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1. Inledning 

1.1. Beskrivning av uppdraget 

I denna underlagsrapport inom uppdrag 60 från Sverigeförhandlingen, ”Sträckorna in 

mot de större städerna” är syftet att analysera kapaciteten in mot de största städerna 

med den framtida höghastighetsjärnvägen. Analysen svarar på frågor som gäller 

kapaciteten, om den räcker till, var det finns brister och om/när det behövs åtgärder för 

att möta trafikefterfrågan. Målet har varit att ta fram och presentera förslag på åtgärder 

som möjliggör den framtida efterfrågan. I uppdraget har ingått att göra en trafikerings- 

och kapacitetsanalys av den trafik som förväntas vid höghastighetsjärnvägens 

ibruktagande samt av trafiken tio år efter ibruktagandet, samt rimlighetsbedömning av 

den önskvärda trafiken. Även alternativa trafikeringsscenarion har utretts. De 

utredningsområden som ingått i uppdraget är Stockholm – Järna, Stockholm – Arlanda 

– Uppsala, Lund – Malmö – Öresundsbron samt Göteborg – Borås. Eftersom järnvägen 

är ett starkt kopplat system tar analysen ett helhetsgrepp på trafikering av 

höghastighetsnätet. Samtidigt som arbetet med analysen avslutades beslutades det dock 

om att göra ett omtag i planeringen av sträckan Göteborg – Borås. Eftersom det 

påverkar antagandena som analysen bygger på har denna del av analysen i största 

utsträckning utgått ur rapporten. Alla delar som rör regionaltåg är struket, vissa delar 

som ligger till grund för hur vi byggt upp trafikeringen för höghastighetstågen finns dock 

kvar.  

2. Förutsättningar för tidtabellsanalyserna 

2.1. Antagen infrastruktur 

Den antagna infrastrukturen har modifierats jämfört med tidigare tidtabellsanalys som 

byggde på sverigeförhandlingens utspel från 1 februari 2016. Det som har förändrats är 

att bibanorna i Linköping, Jönköping och Hässleholm har strukits till förmån för 

genomgående huvudbana, se Figur 1. Bibanan i Borås finns kvar med oförändrad 

sträckning.  

Stationen i Skavsta har flyttats från huvudbanan till bibana för att spara kapacitet på 

Ostlänken och för att kunna erbjuda en högre turtäthet på stationen. Bibanan till 

Nyköping är också antagen att bestå av dubbelspår (förutom den sista kilometern direkt 

öster om Nyköping C där det fortfarande är enkelspår). Trafiken 2035 skulle antagligen 

få plats även med enkelspår men det bedöms som troligt att dubbelspåret kommer 

behövas för att klara de höga punktlighetskrav som är satta för höghastighetsbanan samt 

för att kunna få nödvändig flexibilitet mellan norrgående och södergående regionaltåg. 

 



6 
 

 

Figur 1. Schematisk spårskiss av antagen infrastruktur för höghastighetstrafik 2035 

I avgreningen i Gerstaberg (Järna), i kopplingspunkterna till bibanorna samt i 

förgreningen vid Jönköping har växlar som klarar 160 km/h i avvikande spår antagits.  

I analysen har vi antagit att spår 19 på Stockholm Central förlängts för att klara 400 m 

långa tåg (vilket ingår i ett paket av åtgärder som kan utföras i samband med 

avstängningarna för reinvesteringsåtgärder på Getingmidjan 2018-2020). Spår 19 ligger 

på uppspårssidan. På nedspårsidan av stationen är spår 10 och 12 redan tillräckligt långa 

för att hantera 400 meter långa tåg. 

In mot Göteborg antas att höghastighetsbanan ansluter i Almedal och går ”raka vägen” 

till Mölnlycke utan station i Mölndal. Detta antagande stämmer förmodligen inte med 

det omtag i planeringen som beslutats.  

Höghastighetsbanan ansluts till de mittersta spåren i Lund som förlängs till 400 m. 

