagandena det mest sannolika. Genom att göra
känslighetsanalys så får man ett spann för hur stora nyttorna kan tänkas bli. Utöver
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osäkerheterna kring grundantaganden kring utbud och överflyttning mellan trafikslag i
respektive analys så finns ett antal andra osäkerheter så som åtgärdernas livslängd och
förändring av fordonskostnader över tid. Nya ASEK-värden (schablonvärden som används i
de samhällsekonomiska beräkningarna) för fordonskostnader är under granskning. Det är
dock de nu gällande ASEK-värdena som har använts i den samhällsekonomiska kalkylen.

Effekter av tyngre godståg
Enligt figur 2 (Resultat tidigare utredningar) leder en ökning av godstågenstyngd med 22
procent till en lägre kostnad per ton med 9 procent. Detta är mycket likt resultatet ovan när
det gäller att öka tåglängden från 630 meter till 750 meter, där kapaciteten ökar med 19
procent och kostnaden minskar med 8,5 procent. Därför skulle man kunna dra slutsatsen att
ökad tyngd och längd ger liknande.
Påverkan på underhållsbehovet bedöms vara liten. För tyngre tåg pekar tidigare utredningar
på att underhållskostnader ökar, dock marginellt i förhållande till nyttan. För längre tåg
påverkas inte underhållet, men i vissa fall kan längre tåg förbättra möjligheterna till
underhållsarbeten eftersom det innebär färre tåg på spåren.

Trafikeringsförutsättningar
I dagsläget är merparten av järnvägsnätet anpassat för godståg med 630 meters längd. Det
innebär också att den operativa trafikledningen normalt inte behöver tänka på längden utan
kan hantera trafiken utifrån normala rutiner.
Undantag finns; en del sträckor som inte har tillräckligt långa mötes- och förbigångsspår
medför att godståg på sträckan får framföras med restriktioner i tåglängd om mötesbilden är
sådan att det inte går att mötas med 630-meters tåg. Exempelvis tillåts inte det kombitåg
som dagligen går mellan Göteborgs hamn och Insjön att vara längre än 600 meter.
Undantag görs även i form av enstaka dagliga tåg med längder upp till 730 meter.
Avgörande för vad som tillåts är en kombination av de infrastrukturella förutsättningarna,
hur många tåg som går idag samt en bedömning av robustheten. Hänsyn måste tas till
förseningar och vilka konsekvenser som kan uppstå med ett längre tåg på sträckan. Enligt
lag är Trafikverket skyldig att försöka tillgodose de önskemål som järnvägsföretaget har,
men hänsyn till annan trafik och punktlighetskrav kan det likväl medföra att man måste
säga nej till att tilldela kapacitet.
För att kunna trafikera en bana generellt med 750 meter långa godståg måste alla eller
nästan alla mötes- och förbigångsspår vara dimensionerade för denna tåglängd. Om endast
en mindre del av godstågen är långa, kan en mindre utbyggnad anpassad till trafikmängd
och behov så att enstaka (1 – 5 tåg/dygn) tåg kan framföras under vissa tider. Ett mera
ambitiöst alternativ är en större utbyggnad som ger möjlighet till 5-20 tåg fördelade under
dygnets alla timmar. Naturligtvis får man inte bortse från andra faktorer såsom den höga
belastningen i peak-tid kring storstadsregionerna eller andra behov av tåglägen som har
större samhällsnytta.
Sedan 1990-talet har nya mötesstationer byggts för 750 meter långa godståg. Även här har
undantag gjorts där man bedömt att nyttan varit alltför låg i förhållande till kostnaden.
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Förlängningar av mötes-/förbigångsspår har även gjorts vid större ombyggnader.
Botniabanan är naturligtvis byggd för 750 meter. Västkustbanan mellan Göteborg och
Malmö är i och med att Hallandsås-tunnlarna öppnas anpassad för långa tåg på södra delen,
norr om Halmstad återstår en del korta förbigångsspår. Malmbanan är anpassad för 750
meters malmtåg med 30 ton i axellast. Öresundsförbindelsen Malmö Godsbangård –
Köpenhamn klarar också 750 meter tåglängd. I övrigt finns det inget större stråk som idag
har en infrastruktur anpassad för tåglängder upp till 750 meter.
När det gäller lastprofiler så är rådande standards ofta något som orsakar problem.
Nuvarande största tillåtna lastprofil är den så kallade profil A, allting som överskrider denna
profil klassas idag som specialtransport och kräver särskilda intyg. Att öka största tillåtna
lastprofil skulle resultera i kostnadsvinster för både operatörer och infrastrukturförvaltaren
i minskad handläggning, men även betyda att man kan fånga upp specialtransporter i behov
av större lastvolymer. Utökningen skulle kräva modifikationer av vissa kontaktledningar,
samt vissa stationer. Att notera är att detta skulle skapa bättre nationella förutsättningar,
dock inte för gränsöverskridande trafik eftersom EU huvudsakligen har en mindre profil.

