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Inledning 
I denna underlagsrapport redovisas en nulägesbild av varje bandel, samt de framtida 
transportbehov som har identifierats i projektet. Detta är basen för vidare analys över vilka 
krav på framtida funktionalitet och anläggningsstandard som krävs för att matcha de 
framtida behoven. Slutligen redovisas även uppskattade åtgärdskostnader för att klara de 
identifierade behoven. Redovisningen sker bana för bana där först nuläget redovisas och 
därefter bedömningen av de framtida behoven. 
 

Förutsättningar 
Bedömningen av de framtida transportbehoven är till stor del baserade på redan publicerat 
underlagsmaterial, och den expertkunskap trafikverkets representanter innehar. Det finns 
en gemensam grundsyn av hur den framtida trafikeringen och transportbehoven har 
bedömts över landet. Grunden för bedömningen av dagens trafik kommer från Stigfinnaren 
och den framtida trafikeringen har baserats på Trafikverkets basprognos till 2030. Det har 
gjorts vissa justeringar när bedömningen är att all känd kunskap inte räknats med, 
exempelvis om saker skett efter prognosen gjorts m.m. Det finns även vissa olikheter i 
bedömningarna av andra underlag, exempelvis hur framtida regionala målbilder för 
transportsystemet har hanterats i olika delar av landet.    

Åtgärdsbehoven på banorna har beräknats såväl på kort sikt som på lång sikt. Den 
underhållskostnaden som beskrivs som dagens nivå är teoretisk och visar den nivå 
underhållet borde ha för att klara nuvarande funktion om det inte funnits något uppdämt 
underhållsbehov på banan. Dessutom redovisas bedömningen av de framtida 
åtgärdsbehoven för att anläggningen ska klara de framtida transportbehoven, samt de drift- 
och underhållskostnader som följer efter de åtgärderna är genomförda. 
 
 
Definitioner/förkortningar: 
 

ATC  Automatic Train Control (System som automatiskt kontrollerar och reglerar 
 att tåget framförs med tillåten hastighet.) 

STH  Största tillåtna hastighet 

STAX  Största tillåtna axellast 

STVM  Största tillåtna vikt per meter  

OFP  Oförstörande provning av räls. 

VDM Vardagsmedeldygn 

Robusthet Konsekvenser av kortsiktiga funktionella nedsättningar   
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Region Nord 
 

141 (Nyfors)-Svedjan 

 
 
Trafikering 
På banan transporteras uteslutande gods. Främst rundvirke som insatsvaror till pappers- 
och sågverksindustrin samt pappersprodukter till Umeå hamn och kontinenten samt sågade 
trävaror. Totala godsmängden på banan uppgår till 2.2 miljoner ton/år. Piteå 
Kommun/Hamn ska under våren 2014 bekosta elektrifiering av sträckan Haraholmen-
Svedjan allt i akt och mening att öka volymerna till/från Piteå Hamn (Haraholmen). 
 

Status 
2000 stycken sliprar byts i bas-kontraktet årligen vilket bedöms vara tillräckligt för att 
upprätthålla banans nuvarande funktion på kort sikt. 
 

Tabell 1. Beskriver dagens krav och trafik på banan. 

Spårlängd (km) 52,5 Antal godståg per dygn (enkeltur) 8,8 

Elektrifiering (Ja/nej) Ja Antal persontåg per dygn(enkeltur) 0 

Tågledningssystem H Antal miljoner bruttoton per år 3,5 

STH 90 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 10 

STAX 25 

 STVM 8,0 

Besiktningsklass B3 
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Framtida transportbehov 
Transportupplägg består främst av rundtimmertransporter från timmerterminaler i inlandet 
till pappers och virkesindustrin i Piteå samt transporter av pappersprodukter och 
bearbetade trävaror från Piteå till Umeå hamn och kontinenten. Samtliga transporter går i 
systemupplägg med kontinuerliga och relativt tidskritiska omlopp. Volymmässigt uppgår 
460 000 ton rundvirke, 490 000 ton trävaruprodukter, 1 000 000 ton papper och massa 
samt 270 000 ton färdiga industriprodukter. Övriga transportvolymer är diversifierade och 
mindre volymer. Totalt är prognosticerad volym per år 2 585 000 ton netto/år för 2030. 
Trafikverkets bedömning är att dessa volymer är både realistiska samt att risken för en 
större volymminskning är relativt låg. Svaveldirektivets införande innebär en ökad kostnad 
för sjötransporter och detta stärker järnvägens betydelse även på lång sikt. 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden 
Piteå kommun planerar för närvarande en utbyggnad av Piteå hamn (Haraholmen) samt 
elektrifiering av hamnspåret. Uppgifter om en LNG-terminal i Haraholmen har också 
florerat. Trafikverket räknar inte in effekterna av detta i denna bedömning men risken för 
omfattande volymminskningar borde i vart fall minska. 
 

Tabell 2. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet.  

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 19 

Punktlighet oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Robusthet Medel Antal miljoner bruttoton per år 4,2  

Kapacitet oförändrat   

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (Ja/nej) Ja Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

351,6 

Tågledningssystem ERTMS Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 10  

STH 90   

Lägsta accepterade 
STH 

70*   

STAX 25   

STVM 8,0   

* Endast kortvariga nedsättningar till 70 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan. 
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143 Bastuträsk-Skellefteå hamns övre 

 
 
Trafikering 
Banan trafikeras i dagsläget uteslutande av godstrafik. Kopparslig transporteras från 
Aitikgruvan utanför Gällivare till Rönnskärsverken samt kopparpendeln som transporterar 
koppar från Rönnskärsverken till Helsingborg. Till detta kommer vagnslasttåg med trä och 
pappersprodukter, kemikalier samt övrigt. Totala godsmängden på banan uppgår till 850 
tusen ton/år. Önskemål finns även om att ett nattågspar per dygn ska angöra Skellefteå och 
utredning om detta pågår. 

 
Status 
2000 sliprar byts i bas-kontraktet årligen vilket bedöms vara tillräckligt för att upprätthålla 
banans nuvarande funktion. 
 

Tabell 3.  Beskriver dagens krav och trafik på banan. 

Spårlängd (km) 64 Antal godståg per dygn (enkeltur) 6 

Elektrifiering (Ja/nej) Ja Antal persontåg per dygn(enkeltur) 0 

Tågledningssystem M Antal miljoner bruttoton per år 1,37 

STH 80-100 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 12,7 

STAX 25   

STVM 6,4 

Besiktningsklass B3 
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Framtida transportbehov 
Godstransporterna på Skellefteåbanan har främst tre start och slutpunkter. Skellefteå hamn, 
Rönnskärsverken (Boliden) samt industrier i Skellefteå och Skelleftehamn. Volymerna till 
och från hamnen består i en diversifierad mix i allt från träprodukter till oljeprodukter. Till 
och från industrierna i området utgörs transportvolymerna av olika insatsvaror och färdiga 
produkter. Den stora industrin som järnvägen försörjer är Rönnskärsverken. Ca 300 000 
ton malmslig transporteras varje år från Aitikgruvan i Gällivare till Rönnskär och 
uttransporterna av färdig koppar transporteras genom Sverige till Helsingborg och vidare ut 
till kontinenten. De största godsslagen på banan utgörs av malm och skrot till 
Rönnskärsverken och Kuusakoski samt stålprodukter (koppar samt andra metaller) som 
utgör drygt hälften av totalvolymen. Totalt beräknas godsvolymerna på banan uppgå till 
1 200 000 ton år 2030. Transportuppläggen är inte helt tidskritiska utan den viktigaste 
faktorn är tillförlitligheten och att transporterna kan genomföras kostnadseffektivt med en 
så hög lastfaktor som möjligt. 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden  
Boliden har precis beslutat om en 600 mkr investering i Aitik som ökar malmbrytningen 
från 36 mton/år till 47 mton/år och planerar för ytterligare gruvor i Norrbotten och 
Västerbotten/Västernorrland vilket kan öka transporterna på banan, eller i vart fall 
säkerställa prognosvolymerna. Trafikverket bedömer därmed att Bolidens transporter på 
Skellefteåbanan kommer fortgå även på längre sikt. Även övriga transportvolymer till och 
från Skellefteå och Skellefteå hamn bedöms stabila på lång sikt med tanke på de 
diversifierade godsslagen och att risken för omfattande volymminskningar bedöms som låg. 
 

Tabell 4. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet.  

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 11 

Punktlighet oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Robusthet medel Antal miljoner bruttoton per år 1,9  

Kapacitet oförändrat   

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (Ja/nej) Ja Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

433,7 

Tågledningssystem ERTMS Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 10 

STH 80-100   

Lägsta accepterade 
STH 

70*   

STAX 25   

STVM 6,4   

* Endast kortvariga nedsättningar till 70 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan. 
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Del av bandel 147 (Gimonäs)-Holmsund 

 
 
Trafikering 

Banan trafikeras i dagsläget uteslutande av godståg med gods till och från Umeå hamn som 
är en utpekad central hamn samt industriområdet i Holmsund/Obbola. Främst 
transporteras pappers- och träprodukter men även vagnslasttåg och övrigt containeriserat 
gods. Umeå kommun i samverkan med region Västerbotten och Trafikverket har finansierat 
och färdigställt ett nytt spår till yttre delen av hamnområdet samt en kombiterminal vilken 
invigdes under sensommaren 2013. Totala godsvolymen på banan uppgår idag till 1.1 
miljoner ton/år men förväntas öka efter genomförda investeringar. Önskemål finns även om 
persontrafik med en förlängning av Vännäs-Umeåpendeln till Holmsund. 

 
 
Status 
Nuvarande underhåll upprätthåller banans nuvarande funktion. Bankbreddningsåtgärder 
och extra spårriktningsåtgärder för att återställa kvalitetstalen utförs under 2014. 400 
stycken sliprar byts i baskontraktet årligen vilket bedöms vara tillräckligt för att upprätthålla 
banans nuvarande funktion kommande år. 

 
Tabell 5.  Beskriver dagens krav och trafik på banan. 

Spårlängd (km) 10 Antal godståg per dygn (enkeltur) 4,8 

Elektrifiering (Ja/nej) Ja Antal persontåg per dygn(enkeltur) 0 

Tågledningssystem H Antal miljoner bruttoton per år 1,8 

STH 70 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 7 

STAX 22,5   

STVM 6,4 

Besiktningsklass B2 
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Framtida transportbehov 
Transporterna på banan utgörs främst av rundvirke till trävaruindustrin samt 
pappersindustrin samt pappersprodukter från Piteå till Umeå hamn. Prognosticerade 
volymerna för 2030 uppgår för pappers och massa till 645 000 ton/år och Rundvirke till 
465 000 ton/år. Övriga volymer utgörs av diverse godsslag till och från Umeå hamn samt 
industrierna i Holmsund och Obbola. 

Pappersprodukterna transporteras i systemupplägg mellan Piteå och Umeå hamn. 
Upplägget är både tidskritiskt och beroende av kontinuerliga och tillförlitliga transporter. I 
Umeå hamn pågår ett arbete för att förbättra anslutning med väg och järnväg till hamnen 
samt att utveckla hamnen. Väg E12 ut i hamnen har dragits om och en ny elektrifierad 
järnvägsanslutning genom hamnen har byggts. En containerterminal i hamnen planeras 
också. Trafikverket bedömer att prognosticerade volymer på lång sikt är realistiska och att 
risken för omfattande volymminskningar är låg. 

 

 
Övriga potentiella aspekter och överväganden  
Mellan Vännäs och Umeå östra finns i dagsläget ett pendeltågsupplägg som på kort tid 
genererat ett stort resande mellan orterna. På sikt vill Norrtåg utöka och förlänga upplägget 
även till Holmsund. I närtid finns dock inga åtgärder planerade för detta men Trafikverket 
bedömer att upplägget kommer att starta på medellång sikt. Trafikverkets bedömning är att 
underhållsstrategin i dagsläget ej ska baseras på ett kommande persontågsupplägg utan att 
en utökad funktion för sträckan Gimonäs-Holmsund ska inkluderas i kommande 
investeringsutredningar för ett persontrafikupplägg.  

 
Tabell 6. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet.  

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 10 

Punktlighet oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Robusthet medel Antal miljoner bruttoton per år 2,15  

Kapacitet oförändrat   

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (ja/nej) Ja Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

78,2 

Tågledningssystem ERTMS Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 7 

STH 70   

Lägsta accepterade 
STH 

40*   

STAX 25   

STVM 8,0   

* Endast kortvariga nedsättningar till 70 km/h kan accepteras på maximalt 20 % av sträckan. 
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152 (Hällnäs)-(Storuman) 

 
 

Trafikering 
Banan består av en relativt vältrafikerad del, Hällnäs-Lycksele, och en mer lågtrafikerad del, 
Lycksele-Storuman. Banan trafikeras av persontrafik Lycksele-Umeå med fyra dubbelturer 
per dygn. Godstrafiken består i dagsläget i huvudsak av rundvirke från Storuman och 
Lycksele till Piteå och Umeå men även andra träprodukter och vagnslasttåg trafikerar 
banan. Region Önskemål från persontrafiken är ökad hastighet för att förkorta resandetiden 
från Lycksele-Umeå Ö, redan idag upplevs restiden för lång. Totala godsvolymen på banan 
uppgår idag till 650 000 ton/år. Banan fungerar även som omledningsbana tillsammans 
med Inlandsbanan vid längre trafikstopp mellan Gällivare-Boden-Vännäs. 
 

Status 
Under senare år har spårlägeskvalitén sjunkit och uppfyller snart inte lägstanivån för aktuell 
kvalitetsklass (K3=75-100 km/h) på sträckan Hällnäs-Lycksele. Därför finns risk för 
hastighetsnedsättning från nuvarande 90 km/h till 70 km/h. 

Tabell 7.  Beskriver dagens krav och trafik på banan. 

Spårlängd (km) 165 Antal godståg per dygn (enkeltur) 6/21 

Elektrifiering (Ja/nej) Nej Antal persontåg per dygn(enkeltur) 8/01 

Tågledningssystem M Antal miljoner bruttoton per år 1,39/0,2 

STH 90 resp. 70 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 14 

STAX 22,5   

STVM 6,4 

Besiktningsklass B3 

 (B2) 

* Avser sträckan Hällnäs-Lycksele respektive Lycksele-Storuman. 
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Framtida transportbehov 
Trafiken på banan utgörs främst av persontrafik mellan Lycksele och Umeå samt rundvirke 
från Lycksele och Storuman till Gimonäs (Umeå) och Piteå. Volymerna för rundvirke är 
prognosticerade till 130 000 ton/år från Storuman och 445 000 ton/år från Lycksele till år 
2030 enligt Trafikverkets Basprognos.  

Virkesvolymerna bedöms som stabila och svagt ökande på lång sikt. I Storuman har en ny 
terminal tagits i bruk 2012 och det är i dagsläget klart att de 120 000 ton timmer/år som 
transporteras från en annan terminal (efter inlandsbanan) i området kommer att flyttas till 
terminalen. Ytterligare arbeten om nya transportupplägg pågår och troligt är att ytterligare 
volymer (uppskattningsvis 50-100 000 ton/år) med skrot, timmer och flis kommer 
transporteras från terminalen inom några år. 

För persontrafiken är långsiktigheten en större osäkerhet. Kapaciteten på banan är i 
dagsläget hårt ansträngd vilket innebär att trafiken dras med stora punktlighetsproblem. 
Trafikverket planerar dock att förstärka kapaciteten genom en ny mötesstation till hösten 
2017. 

Transportbehoven på banan omfattar då främst kapacitet och tillförlitlighet för godstrafiken 
såvida inte transporttiderna ökar avsevärt. För persontrafiken är det dock av yttersta vikt att 
inte gångtiderna förlängs jämfört med idag mellan Hällnäs och Lycksele. 
 

Tabell 8. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet.  

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 11/3 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 14/0 

Robusthet Medel Antal miljoner bruttoton per år 1,64/0,28  

Kapacitet Oförändrat   

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering 
(Ja/nej) 

Ja Investering- och reinvesteringsbehov (mkr) 192/3095 

Tågledningssystem ERTMS Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 16,5 

STH 90 resp. 70 

Lägsta 
accepterade STH 

70 resp. 
40* 

  

STAX 22,5   

STVM 6,4   

* Endast kortvariga nedsättningar kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan Hls-Ly och 20 % på 
sträckan Lycksele-Storuman. 
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Region Mitt 
 

149 (Mellansel)-Örnsköldsvik 

 
 

Trafikering 
Banan är en viktig förbindelselänk mellan Stambanan genom övre Norrland och 
Botniabanan. Godstrafik utförs främst av Green Cargo och Hector Rail, där trafiken till stora 
består av timmertransporter till massa- och pappersindustrierna i Domsjö och Husum. 
Bandelen trafikeras med omkring 3-4 tåg per årsmedeldygn där bruttovolymerna idag 
uppgår till 756 000 ton. 

  
Status 
Omkring 2000 stycken sliprar byts i baskontraktet årligen vilket bedöms vara tillräckligt för 
att upprätthålla banans nuvarande funktion på kort sikt. 
 
 
Tabell 9. Beskriver dagens krav och trafik på banan. 

Spårlängd (km) 29,5 Antal godståg per dygn (enkeltur) 3-4 

Elektrifiering (Ja/nej) Ja Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Tågledningssystem M Antal miljoner bruttoton per år 0,76 

STH 80 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 5,5 

STAX 22,5   

STVM 6,4 

Besiktningsklass B2 

 
 

http://www.greencargo.com/
http://www.hectorrail.com/
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Framtida transportbehov 
Enligt Trafikverkets utredningsrapport är tillväxtfaktorn för trafiken 1,18 från år 2010 till 
2030. Det innebär en ökning med 18 % utifrån dagens bruttovolymer på 756 000 ton. Det 
gör att bruttovolymerna för år 2030 beräknas uppgå till 892 000 ton. 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden  
- Ingen persontrafik idag eller år 2030 
- Betydande mängder godstrafik som kan förväntas öka enligt prognos (18 %) 
- Viktig omledningsfunktion mellan Stambanan genom övre Norrland och 

Botniabanan 
- Den årliga drift och underhållskostnaden efter reinvestering är -2,3 Mkr/år 

 
 
Tabell 10. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet.  