Lund – Högvall byggs ut till 4 spår vilket ingår i ÅVS Jönköping – Lund. I Malmö kan 

400 m långa tåg nyttja spår 10 som redan idag används för denna tåglängd.  

2.2. Referenståg 

Som referenståg för höghastighetstågen har ICE3 tåg använts (Figur 2) och som 

referenståg för de storregionala tågen har EC250 använts (Figur 3). 
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Figur 2. Multippelkopplat ICE3 tåg passerar Rasttat. Foto: Magnus Backman 

 

Figur 3. EC250 på Innotrans i Berlin. Foto: Magnus Backman 

2.3. Konstruktionsregler 

Vid tidtabellskonstruktion finns ett antal konstruktionsregler som ska följas. De reglerar 

hur tätt tågen kan tidtabelläggas samt vilka tidstillägg tågen ska ha. Då inga fastställda 

konstruktionsregler för höghastighetsnätet finns har följande konstruktionsregler 

tillämpats fram med grund i dagens regler: 

 Tågen konstrueras med 8 % gångtidsmarginal, 3 % är förarmarginal och 

återstående 5 % ersätter de nodtillägg i fast minuttal på utpekade sträckor som 

används i tågplanen.  

 Minsta avstånd mellan två höghastighetståg som kör efter varandra i 

tidtabellslagdtrafik på linjen är 4 minuter. Minsta avstånd vid förbigång är 3 

minuter. 

3. Trafik vid höghastighetsbanans öppnande 
2035-2040  
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Höghastighetstrafiken 2035-2040 har sin grund i den trafik som har antagits i tidigare 

tidtabellsanalyser för höghastighetstågen. Trafikens upphållsbild har modifierats något 

utifrån erfarenheterna från föregående tidtabellsanalyser. Regionaltrafiken bygger till 

största delen på Trafikverkets Basprognos 2040 men den har modifierats för att passa 

de resandeströmmar som uppstår när höghastighetsbanorna har färdigställts. 

Godstrafiken kommer från de samgodskörningar som gjordes i samband med det 

samhällsekonomiska kalkylerna för höghastighetsnätet. 

Då det svenska höghastighetsnätet bygger på att attraktiva bytespunkter skapas, istället 

för att ett flertal kopplingspunkter byggs för att erbjuda direkttåg till många orter, är det 

viktigt att skapa en tidtabell som ger förutsättningar för detta. Det land i Europa som 

jobbat längst och mest målmedvetet med detta är Schweiz. I de större städerna som t.ex. 

Zürich, Basel och Bern ankommer tågen strax före hel och halv timme för att sedan avgå 

strax efter hel eller halv timme, se Figur 4. Detta ger utmärkta bytesmöjligheter mellan 

tågen i nätverket och kallas för taktknutar.  

 

Figur 4. Knutpunktssystemet i Schweiz 

För det svenska höghastighetsnätet, som består av två linjer och inte ett stort nätverk, är 

denna princip endast tillämpbar vid slutstationerna Stockholm, Göteborg och 

Malmö/Köpenhamn där tågen bör ankomma några minuter innan hel eller halvtimme. 

På detta sätt kan goda anslutningar skapas med tåg som kommer strax före hel eller halv 

timme. 

På de mellanliggande stationerna, där byte främst sker mellan höghastighetståg och 

anslutande regional- eller lokaltrafik med tåg eller buss, bör istället höghastighetstågen 

ankomma och avgå samtidigt i båda riktningarna. Med en sådan trafikering kan samma 

bytestid erbjudas till norr- och södergående tåg. Även Österrike och Tyskland har 

inriktningen att, där så är möjligt, skapa taktknutar på stationer med byten, se exemplet 

från Österrike i Figur 5. 
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Figur 5. Exempel från Österrike där huvudsträckan Westbahn mellan Wien och Innsbruck byggts för att 
erbjuda bra byten på mellanstationerna.  

På stationer där detta inte uppnås måste det prioriteras i vilken riktning den anslutande 

trafiken ska ha kort bytestid, antingen för passagerare till och från Stockholm eller 

Göteborg/Malmö. Alternativt måste fler turer köras med den anslutande trafiken. 