Tekniska krav
Tåg upp till 730 meter inklusive lok får idag framföras på det svenska nätet med P-broms.
Denna broms innebär att tryckluften direkt börjar tappas av och bromsarna på vagnarna
börja bromsa direkt. En viss fördröjning av bromsverkan sker i och med att det tar en viss
tid innan luften i luftledningen minskar bakåt i tåget så ju längre tåget är desto större
skillnad i tid blir det mellan första och sista vagnen i tåget. Tåget trycks alltså ihop och ju
längre tåg desto större risk att dessa krafter kan leda till exempelvis en urspårning. Reglerna
i UIC är att man kan köra med 700 meter långt tåg men då är det exklusive lok, vilket får
sägas vara liktydigt med de svenska reglerna. Utifrån vagnarnas sammanlagda bromskraft
kan restriktioner i hastigheten också utfärdas, om man exempelvis medför vagnar med
nedsatt bromsförmåga.
För tåg som är längre än 700 meter (eller 730 meter inklusive lok i Sverige) används en
annan bromstillsättning, kallad G-broms. Orsaken är att de längsgående krafterna i tåget
ökar ju längre tåget är och i kombination med hastigheten, så ökar risken för urspårning. Gbromsen ger en viss fördröjning av luftutsläppet och sker långsammare. Därmed minskar de
längsgående krafterna. I Sverige kan man på detta sätt framföra tåg upp till 880 meter.
Hastigheten är då maximerad till 80 km/h eftersom bromssträckan blir så mycket längre.
Detta innebär i de flesta fall negativa effekter för trafiken totalt på banan eftersom
hastighetsdifferenserna mellan tågen blir större vilket inverkar på kapaciteten.
För att kunna framföra tåg längre än 700 meter med högre hastigheter och därmed klara
kraven i TEN-förordningen, har man i Danmark och Tyskland kompletterande regler. De 5
första vagnarna framförs då med G-broms medan resterande kan gå med P-broms. Signaler
är anpassade så att tåget ska kunna stanna i tid med denna konfiguration. På sträckan
Malmö till Öresundsbron, där målet är att kunna framföra 835 meter långa tåg, krävs en
större översyn, alternativt ska hastigheten begränsas.
I Sverige har anpassningar gjorts för att klara längre bromssträckor när det gäller
snabbtågstrafiken. På de banor där man idag tillåter 200 km/h har man kompletterat med
försignaler (som ger föraren förhandsbesked om kommande stoppsignaler) där det behövs
för att tåget ska få meddelande i tid för att hinna stanna.
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Tåg längre än 630 meter kommer inte generellt att kunna framföras utan speciell hantering
under lång tid framöver då alla förbigångsspår/mötesspår inte har tillräcklig längd. Nya
rutiner för detta behöver upprättas. Vad gäller trafikledningen behövs en ökad kännedom
om värdet hos dessa tåg. Detta för att kunna fatta bra trafikala beslut och göra riktiga
prioriteringar vid störningar. Behovet av ökad kunskap finns redan nu men kommer öka
med större volymer.
När tyngre tåg körs så kan det uppstå effektbrist på grund av det ökande effektbehovet för
tyngre tåg. Observera att ett längre tåg som inte överskrider dagens viktbegränsning inte
innebär något problem för kraftförsörjningen, bara tyngre tåg. Behövs kraftförsörjningen
förstärkas kan en så kallad AT-ombyggnad ta cirka 3-4 år och för nya omformare är
byggtiden 4-6 år. Denna tid är från planering till färdig anläggning. Därför måste
kraftförsörjningen utredas i god tid innan tyngre tåg kan köras.
Tågets vikt avgör hur mycket effekt som behövs för att driva ett tåg och ett 750 meter långt
tåg behöver cirka 15 procent mer effekt än ett 650 meters tåg. Kommer trafiken med tyngre
tåg att ske med enstaka tåg som inte går med regelbundenhet och ej under rusningstid i
storstäderna då bör det inte vara något problem för det finns extra kapacitet i
kraftförsörjningsanläggningen. För tåg upp till 1000 m så krävs det cirka 50 procent mer
effekt och där bör det studeras mer noggrant sträckningen och hur belastningen ser ut på
denna sträckning för kraftförsörjningssystemet.
Vid mer regelbunden trafik för 750 meter långa tåg så kan det uppstå att flera längre/tyngre
tåg befinner sig på samma sträcka mellan två omformarstationer och detta kan då ge
upphov till problem men detta måste då undersökas för den sträckning som gäller. Om
längre/tyngre tåg ska köras under rusningstrafik i städerna då måste det alltid kontrolleras
om kraftförsörjningsystemet räcker till.
Vilken typ av lok som ska användas för längre/tyngre är också viktigt ur
kraftförsörjningssynpunkt. Då äldre lok är mindre effektiva än nya lok och äldre lok kräver
en starkare kraftförsörjning. Antalet lok påverkar effektuttaget och används ett lok till på
grund av det längre/tyngre tåget kräver detta, ökar effektuttaget väsentligt.
För att kunna se om kraftförsörjningen räcker till behövs följande data:


vikt (längden spelar ingen roll)



typ av lok och antal



sträckning



tidtabell

Järnvägsnätsbeskrivning
Järnvägsnätsbeskrivningen ger förutsättningarna för att bedriva tågtrafik och ansöka om att
få använda kapacitet i järnvägsnätet. Trafikverket tar fram Järnvägsnätsbeskrivningen i
dialog med järnvägsföretag och samarbetspartner.
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Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av verksamhet på järnvägsspåren, den så
kallade tågplanen vilken innehåller tidtabeller för person- och godståg samt tidplan för
banarbeten. Järnvägsnätsbeskrivningen ligger som grund för ansökan om tid och plats i
spåret för dem som avser att bedriva järnvägstrafik.
Järnvägsnätsbeskrivningen är Trafikverkets tjänstekatalog och innehåller information om
Sveriges järnvägsnät, hur man ansöker om kapacitet, vilka tjänster och avgifter som gäller
under en tågplan samt de avtalsvillkor som är aktuella för att trafikera spåren.
Utifrån bland annat järnvägslagen och EU-direktiv tar Trafikverket varje år fram en ny
utgåva av Järnvägsnätsbeskrivningen. Den publiceras i december och har då fastställts ett år
innan den börjar gälla. Publiceringen sker senast fyra månader innan sista dag för ansökan
om tid och plats på spåret.
Förändringar i Järnvägsnätsbeskrivningen hanteras med avvikelsemeddelanden och
publiceras på Trafikverkets webbplats. Om en ändring påverkar trafiken eller dem som
använder tjänsterna, samråder Trafikverket med de berörda inom branschen.

Längre och tyngre tåg på järnvägsnätet idag
I Järnvägsnätsbeskrivningen för 2015 anges maximal tåglängd på Trafikverkets anläggning
till 630 meter. Vad som sedan tillåts för respektive sträcka prövas i tilldelningsprocessen.
Vid de fall som tåglängder överskrider 630 meter krävs transporttillstånd som
specialtransport, med undantag för Malmbanan.
Banornas bärförmåga anges dels med största tillåtna axellast (STAX, enhet: ton), dels med
största tillåtna vagnvikt per meter (STVM, enhet: ton/m). I Sverige är STAX 22,5 ton
standard för de flesta banor, men Trafikverket uppgraderar successivt nätet för STAX 25
ton.
Varje bansträcka har ett STVM-värde som anger den största tillåtna vagnvikten per meter. I
Sverige är STVM 6,4 ton/m vanligast förekommande. Uppgradering till STVM 8,0 ton/m
sker i allmänhet samtidigt med uppgradering till STAX 25 ton. I dagsläget är det så att
transporter som överskrider linjeklass D2, STAX 22,5 ton och/eller STVM 6,4 ton/m endast
kan framföras som specialtransport, med undantag för Malmbanan.
Nedanstående karta visar de sträckor där dispenser för tyngre tåg har beviljats redan idag.
Detta tyder på att det redan är möjligt att framföra tyngre transporter på många spår
runtom i landet.
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Figur 9. Karta över beviljade dispenser för fordon med STAX25 eller högre. De gröna sträckan
representerar sträckor där detta har beviljats.