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 3-4 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Robusthet Medel Antal miljoner bruttoton per år 0,89 

Kapacitet Oförändrat  

  

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (ja/nej) Ja Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

79,6 

Tågledningssystem M Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 3,2 

STH 80   

Lägsta accepterade 
STH 

70   

STAX 22,5   

STVM 6,4   

 

Vattenskyddsområde finns på två platser som totalt uppskattas till 3 kilometer. De finns 
mellan kilometertalen 745-747 (Moliden) samt 757-759 (Själevad). Det kan påverka val av 
anläggning då besprutning inte medges inom vattenskyddsområden.  

Inga investeringar/uppgraderingar föreslås för bandelen med ovanstående motiveringar. De 
kartlagda åtgärderna medför att järnvägsanläggningen får en god funktion där tillgänglighet 
och framkomlighet säkras mot de framtida transportbehoven.  
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153 (Forsmo)-(Hoting) 

 
 

Trafikering 
Banan är förbindelselänk mellan Inlandsbanan och Stambanan genom övre Norrland. 
Bandelen trafikeras normalt av Hector Rail och Inlandståg för skogsprodukter till kusten. 
Bandelen trafikeras idag med omkring 3-4 tåg per årsmedeldygn där bruttovolymerna 
uppgår till 865 000 ton. 

 
Status 
Spåröverbyggnaden var tidigare i sämre skick men har i stor utsträckning åtgärdats under 
2014. Banans kapacitet är begränsad på grund av dålig avvattning av såväl 
banunderbyggnad som banöverbyggnad vilket kan medföra problem vid uppfrysningar, 
tjällossning, dålig spårstabilitet och jorderosion under vissa delar av året. Vid svåra 
förhållanden kan anläggningen tillfälligt antingen få begränsad hastighet eller helt stängas 
för trafik. 

 

Tabell 11. Beskriver dagens krav och trafik på banan. 

Spårlängd (km) 120,9 Antal godståg per dygn (enkeltur) 3-4 

Elektrifiering (Ja/nej) Nej Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Tågledningssystem M Antal miljoner bruttoton per år 0,87 

STH 70 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 17,4 

STAX 22,5   

STVM 6,4 

Besiktningsklass B2 

 

 



18 
 

Framtida transportbehov 
Enligt Trafikverkets utredningsrapport är tillväxtfaktorn för trafiken 1,10 från år 2010 till 
2030. Det innebär en ökning med 10 % utifrån dagens bruttovolymer på 865 000 ton. Det 
gör att bruttovolymerna för år 2030 beräknas uppgå till 950 000 ton.  

Expansion vid Bollstasågen ger ökade behov av transporter från skogsområdena. Banan är 
viktig för att knyta ihop infrastrukturen samt för att och att minimera transport- och 
omledningsavstånden. 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
- Ingen persontrafik idag eller år 2030 
- Betydande mängder godstrafik som kan förväntas öka enligt prognos (10 %) 
- Viktig tvärfunktion från Inlandsbanan  

 

 Tabell 12. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet.  

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 3-4 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Robusthet Medel Antal miljoner bruttoton per år 0,95  

Kapacitet Oförändrat  

  

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (Ja/nej) Nej Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

208,0 

Tågledningssystem M Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 6,5 

STH (70)   

Lägsta accepterade 
STH 

70   

STAX 22,5   

STVM 6,4   

 

Banan är en viktig del i ett större järnvägsnät och innehåller komplexa trafikupplägg för ett 
stort omland. Trafikeringsföretagen Hector Rail samt Inlandsbanan AB har tidigare uttryckt 
en viljeinriktning att hastigheten bör höjas till 90 km/h för att slippa multipelkopplade lok.  

Inga investeringar/uppgraderingar föreslås för bandelen med ovanstående motiveringar. De 
kartlagda åtgärderna medför att järnvägsanläggningen får en god funktion där tillgänglighet 
och framkomlighet säkras mot de framtida transportbehoven. 
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231 (Skönvik)-Tunadal 

 
 
Trafikering 
Bandelen ingår i Malandstriangeln samt upprustning av Tunadalsspåret samt nationell 
transportplan 2014-2025. Sträckan trafikeras idag med omkring 2 enkelturer per 
årsmedeldygn där bruttovolymerna idag uppgår till 299 000 ton per år (151 000 nettoton 
med en omräkningsfaktor på 0,505 med hänvisning till att tågen, i större utsträckning, körs 
utan last i ena riktningen på det lågtrafikerade nätet).  
 

Status 

Relativt god status och endast löpande underhåll krävs för att bibehålla nuvarande funktion. 
 

Tabell 13. Beskriver dagens krav och trafik på banan. 

Spårlängd (km) 8,7 Antal godståg per dygn (enkeltur) 2 

Elektrifiering (Ja/nej) Nej Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Tågledningssystem S Antal miljoner bruttoton per år 0,30 

STH 40 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 1,4 

STAX 22,5  

STVM 6,4 

Besiktningsklass B2 

 
 
Framtida transportbehov 
Ställningstaganden för anläggningen görs utifrån en framtida trafikering enligt nedan: 
Tillväxtfaktorn från 2010 till 2030 är 1,08, d.v.s. 8 %. Det gör att volymerna för år 2030 
beräknas till 325 000 bruttoton. Samtliga trafikeringssiffror utgår från befintlig järnväg. 
Exploateras området med terminal, hamnspår m.m. enligt nationell plan så förväntas 
trafikvolymerna att bli betydligt högre.  



20 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
- Bandelen har ingen omledningsfunktion  
- Begränsad godstrafik som förväntas öka (betydande mängder vid en exploatering)  
- Den årliga drift och underhållskostnaden efter reinvestering är -0,9 Mkr/år 

Trafikverket planerar att bygga en ny järnvägsanslutning mellan Tunadalsspåret och 
Ådalsbanan samt att rusta upp Tunadalsspåret. Målet är att möjliggöra långsiktigt hållbara 
och kostnadseffektiva direkttransporter med eldrivna tåg längs Tunadalsspåret och 
samtidigt att åstadkomma en minskad trafikbelastning på Ådalsbanan. 
 

 Tabell 14. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet.  

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 2 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Robusthet Medel Antal miljoner bruttoton per år (0,32)  

Kapacitet Oförändrat  

  

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (ja/nej) Enligt plan Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

9,1 

Tågledningssystem Enligt plan Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 0,5 

STH Enligt plan   

Lägsta accepterade 
STH 

Enligt plan   

STAX Enligt plan   

STVM Enligt plan   

 

En uppgradering av järnvägsanläggningen är inplanerad i nationell transportplan 2014-
2025. Såväl höjning av bärighet, hastighet samt signalanläggning kan där aktualiseras. 
Underhållsinsatser samt investeringsåtgärder ska därför förankras mot projekt i nationell 
transportplan där ett genomförande ligger år 2017-2019.  
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232 (Västeraspby)-(Långsele) 

 
 

Trafikering 
Del av Ådalsbanan är en viktig länk mellan Stambanan genom övre Norrland och 
kustjärnvägen samt områdena där industrierna återfinns. Sträckan trafikeras idag med 
omkring4 tåg per årsmedeldygn. Dagens volymer uppgår till 620 000 bruttoton per år (313 
000 nettoton med en omräkningsfaktor på 0,505 med hänvisning till att tågen, i större 
utsträckning, körs utan last i ena riktningen på det lågtrafikerade nätet). 
 

Status 
På grund av såväl dålig banöverbyggnad som banunderbyggnad har hastigheten sänkts till 
20-40 km/h. En inventering samt utökade underhållsmedel måste tillföras för att bibehålla 
banans funktion, om inte är det vår bedömning att stängning kommer at ske under 2014-
2015. 
 

Tabell 15. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 47,9 Antal godståg per dygn (enkeltur) 3-4 

Elektrifiering (Ja/nej) Ja Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Tågledningssystem M Antal miljoner bruttoton per år 0,62 

STH 70 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 8,7 

STAX 22,5   

STVM 6,4 

Besiktningsklass B3 
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Framtida transportbehov 
Enligt Trafikverkets utredningsrapport är tillväxtfaktorn 1,37 från 2010 till 2030. Det gör att 
bruttovolymerna (2030) beräknas till 852 000 ton på sträckan. 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
- Viktig omledningsfunktion från Stambanan och Botniabanan/Ådalsbanan 
- Betydande mängder godstrafik som förväntas öka 
- Banan är en viktig del i ett större järnvägsnät och innehåller komplexa trafikupplägg 

för ett stort omland.  
 

Tabell 16. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 3-4 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Robusthet Medel1 Antal miljoner bruttoton per år 0,85  

Kapacitet Oförändrat   

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (Ja/nej) Ja Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

482,4 

Tågledningssystem M Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 2,9 

STH 70   

Lägsta accepterade 
STH 

70*   

STAX 22,5   

STVM 6,4   

* Endast kortvariga nedsättningar till 70 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan. 

 

Järnvägsanläggningen är i sämre skick och särskilda förutsättningar gäller med bland annat 
nedsatt hastighet. På längre sikt behöver banan rustas, där säkerhet och funktion 
vidmakthålls enligt linjeboksstandard för godstrafik till den tunga basindustrin som finns i 
området.  

Inga vattenskyddsområden finns inom eller i direkt anslutning till bandelen. 

Inga investeringar/uppgraderingar föreslås för bandelen med ovanstående motiveringar. De 
kartlagda åtgärderna medför att järnvägsanläggningen får en god funktion där tillgänglighet 
och framkomlighet säkras mot de framtida transportbehoven. 

 
 



23 
 

236 (Åänge)-Sandarne 

 

 

Trafikering 
Bandelen är ett resultat av en linjerätning. Stugsunds hamn har låg prioritet och ingen trafik 
finns kvar norr om Sandarne, där banunderhållet har upphört från december 2014. Green 
Cargo trafikerar sträckan där tågen utgår från Gävle godsbangård till Ljusne och Sandarne. I 
dag körs måndag till fredag samt extratåg vid behov. Trafikrörelserna samt tågen kommer 
enligt uppgift dels från Siljanssågen i Mora, samt från Östavall. Därutöver körs rundvirke 
från Kälarne och Ludvika. Dagens transportvolymer mellan Åänge och Sandarne är 133 000 
bruttoton per år (74 000 nettoton med en omräkningsfaktor på 0,505 med hänvisning till 
att tågen, i större utsträckning, körs utan last i ena riktningen på det lågtrafikerade nätet).  
 

Status 
Banöverbyggnaden är i acceptabelt skick dock finns brister i banunderbyggnaden. I 
Sandarne är växlarna i dåligt skick och den trafikala lösningen är inte optimal. 
 

Tabell 17. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 8,0 Antal godståg per dygn (enkeltur) 2 

Elektrifiering (Ja/nej) Nej Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Tågledningssystem S Antal miljoner bruttoton per år 0,13 

STH 40 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 0,4 

STAX 22,5   

STVM 6,4 

Besiktningsklass B1 
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Framtida transportbehov 
Enligt uppgifter, som inhämtats indirekt då bandelen inte ingår i utredningsrapporten, är 
tillväxtfaktorn för trafiken 1,09 från år 2010 till 2030. Det innebär en ökning med 9 % 
utifrån dagens bruttovolymer på 133 000 ton. Det gör att bruttovolymerna för år 2030 
beräknas uppgå till 147 000 ton. 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
- Ingen omledningsfunktion 
- Begränsade mängder med godstrafik som förväntas öka (hänvisning till ÅVS-

projekt) 
 

Tabell 18. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 2 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Robusthet Medel Antal miljoner bruttoton per år 0,15  

Kapacitet Oförändrat   

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (Ja/nej) Nej Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

0,5 

Tågledningssystem S Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 0,4 

STH 40  

Lägsta accepterade 
STH 

40 

STAX 22,5   

STVM 6,4   

 

Kommunen har uttryckt en viljeinriktning att utveckla hamnverksamheten i Långör 
(Sandarne) samt Orrskärs (Ljusne) hamn då verksamheten i Stugsund minskat. För 
järnvägen upp till Stugsund har det beslutats om upphört underhåll som gäller från JNB 
2015 (december 2014). Till Långrör finns idag ingen spåranläggning. 

Trafikeringen är idag begränsad men kan som sagt komma att öka. En åtgärdsvalsstudie har 
startat under 2015 där det finns ett delat ansvar mellan Trafikverket, Söderhamns kommun 
samt näringslivet.  

Inga investeringar/uppgraderingar föreslås för bandelen med tidigare ovanstående 
motiveringar. De kartlagda åtgärderna medför att järnvägsanläggningen får en god funktion 
där tillgänglighet och framkomlighet säkras mot de framtida transportbehoven. Ytterligare 
investeringsbehov tas fram genom påbörjad åtgärdsvalsstudie. 
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238 Nyland-Västeraspby 

 
 

Trafikering 
Spåret ligger kvar sedan en tidigare linjerätning och banan via Nyland är idag otrafikerad. 
Ingen trafikering finns sedan spåret delvis förkortats samt att spårlayouten förändrats. Inga 
trafikupplägg finns i nuläget på bandelen mellan Nyland och Västeraspby. Det har tidigare 
diskuterats om skapa en terminallösning men stor osäkerhet råder och inga kända planer 
finns för att åter trafikera sträckan.  

Status 
Ingen bedömning gjord, banan är idag otrafikerad. 

 

Tabell 19. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 6,4 Antal godståg per dygn (enkeltur) 0 

Elektrifiering (Ja/nej) Nej Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Tågledningssystem S Antal miljoner bruttoton per år 0,00 

STH 40 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 0,3 

STAX 22,5   

STVM 6,4 

Besiktningsklass B1 
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Framtida transportbehov 
Inga kända transportbehov finns idag och banan bör utredas inför en möjlig avveckling. 
Såväl interna som externa samråd kommer att genomföras inför beslut om upphörande av 
underhåll. Beslut fattas av Trafikverkets styrelse enligt järnvägsförordningen (2004:526 
kapitel 6). En betydande fråga är om vi själva behöver bandelen vid framtida 
underhållsinsatser på närliggande järnvägsanläggningar. Det fångas upp via framtida 
samråd. 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
- Ingen omledningsfunktion 
- Ingen trafikering 

 

 Tabell 20. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 0 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Robusthet Medel Antal miljoner bruttoton per år 0,00  

Kapacitet Oförändrat   

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (Ja/nej) Nej Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

15,0 

Tågledningssystem S Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 0,3 

STH 40   

Lägsta accepterade 
STH 

40   

STAX 22,5   

STVM 6,4   

 

Inga vattenskyddsområden finns inom bandelen. 

Inga investeringar/uppgraderingar föreslås för bandelen med ovanstående motiveringar. De 
kartlagda åtgärderna innefattar reinvesteringar på signalanläggningen. Det årliga 
underhållet är 300 000:- och förväntas inte förändras för att upprätthålla och bibehålla 
Järnvägsanläggningen i en god funktion där tillgänglighet och framkomlighet säkras mot de 
framtida transportbehoven.  

För att använda underhållsmedel där behoven finns bör en kartläggning ske om banans 
framtid. Ett eventuellt avvecklingsförfarande bör genomföras innan några reinvesteringar 
görs på banan. Banan kommer att utredas vidare enligt ovanstående ställningstaganden.  
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302 (Gävle)-Karskär (Fliskär) 

 
 

Trafikering 
Spåret är ett synnerligen viktigt stråk för hamnverksamheten i Gävle. Trafiken förväntas öka 
då ett viktigt samarbete finns mellan Flisskärs hamnanläggning och Granudden. 
Trafikeringen består av betydande godsmängder där främst trä-, pappers- och 
skogsprodukter förflyttas till fabriken Billerud/Korsnäs (Karskär), Kastets bangård samt 
terminalen i Granudden. Dagens transportvolymer mellan Gävle och Karskär (Fliskär) är 
3 390 000 bruttoton per år (1 712 000 nettoton med en omräkningsfaktor på 0,505 med 
hänvisning till att tågen, i större utsträckning, körs utan last i ena riktningen på det 
lågtrafikerade nätet).  
 
 
Status 
Banöverbyggnaden är i stora delar i acceptabelt skick. Dock finns brister i 
banunderbyggnaden som måste åtgärdas. Banan har haft ett stort antal solkurvor under 
senare år med anledning av dåliga befästningar samt partiellt dåligt sliperbestånd. 
 

Tabell 21. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 7,1 Antal godståg per dygn (enkeltur) 24 

Elektrifiering (Ja/nej) Ja Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Tågledningssystem H Antal miljoner bruttoton per år 3,39 

STH 40 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 0,7 

STAX 22,5   

STVM 6,4 

Besiktningsklass B2 
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Framtida transportbehov 
Tillväxtfaktorn för banan är 1,24 från år 2010 till 2030. Det innebär en ökning med 24 % 
utifrån dagens bruttovolymer på 3 390 000 ton. Det gör att bruttovolymerna för år 2030 
beräknas uppgå till 4 204 000 ton. 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
- Ingen omledningsfunktion  
- Betydande mängder godstrafik som även kan förväntas öka (hänvisning till 

ÅVS-projekt) 
 

Tabell 22. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 28 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Robusthet Medel Antal miljoner bruttoton per år 4,20 

Kapacitet Oförändrat   

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (Ja/nej) Ja Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

22,3 

Tågledningssystem H Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 0,7 

STH 40   

Lägsta accepterade 
STH 

40   

STAX 22,5   

STVM 6,4   

 

En synnerligen viktig järnvägssträcka där det går stora mängder gods. Utredning pågår om 
ytterligare trafik då hamnen har muddrats (2014) som medger en fördubbling av tonnaget 
från sjöfarten. Viktigt på lång sikt att säkra bärighet/trafikering samtidigt som en 
hastighetshöjning ger mindre effekter då bandelen är relativt kort.  