Uppdatering av Järnvägsnätsbeskrivningen
Eftersom det redan idag framförs en stor mängd både långa och tunga tåg på det svenska
järnvägsnätet blir också det administrativa arbetet omfattande, både för Trafikverket men
även transportoperatörerna. Det finns en stor nytta i att se över Järnvägsnätsbeskrivningen
och se vilka konkreta förutsättningar som påverkar och hur utredningens slutsatser kan
stödja en utveckling. De sträckor som bedöms möjliga för längre och tyngre tåg behöver på
något sätt presenteras i Järnvägsnätsbeskrivningen. Detta för att säkerställa rättvisa villkor
på marknaden där alla intresserade operatörer har samma givna förutsättningar.
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Långa tåg
I den följande kartläggningen av kapaciteten på järnvägsnätet och de förslag till åtgärder
som ges är fokus på sträckorna mellan Hallsberg, Göteborg och Malmö. Detta har bedömts
som en rimlig avgränsning då det idag både finns ett kundbehov och även en infrastruktur
som klarar av att i viss mån hantera längre och tyngre tåg. På många av de andra sträckorna
är kapaciteten lägre då det ofta är enkelspår, till exempel i Norrland. Till exempel så krävs
förlängning av ett stort antal stationer på sträckan Boden-Umeå.
Rent generellt gäller att långa tåg endast kan framföras på dubbelspåriga banor eftersom de
enkelspåriga banorna har för få mötesspår med tillräcklig längd. Enstaka undantag finns, till
exempel Godsstråket Ängelholm- Malmö som saknar persontrafik och har långa mötesspår.
Det är även viktigt att se över möjligheter till omledning vid störningar.
Det är vidare omöjligt att framföra långa godståg under högtrafik, vilket är 6.00 - 9.00 samt
15.00 - 18.00. Undantag kan förekomma utanför de högtrafikerade storstadsområdena. Det
är bäst förutsättningar under sen kväll och natt, då belastningen på spåren rent
trafikmässigt är mindre. Dock kan banarbeten påverka under dessa tider. Under dagtid
råder också vissa begränsningar. Detta leder till att godspendlar som åker tur och retur
under ett dygn är svårt att tillgodose.

Kartläggning
En kartläggning av hela stomnätet för gods i TEN-T har genomförts och visas i figur 10
nedan.
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Figur 10: Mötesstationer längs med stomnätet för TEN-T. I grön markering de som är längre än 750
meter, i röd markering de som är kortare än 750 meter.
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Figur 11. Förbigångsspår på de föreslagna sträckorna. Källa: SWECO, 2015.

Kartan ovan visar mötesstationer på triangeln Göteborg-Hallsberg-Malmö. Gröna
markeringar är mötesstationer med hinderfri längd mer än 750 meter, röda markeringar är
kortare än 750 meter. Viktigt att notera att det i dagsläget ej går godståg på sträckan
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Ängelholm-Malmö via Helsingborg utan tågen går genom det så kallade Godsstråket genom
Skåne (Söderåsbanan och Lommabanan).

Hallsberg – Malmö
Redan idag är det möjligt att köra tåg som är 730 meter mellan Hallsberg och Malmö. Detta
under lågtrafik. Det är dock inte troligt att kapacitet kan tilldelas i ad hoc-processen utan
tilldelning kan endast ske i ordinarie tilldelningsprocess. Förklaringen är bland annat att
ordinarie tåg i motsatt riktning mellan Degerön och Hallsberg måste få en ändrad körplan
då de tågen måste gå in på sidan för att möta de 730 meter långa tågen.
För att kunna köra väsentligt fler tåg krävs nya och/eller förlängda förbigångsspår på i
storleksordningen sex platser. Sträckan Hallsberg- Degerön är en flaskhals tills utbyggnad
till dubbelspår genomförts. Mellan Hässleholm och Lund planeras 1-2 nya förbigångsspår
byggas de närmaste åren.

Hallsberg – Göteborg
Det bedöms att långa tåg är möjligt under natten och lågtrafiktid, men inte under högtrafik.
Nattetid är det dock relativt fritt på banan, men även mellan kl. 10 - 15 finns möjligheter. De
järnvägspendlar som går mellan Göteborgs hamn och Hallsberg ska fram och tillbaka under
ett dygn för att få effektiva omlopp. Därför är det svårt att tillgodose dessa behov utifrån
dagens förhållanden.
För att kunna köra 2-3 dagliga långa tåg krävs även här förlängningar av förbigångsspår, och
cirka 5 spår kräver förlängning förutom de 2 spår som redan är inplanerade.

Göteborg – Malmö
Tunneln genom Hallandsåsen öppnas vid årsskiftet 2015/2016, och därmed bedöms
sträckan klara av trafikering av 2-3 långa tåg per dygn. Denna goda kapacitet för långa tåg
beror till stor del på att belastningen på sträckan är låg Fortfarande en hel del
förbigångsspår som inte är anpassade för 750 meter långa tåg på sträckan. Mellan
Ängelholm och Malmö (Arlöv) går godstågen via det så kallade Godsstråket genom Skåne
(Söderåsbanan och Lommabanan) på grund av restriktioner att köra godstrafik på
Västkustbanan genom Helsingborg C och genom järnvägstunneln i Glumslöv. En utbyggnad
av flera långa mötesspår (för 750 meter långa tåg) är planerade till 2020/2021 i Godsstråket
genom Skåne med anledning av tillkommande persontågstrafik.