Långsiktiga strategier och förutsättningar utreds genom åtgärdsvalsstudie som beräknas 
vara färdigt till hösten 2015. Det är idag inte aktuellt med ERTMS på sträckan då det saknas 
vid anslutning på Ostkustbanan. Inga vattenskyddsområden har kunnat detekteras inom 
sträckan. 

Inga investeringar/uppgraderingar föreslås för bandelen med ovanstående motiveringar. De 
kartlagda åtgärderna medför att järnvägsanläggningen får en god funktion där tillgänglighet 
och framkomlighet säkras mot de framtida transportbehoven. 
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340 (Fagersta)-(Ludvika) 

 
 

Trafikering 
Banan (Bergslagspendeln) binder ihop Bergslagsbanan och godsstråket genom Bergslagen. 
Trafikeras av Green Cargo där flera trafikrörelser sker för att betjäna flera tunga 
industrianläggningar. Därutöver bedrivs en omfattande persontrafik på sträckan Ludvika‐
Fagersta‐Västerås. Vardagar framförs 9 turer per riktning varför trafikeringen har en 
väsentlig inverkan på många människors vardag. Persontrafiken är väl inarbetad och ingår i 
ett större trafikupplägg som även förväntas öka. 

Dagens godstransportvolymer är 870 000 bruttoton per år (439 000 nettoton med en 
omräkningsfaktor på 0,505 med hänvisning till att tågen, i större utsträckning, körs utan 
last i ena riktningen på det lågtrafikerade nätet). 
 

Status 
Riktade insatser har utförts under 2014 för att behålla banans funktion men omkring 25 % 
återstår att åtgärda. Viktigt är att en långsiktig strategi för banans framtid utreds och 
fastställs. 

Tabell 23. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 48,8 Antal godståg per dygn (enkeltur) 8 

Elektrifiering (Ja/nej) Ja Antal persontåg per dygn (enkeltur) 18 

Tågledningssystem M Antal miljoner bruttoton per år 0,87 

STH 90 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 9,0 

STAX 22,5   

STVM 6,4 

Besiktningsklass B3 
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Framtida transportbehov 
Tillväxtfaktorn är 1,12 från år 2010 till 2030. Det innebär en ökning med 12 % utifrån 
dagens bruttovolymer på 870 000 ton. Det gör att bruttovolymerna för år 2030 beräknas 
uppgå till 975 000 ton. Därutöver förväntas persontransporterna fortsätta i stor skala. 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
- Viktig omledningsfunktion  
- Betydande persontrafik  
- Betydande mängder godstrafik som även kan förväntas öka (hänvisning till 

ÅVS-projekt) 
 

Tabell 24. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 9 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 20 

Robusthet Medel Antal miljoner bruttoton per år 0,97  

Kapacitet Oförändrat   

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (Ja/nej) Ja Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

284,3 

Tågledningssystem M Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 4,1 

STH 90   

Lägsta accepterade 
STH 

70   

STAX 22,5   

STVM 6,4   

 

I åtgärdsvalsstudien som nu genomförs har det hittills framkommit att godstrafiken 
kommer att vara minst oförändrad samtidigt som persontransporterna kommer att 
efterfrågas i större utsträckning. Pågående utveckling inom skolsystemet gör att man kan 
vänta sig fler och fler ungdomar som åker tåg eller buss till sina utbildningar.  

Vattenskyddsområden finns mellan kilometertalen 178-180 på en sträcka av 1-2 kilometer. 

ERTMS är inte aktuellt i nuläget då järnvägarna i anslutning till bandelen inte är utbyggt. 

Inga investeringar/uppgraderingar föreslås för bandelen med ovanstående motiveringar. De 
kartlagda åtgärderna medför att järnvägsanläggningen får en god funktion där tillgänglighet 
och framkomlighet säkras mot de framtida transportbehoven. 
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361 (Mora)-Vika 

 
 

Trafikering 
Spåret är en del av Inlandsbanan söder om Mora som nu trafikeras till virkesterminalen i 
Lomsmyren. Banunderhållet har upphört mellan Lomsmyren och Vika. Trätåg transporterar 
virke från terminalen i Lomsmyren genom sin operatör Rush Rail. Det sker med omkring12 
tåg per vecka eller 600 tåg per år. Därtill trafikeras banan mellan Mora och Wasaterminalen 
med i genomsnitt 1 tåg per dag med 30 vagnar. De har samma målpunkt som från 
Lomsmyren. Dagens transportvolymer mellan Mora och Lomsmyren är årligen 1 210 000 
bruttoton.  
 

Status 
Ingen risk för nedsättningar, banan är i bra skick och endast löpande underhåll krävs. 
 

Tabell 25. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 10,0 Antal godståg per dygn (enkeltur) 4 

Elektrifiering (Ja/nej) Nej Antal persontåg per dygn(enkeltur) 0 

Tågledningssystem S Antal miljoner bruttoton per år 1,21 

STH 40 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 1,7 

STAX 22,5   

STVM 6,4 

Besiktningsklass B1 
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Framtida transportbehov 
Tillväxtfaktorn är 1,09 för trafiken på banan från år 2010 till 2030. Det innebär en ökning 
med 9 % utifrån dagens bruttovolymer på 1 210 000 ton. Det gör att bruttovolymerna för år 
2030 beräknas uppgå till 1 320 000 ton. 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
- Ingen omledningsfunktion  
- Betydande mängder godstrafik som förväntas öka  

 

Tabell 26. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 6 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Robusthet Medel Antal miljoner bruttoton per år 1,32  

Kapacitet Oförändrat   

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (ja/nej) Ja Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

49,5 

Tågledningssystem S Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 1,9 

STH 40   

Lägsta accepterade 
STH 

40   

STAX 22,5   

STVM 6,4   

 

Elektrifiering efterfrågas för att slippa lokbyten i Mora. Frågan har behandlats i den 
åtgärdsvalsstudie som genomfördes under 2014-2015. Ställningstaganden har där gjorts att 
bandelen bör betraktas som ett industristamspår (sidoanläggning) och tas över av andra 
parter. Högt utvecklingsläge med betydande tillväxttal. Sträckan Lomsmyren-Vika har 
upphört underhåll och trafikering sker idag enbart mellan Mora-Lomsmyren (4,5 km) till 
virkesterminal med goda utvecklingsmöjligheter. 

ERTMS bedöms inta vara aktuellt på rubricerad sträcka inom avgränsad tid. Inga 
vattenskyddsområden finns inom sträckan. 

Inga investeringar/uppgraderingar föreslås för bandelen med tidigare ovanstående 
motiveringar. De kartlagda åtgärderna medför att järnvägsanläggningen får en god funktion 
där tillgänglighet och framkomlighet säkras mot de framtida transportbehoven. 
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371 (Mora)-Märbäck 

 
 

Trafikering 
Bandelen hade tidigare sin sträckning upp till Älvdalen, men har sedan ett antal år kortats 
av vid Märbäck strax söder om Älvdalen. Sträckan trafikeras av Green Cargo för 
flistransporter mellan Blyberg (Blybergssågen) mot Mora för vidare transport till mottagare. 
Det sker med 5 dubbelturer per vecka. Utöver ovan nämnda trafik tillkommer transport av 
sågtimmer till Blybergssågen samt sågade trävaror i retur. Dessa transporter kopplas ihop 
med ovanstående tågrörelser. Dagens transportvolymer mellan Mora och Märbäck är 174 
000 bruttoton (88 000 nettoton med en omräkningsfaktor på 0,505 med hänvisning till att 
tågen, i större utsträckning, körs utan last i ena riktningen på det lågtrafikerade nätet). 
 

Status 
Mycket bra sliperbestånd mellan Mora och Blyberg. Mindre delar återstår, men förväntas 
åtgärdas i befintligt underhållskontrakt.  Bra rälskvalitet. Stort renoveringsbehov på den 
otrafikerade sträckan mellan Blyberg och Märbäck. Den största utgiftsposten kan 
konstateras hos den gemensamma järnvägs-/vägbron vid Oxberg. 
 

Tabell 27. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 31,4 Antal godståg per dygn (enkeltur) 2 

Elektrifiering (Ja/nej) Nej Antal persontåg per dygn(enkeltur) 0 

Tågledningssystem S Antal miljoner bruttoton per år 0,17 

STH 40 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 5,3 

STAX 22,5   

STVM 6,4 

Besiktningsklass B1 
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Framtida transportbehov 
Tillväxtfaktorn för trafiken är 1,23 från år 2010 till 2030. Det innebär en ökning med 23 % 
utifrån dagens bruttovolymer på 174 000 ton. Det gör att bruttovolymerna för år 2030 
beräknas uppgå till 215 000 ton. 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
- Ingen omledningsfunktion  
- begränsade mängder godstrafik som ändå förväntas öka 

 

Tabell 28. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 2 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Robusthet Medel Antal miljoner bruttoton per år 0,21 

Kapacitet Oförändrat   

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (Ja/nej) Nej Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

7,1 

Tågledningssystem S Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 5,3 

STH 40   

Lägsta accepterade 
STH 

40   

STAX 22,5   

STVM 6,4   

 

Den åtgärdsvalsstudie som nyligen genomfördes pekar på att tillväxten fortsätter för 
bandelen och Blybergssågen har även avtalat mot transportnäringen att leverera större 
volymer för de närmaste åren. 

Det är inte aktuellt att införa ERTMS på bandelen i nuläget, då Dalabanan inte är utrustat 
med systemet. Inga vattenskyddsområden finns inom sträckan. 

Inga investeringar/uppgraderingar föreslås för bandelen med tidigare ovanstående 
motiveringar. De kartlagda åtgärderna medför att järnvägsanläggningen får en god funktion 
där tillgänglighet och framkomlighet säkras mot de framtida transportbehoven. 
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376 (Repbäcken)-Rågsveden 

 
 

Trafikering 
Västerdalsbanan är idag trafikerad mellan Repbäcken och Rågsveden. Resterande del väster 
om Rågsveden är föremål för en utredning om återtrafikering upp till Malungsfors. Trätåg 
transporterar virke från Vansbro genom sin operatör Rush Rail. Green Cargo transporterar 
flis från Rågsvedens sågverk. Dagens transportvolymer mellan Repbäcken och Rågsveden är 
1 390 000. 
 

Status 
Spåröverbyggnaden är i mycket dålig kondition och omkring 65 % av rälsen och cirka 50 % 
av slipersbeståndet är i behov av utbyte. 1500 meter räls och 5000 sliprar byts årligen för att 
åtgärda alla allvarliga/akuta besiktningsanmärkningar. Repbäcken-Vansbro är i något 
bättre skick än Vansbro-Malung. Uteblivna extrasatsningar/medelstilldelningar innebär att 
trafikeringen på banan kommer att inskränkas. Banan har ERTMS-R installerad och ingick 
som ett utvecklingsprojekt för det regionala systemet. 
 

Tabell 29. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 90,0 Antal godståg per dygn (enkeltur) 4  

Elektrifiering (ja/nej) Nej Antal persontåg per dygn(enkeltur) 0 

Tågledningssystem E3 (ERTMS-
R) 

Antal miljoner bruttoton per år 1,39 

STH 70 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 14,9 

STAX 22,5   

STVM 6,4 

Besiktningsklass B3 
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Framtida transportbehov 
Enligt Trafikverkets utredningsrapport är tillväxtfaktorn för trafiken 1,10 från år 2010 till 
2030. Det innebär en ökning med 10 % utifrån dagens bruttovolymer på 1 390 000 ton. Det 
gör att bruttovolymerna för år 2030 beräknas uppgå till 1 530 000 ton. 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
- Ingen omledningsfunktion  
- begränsade mängder godstrafik som ändå förväntas öka 

 

Tabell 30. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 8 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Robusthet Medel Antal miljoner bruttoton per år 1,53 

Kapacitet Oförändrat   

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (Ja/nej) Nej Investering- och 
reinvesteringsbehov (mkr) 

472,4 

Tågledningssystem E3 (ERTMS-R) Årlig drift och underhållskostnad 
(mkr) 

5,0 

STH 70   

Lägsta accepterade 
STH 

70   

STAX 22,5   

STVM 6,4   

 

En åtgärdsvalsstudie har genomförts som pekar på samhällsekonomiska vinster för trafiken 
på banan. Ytterligare trafikering utöver ovanstående volymer kan aktualiseras om den västra 
delen av Västerdalsbanan åter trafikeras. Den delen har för närvarande indraget underhåll 
genom styrelsebeslut under 2014. 

Vattenskyddsområde finns på ett kortare avsnitt mellan kilometertalen 68-69 vid 
Källbäcken öster om Björbo. Därutöver finns större områden norr om Nås mellan 
kilometertalen 276-279 samt 282-283. Totalt uppskattas vattenskyddsområdena till cirka 3 
kilometer. 

Inga investeringar/uppgraderingar föreslås för bandelen. De kartlagda åtgärderna medför 
att järnvägsanläggningen får en god funktion där tillgänglighet och framkomlighet säkras 
mot de framtida transportbehoven. 
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Region Stockholm 
 

406 (Älvsjö godsbangård)-Liljeholmen 

 
 

Trafikering 
Bandelen trafikeras av två dagliga transporter till Cementa. En del av bandelen trafikeras av 
Tvärbanan (SL) med ca 7-minutersintervall i högtrafik i vardera riktningen. Utmed sträckan 
finns även en omlastningsplats för långräls så även sporadiska rälstransporter förekommer. 
 

Status 
Rälen är huvudsakligen 50 kg räls av väldigt varierande årgång, men även 43 kg räls mindre 
rälstyper förekommer. Det är huvudsakligen träslipers av okänd årgång med hey-back 
respektive spikbefästning vid sidan av ca 300 meter nyare betongslipers med Pandrol e-clip. 
Ballasten består till största delen av klass 2 makadam respektive av grusballast av 
varierande föroreningsgrad. Del av de spår och växlar som trafikeras av Tvärbanan i 
Marievik/Årstadal ägs av TRV, här är banstandarden mycket god med 50 kg räler, 
betongslipers från 1996 med Pandrol e-clip och klass 1 makadam. Samtliga växlar är 50 kg 
växlar men med okänd ålder, alla är ej helt i Trafikverkets ägo utan ägs till del även av såväl 
SL som Stockholms Stad. 

Med utgångspunkt från nu gällande banstandard har bandelen idag tillräckligt bra standard. 
Med dagens trafik/förutsättningar ser vi därmed att vi kan upprätthålla standard inom 
ramen för ordinarie underhållskontrakt. Den svagaste delen i är den del som går i 
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Liljeholmstunneln respektive spåret mot Cementa efter Tvärbanan. Sträckan mellan 
Tvärbanan och Cementa trafikeras i krypfart. 

Tabell 31. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 2,44 Antal godståg per dygn (enkeltur) 0,5 

Elektrifiering (Ja/nej) Nej/Ja Antal persontåg per dygn(enkeltur) 0/240 

Tågledningssystem   Antal miljoner bruttoton per år 0,033/12,44 

STH Linjebok 40/ 
50 

Årlig drift och underhållskostnad 1,9 

STAX 22,5   

STVM 6,4   

Besiktningsklass B1    

Då uppgifterna har två alternativ avser det vänstra TRV’s anläggning medan det högra avser TvB. 
 

Framtida transportbehov 
Cementas verksamhet planeras att flytta från Liljeholmen under perioden och därmed 
kommer denna trafik att upphöra. Trafikeringen av Tvärbanan antas fortsätta i minst 
dagens omfattning d.v.s. 7-minuters trafik. 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
I Västberga finns planer på att anlägga ett asfaltverk och betongstation vilket kan innebära 
behov av nya godstransporter via järnväg. Även andra transportörer kan komma ifråga att 
trafikera bandelen med godstransporter. 

Då Cementa inte längre trafikerar Bandelen kan det ev. vara aktuellt att lägga ner del mot 
Cementas anläggning från Tvärbanan samt att ev. överlåta del av Bandel som trafikeras av 
Tvärbanan. En åtgärdsvalsstudie planeras att påbörjas av Trafikverket. 

Beroende på resultat från planerad ÅVS kan vissa investeringsåtgärder av i dagsläget okänd 
storlek och omfattning komma att erfordras. Inga reinvesteringar är planerade. 
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Tabell 32. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 0,5 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0/ 240 

Robusthet Låg/Hög Antal miljoner bruttoton per år 0,033/ 12,44 

Kapacitet Oförändrat Behov per år vid nuvarande status 
(mkr) 

0,3 

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering 

(ja/nej) 

Ja/Ja Investering- och reinvesteringsbehov 

 

Okänt 

Tågledningssystem  Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 0,3 

STH 40/50   

Lägsta accepterade  

STH 

40*    

STAX 22,5   

STVM 6,4   

    

* Endast kortvariga nedsättningar till 70 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan. 

**Då uppgifterna har två alternativ avser det vänstra TRV’s anläggning medan det högra avser TvB. 
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Region Öst 
 
344 Ängelsberg-Snyten 

 
 

Trafikering 
Bandelen trafikeras mer för varje tågplan som alternativ sträcka då/(eftersom) sträckan 
Fagersta-Avesta/Krylbo samt Västerås-Sala-Avesta/Krylbo har hög belastning. Sträckan är 
strategiskt viktig i samband med planerade banarbeten eller vid störda trafiklägen då 
sträckan blir en del av triangelspåret Fagersta – Snyten – Ängelsberg. Detta triangelspår 
möjliggör alternativa omledningsvägar. 

 

Status 
Banan har dålig status. Begagnad 50 kg räls från år 1972 är inlagd år 2014. Ballastbyte 
behövs. Sliprar är utbytta år 2014 till begagnat material. Avvattningsåtgärder utfördes under 
2013. Den svaga delen i banan är grusballasten blandad med humus, vid avsevärt ökad 
trafik/andra förutsättningar måste ett ballastbyte ske till makadamballast. I dagsläge tillåts 
inte transporter överstigande linjeklass D2 p.g.a. dålig ballast. 