Malmö – Öresundsbron, 835 meter
För att kunna trafikera sträckan med 835 meter långa tåg krävs att signalsystem anpassas,
liksom att regelsystem för broms i dessa förhållanden tas fram och anpassas till de rådande
förutsättningarna i Danmark och Tyskland. Sträckan Malmö-Trelleborg bör också utredas
då den bör betraktas som omledningsbana för ScanMed-korridoren och tillhör stomnätet.

Tunga tåg
När det gäller tunga tåg så är Malmbanan och trafiken där i en egen kategori. Redan idag är
det tillåtet att framföra tåg med en axellast på 30 ton och försök med 32,5 ton som största
tillåtna axellast är planerade att genomföras på vissa delar av banan. Det finns också
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önskemål från bland annat LKAB:s sida att anpassa banan för axellaster upp till 40 ton vid
ny- och ombyggnation i enlighet med det arbete som sker på den norska delen av
Malmbanan.
Tunga tåg är i noderna inte ett större problem eftersom att hastigheterna där är så pass låga.
Även om, på vissa ställen, mindre förstärkningar skulle behövas göra. Terminal och
industrispår som inte ägs av staten ingår inte i denna utredning, framkomlighet här ligger
på terminal- och industrioperatörens eget ansvar.
Noterbart är att internationellt i Europa så är standard 22,5 ton största tillåtna axellast.

Kartläggning
Tyngre tåg förutsätter att de nord-sydliga stråken kompletteras för största tillåtna axellast
25 ton. Det gäller Norra Stambanan och Godsstråket genom Bergslagen samt på
Ådalsbanan-Ostkustbanan, från Långsele till Kilafors via Sundsvall och Söderhamn. Detta
för att undvika hastighetsnedsättningar som ger lägre medelhastighet och lägre
konkurrensförmåga.
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Figur 12: Aktuella tungvillkor i Sverige 2015.
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Utökad lastprofil
I det svenska järnvägssystemet så är den rådande lastprofilen den så kallade profil A och det
finns för tillfället ingen bana som är klassad för en större lastprofil. Överskrids lastprofil A
så klassas transporten som specialtransport och kräver intyg för att få framföras. En stor
andel av alla godstransporter framförs idag som specialtransporter på grund av att de
överskrider den rådande lastprofilen på järnvägen.
Om kunden som vill framföra sitt gods skulle slippa ansöka om intyg på grund av att ha
överskridit lastprofil A i vissa fall så skulle såklart den totala handläggningstiden minska.
Troligen så skulle även kunden kunna vara mer noggrann i sina andra ansökningar och
slippa få komplettera. Skulle dessa problem kunna minimeras så finns det flera vinster att
hämta, till exempel så anses handläggning hos trafikledning vara något av en flaskhals så en
minskning av ansökningar skulle kunna ge ett bättre flyt i järnvägstrafiken.
För att komma tillrätta med dessa beskrivna problem föreslår Trafikverket i en rapport
(Trafikverket, 2014) att man ska utöka den tillåtna lastprofilen på järnväg för att minska
antalet godstransporter som framförs som specialtransport. I den nämnda rapporten så
föreslås två nya lastprofiler. Den första föreslagna profilen är lika hög som A, men får ett
rektangulärt tvärsnitt medan lastprofil A smalnar av i övre delen. Denna utökning skulle
medföra att man kan fånga upp specialtransporter som till exempel trä- och fliståg som kan
vara i behov av större lastvolymer.
Den andra profilen innebär att endast ett smalare rektangulärt tvärsnitt görs rektangulärt
men i gengäld ökas höjden med 150 mm i förhållande till den första föreslagna profilen.
Detta skulle möjliggöra att järnvägen kan hantera alla förekommande kombitransporter och
lastbilssläp upp till 4,5 meters höjd utan att de behöver gå som specialtransporter. Denna
utökning skulle medföra att man klarar dagens stora lastbilssläp.
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Figur 13. Första föreslagna rektangulära profilen till vänster och den andra högre profilen till höger.
Källa: Trafikverket 2014.

För att tillgodose de krav som ställs av den utökade lastprofilen så krävs vissa mindre
modifikationer av befintligt järnvägssystem för att dessa transporter ska kunna framföras.
När det gäller ändringar för att tillgodose den rektangulära profilen så krävs att till exempel
plattformstak som i dagens läge sträcker sig ut över banan för mycket justeras och även
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andra mindre åtgärder. När det gäller den andra profilen så är den utökade höjden något
som medför att till exempel kontaktledningar på vissa ställen i järnvägssystemet måste höjas
för tillgodose dessa nya krav.
Kostnaden för dessa nödvändiga ändringar på alla huvudspår i hela järnvägssystemet har
beräknats till 585 miljoner kronor för den rektangulära profilen, respektive 685 miljoner
kronor för den högre. Exkluderar man vissa stråk som kräver mer ändringar, så som delar
av Malmbanan, Västra stambanan och den öppningsbara bron i Vänersborg, så hamnar
slutsumman för den rektangulära på cirka 100 miljoner kronor och för den högre profilen så
blir det cirka 200 miljoner kronor. Det är i sammanhanget är relativt små insatser för
potentiellt stora positiva effekter. Det ska dock tilläggas att dessa kostnader endast är
indikationer med stora osäkerheter.
I rapporten (Trafikverket, 2014) diskuteras även införandet av en lastprofil C som är både
högre och framförallt bredare än de två nu föreslagna lastprofilerna. Men simuleringar görs
aldrig på detta alternativ eftersom kostnaderna anses bli alldeles för höga.
Det som kan konkluderas från de resultat som tas fram i rapporten är att för att kunna tillåta
en modern profil som är bättre anpassad för dagens intermodala transporter och som kan
erbjuda en ökad volym per vagn krävs relativt små medel. 100 miljoner kronor respektive
200 miljoner kronor för de föreslagna lastprofilerna, när följande stråk exkluderas:


Malmbanan



Västerdalsbanan



Älvsborgsbanan (endast Vänersborg)



Mellerud-Billingsfors



Bohusbanan



Tjustbanan



Stångådalsbanan



Nässjö-Hultsfred



Nässjö-Åseda

Även den öppningsbara bron i Vänersborg är fråntagen i detta förslag då kostnaden för
denna beräknas uppgå till 300 miljoner kronor i sig självt. Men bara att åtgärda detta räcker
inte, man måste även kunna svara på frågan hur man ska hantera ett järnvägsnät med olika
lastprofiler och hur detta ska trafikeras på säkert sätt.
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Kartläggning

Figur 14. Lastprofiler som kan framföras järnväg. P/C är en speciell typ av lastprofil och det
efterföljande numret är den höjd över räls, uttryckt i centimeter, som den specifika lastprofilen har.
Källa: (Nelldal, 2013)

Noder
I denna rapport redovisas situationen på tre strategiskt viktiga noder: Göteborg, Malmö och
Hallsberg. Rent generellt för alla tre gäller att magasineringsförmågan av vagnar behöver
utredas mer. Det kräver bangårdskapacitet att samla ihop de vagnar som sedermera bildar
ett långt tåg.

Göteborg
De två största tågbildningsplatserna i Göteborgsområdet är Göteborg Skandiahamnen
(GSH) och Sävenäs rangerbangård (SÄR). På vardera platsen bildas dagligen i
storleksordningen 50 tåg. GSH trafikeras av ett flertal järnvägsföretag och växling utförs av
entreprenören Baneservice, som Göteborgs hamn har upphandlat. På SÄR är Green Cargo
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det helt dominerande järnvägsföretaget och det är också de som på Trafikverkets uppdrag
opererar rangerställverk och ställverk för infartsgruppen.
På GSH finns 3 spår av 6 som medger hinderfri längd på minst 750 meter. Dessa spår
används idag för ankommande tågset som ska växlas ut på Centralharpan. Baneservice
bedömning är att med god planering skulle spåren kunna användas för bildande av 750
meter långa tåg vid 2 - 3 tillfällen per dygn. Ett alternativ är att förlänga spåren på
Älvsborgsbangården som idag är avgångsbangård från 640 meter till 750 meter men det
kräver omfattande åtgärder och kan med hänsyn till pågående markanvändning inte göras i
närtid.
SÄR är en av landets stora rangerbangårdar. Riktningsgruppen består av sammanlagt 34
spår med varierande längd. Det finns ett spår (spår nr 6) med 806 meter hinderfrihet samt
ytterligare två spår med cirka 760 meter hinderfrihet. Rangering av långa tåg bedöms endast
kunna ske på spår 6 eftersom vagnarna rullar mot stoppskor vilket i sin tur innebär att man
inte kan utnyttja spårens fulla längd.
Infartsgruppens 11 spår omfattar enlig uppgift från Green Cargo två spår med hinderfri
längd 750 meter vilket kan användas för såväl avgång som ankomst av långa tåg. Green
Cargo bedömer att det kan hanteras 3-5 långa tåg per dygn men att det kräver noggrann
planering eftersom det ger förändrade förutsättningar för rangeringen då spår 6 på
riktningsgruppen idag används som lagringsspår.