Med utgångspunkt från nu gällande banstandard har bandelen idag tillräckligt bra standard. 
Med dagens trafik/förutsättningar ser vi därmed att vi kan upprätthålla standard inom 
ramen för ordinarie underhållskontrakt.  
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Tabell 33. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 4 Antal godståg per dygn (enkeltur) 4  

Elektrifiering (Ja/nej) Ja Antal persontåg per dygn(enkeltur) 0 

Tågledningssystem H  Antal miljoner bruttoton per år 1,8 

STH Linjebok 40 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 0,5 

STAX 22,5   

STVM 6,4   

Besiktningsklass B2    

 
Framtida transportbehov 
Det framtida transportbehovet bedöms som stort och kan även förväntas att öka något. 
Ökningen kommer att styras av hur stor kapacitetsutnyttjandet blir på intilliggande stråk. 
Därutöver har banan en redundansfunktion för omledning vilket stärker antagandet om 
ökad trafik på banan.  
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
Diskussioner om malmtransporter från gruvor kring Norberg till Västerås har tidigare 
diskuterats på sträckan, men där råder en stor osäkerhet och betydande bärighetsinsatser 
måste utföras innan det kan genomföras. 

De långsiktiga konsekvenserna om bandelen inte hålls i trafikerbart skick är att trafiken 
flyttas till intilliggande stråk som redan är hårt belastade, samt att möjligheten omledning 
av tåg avsevärt försvåras.  

Bandelen trafikeras mer för varje tågplan som alternativ sträcka då/(eftersom) sträckan 
Fagersta-Avesta/Krylbo samt Västerås-Sala-Avesta/Krylbo har hög belastning. Sträckan är 
strategiskt viktig i samband med planerade banarbeten eller vid störda trafiklägen då 
sträckan blir en del av triangelspåret Fagersta – Snyten – Ängelsberg. Detta triangelspår 
möjliggör alternativa omledningsvägar. 
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Tabell 34. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening 0förändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 6 ej med i 
prognos 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Robusthet låg Antal miljoner bruttoton per år 2,4 

Kapacitet oförändrat Behov per år vid nuvarande status 
(mkr) 

0,4 

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering 

(ja/nej) 

Ja Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

13,1  

Tågledningssystem H Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 0,4 

STH 40   

Lägsta accepterade  

STH* 

40    

STAX 22,5   

STVM 6,4   

    

* Endast kortvariga nedsättningar till 70 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan. 
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393 Bofors-Strömtorp 

 

Trafikering 
Trafikeras av Tågab som underleverantör åt Green Cargo med 1 tåg per dag med strax över 
100 000 netton per år. Godset som transporteras är stålämnen, samt farligt gods i form av 
kemikalier och gasol till Nobelverken respektive Bofors. Gasoltransporterna är omfattande 
och distribueras vidare till intilliggande län. Godsvolymerna förväntas öka till Valåsens 
sågverk. På grund av topografin är det inte möjligt med sänkt hastighet då detta skulle 
omöjliggöra tyngre transporter. 

Status 
Bana av sämre kvalité. Brister i avvattning via trummor och diken samt vegetation i 
spårområdet orsakar problem i banunderbyggnaden cirka 4000 stycken sliprar bör bytas. 
Riktade underhållsåtgärder: På grund av topografin är det inte möjligt med sänkt hastighet. 
Vår bedömning är att de åtgärder som ligger i plan idag inte är tillräckliga för att hantera de 
uppkomna problem vi befarar och det är utebliven rälsreglering (risk för solkurvor) samt att 
slipersbeståndet behöver åtgärder (ca 4000 sliprar behöver bytas).  

Tabell 35. Beskriver dagens krav och trafik på banan 

Spårlängd (km) 15.9 Antal godståg per dygn (enkeltur) 2 

Elektrifiering (Ja/nej) Nej Antal miljoner bruttoton per år 
(miljoner) 

1  

Tågledningssystem M Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 2,5 

STH 40  

Nedsatt till 
20 

  

STAX 22.5   

STVM 6,4   

Besiktningsklass B2    
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Framtida transportbehov 
Framtida transportbehov är svårt att förutse, beror på Bofors och Nobelverkens planer, 
således beroende av hur industrierna utvecklas. Transporterna från sågverket till 
småhusindustrin förväntas dock öka med ytterligare några tåg/vecka i kommande tågplaner. 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
De långsiktiga konsekvenserna om bandelen inte hålls i trafikerbart skick är att ytterligare 
tung trafik flyttas till vägsystemet. Där ibland en stor andel farligt gods. 
 

Tabell 36. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening 0förändrad Antal godståg per dygn 
(godståg/persontåg) enligt prognos 
2030 

1 

Punktlighet Oförändrad  Antal miljoner bruttoton per år 1  

Robusthet låg  

Kapacitet oförändrat 

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering 

(ja/nej) 

nej Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

24,5 

Tågledningssystem M Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 1,3 

STH 40   

Lägsta accepterade  

STH 

40   

STAX 22,5   

STVM 6,4   

* Endast kortvariga nedsättningar till 70 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan. 
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435 Örbyhus-Hallstavik 

 

 

Trafikering 
I fastställd tågplan trafikerar Green Cargo Örbyhus – Hallstavik, t o r, med ett godståg 2 ggr 
per vecka. Transporterna består av varor till och från Holmens pappersbruk. Örbyhus – 
Hargshamn, t o r, med ett godståg dagligen. Transporterna består huvudsakligen av 
torvtransporter som kommer med båt till hamnen och ska vidare till värmeverket i Uppsala. 
Dannemora – Hargshamn, t o r, 3 godståg dagligen.  Transporterna består av malm från 
gruvan i Dannemora till hamnen. Utöver detta trafikeras banan relativt frekvent av extratåg, 
av andra aktörer.  

En eventuell fördjupning av farleden in mot Hargshamn kommer sannolikt att bidra till 
ökade godsvolymer på bansträckan. Förändring av banans trafikledningssystem är 
nödvändigt vid ökad trafik på banan. 

Status 
Bristande banöverbyggnad. UBA framtagen vid 2012. Riktade åtgärder såsom slipersbyten 
samt rälsbyten erfordras med koppling till tidigare riktade underhållsinsatser som utförts 

Tabell 37. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 63,8 Antal godståg per dygn (enkeltur) 10 

Elektrifiering (Ja/nej) Nej Antal miljoner bruttoton per år 2,5 

Tågledningssystem F Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 13,6 

STH 40   

STAX 22.5   

STVM 6,4   

Besiktningsklass B2    
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Framtida transportbehov 
Dannemora mineral är under rekonstruktion. Risk för ändrad trafikering. Framtida 
transportbehov är svårt att förutse då godsvolymerna är starkt kopplade till 
världsmarknadspriserna på malm och pappersmassa. En framtida fördjupning av farleden 
till Hargs hamn kan dock förväntas medföra ytterligare godsvolymer på sträckan. 

Ett åtgärdsval bedrivs under 2015 för se transportslagsöverskridande behov av åtgärder vid 
fördjupad farled. 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
De långsiktiga konsekvenserna om bandelen inte hålls i trafikerbart skick är att ytterligare 
tung trafik flyttas till vägsystemet. Gruvnäringen tvingas att antingen flytta över till 
vägtransporter eller vända sig till en annan hamn längre bort. För gruvnäringen medför 
detta ökade transportkostnader och för Trafikverket medför det antingen kraftigt ökat 
slitage på väg C 292 eller ytterligare kapacitetsbehov på redan hårt belastade Ostkustbanan.  
 

Tabell 38. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn 
(godståg/persontåg) enligt prognos 
2030 

12 

Punktlighet Oförändrad  Antal miljoner bruttoton per år 2,5 

Robusthet Medel  

Kapacitet Oförändrat 

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering 

(ja/nej) 

Nej Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

26,6 

Tågledningssystem Oförändrat Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 10,4 

STH 40   

Lägsta accepterade  

STH 

40   

STAX 22,5   

STVM 6,4   

    

* Endast kortvariga nedsättningar till 70 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan. 
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452 Folkesta-Nybybruk 

 
 

Trafikering 
Trafikeras i nuläget med 2 tåg per dag. Det går relativt liten volym men en stor del av 
transporterna består av farligt gods (syra, gasol). 
 

Status 
Svår bana att besikta då mycket är igenvuxet. Mycket dåligt slipersbestånd cirka 25 % av 
sliprar är dåliga och bör bytas. 50 kg räl merparten från 1955. Spårbyte behöver planeras då 
bland annat förekommande spårviddsfel som åtgärdas inom kontraktet. Slipersbyte ger inte 
mycket effekt om ballasten inte byts. År 2014 gjordes akuta åtgärder inom kontraktet för att 
fortsätta. Skarvkontroll/reglering måste utföras för ca 0,6 mkr  

Banan trafikeras av farligt gods vilket gör konsekvenser av olyckor allvarliga. Långsiktigt 
måste därför en strategi för banan tas fram, bedömningen är i nuläget att ett totalt spårbyte 
inklusive ballastbyte måste genomföras inom 10 år, kostnad ca 22 mkr. Att sätta in 
ytterligare ”förstärkt underhåll” ger liten effekt. 
 

Tabell 39. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 3,7 Antal godståg per dygn (enkeltur) 2 

Elektrifiering (Ja/nej) Nej Antal persontåg per dygn(enkeltur) 0 

Tågledningssystem M Antal miljoner bruttoton per år 0,135 

STH 40/30 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 0,7 

STAX 22.5   

STVM 6,4   

Besiktningsklass B1    

 

452, (Folkesta)-Nybybruk 
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Framtida transportbehov 
Framtida transportbehov är svårt att förutse då godsvolymerna är starkt kopplade till en 
kund och världsmarknadspriserna på specialstålprodukter. Den aktuella stålkoncernen har i 
en nyligen genomförd rationalisering valt att bibehålla och satts på anläggningen i Nyby. En 
bibehållen eller svagt ökande volym är trolig. 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
De långsiktiga konsekvenserna om bandelen inte hålls i trafikerbart skick är att ytterligare 
tung trafik flyttas till vägsystemet. Där ibland en stor andel farligt gods.  

En dialog pågår med kommunen om ändrat huvudmannaskap för banan. 
 

Tabell 40. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening 0förändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 2  

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0  

Robusthet Låg Antal miljoner bruttoton per år 0,135 

Kapacitet Oförändrat  

  

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering 

(ja/nej) 

Nej Investering- och reinvesteringsbehov: 

Slipersbyte med ballastbyte samt 
helsvetsning till år 2025 

18,9 

Tågledningssystem M Årlig drift och underhållskostnad 0,4 

STH 30   

Lägsta accepterade  

STH 

30   

STAX 22,5   

STVM 6,4   

* Endast kortvariga nedsättningar till 70 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan. 
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453 Åkers styckebruk - Grundbro 

 

 

Trafikering 
Inget tågläge är beställt T15. Godset består av valsade produkter från Åker Sweden AB 
(Strängnäs kommuns största privata arbetsgivare). Produkterna som kan väga upp till 80 
ton styck transporteras till företagets systerfabrik i Frankrike för slutbearbetning innan 
varan når slutkunden. En överflyttning av godset till väg är inte möjligt. I ett längre 
perspektiv kan en sänkning av sth vara aktuell. Frågan om Trafikverket ska vara huvudman 
för banan behöver aktualiseras.  
 

Status 
Dåligt spår men det är väldigt lite trafik som klaras med dagens tillstånd. Fel registrerad 
STH i BIS på 85 men det enda tåget som kör på sträckan kör 30 km/h. Spårbyte behöver 
planeras vid ökning av trafik. OK att fortsätta STH 30 tills vidare. Skarvkontroll/reglering 
bör utföras år 2016. Anläggningen är överdimensionerad och man bör överväga att upphöra 
med underhåll och riva spåret på en del av bangården i Åkerstyckebruk. Kostnader är inte 
medtagna i rapporten. 
 

Tabell 41. Beskriver dagens krav och trafik på banan. 

Spårlängd (km) 8 Antal godståg per dygn (enkeltur) 0 

Elektrifiering (Ja/nej) Ja Antal persontåg per dygn(enkeltur) 0 

Tågledningssystem S Antal miljoner bruttoton per år 0,003 

STH 40 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 1,2 

STAX 20   

STVM 22,5   

Besiktningsklass B1    
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Framtida transportbehov 
Framtida transportbehov är svårt att förutse då godsvolymerna är starkt kopplade till en 
kund. En fortsättning i dagens nivå är trolig. 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
De långsiktiga konsekvenserna om bandelen inte hålls i trafikerbart skick är att den 
nuvarande produktionen på Åker Sweden AB skulle omöjliggöras. Deras leveranser är så 
tunga att en överflyttning till vägtransporter inte är realistiska. Med tanke på verksamhetens 
storlek och dess betydelse för kommunen är det något som inte får ske.  
 

Tabell 42. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening 0förändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 0 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Robusthet Låg Antal miljoner bruttoton per år 0,003 

Kapacitet Oförändrat   

 

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering 

(ja/nej) 

Ja Investering- och reinvesteringsbehov 0 

Tågledningssystem S Årlig drift och underhållskostnad 1,2 

STH 50 men 30 i 
verkligheten 

  

Lägsta accepterade  

STH 

30   

STAX 22,5   

STVM 6,4    

    

* Endast kortvariga nedsättningar till 70 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan. 
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563 Finspång-Kimstad 

 
 

Trafikering 
Banan utgår från Kimstad på södra stambanan och går rakt norrut mot Finspång. Banan har 
två driftplaster (förutom Kimstad som ligger på bandel 505) och det är Skärblacka och 
Finspång. Banan trafikeras av godstrafik till/från Norrköping till industrierna i Skärblacka 
och Finspång med ca tre-fyra dubbelturer per dygn beroende på konjunkturen. Dagens 
operatör är Green Cargo. Trafiken pågår 365 dagar per år och omfattar ca 15 000 ton per 
vecka. Upp emot 80 % av produkterna från skärblacka exporteras till utlandet och 
järnvägens transporter är helt avgörande för brukets framtid då det inte behöver ske någon 
omlastning.  
 

Status 
Gammal 41 kg räls kvar i banan och relativt stort antal dåliga sliprar (20 %). Status på 
rälsmängd/rälsskarv kräver insatser. Risk för solkurvor finns. Slipersbyte ingår i kontraktet 
med 5000 stycken år 2015. Det förbättrar tillståndet avsevärt.  

Tabell 43. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 23 Antal godståg per dygn (enkeltur) 6 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Antal persontåg per dygn(enkeltur) 0 

Tågledningssystem S Antal miljoner bruttoton per år 4 

STH 40 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 3,8 

STAX 22,5   

STVM 6,4   

Besiktningsklass B1    
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Framtida transportbehov 
Framtida transportbehov enligt dagens nivå är trolig. Verksamheten på Pappersbruket i 
Skärblacka lider idag av att banan inte är elektrifierad. En framtida elektrifiering av sträckan 
Kimstad – Skärblacka (ca 7 km) kommer avsevärt att förenkla tågföringen till 
pappersbruket. 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
Under 2015 bedrivs en Åtgärdsvalstudie för trafik med ellok. Nytt trafikupplägg planeras. De 
långsiktiga konsekvenserna om bandelen inte hålls i trafikerbart skick är att den nuvarande 
produktionen på Siemens i Finspång får problem med att leverera sina stora turbiner som 
idag går på banan, och vidare till hamnen i Norrköping för transport ut i världen. 
Produkterna är så skrymmande att en överflyttning till landsväg i många fall inte är möjligt. 
Även Holmens pappersbruk som levererar ut sina färdiga produkter på järnväg skulle 
behöva finna andra lösningar för sina leveranser, vilket fördyrar och minskar 
konkurrenskraften.  
 

Tabell 44. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 6 (2 enligt 
prognos) 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Robusthet Låg Antal miljoner bruttoton per år 6 

Kapacitet Oförändrat  

  

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering 

(ja/nej) 

Ja  

Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

70,9  

Tågledningssystem ERTMS  Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 2,4  

STH 40   

Lägsta accepterade  

STH 

30   

STAX 22,5   

2,5STVM 6,4    

    

* Endast kortvariga nedsättningar till 70 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan.



591 Kumla-Norrtorp 

 
 
Trafikering 
Green Cargo trafikerar med ett tåg i varje riktning M-F. Transporterna går till Sakab, 
Akzo Nobel och Scandfiber. Varorna dit består t.ex. av Nitrocyanid och frätande syror. 
Volymen är totalt ca 600 bruttoton/dag dit och något mindre därifrån. Sveaskog håller 
på att bygga en ny timmerterminal längs med sträckan så ytterligare volymer är att 
vänta. 
 

Status 
Det är gammalt spår med en dåliga skarvar (låga) men klarar dagens trafik med 
förutsättning att man gör skarvunderhåll utförs regelbundet. Banan har relativt god 
standard med undantag för låga skarvar. Långsiktigt bör därför övervägas/planeras att 
åtgärda/flytta skarvar vilket förslagsvis genomförs under en femårsperiod till en kostnad 
av 2 x 1,5 mkr. Växlarna är gamla men välunderhållna med standardkomponenter. 
 

Tabell 45. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 9,3 Antal godståg per dygn (enkeltur) 2 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Antal persontåg per dygn(enkeltur) 0 

Tågledningssystem S Antal miljoner bruttoton per år 0,15 

STH 40 

Nedsatt 20 

Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 1,6 

STAX 22,5   

STVM 6,4   

Besiktningsklass B2    

 



 

Framtida transportbehov 
Framtida transportbehov bedöms som ökande med tanke på etablering av ny 
timmerterminal. 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
De långsiktiga konsekvenserna om bandelen inte hålls i trafikerbart skick är att vi 
riskerar att flytta godsvolymer över till lastbil med ett ökat antal transporter med farligt 
gods på vägnätet som följd. Den pågående etableringen av timmerterminalen riskerar att 
bli utan rationell anslutning till spårsystemet. 

En ÅVS pågår under 2015 om Kumla driftplats inklusive sträckan till Närkes Kvarntorp. 
 