Malmö
Riktningsgruppen på Malmö rangerbangård består av sammanlagt 26 spår med mycket
varierande hinderfrihet. Alla spårlängder är under 650 meter och flera av dem under 400
meter. Infartsgruppen består av 10 spår, som varierar i längd mellan 760 och 850 meter.
Det finns idag möjligheter till att ankomma med 750 meter långa tåg på Malmö
godsbangård, men det måste ske väl planerat och i begränsad omfattning (2-3 tåg per dygn).
Detta utnyttjas i tågplanen för 2016 för ett 730 meter långt tåg med ankomst norrifrån längs
Södra stambanan och i viss mån av tågen söderifrån. Dessa långa tåg kan antingen rangeras
eller passera genom Malmö godsbangård. Däremot går det inte att bilda 750 meter långa tåg
på rangerbangården i Malmö i dagsläget – detta gäller oavsett om tågen skall gå norr- eller
söderut.
Möjligheter att ta emot eller skicka iväg 835 meter långa tåg, mot Danmark och Tyskland,
finns inte utan åtgärder på bangården. För att kunna ta emot 835 meter långa tåg söderifrån
i Malmö krävs signalombyggnader av åtminstone 2 spår (spår 6 och 8 enligt utredning gjord
2012) på infartsgruppen så att tågen kan få plats där. I bästa fall räcker det med att flytta
några signaler till en kostnad av några miljoner. Om signalombyggnaden kräver
signalställverksbyte blir kostnaden en helt annan, gissningsvis i storleksordningen 100-200
miljoner.
Ombyggnaden av spår 6 och 8 medger teoretiskt att även köra avgående tåg upp till 835
meter långa mot Danmark och Tyskland. Eftersom dessa tåg inte kan ha denna längd vid
ankomst till Malmö norrifrån, måste de bildas i Malmö på spår med otillräcklig längd och
sedan dras ut till infartsgruppen i två omgångar. Detta blir mycket kapacitetskrävande och
kan knappast utföras mer än i lågtrafik. På motsvarande sätt måste de långa spåren hållas
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fria och vara lediga när de långa tågen kommer. Dessa begränsningar kan missgynna annan
godstågstrafik till och från Malmö vilket sänker bangårdens totala flexibilitet. Det är viktigt
att robustheten för tågtrafiksystemet vid Malmö upprätthålls.

Hallsberg
Från och med 2016 kommer ett dagligt långt tåg att avgå från Hallsberg. Planerad
ombyggnad kommer att medföra att från och med 2017-18 kan 2-3 tåg anlända och avgå
dagligen.
De ombyggnationer som är planerade är en överlämningsbangård anpassad för två tåg på
750 meter i syfte att kunna användas för tågbildning. Viss reducering av möjligheterna att
använda spåren uppkommer under utbyggnad av dubbelspår till Åsbro (mot Mjölby). Även
ett antal andra spår byggs ut för att kunna tillgodose längre tåg, samt att arbete görs i syfte
att kunna höja tillåtna hastigheten på en mängd spår, vilket i sin tur möjliggör utfart för
långa tåg. Studier och utredningar i syfte att ta fram en handlingsplan för långa tåg har
också påbörjats.

Samlad effektbedömning
Samlad effektbedömning (förkortas SEB) är ett beslutsunderlag med syfte att utgöra ett stöd
för planering, beslut och uppföljning. I SEB (metod och mall) beskrivs åtgärdens effekter ur
tre oviktade beslutsperspektiv:
Samhällsekonomisk analys: En sammanvägning görs av de effekter som värderats
monetärt och de effekt som bedömts verbalt.
Transportpolitisk målanalys: Bedömningar görs av hur åtgärden påverkar de
transportpolitiska målen
Fördelningsanalys: Bedömningar görs av hur nyttorna fördelar sig på olika grupper och
områden

Samhällsekonomisk lönsamhet
Nyttorna av att köra tre längre tågpar mellan Malmö och Hallsberg har exemplifierats i
kapitlet ”Nyttor av längre och tyngre tåg”.
Kostnaderna av längre tåg på både investeringssidan och underhållssidan är i detta tidiga
skede ännu inte fullt utredda. Vi kan dock ändå konstatera att break-even enligt
beräkningsexemplet är cirka 700 miljoner kronor för investerings och underhållskostnader,
eftersom dessa kostnader också ska multipliceras med en skattefaktor på 1,3 enligt ASEK 5.
Vår bedömning är att nyttan täcker de kostnader som behövs får att kunna framföra tåg
enligt detta exempel, ett antal förbigångsspår och några smärre ombyggnader i Malmö och
Hallsberg. Det återstår dock att närmare studera kostnaderna för förbigångsspåren.

Transportpolitisk målanalys
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Det övergripande transportpolitiska målet är ”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”.
Målet konkretiseras genom ett funktionsmål (tillgänglighet) och ett hänsynsmål (säkerhet,
miljö och hälsa). Regeringen föreslog denna målstruktur i den transportpolitiska
propositionen Mål för framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:98), som Riksdagen
biföll 2009.
Exemplet med åtgärder som möjliggör godstransporter med 750 meter långa tåg mellan
Malmö och Hallsberg innebär sänkta transportkostnader. Hur kostnadssänkningen i
praktiken fördelar sig mellan järnvägsföretag och transportköpare är inte möjligt att uttala
sig om. Oavsett hur vinsten fördelar sig innebär transportkostnadssänkningen en positiv
inverkan på funktionsmålet i och med sänkta transportkostnader för näringslivet.
När det gäller hänsynsmålet bidrar åtgärden till att minska olyckor samt utsläpp av
klimatgaser och luftföroreningar i det befintliga transportsystemet. Däremot är det osäkert
hur åtgärden påverkar landskapsbild och markanvändning. Det finns dock en risk för att
längre tåg upplevs som att buller och vibrationer ökar på vissa känsliga ställen utmed banan.

Fördelningsanalys
Den samhällsekonomiska analysen baseras på principerna för samhällsekonomisk
effektivitet genom kriteriet för samhällsekonomisk lönsamhet. Den traditionella
samhällsekonomiska analysen tar emellertid inte hänsyn till vem som får nyttan eller
drabbas av kostnaderna, vem som vinner och vem som förlorar på åtgärden. Därför kan den
samhällsekonomiska analysen behöva kompletteras med information om
fördelningseffekterna av den analyserade åtgärden. En sådan analys kan visa hur nyttan och
kostnaderna av den aktuella åtgärden fördelar sig på olika grupper av medborgare, till
exempel för kvinnor och män, för olika ålders- och inkomstgrupper, för olika
samhällssektorer eller för olika delar av landet.
När det gäller exemplet på åtgärder som möjliggör godstransporter med 750 meter långa tåg
mellan Malmö och Hallsberg, ger detta givetvis fördelar för de aktörer på marknaden som i
dagsläget transporterar gods på denna sträcka. Likaså är det huvudsakligen boende längs de
vägsträckor varifrån överflyttning sker som drar nytta av minskade luftföroreningar och
olyckor.

Behov av fortsatt utredning


översyn av bromsregler, inklusive signaltekniska förutsättningar



djupare kartläggning av långa tåg i norra Sverige



hur kraven i TEN-T och Core Network ska kunna uppfyllas



översyn av lastprofiler och beteckningar



rutiner för operativ tågledning och ad hoc-kapacitetstilldelning



förslag på åtgärder i åtgärdsplaneringen/inriktningsplaneringen med
kostnadsbedömningar
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Bilaga 1 – Samrådsredogörelse
Under projektets gång har möten och samtal förts med olika intressenter, dessa redovisas
nedan:
2015-05-13, Redogörelse från akademin
Samtal med KTH:s Järnvägsgrupp fördes, där forskningsmaterial på området
presenterades.
2015-05-18, Transportstyrelsen
Telefonmöte där bland annat JTF diskuteras då dessa ska släppas till operatörerna och
Trafikverket.
2015-06-12, Utredningen om järnvägens organisation
Möte med Helena Andersson från utredningen, Utkast till rapport har också delgivits
utredningen.
2015-06-12, Näringslivsrådet
Näringslivets transportråd och skogsindustrin framförde sina åsikter.
2015-07-01, Workshop
En workshop hölls i Trafikverkets lokaler i Solna för både intresserade operatörer så väl som
transportköpare/industrier. Här presenterades en sammanfattning av uppdraget och de
inbjudna deltagarna fick chansen att komma med synpunkter.
2015–08-18, Seminarium
Ett seminarium hölls på CCC Norra Latin i Stockholm den 18 augusti. Bland deltagarna
återfanns industri, akademi, tågoperatörer, transportköpare, kommuner, Utredningen om
järnvägens organisation (N 2013:02) och forskningsinstitut. Trafikverket presenterade sin
rapport där möjlighet gavs till att ställa frågor och det hölls även en workshop i syfte att
samla in synpunkter, tankar och kommentarer.
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