Tabell 46. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening 0förändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 2 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Robusthet Låg Antal miljoner bruttoton per år 0,15 

Kapacitet Oförändrat  

  

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering 

(ja/nej) 

Nej  

Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

30,8  

Tågledningssystem S Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 1,2 

STH 40   

Lägsta accepterade  

STH 

40   

STAX 22,5   

STVM 6,4    

    

* Endast kortvariga nedsättningar till 70 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan. 
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841 Bjärka Säby-Hultsfred 

 
 

Trafikering 
Kalmarlänstrafik med Veolia som operatör trafikerar med 8 tåg i varje riktning. 
Trafikutbudet har varit ganska konstant över åren. Banan trafikeras av Kustpilen med 
modellbeteckningen Y2. För hela Stångådalsbanan och Tjustbanan pågår en 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för att belysa hur transporterna från Kalmar och upp till 
Linköping bäst löses i framtiden.  
 

Status 
Dålig status på banöverbyggnaden, rälsmängd/rälsskarv kräver insatser samt risk för 
solkurvor finns. Räls är 50 kg från 60-talet. Ett stort antal av växlar på banan är gamla, 
slitna och saknar reservdelar. Med utgångspunkt från nu gällande 
banstandard/trafikering har banan relativt god standard. Banans svaghet är skarvarna 
(låga) samt att volymerna slipersbyte måste utökas under de närmaste åren för att 
vidmakthålla standard.  
 

Tabell 47. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 100 Antal Godståg per dygn (enkeltur) 0 

Elektrifiering (Ja/nej) Nej Antal persontåg per dygn(enkeltur) 16 

Tågledningssystem R o M Antal miljoner bruttoton per år 0,4 

STH 120  Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 13,9 

STAX 22,5   

STVM 6,4   

Besiktningsklass B3    

 
 



 

Framtida transportbehov 
För hela Stångådalsbanan och Tjustbanan pågår en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för att 
belysa hur transporterna från Kalmar och upp till Linköping bäst löses i framtiden. 
Beroende på utfallet av denna kan banans utveckling bli väldigt olika. I ÅVS:en ställs ett 
antal olika scenarier där man polarisera med max tåg eller superbuss ställt mot dagens 
situation. ÅVS:en beräknas klar hösten 2014. Framtida trafikering på Stångådalsbanan, 
utökning eller neddragning, är också beroende på beslut som fattas angående 
Ostlänkens anslutning i Linköping. 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
Bandelen är inte elektrifierad och enkelspårig med manuell trafikledning. Vid eventuella 
störningar tar det därför lång tid innan järnvägen är återställd och redo för trafik. 
Möjligheterna att köra om långsammare tåg, att mötas eller att köra in på en station 
samtidigt är begränsade. 
 

Tabell 48. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 0 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 16 

Robusthet Låg Antal miljoner bruttoton per år 0,4 

Kapacitet Oförändrat  

  

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering 

(ja/nej) 

Nej  

Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

555 

Tågledningssystem ERTMS? Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 5,8 

STH 120   

Lägsta accepterade  

STH 

100   

STAX 22,5   

STVM 6,4    

    

* Endast kortvariga nedsättningar till 70 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan. 
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843 Linköping-Bjärka Säby 

 
 

Trafikering 
Kalmarlänstrafik med Veolia som operatör trafikerar med 16 tåg i varje riktning. 
Trafikutbudet har varit ganska konstant över åren. Banan trafikeras av Kustpilen med 
modellbeteckningarna Y2 och Y 31. Green Cargo trafikerar med tre tåg/vecka på 
sträckan Linköping – Hjulsbro. Transporterna består av stålprodukter med ett par 
hundra bruttoton/tillfälle och går till Tibnors anläggning. För hela Stångådalsbanan och 
Tjustbanan pågår en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för att belysa hur transporterna från 
Kalmar och upp till Linköping bäst löses i framtiden. Denna ÅVS beräknas klar hösten 
2014. Resultatet kommer att påverka hur banan ansluts mot SSB i Linköping i samband 
med ombyggnader för Ostlänken. 

Status 
Status på rälsmängd/rälsskarv kräver insatser. Risk för solkurvor finns. Bandelen har på 
merparten (tre fjärde delar) av sträckan hög standard efter spårbyte. Spåret är på ca 3 
km gammalt skarvspår med spikbefästning, grusmakadam och gammal 43 kg räl där 
behov finns av framförallt rälsbyte.  
 

Tabell 48. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 19 Antal godståg per dygn (enkeltur) 3 

Elektrifiering (Ja/nej) Nej Antal persontåg per dygn (enkeltur) 32 

Tågledningssystem R Antal miljoner bruttoton per år 0,85 

STH 100  Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 1,9 

STAX 22,5   

STVM 6,4   

Besiktningsklass B3    



 

Framtida transportbehov 
För hela Stångådalsbanan och Tjustbanan pågår en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för att 
belysa hur transporterna från Kalmar och upp till Linköping bäst löses i framtiden. 
Beroende på utfallet av denna kan banans utveckling bli väldigt olika. I ÅVS:en ställs ett 
antal olika scenarier där man polarisera med max tåg eller superbuss ställt mot dagens 
situation. ÅVS:en beräknas klar hösten 2014. Framtida trafikering på Stångådalsbanan, 
utökning eller neddragning, är också beroende på beslut som fattas angående 
Ostlänkens anslutning i Linköping. 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
Bandelen är inte elektrifierad och enkelspårig med manuell trafikledning. Vid eventuella 
störningar tar det därför lång tid innan järnvägen är återställd och redo för trafik. 
Möjligheterna att köra om långsammare tåg, att mötas eller att köra in på en station 
samtidigt är begränsade. 
 

Tabell 49. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening 0förändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 3 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 32 

Robusthet Låg Antal miljoner bruttoton per år 0,85 

Kapacitet Oförändrat  

  

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering 

(ja/nej) 

Nej Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

60,5 

Tågledningssystem ERTMS? Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 1,2 

STH 100   

Lägsta accepterade  

STH 

100?   

STAX 22,5   

STVM 6,4    

* Endast kortvariga nedsättningar till 70 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan. 
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845 Bjärka Säby-Åtvidaberg-Västervik 

 
 
Trafikering 
Kalmarlänstrafik med Veolia som operatör trafikerar med 8 tåg i varje riktning. 
Trafikutbudet har varit ganska konstant över åren. Banan trafikeras av Kustpilen med 
modellbeteckningen Y 31 (trafikstart med Y 31 år 2010). I T14 har Tågab tåglägen för 
timmertransporter från hamnen i Västervik. Då timret nu tas in till en annan hamn så är 
transporterna tillsvidare inställda. Tjustbygdens järnvägstrafik bedriver smalspårig 
museitrafik på sträckan Västervik – Hultsfred. 
 

Status 
Banans svaga del är rälsen där byte behöver planeras långsiktigt. Erfarenhetsmässigt 
ökar nedbrytningstakten vid godstrafik avsevärt vilket innebär att strategi för långsiktigt 
underhåll kopplat till godstrafik på banan måste tas fram om trafikering blir aktuell.  
 

Tabell 50. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 95,1 Antal persontåg per dygn (enkeltur) 16 

Elektrifiering (Ja/nej) Nej Antal godståg per dygn (enkeltur) 3 

Tågledningssystem R Antal miljoner bruttoton per år 0,5 

STH 110 nedsatt 
70  

Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 16,6 

STAX 20   

STVM 6,4   

Besiktningsklass B3    

 

 
 



 

Framtida transportbehov 
För hela Stångådalsbanan och Tjustbanan pågår en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för att 
belysa hur transporterna från Kalmar och upp till Linköping bäst löses i framtiden. I 
ÅVS:en ställs ett antal olika scenarier där man polarisera med max tåg eller superbuss 
ställt mot dagens situation. ÅVS:en beräknas klar hösten 2014, i avvaktan på närmare 
information antas den framtida trafikeringen vara i nivå med dagens nivå.  
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
Bandelen är inte elektrifierad och enkelspårig med manuell trafikledning. Vid eventuella 
störningar tar det därför lång tid innan järnvägen är återställd och redo för trafik. 
Möjligheterna att köra om långsammare tåg, att mötas eller att köra in på en station 
samtidigt är begränsade. 
 

Tabell 51. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening 0förändrad Antal persontåg per dygn enligt 
prognos 2030 (dubbel) 

16 

Punktlighet Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 3 

Robusthet Låg Antal miljoner bruttoton per år 0,5 

Kapacitet Oförändrat   

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering 

(ja/nej) 

Nej Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

755,5 

Tågledningssystem ERTMS? Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 5,2 

STH 100   

Lägsta accepterade  

STH 

100?   

STAX 22,5   

STVM 6,4    

* Endast kortvariga nedsättningar till 70 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan. 
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Region Väst 
 
 
364 Kristinehamn – Daglösen - (Persberg) 

 
 
 
Trafikering 
Bandel 364 är uppdelad på två sträckor: Kristinehamn-Nykroppa och Daglösen-
Persberg. Delen mellan dessa sträckor tillhör bandel 326. Den norra delen, Filipstad-
Persberg trafikeras inte idag, utan har varit i träda sedan 1960–talet. Delen 
Kristinehamn-Nykroppa trafikeras samt delen Daglösen-Filipstad. 
 

Status 
Delen Kristinehamn-Nykroppa: Totalt 38,6 km, samt Daglösen-Filipstad: Totalt 7,3 
km, exkl. Nykroppa-Daglösen ö vilken ingår i bandel 326. Kristinehamn-Nykroppa har 
skarvfritt spår ca 13,1 km, resterande sträcka på 25,5 km består av undermåligt 
skarvspår, med gammal 43kg räler på spikbefästning i grusballast. Sträckan Daglösen-
Filipstad på 7,3 km har undermåligt skarvspår med gammal 41 kg räler på 
spikbefästning i grusballast. 
 
För att kunna trafikera banorna som planerat med samma trafikmängd och tonnage 
krävs i framtiden en mängd åtgärder.  

 

 

 

 



 

Tabell 52. Beskriver dagens krav och trafik på banan, för de olika delarna på bandelen.  

Delsträcka Kristinehamn-
Nykroppa 

Daglösen-Filipstad Filipstad-Persberg 

Spårlängd 38,6 km 7,3 km 7,5 km 

Elektrifiering Ja Nej Nej 

Tågledningssystem M M M 

STH 90 90 0 

STAX 22,5 22,5 22,5 (tveksamt 
idag) 

STVM 6,4 6,4 6,4 

Besiktningsklass B3 B3 B1 (sannolikt 
ingen besiktning 
idag) 

Antal godståg vmd 2,2 0,3 0 

Antal persontåg vmd 1,2 0 0 

Antal miljoner 
bruttoton per år 

0,361 0,001 0 

Årlig drift och 
underhållskostnad 
(mkr) 

6,6 1,1 0 

Källa: BIS, Stigfinnaren, VO U J Hansen 
 

Framtida transportbehov 
Sträckan Filipstad – Persberg bedöms inte ha något behov av trafik. Stigfinnaren visar 
på en viss ökning av trafiken på resterande delar på banan enligt tabell 53 nedan. 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
Sträckan Daglösen-Filipstad är inte elektrifierad men efterfrågan finns. Upprustning av 
banöverbyggnad till helsvetsat, eller allra minst utbyte av gammal räl och uttjänta slipers 
är absolut nödvändigt för fortsatt trafikering, utan risk för nedsättning av sth. 

Sträckan Kristinehamn-Nykroppa efterfrågas ganska ofta för tunga transporter. Med 
hänsyn till banans låga bärighet tillåts tungtransporter med flera restriktioner och 
ibland med transportförbud. Spårbyte av 25,5 km skulle skapa ökad möjlighet för 
trafikering och omledningsmöjlighet mellan stråken samt höjning av hastighet. Minsta 
insats för fortsatt trafikering är byte av uttjänta slipers och räler. Det finns en 
övertalighet på spårväxlar som kan slopas, men det finns också spårväxlar som måste 
bytas till nya spårväxlar då de gamla helt saknar reservdelar. 
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Tabell 53. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrat Antal godståg vmd 5,5/1,73 

Punktlighet Oförändrat Antal persontåg vmd 2/03 

Robusthet1 Oförändrat Antal miljoner bruttoton per år  

Kapacitet    

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (ja/nej) Ja/nej Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

230 

Tågledningssystem M Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 3,6 

STH 90   

Lägsta accepterade 
STH2 

90   

STAX 22,5   

STVM -   

* Endast kortvariga nedsättningar till 75 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

552 Gårdsjö-Håkanstorp (Kinnekullebanan) 

 
 
Trafikering 
Delen Gårdsjö – Lidköping (Kinnekullebanan): Västtrafik har handlat upp operatör för 
trafiken under 2014 med tilldelning till T16.  

Resandetåg; M-F 13 dubbelturer varav 6 går vidare/kommer från 
Örebro/Hallsberg/Gårdsjö och 3 från/till Göteborg. Godstrafik körs endast i begränsad 
omfattning. 
 

Status 
Banan har återkommande spårfel troligtvis beroende på dålig underballast. Sträckan 
Gårdsjö-Håkantorp är ett skarvspår med ca 70 % gamla räler med spikbefästning. 
Sträckan är tidigare en smalspårjärnväg som byggdes om till nuvarande standard. 
Typsektionen för banprofil är inte optimal, ej heller ballast i banunderbyggnad och 
banöverbyggnad. Trots stora insatser i rälsbyte och slipersbyte är det svårt att uppnå 
tillräcklig spårkvalité för dagens krav och trafikering. Kraftigt utökade 
underhållsinsatser krävs samt byte av resterande 43kg räler inklusive ett stort antal 
slipers. 

Det finns 215 plankorsningar på banan där det för ca hundratalet av dem är svårt att 
uppnå siktkraven på grund av smal och kurvig bana. Det är fortsatt hög risk för 
återkommande hastighetsnedsättningar trots de åtgärder som gjorts vilket främst beror 
på den mjuka bankroppen som gör det svårt att uppnå spårlägesnormen. För att 
kortsiktigt klara spårlägesnormen måste man utöka spårriktningsmängden och 
rälsreglera i större utsträckning. På lång sikt för att klara STH krävs spårbyte med ny 
ballast/bankropp.  
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Tabell 54.  Beskriver dagens krav och trafik på banan. 

Spårlängd (km) 119,9 Antal godståg vmd 0-1,61 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Antal persontåg vmd 11,2-
17,8 

Tågledningssystem M Antal miljoner bruttoton per år 0,465 

STH 100 Årlig drift och underhållskostnad 19,4 

STAX 22,5  

STVM 6,4 

Besiktningsklass B3 

Källa: BIS, Stigfinnaren. 
 
 
Framtida transportbehov 
En utveckling av banan beskrivs i VGRs målbild för tågtrafiken 2035. Målbilden 
beskriver, med utgångspunkten att triangelspåret i Håkantorp byggs till 2017, en 
successivt ny linjesträckning och omfattande tidtabellsförändring fram till 2035 i och 
med delvis omläggning av trafiken söder om Lidköping. Elektrifiering föreslås i etapper 
samt en ökad turtäthet. Busstrafiken i området kommer att ses över och anpassa till den 
nya tågtrafiken. 

Trafikverkets prognos som redovisas i Stigfinnaren visar på ungefär samma trafik som 
dagens.  
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
Preliminär bedömning är att det årliga underhållet behöver fördubblas för att bibehålla 
dagens funktion. ÅVS pågår samt en funktionsutredning där ett antal åtgärder pekats ut, 
bland annat elektrifiering av delar av banan samt spårinsatser för att förbättra banans 
standard ytterligare.  

Det har genomförs uppgraderade åtgärder i form av byte av 43 kg räls till ny 50 kg räls 
på utsatta kurvor/avsnitt 2014. Undermålig banunderbyggnad skapar sämre 
förutsättningar för tyngre trafik med axellast 22,5 ton. Eventuell ändring av banans 
STAX till 18-20 ton kan övervägas. 

Helsvetsat med ny ballast kl1 eller spårbyte är alternativet till nedsättning av STAX, 
vilket innebär att man klarar av problemen med spårviddsförändringar samtidigt som 
man får en standardhöjning. Vid rälsbyte får vi även nya skarvlägen vilket minskar 
risken för spårlägesfel, minskad risk för störningar och eventuellt hastighetssänkningar.  

 

 

 



 

Tabell 55. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrat Antal godståg vmd 0,005-2  

Punktlighet Oförändrat Antal persontåg vmd 9-15**  

Robusthet Oförändrat Antal miljoner bruttoton per år 0,465 

Kapacitet    

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (Ja/nej) Nej Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

700 

Tågledningssystem M Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 19,4 

STH 100   

Lägsta accepterade 
STH* 

100   

STAX 22,5   

STVM    

* Endast kortvariga nedsättningar till 75 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan. 

** VGR ser en successiv ökning av trafiken 
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621 Uddevalla-Strömstad 

 
 
Trafikering 
Banan trafikeras främst av persontrafik, i genomsnitt 16 persontåg dagligen mellan 
måndag till fredag och cirka 10 persontåg lördag till söndag. 
 

Status 
Banan har återkommande spårfel som beror på sliprar och dålig underballast. Den del 
som har sämst standard är idag delen mellan Överby och Skee. På hela sträckan finns 
även många 43 kg växlar till vilka reservdelarna är svåra att få tag på.  
 
 
Tabell 56. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 91 Antal godståg vmd 1,8 

Elektrifiering (ja/nej) Ja Antal persontåg vmd 9,9 

Tågledningssystem M Antal miljoner bruttoton per år 0,892 

STH 90 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 16,8 

STAX 22,5   

STVM 6,4 

Besiktningsklass B3 

Källa: BIS, Stigfinnaren 
 

 

 

 



 

Framtida transportbehov 
Norra Bohusbanan finns utpekad i VGRs målbild för 2035. Enligt målbilden kommer 
den få en utökad trafik till 60-120 min, dvs. ungefär dubbelt så många tågtider som idag. 
Busstrafik matar i större omfattning än idag. Uppgradering av banan till STH 120 km/h 
finns med i målbilden. Banan är delvis enkelspårig och framtida tidtabell liknar därmed 
dagens och alla tåg får ett likvärdigt uppehållsmönster.  

Trafikverkets prognos redovisad i Stigfinnaren visar också på en viss ökning av trafiken. 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
Åtgärdsplan är framtagen för 2014 och extramedel tilldelats för att höja STH på utsatta 
ställen. En utökad skarvstoppning och påsvetsning av stukade skarvar har utförts. 
Slipersbeståndet är på sina ställen bristfälligt. Regelverket säger att 3 av 4 sliprar skall 
vara okej för att trafikera med STH 90 och för att uppnå det krävs ett stort utbyte av 
slipers. Även ballastbyte är högst nödvändigt. 

Det är planerat för spårbyte Överby–Skee från skarvspår till helsvetsat betongspår även 
ett växelbyte är planerat att ske under 2017-2018.  Effekterna av åtgärderna är en 
uppgraderande effekt i form av högre komfort och minskad störningskänslighet.  
 

Tabell 57. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrat Antal godståg per vmd 0.01-5 

Punktlighet Oförändrat Antal persontåg vmd 20** 

Robusthet1 Oförändrat Antal miljoner bruttoton per år  

Kapacitet    

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (ja/nej) Ja Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

953,6 

Tågledningssystem M Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 16,8 

STH 120**   

Lägsta accepterade 
STH*  

90   

STAX 22,5   

STVM    

* Endast kortvariga nedsättningar till 75 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan. 

** VGR målbild tåg 2035 
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623 Smedberg-Lysekil (Lysekilsbanan) 

 
 

Trafikering 
Banan trafikeras av Västtrafik som kör sommartrafik. Till Lysekils hamn går 6-7 tåg om 
året, dessa går som spärrfärd. 
 

Status 
Sträckan består av 41/43kg räler och dåliga slipers i behov av byte. Ballasten är 
undermålig. Dålig när- och fjärrsikt i plankorsningar med övervägande obevakade 
plankorsningar längs hela banan. 
 

Tabell 58. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 35 Antal godståg vmd 0* 

Elektrifiering (Ja/nej) Ja Antal persontåg vmd 0* 

Tågledningssystem S Antal miljoner bruttoton per år 0* 

STH 40 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 6,3 

STAX 22,5   

STVM 6,4 

Besiktningsklass B1 

Källa: BIS, Stigfinnaren. 

* Spärrfärd visas inte i Stigfinnaren. 
 

 

 



 

Framtida transportbehov 

Osäkerhet finns vad gäller banans framtida utveckling. 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
Västra Götalandsregionen har tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund och 
Lysekils kommun tagit initiativ till en rapport med preliminärt namn ”Lysekilsbanan 
och djuphamn i Brofjorden. Utredning av marknadspotential”. Denna kommer att ligga 
till grund för fortsatt arbete. Trafikverket är med i arbetet och har samtidigt aviserat att 
Lysekilsbanans framtid är osäker. 
 

Tabell 59. Beskriver dagens krav och trafik på banan.   

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening  Antal godståg vmd 0** 

Punktlighet  Antal persontåg vmd 03 

Robusthet  Antal miljoner bruttoton per år 0** 

Kapacitet    

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (Ja/nej) Ja Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

195,9 

Tågledningssystem S Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 6,3 

STH 40   

Lägsta accepterade 
STH*     

40   

STAX 22,5   

STVM    

* Endast kortvariga nedsättningar till 75 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan. 

**Inga ansökningar inför T16 
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652 Öxnered-Håkanstorp (Älvsborgsbanan) 

 

 

Trafikering 
Öxnered-Håkantorp är en delsträcka i Västtrafiks linje Uddevalla – Herrljunga – Borås 
– Varberg. Banan används för närvarande även för omledning av trafik vid banarbeten 
och trafikstörningar på sträckan Herrljunga – Göteborg. Banan används emellanåt 
också som omledningsbana från/till Västra stambanan mot Uddevalla och Värmland. 
Godstrafiken är begränsad men vid omledningar fyller sträckan en viktig funktion. 

Status 
Sträckan Öxnered-Håkantorp har skarvspår med mestadels 43kg räler och slitna slipers. 
Rälsvandring på några sträckor medför stora underhållsåtgärder och tillfälliga 
hastighetsnedsättningar.  

 

Tabell 60. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 39,8 Antal godståg vmd 0,7 

Elektrifiering (Ja/nej) Ja Antal persontåg vmd 17,5-
59,5  

Tågledningssystem H Antal miljoner bruttoton per år 1,0 - 3,7 

STH 110 Årlig drift och underhållskostnad Mkr) 8,9 

STAX 22,5   

STVM 6,4 

Besiktningsklass B3 

Källa: BIS, Stigfinnaren 
 
 
 



 

Framtida transportbehov 
I Västra Götalands målbild för 2035 finns planer om att Västra Älvsborgsbanans 
tågtrafik på sikt kommer att utgöras av två delar; Borås-Herrljunga respektive 
Uddevalla-Herrljunga. Älvsborgsbanan kommer därmed inte att ha genomgående tåg 
Borås-Herrljunga - Uddevalla i framtiden. Resor mellan Borås och Uddevalla/Tvåstad 
kommer med fördel att ske via Göteborg. Det blir kortare restid och högre turtäthet via 
Göteborg. Trafiken på Älvsborgsbanans norra och södra delar ökar successivt till 18 
dubbelturer per dag, det vill säga till 60-minuterstrafik. Bohuslän, Dalsland och 
Sjuhärad får på så sätt en starkare koppling till tågen på Västra Stambanan.  
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
Tågen på sträckan Öxnered -Vänersborg tappar 90 sekunder vid sänkning till STH80 
och påverkar menligt trafiken mellan Vänersborg-Göteborg. Vid omledningsbehov är 
sträckan även viktig för godstrafiken. Slipersbeståndet är på sina ställen i stort behov av 
upprustning.  
 

Tabell 61. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrat Antal godståg vmd 0,66 

Punktlighet Oförändrat Antal persontåg vmd 36**-54 

Robusthet Oförändrat Antal miljoner bruttoton per år  

Kapacitet    

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (Ja/nej) Ja Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

821,2 

Tågledningssystem H Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 4,1 

STH 110   

Lägsta accepterade 
STH* 

110   

STAX 22,5   

STVM    

* Endast kortvariga nedsättningar till 75 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan. 

** VGR målbild tåg 2035 
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654 Herrljunga-Borås 

 
 

Trafikering 
Sträckan trafikeras med 22 persontåg per dygn/enkeltur. I dagsläget går inga godståg på 
sträckan. Banan är en viktig sträcka för omledningstrafik, framför allt gäller det godståg 
som omleds från Västra stambanan (vid större störningar samt planerade banarbeten).  

 

Status 
Sträckan Herrljunga - Borås är ett skarvspår med 50kg räler med antingen 
spikbefästning eller fjäderspikbefästning. Fjäderspikbefästningen är undermålig och 
arbetet med att byta den har påbörjats. Banan har en sämre standard och har många 
OFP – fel. Banan är en viktig del i helheten för persontrafiken i regionen, samt att den är 
viktig för robustheten i systemet.  

 

Tabell 62. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 40,7 Antal godståg vmd 0,4 

Elektrifiering (ja/nej) Ja Antal persontåg vmd 23,6 

Tågledningssystem M Antal miljoner bruttoton per år 1,04 

STH 110 Årlig drift och underhållskostnad 4,5 milj. 

STAX 22,5   

STVM 6,4 

Besiktningsklass B3 

Källa: BIS, Stigfinnaren 
 



 

Framtida transportbehov 
På sikt kommer Älvsborgsbanans tågtrafik utgöras av två delar, Uddevalla-Herrljunga 
och Herrljunga-Borås. Trafiken på banan antas öka successivt till 18 dubbelturer per 
dygn motsvarande ca 60 min trafik. Linjen delas i två delar för att optimera 
knutpunkten Herrljunga med en styvtidtabell på den Norra delen av banan. Den södra 
delen av banan förväntas då ingå i linjen Skövde-Borås-Göteborg, men att de mindre 
stationerna på sträckan då kommer att behöva alternativ kollektivtrafikförsörjning. På 
grund av den planerade Götalandsbanan samt Borås förväntade expansion så är det 
mycket möjligt att banans betydelse kommer att öka i framtiden (VGR målbild tåg 
2035). 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
En sänkning av STAX på bandel 654 får mycket stora konsekvenser för godstrafiken 
under de avstängningar som sker i samband med ställverksbytet i Göteborg då planen är 
att ta banan i anspråk för omledningstrafik. 

Viskadalsbanan och Älvsborgsbanan är viktiga som omledningstågvägar vid problem i 
våra huvudstråk. Denna omledningstrafik har medfört att vi på vissa platser fått stora 
bankroppsproblem. Många skarvar har permanent blivit nerstukade och måste renkapas 
och rälsregleras. Ballasten har blivit förorenad med återkommande sättningsproblem. 
 

Tabell 63. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrat Antal godståg vmd 0,2  

Punktlighet Oförändrat Antal persontåg vmd 36 ** 

Robusthet Oförändrat Antal miljoner bruttoton per år  

Kapacitet    

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (ja/nej) Ja Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

192,8 

Tågledningssystem M Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 4 

STH 110   

Lägsta accepterade 
STH* 

110   

STAX 22,5   

STVM    

* Endast kortvariga nedsättningar till 75 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan. 

** VGR målbild tåg 2035 
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656 Borås-Varberg (Viskadalsbanan) 

 
 

Trafikering 
Västtrafik har handlat in SJ Götalands tåg som operatör för trafiken som träder i kraft i 
mitten av december 2015. Banan används även för omledning av trafik vid banarbeten 
och trafikstörningar på sträckan Varberg – Göteborg och fyller därför en viktig funktion 
för systemets robusthet.  
 
Status 
Sträckan Borås-Varberg är ett skarvspår på 54,1 km samt skarvfritt ihopsvetsat på 
25,6km. På sträckan förekommer ca 29,5 km 43kg räler som bör bytas. Vissa delar av 
banan har dålig status. 2010 påbörjades arbetet med att byta ut dåliga sliprar med 
fjäderspikbefästning och samtliga sliprar mellan Borås och Kinnahult har nu bytts. Det 
har även kapats räl för att få bort ändar som är nedbockade och en stor mängd arbete är 
utfört i underhållsentreprenaden. Genomgående byte av slipers, räler och ballast behövs 
på hela sträckan för att hålla banan tillräckligt robust. 
 

Tabell 64. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 80,1 Antal godståg vmd 1,9 - 3,3 

Elektrifiering (Ja/nej) Ja Antal persontåg vmd 21,7 

Tågledningssystem M Antal miljoner bruttoton per år 1,0 - 
0,955 

STH 110 Årlig drift och underhållskostnad 
(mkr) 

15.4  

STAX 22,5  

STVM 6,4 

Besiktningsklass B3 

Källa: BIS, Stigfinnaren 



 

Framtida transportbehov 
VGR:s målbild beskriver utökad tågtrafik på sträckan. För att tillgodose behovet av 
arbetspendling mot Borås förstärks den med 30 minuterstrafik till Kinna. Hela banan 
har 60 minuterstrafik. Målbilden föreslår även en uppgradering av sträckan till STH 160 
km/h och man ser även en roll som matarbana mot Götalandsbanan utöver dess 
funktion som omledningsbana.  

Hallands transportförsörjning 2013 beskriver en målbild där Viskadalsbanan blir en 
viktig länk om Götalandsbanan byggs ut. En reviderad version av Hallands 
transportförsörjningsprogram tas fram under 2015. 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
Banan är viktig för systemets robusthet den omleder bland annat trafik ifrån 
Västkustbanan. Banan uppfyller även en viktig funktion för den omfattande 
persontrafiken i området. Den ska även byggas ihop med FJB under de närmsta åren. 
Enhetlig trafikeringsmöjlighet innebär hopsvetsning av räler till skarvfritt, samt 
möjlighet till höjning av sth. ÅVS för stråket Varberg – Borås pågår 2015. 
 
 
 
Tabell 65. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrat Antal godståg vmd 1,6 

Punktlighet Oförändrat Antal persontåg vmd 60-min 
trafik** 

Robusthet1 Oförändrat Antal miljoner bruttoton per år  

Kapacitet    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (Ja/nej) Ja Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

600 

Tågledningssystem M Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 9 

STH 1604   

Lägsta accepterade 
STH* 

110   

STAX 22,5   

STVM 8,0   

* Endast kortvariga nedsättningar till 75 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan. 

** VGR målbild tåg 2035 
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661 (Kil)-Torsby (Frykdalsbanan) 

 
 
Trafikering 
En del godstrafik går på banan i form av timmertransport men mestadels går 
persontrafik, se tabell nedan. 
 

Status 
Sträckan består i 32 km av 43kg räler, resterande i 50kg räler. 80% av sträckan är 
skarvspår. Under de sista åren har trafiken på banan ökat och det finns idag inte 
möjlighet att erbjuda ytterligare tåglägen under högtrafiktid eftersom kapacitetstaket 
nåtts. För att få bättre kapacitet på banan måste åtgärder utföras. De bristerna som 
påverkar hastigheten och kapaciteten mest har bedömts till att vara plankorsningar och 
snäva kurvor.  
 

Tabell 66. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 81,6 Antal godståg vmd 1,1 - 2,9 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Antal persontåg vmd 14,4-
22,5 

Tågledningssystem M Antal miljoner bruttoton per år 0,69 -
1,06 

STH 90 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 15,2 

STAX 18   

STVM 5,6 

Besiktningsklass B3 

Källa: BIS, Stigfinnaren 
 

 



 

Framtida transportbehov 
Värmlandstrafiken har en målbild (hämtad från bana väg för framtiden 2016-2025) om 
att Frykdalsbanan ska elektrifieras och på sikt ska sträckan Kil- Kristinehamn bli 
dubbelspårig. Målet är att kunna trafikera sträckan Karlstad-Torsby på 1 timma med 18 
dubbelturer per dag. För att uppnå detta önskar man en höjning av hastighetsstandard 
till 110 km/h.  
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
Det pågår en utredning om utökad och snabbare trafik med hastighetsökning mellan 
Sunne och Kil upp till 110 km/h. Regionen Värmland har gått in med ca 60 mkr. 
Åtgärder för kurvrätningar och i plankorsningar är på gång.  

Åtgärder behövs för nedstukade skarvar på grund av tung trafik. Behov finns också av 
slipersbyte och extra spårriktning. Tidigare har man gjort bärighetshöjande åtgärder 
mm. De åtgärder som gjordes har minimerat risk för nedsättningar förutom tillfälliga 
vid tjällyft och tjällossning. Det handlar om kortare sträckor vid tjällossning vilket 
innebär att konsekvenserna inte bedöms som betydande. En bristanalys kommer 
genomföras för stråket väster om Vänern, sträckan Göteborg-Riksgränsen, men 
avgränsningen är ännu inte beslutad.  
 

Tabell 67. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrat Antal godståg vmd 1,4 

Punktlighet Oförändrat Antal persontåg vmd 36** 

Robusthet1 Oförändrat Antal miljoner bruttoton per år  

Kapacitet    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

480 

Tågledningssystem M Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 8,7 

STH 110**   

Lägsta accepterade 
STH2 

90   

STAX 18   

STVM    

* Endast kortvariga nedsättningar till 75 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan. 

** Bana väg för framtiden 2016-2025 
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662 Mellerud-Billingsfors 

 
 

Trafikering 
Banan trafikeras med cirka två tåg per vecka och viss reguljärtrafik under 
sommarmånaderna. Trafikvolymerna uppgår till cirka 60 000 nettoton som utgörs av 
framförallt virke och pappersmassa. 

 
Status 
Banan har upprustats för ca 65 miljoner i slipersbyte och rälsbyte 2014. Dock är 
ytterligare rälsbyte av 43 kg räler nödvändigt på ca 60 % av sträckan. Banan har 
återkommande spårfel och en stor mängd av slipers med röta. Ballasten är undermålig. 
 

Tabell 68. Beskriver dagens krav och trafik på banan. 

Spårlängd (km) 37,9 Antal godståg vmd 1,1* 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Antal persontåg vmd 0,4 
sommartrafik2 

Tågledningssystem M Antal miljoner bruttoton per år 0,01 

STH 80/40 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 7,6 

STAX 16   

STVM 5,0 

Besiktningsklass B2 

Källa: BIS, stigfinnaren 

** J Hansen, maj 2015 
 

 



 

Framtida transportbehov 
De prognoser som redovisas nedan kommer från Stigfinnaren.  
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
Ett avtal har upprättats mellan DVVJ, Trafikverket och Västra Götalandsregionen.  
 

Tabell 69. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrat Antal godståg vmd 2 

Punktlighet Oförändrat Antal persontåg vmd 0 

Robusthet1 Oförändrat Antal miljoner bruttoton per år  

Kapacitet    

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

121 

Tågledningssystem M Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 7,6 

STH 80/40   

Lägsta accepterade 
STH *    

80/40   

STAX 16   

STVM    

* Endast kortvariga nedsättningar till 75 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan. 
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666 Alvhem- Lilla Edet 

 
 

Trafikering 

Begränsad godstrafik. 
 
Status 
Sträckan består av skarvspår som till 89 % består av 43kg räler. Behovet av riktade 
åtgärder utöver det som ligger i plan/budget för att minimera risk för nedsättning är 
framförallt spårriktning och urgrävning, samt byte av räls i plankorsningar. 
 

Tabell 70. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 13,6 Antal godståg vmd 0,65* 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Antal persontåg vmd 0* 

Tågledningssystem S Antal miljoner bruttoton per år Inga 
uppgifter 

STH 40 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 2,4 

STAX 20  

STVM 5,0 

Besiktningsklass B1 

Källa: BIS, Stigfinnaren 

* VO UH J Hansen, maj 2015 
 

 

 



 

Framtida transportbehov 
Behovet av banan styrs av verksamheten på Edet pappersbruk i Lilla Edet. Brukets 
behov av banan tycks kvarstå. 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
Det krävs mer kunskap om alternativa transporter för det farliga godset och huruvida 
det kommer fram i 20 km/h för att kunna göra en bedömning om framtida behoven.   
 

Tabell 71. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrat Antal godståg vmd 2 

Punktlighet Oförändrat Antal persontåg vmd 0 

Robusthet Oförändrat Antal miljoner bruttoton per år  

Kapacitet    

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

59,3 

Tågledningssystem S Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 2,4 

STH 40   

Lägsta accepterade 
STH* 

40   

STAX 20   

STVM -   

* Endast kortvariga nedsättningar till 75 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan. 
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733 (Halmstad) Furet-Landeryd-(Torup) 
 

 

Trafikering 
Banan trafikeras med stora godsvolymer, främst från Stora Enso och även av relativt 
stor mängd persontrafik. Tillgänglig statistik visar att det rör sig om cirka 10 persontåg 
per dygn och att det på sträckan Torup-Furet går ca 5 godståg per dygn, där cirka en 
1/10 går vidare på sträckan Torup - Landeryd.  Persontågen bedrivs i form av Krösatåg, 
ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Jönköpings, Kronoberg, Kalmar och Hallands 
län. 
 

Status 
Banan har ett behov av slipersbyte och byte av ballast. På sträckan Landeryd - Torup och 
Oskarström - Åled. Banan löper en medelhög risk (efter införandet av ny spårlägesnorm 
2014-05-31) till nedsättning till 70 km/h på grund av dåligt spårläge. På sträckan Torup 
– Oskarström och Åled – Furet är det bra standard med helsvetsat spår på 
betongsliprar. Konsekvenserna av hastighetsnedsättningar anses inte vara betydande då 
godstrafiken har marginaler. Persontrafiken kan få vissa punktlighetsproblem. 
 

Tabell 72. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 57.9 Antal godståg vmd 0,8-4,8 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Antal persontåg vmd 9,9 

Tågledningssystem M Antal miljoner bruttoton per år 1,1 

STH 120/110 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 9,5 

STAX 22,5/25  

STVM 6,4/8 

Besiktningsklass  

B3 

Källa: BIS, Stigfinnaren 



 

Framtida transportbehov 
Region Hallands trafikförsörjningsprogram 2013 beskriver en målbild där HNJ-banan 
ses som framtida länk mellan Halmstad-området och höghastighetsbanan med 
anslutning i Nässjö eller Alvesta. En elektrifiering anses även vara i linje med ett hållbart 
transportsystem, men åtgärder krävs innan det blir aktuellt.  
 
Vidare, i enlighet med Region Hallands Kollektivtrafikstrategi, bör minst 10 turer/dygn 
eftersträvas på HNJ-banan, men detta kräver en kraftig resandeökning. Slopade 
uppehåll anses vara en väg att uppnå en förbättrad restid, men att det då krävs utökad 
busstrafik utöver tågtrafiken.  
 

Tabell 73. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrat Antal godståg vmd 2-16,5 

Punktlighet Oförändrat Antal persontåg vmd 10** 

Robusthet1 Oförändrat Antal miljoner bruttoton per år  

Kapacitet    

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

112,3 

Tågledningssystem M Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 6,6 

STH 120/110   

Lägsta accepterade 
STH* 

120/110   

STAX 22,5/25   

STVM    

* Endast kortvariga nedsättningar till 75 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan. 

** Region Hallands trafikförsörjningsprogram 2013 
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735 Torup-Hyltebruk 

 
 
Trafikering 
På sträckan förekommer tyngre godstransporter 3 dubbelturer per dygn (måndag - 
lördag) som körs av Green Cargo åt Stora Enso. 
 

Status 
Banans STH är 40 km/h. Konsekvenserna av lägre hastigheter anses inte vara betydande 
då godstrafiken har marginaler, men persontrafiken kan få vissa punktlighetsproblem. 
På sikt krävs det en snabbare utbytestakt av slipers för att förhindra en nedsättning av 
STH. Vissa växlar behöver tas bort och ersättas med rakspår.  
 

Tabell 4. Beskriver dagens krav och trafik på banan. 

Spårlängd (km) 10,7 Antal godståg vmd 3,13* 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Antal persontåg vmd 0 

Tågledningssystem  S Antal miljoner bruttoton per år Inga 
uppgifter 

STH 40 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 1,7 

STAX 25   

STVM 8 

Besiktningsklass B2 

Källa: BIS, Stigfinnaren 

* VO UH J Hansen, maj 2015 
 
 

 



 

Framtida transportbehov 
Banans framtid beror av vad som händer med bruket i huvudorten Hyltebruk.  
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
Hastigheten varierar på banan så beroende på var denna hastighetsnedsättning görs 
varierar konsekvenserna, här redovisas utfallet om de 5 kilometrarna görs över en 
sträcka med STH 120. Det går inga persontåg och hastigheten är 40 km/h. Generellt 
finns det marginaler för godstågen att hantera detta. Persontågen har också relativt goda 
marginaler utspridda över sträckan mellan Landeryd och Furet. 

 

Tabell 76. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrat Antal godståg vmd 7,4 

Punktlighet Oförändrat Antal persontåg vmd 0 

Robusthet1 Oförändrat Antal miljoner bruttoton per år  

Kapacitet    

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

47 

Tågledningssystem S Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 1,7 

STH 40   

Lägsta accepterade 
STH* 

40   

STAX 25   

STVM    

* Endast kortvariga nedsättningar till 75 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan. 
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742 Småland Burseryd-Landeryd 

 
 
Trafikering 
På den här banan slutade Green Cargo att köra godstrafik 2014-03-31 på grund av dålig 
lönsamhet. Burseryds bruk, Gislaveds kommun och Trafikverket har undersökt 
möjligheten att få någon annan att köra men misslyckats. Banservice som kör övrig 
godstrafik på sträckan Halmstad – Värnamo har fått frågan men inte kunna lämna ett 
anbud som bruket kunnat acceptera på grund av för små volymer.  

Trafikverket har för avsikt att ta ur banan ur JNB till 2016 och arbetar på ett beslut om 
upphörande av underhållet. På bandelen går även museala fordon som drivs av 
föreningen Landeryds Järnvägsmuseum. Hastighetsnedsättning till STH 20 km/h på 
hela sträckan. 

Status 
Banans slipersbestånd är i relativt dåligt skick och en stor del av sliprarna behöver bytas.  
 

Tabell 77. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 14,5 Antal godståg vmd 0 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Antal persontåg vmd 0 

Tågledningssystem S Antal miljoner bruttoton per år Inga 
uppgifter 

STH 40 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 0.3 

STAX 18  

STVM 6,4 

Besiktningsklass B1 

Källa: BIS, Stigfinnaren (Ingen info från stigfinnaren). 
 



 

Region Syd 
 
731 (Jönköping)-(Vaggeryd) 

 
 
Trafikering 
På sträckan Vaggeryd-Jönköping bedrivs persontrafik i form av Krösatåg, ett samarbete 
mellan länstrafikbolagen i Jönköpings, Kronoberg, Kalmar och Hallands län. På 
sträckan körs enstaka godståg. 
 

Status 
Bandelen är relativt högtrafikerad. Tabergsdalen är ett utsatt parti med bitvis mycket 
dålig ballast.  
 

Tabell 78. Beskriver dagens krav och trafik på banan.  

Spårlängd (km) 31,2 Antal godståg per vmd (enkeltur) 1 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Antal persontåg per vmd (enkeltur) 21 

Tågledningssystem M Antal miljoner bruttoton per år 0,1 

STH 75, 100 * Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 4.8 

STAX 22,5   

STVM 6,4  

Besiktningsklass B3 

* (Jönköping)-Månsarp STH 75, (Månsarp)-(Vaggeryd) STH 100. 
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Framtida transportbehov 
Det pågår en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) på järnvägssträckan Jönköping–Värnamo, (bandel 
731/732) samt Nässjö - Vaggeryd, som studerar åtgärder för att öka kapacitet och 
hastighet. Järnvägsstråket mellan Jönköping och Värnamo har i dagsläget låg standard 
och svarar inte upp mot de starka ambitioner som finns om ökad trafikering och 
minskad restid för person- och godstrafik. Fjärrstyrningen är beslutad och upphandling 
pågår, men utan elektrifiering (skattas till 105 mkr) försvåras möjligheterna att skapa 
attraktiva trafikeringsupplägg. Terminalverksamheten i godsnoden Jönköping är i behov 
av mer konkurrenskraftiga transportlösningar. Ambitionen i ÅVS:en när det gäller 
persontåg är minst timmestrafik, helst halvtimmestrafik. ÅVS:en förutsätter också en 
ökning i godstrafiken.  
 
Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
Idag leds ett godståg från Torsvik via Vaggeryd till Nässjö. Det finns skäl att anta att den 
typen av trafik kommer att öka i framtiden. Förbindelsen Torsvik – Vaggeryd – Nässjö 
kan dessutom tjäna som omledningssträcka för transporterna till Torsvik i det fall 
problem uppstår på sträckan Jönköping – Månsarp eller på Jönköpingsbanan. 

Det pågår analyser av alternativa stäckningar av en framtida järnväg för 
höghastighetståg som ska ansluta Jönköping. Bandelarna i områden blir viktiga för 
anslutning till den framtida höghastighetsbanan.  

 

Tabell 79. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 3 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 38 

Robusthet Medel1 Antal miljoner bruttoton per år 0,4 

Kapacitet Oförändrat   

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (ja/nej) Ja Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

162,1* 

Tågledningssystem M Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 1.9 

STH 140   

Lägsta accepterade 
STH 

140   

STAX 22,5   

STVM 6,4   

* Betydligt högre om upprustning enligt preliminära resultat från ÅVS:en 980 – 1716 Mkr. 
 

 



 

732 (Nässjö)-(Värnamo)-(Landeryd) 

 
 
Trafikering 
Persontrafik bedrivs på hela sträckan, dock är antalet persontåg störst på sträckan 
Vaggeryd-Värnamo. Trafiken bedrivs i form av Krösatåg, ett samarbete mellan 
länstrafikbolagen i Jönköpings, Kronoberg, Kalmar och Hallands län. I princip 
förekommer det två trafiksystem med Krösatåg, dels Jönköping – Vaggeryd – Värnamo 
– (Alvesta), dels Nässjö – Värnamo – Halmstad. Godstrafik bedrivs på hela sträckan i 
viss omfattning i tre olika trafikupplägg. 
 
Status 
Skarvspårsdelen av banan (Värnamo – Landeryd) har brister i ballast och 
slipersbeståndet. På bandelen finns även mycket äldre SJ43-räler som frekvent drabbas 
av OFP-fel. Ett succesivt utbyte av dessa bör planeras i närtid. Delsträckan Nässjö - 
Värnamo har nytt skarvfritt spår och mycket låga underhållskostnader. Skarvspåret 
finns kvar mellan Värnamo och Landeryd (ca 54 km). Trafiken på skarvspårsdelen är 
ganska måttlig. 
 

Tabell 80. Beskriver dagens krav och trafik på banan. 

Spårlängd (km) 128,4 Antal godståg per vmd (enkeltur) 1-3 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Antal persontåg per vmd (enkeltur) 10-28 

Tågledningssystem M Antal miljoner bruttoton per år 0,3 

STH 100-140* Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 11.8 

STAX 22,5   

STVM 6,4  

Besiktningsklass B3 

* (Nässjö)-(Vaggeryd) STH 125, Vaggeryd - (Värnamo) STH 140. 
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Framtida transportbehov 
Det pågår en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) på järnvägssträckan Jönköping–Värnamo, (bandel 
731/732) samt Nässjö - Vaggeryd, som studerar åtgärder för att öka kapacitet och 
hastighet (160 - 200 km/h). 

 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
Idag leds ett godståg från Torsvik via Vaggeryd till Nässjö. Det finns skäl att anta att den 
typen av trafik kommer att öka i framtiden. Förbindelsen Torsvik – Vaggeryd – Nässjö 
kan dessutom tjäna som omledningssträcka för transporterna till Torsvik i det fall 
problem uppstår på sträckan Jönköping – Månsarp eller på Jönköpingsbanan. 
 

Tabell 81. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 2-17 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 10-48 

Robusthet Medel Antal miljoner bruttoton per år 0,2-0,5 

Kapacitet Oförändrat   

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (ja/nej) Ja Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr), se även fotnot 2 för 731. 

167,1 

Tågledningssystem M Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 13.4 

STH 140*   

Lägsta accepterade 
STH 

125**   

STAX 22,5   

STVM 6,4   

* Nässjö-Värnamo 

** Endast kortvariga nedsättningar till 75 km/h kan accepteras på maximalt 10 % av sträckan. 
 

 

 

 

 

 



 

829 (Nässjö)-Vetlanda 

 

 
Trafikering 
Banan trafikeras av en ganska omfattande persontrafik, i form av Krösatåg, ett 
samarbete mellan länstrafikbolagen i Jönköpings, Kronoberg, Kalmar och Hallands län. 
Viss godstågstrafik körs också på sträckan. 
 

Status 
Banan har mindre brister i banöverbyggnaden och är behov av ballastkomplettering och 
viss rälsreglering. Det förekommer även brister i avvattningssystemet på vissa områden. 
Banöverbygganden utgörs i sin helhet av skarvspår. Under 2014 har rälsbyte skett på en 
sträcka av cirka fyra kilometer närmast Nässjö. Samtidigt byttes det spår i Nässjö som 
ansluter mot bandelen ut helt på en sträcka av cirka två kilometer och håller numera 
mycket hög standard. 
 

Tabell 82. Beskriver dagens krav och trafik på banan. 

Spårlängd (km) 35,5 Antal godståg per vmd (enkeltur) 2 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Antal persontåg per vmd (enkeltur) 17 

Tågledningssystem M Antal miljoner bruttoton per år 0,1 

STH 100 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 6 

STAX 22,5   

STVM 6,4  

Besiktningsklass B3 
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Framtida transportbehov 
Persontrafiken på bandelen är stabil. Potentialen för en ökning av godstrafiken kan 
begränsas av att kapacitetsutnyttjandet på bandelen är högt, vilket begränsar 
möjligheterna att få attraktiva tidtabellslägen för godstrafiken. 

Basprognosen förutsätter en kraftig ökning av persontågstrafiken, vilket beror på att den 
förutsätter att det finns en ambition att på sikt köra en timmestrafik med styv tidtabell, 
som bör vara möjligt med små optimeringar. Eventuellt kan trafiken samordnas med 
tågtrafiken Nässjö – Eksjö. 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
I Vetlanda ansluter bandelen Vetlanda – Kvillsfors med fortsättning till Pauliström 
respektive Järnforsen. Mot Pauliström, Kvillsfors och utkanten av Vetlanda finns 
förutsättningar för potentiell godstrafik. 
 

Tabell 83. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 4 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 28 

Robusthet Medel Antal miljoner bruttoton per år 0,6 

Kapacitet Oförändrat   

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

114,5 

Tågledningssystem M Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 5,8 

STH1 100   

Lägsta accepterade 
STH 

100   

STAX 22,5   

STVM 6,4   

 

 
 

 

 

 

 



 

831 (Nässjö)-(Hultsfred) 

 

 
Trafikering 
Banan trafikeras av en ganska omfattande persontrafik, i form av Krösatåg, ett 
samarbete mellan länstrafikbolagen i Jönköpings, Kronoberg, Kalmar och Hallands län. 
Viss godstågstrafik körs också på sträckan. Persontågstrafiken mellan Nässjö och Eksjö 
kommer att utökas i tågplan 2015, men avvecklas öster om Eksjö. 
 

Status 
Delsträckan Nässjö – Eksjö har ett skarvfritt spår som håller hög standard. Vissa brister 
i banöverbyggnaden på delsträckan Eksjö – Hultsfred där spåret utgörs av skarvspår. 
 

Tabell 84.  Beskriver dagens krav och trafik på banan. 

Spårlängd (km) 79,7 Antal godståg per vmd (enkeltur) 1-2 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Antal persontåg per vmd (enkeltur) 6-8 

Tågledningssystem M Antal miljoner bruttoton per år 0,1 

STH 100 Årlig drift och underhållskostnad Mkr) 10,6 

STAX 22,5   

STVM 6,4  

Besiktningsklass B3 
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Framtida transportbehov 
På sträckan Eksjö – Hultsfred körs det inte några persontåg öster om Eksjö längre. Det 
förekommer dock lokalt och regionalt opinionsarbete för återupptagen persontågstrafik. 

 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
Det finns en lastbilsterminal i Hultsfred vars gods till viss del skulle kunna köras med 
järnväg. 

En av få bandelar som inte är utrustad med ATC. Ett införande mellan Nässjö och Eksjö 
skulle kunna med medföra ökade hastigheter och säkerhet, till en förhållandevis liten 
kostnad. 
 

Tabell 85. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 2 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0-16 

Robusthet Medel Antal miljoner bruttoton per år 0,3 

Kapacitet Oförändrat   

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

235,6  

Tågledningssystem M Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 10,7 

STH 100-140*   

Lägsta accepterade 
STH 

100   

STAX 22,5   

STVM 6,4   

* Mellan Nässjö och Eksjö är bandelen av gott skick med skavfritt spår med undantag av 
kilometern närmast Eksjö. 
 

 

 

 

 

 



 

832 Hultsfred-Berga 

 
 
Trafikering 
Bandelen är en del Stångådalsbanan och trafikeras av ganska omfattande 
persontågstrafik, i form av Kustpilen, som drivs av Kalmar Länstrafik. Tågen ingår i ett 
större system med trafik från Nässjö/Linköping – Oskarshamn/Kalmar. 

Godstrafiken består av ett godstågspar som går Nässjö – Oskarshamn, detta har idag en 
STH på 70 km/h. Under 2014 har godstrafiken till och från Hultsfred ökat och nu sker 
omlastning mellan järnväg och lastbil i Hultsfred. 
 

Status 
Det finns brister i banöverbyggnaden, bland annat har sträckan gamla räler som har 
drabbats av många OFP-fel samt ett flertal rälsbrott. Under 2014 skedde ett spårbyte av 
en cirka fyra kilometer lång sträcka vid Målilla. Det är angeläget att spårupprustningen 
fortsätter. Utförs ingen spårupprustning finns risken att hastigheten på sikt måste sättas 
ner, i alla fall på delsträckor. Undantaget sträckan vid Målilla och ett antal kurvor har 
bandelen skarvspår. 
 

Tabell 86. Beskriver dagens krav och trafik på banan. 

Spårlängd (km) 39,7 Antal godståg per vmd (enkeltur) 2 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Antal persontåg per vmd (enkeltur) 20 

Tågledningssystem M Antal miljoner bruttoton per år 0,2 

STH 110 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 6,4 

STAX 22,5   

STVM 6,4  

Besiktningsklass B3 
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Framtida transportbehov 
För Stångådals- och Tjustbanan pågår en åtgärdsvalsstudie (ÅVS), för att belysa hur 
transporterna från Kalmar och upp till Linköping bäst löses i framtiden. 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
Framtida trafikering på Stångådalsbanan, utökning eller neddragning, är utöver banans 
egna förutsättningar kopplad till beslut om Ostlänkens anslutning i Linköping.  

Det planeras en kombiterminal i Oskarshamn vilket skulle kunna innebära ökade 
godsmängder. 
 

Tabell 87. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet.  
Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 1 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 16 

Robusthet Medel Antal miljoner bruttoton per år 0,2 

Kapacitet Oförändrat   

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

224,8 

Tågledningssystem M Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 1,6 

STH 100-140*   

Lägsta accepterade 
STH 

100   

STAX 22,5   

STVM 6,4   

2 Förutsättningarna för en höjning till 140 km/h bedöms som goda. 
 

 
 

 

 

 

 



 

833 (Berga)-Oskarshamn 

 
 
Trafikering 
Bandelen är en del Stångådalsbanan och trafikeras av persontågstrafik i form av 
Krösatåg, som är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Jönköpings, Kronoberg, 
Kalmar och Hallands län. Persontågstrafiken på bandelen kommer att utökas i Tågplan 
2015. Bandelen trafikeras även av godstågstrafik.  
 

Status 
Det finns en del mindre brister i banöverbyggnaden som utgörs av skarvspår. För att 
kunna vidmakthålla banans skick och undvika hastighetsnedsättningar de kommande 
åren måste dock underhållets omfattning öka.  
 

Tabell 88.  Beskriver dagens krav och trafik på banan. 

Spårlängd (km) 27,8 Antal godståg per vmd (enkeltur) 2 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Antal persontåg per vmd (enkeltur) 6 

Tågledningssystem M Antal miljoner bruttoton per år 0,2 

STH 100 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 4,5 

STAX 22,5   

STVM 6,4  

Besiktningsklass B3 
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Framtida transportbehov 
För hela Stångådals-och Tjustbanan pågår en åtgärdsvalsstudie (ÅVS), för att belysa hur 
transporterna från Kalmar och upp till Linköping bäst löses i framtiden. 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
Framtida trafikering på Stångådalsbanan, utökning eller neddragning, är utöver banans 
egna förutsättningar kopplad till beslut om Ostlänkens anslutning i Linköping. 

Det planeras en kombiterminal i Oskarshamn vilket skulle kunna innebära ökade 
godsmängder. Terminalen kommer komplettera hamnen som inte har någon kapacitet 
att byggas ut samt att trafiken hålls nere igenom staden.  

Bandelen är inte utrustad med ATC och till en förhållandevis liten kostnad (grovt 
uppskattat 3 mkr) skulle säkerheten kunna förbättras. 
 

Tabell 89. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet.  
Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 1 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 16 

Robusthet Medel Antal miljoner bruttoton per år 0,2 

Kapacitet Oförändrat   

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

55,6 

Tågledningssystem M Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 4,2 

STH 100   

Lägsta accepterade 
STH 

100   

STAX 22,5   

STVM 6,4   

 

 

 

 

 

 



 

851 (Älmhult)-Olofström 

 
 
 
Trafikering 
Det går ganska omfattande godsvolymer som är en del av en större logistikkedja. 
 

Status 
Banan är i stort behov av ett förstärkt underhåll och det planeras för spårbyte från 
skarvspår till skarvfritt spår inom de närmsta åren. Banans topografi tillåter inte allt för 
låga hastigheter på banan. 
 

Tabell 90. Beskriver dagens krav och trafik på banan. 

Spårlängd (km) 42,7 Antal godståg per vmd (enkeltur) 9 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Antal persontåg per vmd (enkeltur) 0 

Tågledningssystem M Antal miljoner bruttoton per år 1,7 

STH 70 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 6.8 

STAX 22,5   

STVM 6,4  

Besiktningsklass B3 
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Framtida transportbehov 
Enligt Trafikverkets basprognos förväntas en utökning i antalet godståg fram till år 
2030.  

Möjligheterna att välja andra transportalternativ än tåg för de relativt stora 
godsvolymerna som körs på sträckan är begränsade. 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
Trafiken på banan går främst till Volvo i Olofström och är en del i en större logistikkedja 
som påverkar andra delar av företagets produktion. Bandelen betjänar endast en 
industri och dess trafikering är beroende av industrins framtida utveckling. Under de 
senaste åren har det dock gjorts stora investeringar i industrin, vilket talar för att 
bandelen kommer att vara av viktig betydelse långt tid fram över.  

Bandelen har inte trädsäkrats, vilket ger betydande konsekvenser för industrin när 
bandelen stängs vid vädervarning med kort varsel. 

 

Tabell 90. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet.  
Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Förbättring 
krävs 

Antal godståg per dygn (enkeltur) 14 

Punktlighet Förbättring 
krävs 

Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Robusthet Hög1 Antal miljoner bruttoton per år 1,3 

Kapacitet Oförändrat   

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

279,4 

Tågledningssystem M Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 1,7 

STH 70   

Lägsta accepterade 
STH 

70   

STAX 22,5   

STVM 6,4   

1 Robustheten bedöms efter konsekvenser av kortvariga funktionella nedsättningar.  
 

 

 



 

872 (Vetlanda)-Kvillsfors-Järnforsen 

 
 

Trafikering 
Bandelen kan delas in i två sträckor, Vetlanda-Kvillsfors och vidare upp till Pauliström 
(bandel 873) som trafikeras av två godståg per vardag (växlingsrörelser så formell 
statistik saknas) och sidospåret Kvillsfors-Järnforsen som är otrafikerad. 
 

Status 
Banöverbyggnaden (skarvspår) har mindre brister. För att kunna vidmakthålla banans 
skick och undvika hastighetsnedsättningar de kommande åren måste dock underhållets 
omfattning öka.  
 

Tabell 93. Beskriver dagens krav och trafik på banan. 

Spårlängd (km) 37 Antal godståg per vmd (enkeltur) Uppgift 
sakas 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Antal persontåg per vmd (enkeltur) 0 

Tågledningssystem S Antal miljoner bruttoton per år Uppgift 
saknas 

STH 40 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 3,4 

STAX 22,5   

STVM 6,4  

Besiktningsklass B1 
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Framtida transportbehov 
Trafikeringen förväntas oförändrad enligt Trafikverkets basprognos, två godståg mellan 
Vetlanda och Kvillsfors och ingen trafikering mellan Kvillsfors och Järnforsen.  
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
En förutsättning för godstrafik på bandelen 872 Vetlanda – Kvillsfors är att det finns 
godstrafik på bandel 873 till Pauliström, som därmed bidrar till att vidmakthålla den 
gemensamma bandelen mellan Vetlanda och Kvillsfors. 

Trafikverket överväger att påbörja processen för upphörande av underhåll på sträckan 
mellan Kvillsfors och Järnforsen. 

 

Tabell 92. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad* Antal godståg per dygn (enkeltur) 0-2 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Robusthet Medel Antal miljoner bruttoton per år 0,3 

Kapacitet Oförändrat   

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

47,4 

Tågledningssystem S Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 3,4 

STH 40   

Lägsta accepterade 
STH 

40   

STAX 22,5   

STVM 6,4   

* På sträckan Vetlanda – Kvillsfors 
 

 

 

 

 

 



 

873 Kvillsfors-Pauliström 

 
 
Trafikering 
Bandelen trafikeras enbart av godståg, för närvarande två per vardagsmedeldygn, 
växlingsrörelser så formell statistik saknas. 
 

Status 
Banöverbyggnaden som utgörs av skarvspår har mindre brister, för att kunna 
vidmakthålla banans skick och undvika hastighetsnedsättningar de kommande åren 
måste dock underhållets omfattning öka.  

 
Tabell 93. Beskriver dagens krav och trafik på banan. 

Spårlängd (km) 8 Antal godståg per vmd (enkeltur) Uppgift 
saknas 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Antal persontåg per vmd (enkeltur) 0 

Tågledningssystem S Antal miljoner bruttoton per år Uppgift 
saknas 

STH 40 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 0,9 

STAX 22,5   

STVM 6,4  

Besiktningsklass B1 
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Framtida transportbehov 
Trafikeringen förväntas oförändrad enligt Trafikverkets basprognos, två godståg mellan 
Kvillsfors och Pauliström. 

 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
En förutsättning för godstrafik på bandelen 873 Vetlanda – Kvillsfors är trafikeringen på 
bandel 872 mellan Vetlanda och Kvillsfors. Bandelen betjänar endast en industri och 
dess trafikering är beroende av aktuell industris framtida utveckling. 
 

Tabell 94. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 2 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Robusthet Medel Antal miljoner bruttoton per år 0,3 

Kapacitet Oförändrat   

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

8,7 

Tågledningssystem S Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 0,9 

STH 40   

Lägsta accepterade 
STH 

40   

STAX 22,5   

STVM 6,4   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

875 (Berga)-(Blomstermåla) 

 
 
Trafikering 
Bandelen är en del Stångådalsbanan och trafikeras av persontågstrafik i form av 
Kustpilen som drivs av Kalmar Länstrafik. I dagsläget förekommer ingen godstrafik på 
banan. 
 

Status 

Det finns mindre brister i banöverbyggnaden som med undantag för ett antal kurvor 
utgörs av skarvspår. För att kunna vidmakthålla banans skick och undvika 
hastighetsnedsättningar de kommande åren måste dock underhållets omfattning öka. 

 
 
Tabell 95. Beskriver dagens krav och trafik på banan. 

Spårlängd (km) 32,7 Antal godståg per vmd (enkeltur) 0 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Antal persontåg per vmd (enkeltur) 15 

Tågledningssystem M Antal miljoner bruttoton per år 0 

STH 120 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 5,3 

STAX 22,5   

STVM 6,4  

Besiktningsklass B3 

 

Framtida transportbehov 
Enligt Trafikverkets basprognos kommer bandelen att utökas till 28 persontåg, men inga 
godståg år 2030. Basprognosen förutsätter nytt mötesspår i Rockneby, vilket inte finns 
med i Länsplanen.  
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Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
För hela Stångådals- och Tjustbanan pågår en åtgärdsvalsstudie, (ÅVS), för att belysa 
hur transporterna från Kalmar och upp till Linköping bäst löses i framtiden. Framtida 
trafikering på Stångådalsbanan, utökning eller neddragning, är utöver banans egna 
förutsättningar kopplad till beslut om Ostlänkens anslutning i Linköping. 
 

Tabell 96. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 0 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 28 

Robusthet Medel Antal miljoner bruttoton per år 0 

Kapacitet Oförändrat   

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

170 

Tågledningssystem M Årlig drift och underhållskostnad 1,4 

STH 120   

Lägsta accepterade 
STH 

120   

STAX 22,5   

STVM 6,4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

876 (Kalmar)-Blomstermåla 

 

Trafikering 
Bandelen är en del Stångådalsbanan och trafikeras av persontågstrafik i form av 
Kustpilen som drivs av Kalmar Länstrafik. Godstågstrafik förekommer också på banan. 
 

Status 
Det finns mindre brister i banöverbyggnaden och godstågen sliter hårt på spåret. En 
sträcka på cirka fem kilometer, ett antal kurvor samt banan genom Blomstermåla har 
skarvfritt spår i gott skick medan resten av banan utgörs av skarvspår. För att kunna 
vidmakthålla banans skick och undvika hastighetsnedsättningar de kommande åren 
måste dock underhållets omfattning öka. 

Bandelen har inte trädsäkrats, vilket får effekter för industrin när bandelen stängs vid 
vädervarning med kort varsel. 
 

Tabell 97.  Beskriver dagens krav och trafik på banan. 

Spårlängd (km) 39,2 Antal godståg per vmd (enkeltur) 3 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Antal persontåg per vmd (enkeltur) 15 

Tågledningssystem M Antal miljoner bruttoton per år 0,5 

STH 120 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 6,7 

STAX 22,5   

STVM 6,4 

Besiktningsklass B3 
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Framtida transportbehov 
Enligt Trafikverkets basprognos kommer bandelen att utökas till 32 persontåg och 8 
godståg år 2030. Basprognosen förutsätter nytt mötesspår i Rockneby, vilket inte finns 
med i Länsplanen. Kommer denna inte till stånd blir antalet tåg betydligt mindre. 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
För hela Stångådals- och Tjustbanan pågår en åtgärdsvalsstudie, (ÅVS), för att belysa 
hur transporterna från Kalmar och upp till Linköping bäst löses i framtiden. Framtida 
trafikering på Stångådalsbanan, utökning eller neddragning, är utöver banans egna 
förutsättningar kopplad till beslut om Ostlänkens anslutning i Linköping. 
 

Tabell 98. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 8 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 32 

Robusthet Medel Antal miljoner bruttoton per år 1,4 

Kapacitet Oförändrat   

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

167,2 

Tågledningssystem M Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 1,4 

STH 120   

Lägsta accepterade 
STH 

120   

STAX 25   

STVM 8,0   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

877 Mönsterås bruk-Mönsterås-(Blomstermåla) 

 
 

Trafikering 
Banan trafikeras av godståg till bruket. 

Status 
Det finns mindre brister i banöverbyggnaden som utgörs av skarvspår. För att kunna 
vidmakthålla banans skick och undvika hastighetsnedsättningar de kommande åren 
måste dock underhållets omfattning öka. 

Bandelen har inte trädsäkrats, vilket får effekter för industrin när bandelen stängs vid 
vädervarning med kort varsel. 

 
Tabell 99. Beskriver dagens krav och trafik på banan. 

Spårlängd (km) 17,8 Antal godståg per vmd (enkeltur) 3 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Antal persontåg per vmd (enkeltur) 0 

Tågledningssystem M Antal miljoner bruttoton per år 0,5 

STH 30*-70 Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 2,8 

STAX 22,5   

STVM 6,4  

Besiktningsklass B2 

* Nedsättning till 30 km/h mellan Mönsterås och Mönsterås bruk. 
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Framtida transportbehov 
Enligt Trafikverkets basprognos förväntas en utökning av antalet godståg till år 2030. 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
En del av transporterna består i farligt gods och det gods som transporteras på banan 
ska ofta transporteras vidare. Bandelen betjänar endast en industri och dess trafikering 
är beroende av aktuell industris framtida utveckling. 
 

Tabell 100. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 7 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Robusthet Medel Antal miljoner bruttoton per år 1,3 

Kapacitet Oförändrat   

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

98,6 

Tågledningssystem M Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 0,7 

STH 70   

Lägsta accepterade 
STH 

70*   

STAX 25**   

STVM 8,0   

* Hastighetshöjning från 30 km/h till 70 km/h mellan Mönsterås och Mönsterås bruk. 

** Det går en del tyngre specialtransporter på bandelen. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

952 (Kristianstad)-Åhus 

 
 

Trafikering 
Banan trafikeras av godståg till och från hamnen i Åhus. Tågen registreras som 
spärrfärder och finns därför inte med i statistiken. Under 2013 gjordes en 
samhällsekonomisk analys utifrån uppgifter som lämnats från företagen som får gods 
transporterat på bandelen. Enligt denna analys uppgår godstrafiken nästan 600 tåg/år. 
 

Status 
Från Kristianstad C till strax norr om Rinkaby, en sträcka på omkring 9,7 kilometer är 
banan försedd med skarvfritt spår, delvis helt nybyggt. Resterande del av banan är på 
sikt i behov av förstärkt underhåll vilket kan omfatta byte av ballast, sliper och räl, samt 
makadamisering. Banan har även många problematiska plankorsningar. En 
plankorsning inne i Kristianstad kräver att en vägvakt går före rörelsen och en annan 
kräver detta i mörker. Ytterligare åtta plankorsningar får endast passerads i 10 km/h.  
 

Tabell 401. Beskriver dagens krav och trafik på banan. 

Spårlängd (km) 19,6 Antal godståg per vmd (enkeltur) Ingen 
uppgift 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Antal persontåg per vmd (enkeltur) 0 

Tågledningssystem S Antal miljoner bruttoton per år Ingen 
uppgift 

STH 40 Årlig drift och underhållskostnad 2,2 

STAX 22,5   

STVM 6,4  

Besiktningsklass B2 
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Framtida transportbehov 
Enligt Trafikverkets basprognos förväntas en utökning av antalet godståg fram till år 
2030. 
 

Övriga potentiella aspekter och överväganden som gjorts 
Bandelens framtid hänger samman med utvecklingen i Åhus hamn och det lokala 
näringslivet. 
 

Tabell 102. Framtida transportbehov och krav på anläggningen och dess funktionalitet. 

Framtida transportbehov och krav på funktionalitet 

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 3 

Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 0 

Robusthet Medel1 Antal miljoner bruttoton per år Ingen 
uppgift 

Kapacitet Oförändrat   

    

Framtida krav på anläggningen 

Elektrifiering (ja/nej) Nej Investering- och reinvesteringsbehov 
(mkr) 

36,3 

Tågledningssystem M Årlig drift och underhållskostnad (mkr) 2,2 

STH 40   

Lägsta accepterade 
STH 

40   

STAX 22,5   

STVM 6,4   
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1.
Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00. 

www.trafikverket.se
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