3.1. Höghastighetståg  

Linjestruktur och restider 

I basscenariot för 2035 körs upp till 3 höghastighetståg per timme och riktning mellan 

Stockholm – Göteborg respektive Stockholm – Malmö vilket sammanlagt ger 6 

höghastighetståg per riktning i de mest belastade timmarna. Basen i 

höghastighetstrafiken utgörs av 1 tåg i timmen mot Göteborg respektive Malmö som 

körs med 30-minuters inbördes förskjutning. Med denna tidtabell får sträckan 

Stockholm – Jönköping 30-minuterstrafik med tåg som gör uppehåll i Norrköping, 

Linköping och Jönköping hela trafikdygnet. Söder om Jönköping får varje gren 1 tåg per 

timme hela trafikdygnet med uppehåll i Borås och Göteborg respektive Värnamo, 

Hässleholm, Lund, Malmö, Kastrup och Köpenhamn H. Höghastighetstrafikeringen i 

hög- och lågtrafik visas i Figur 6.  
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Figur 6. Hög- och lågtrafik för höghastighetstågen 2035. Linje 8010 och 8012 körs olika timmar i samma 
kanal. Linjenumren som anges är de samma som finns i prognostidtabellen för höghastighetsnätet. 

Höghastighetssystemet är uppbyggt av stomtåg som går i timmestrafik hela trafikdygnet, 

övriga linjer går med varierande frekvens över dygnet. Stomtågen är tänkta att stanna på 

alla mellanliggande stationer som utformas för höghastighetståg Stockholm – Göteborg 

(linje 6014) och Stockholm – Malmö (linje 8014). Restiden mellan Stockholm och 

Göteborg med dessa tåg är 2 timmar och 22 minuter. Mellan Stockholm och Malmö är 

restiden 2 timmar och 57 minuter (3:31 till Köpenhamn). Med denna grundstomme 

erhålls en mycket attraktiv trafik under hela trafikdygnet på samtliga stationer som 

trafikeras med höghastighetståg.  

Mellan Stockholm och Göteborg går direkttåg på linje 6011 med en restid på 2:00. Dessa 

tåg går en gång per timme i rusningstrafik och varannan timme mitt på dagen. I 

högtrafik finns också en tredje linje till Göteborg, 6012, som gör uppehåll i Norrköping, 

Linköping och Borås. Uppehållet i Norrköping är framtvingat för att få plats med det 

storregionala tåget till Tranås. Tåget får en restid på 2:15 mellan Stockholm och 

Göteborg. 

På Malmölinjen är gångtidskillnaden mellan ett tåg som kör direkt Stockholm – Malmö 

och ett med uppehåll på de mellanliggande stationerna 29 minuter. Detta gör att relativt 

stora låsningar uppstår i tidtabellen samt att tågen klumpar ihop sig i ena änden av 

linjen. Under tidtabellsarbetet har ett flertal lösningar för Malmölinjen prövats. I 

samtliga fall där direkttåg utan uppehåll har körts har detta gett stora konsekvenser för 

regionaltrafiken antingen mellan Stockholm och Södertälje eller mellan Malmö och 

Lund. En effekt av att köra direkttågen var också att spridningen av uppehåll i t.ex 

Hässleholm blev mycket dålig med två uppehåll inom 15 min och sedan inget tåg de 

a – stopp tillagt för att storregionala tåg mellan Linköping och Värnamo ska få plats 

b – stopp pga infasning och förbättrad uppehållsbild 

c – stopp pga infasning 

d – stopp tillagt pga tågträngsel, ingen tidsbesparing av att inte stanna 
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nästkommande 45 minuterna. Ett flertal olika tidtabellsalternativ prövades för att hitta 

en lösning som var tillräckligt bra och innehöll ett direkttåg men ingen sådan lösning 

hittades. När en samlad bedömning gjordes för Malmölinjen valdes en lösning som 

innebär att Linje 8010 tillfördes uppehåll i Hässleholm och Lund vilket ger restiden 2 

timmar och 38 minuter Stockholm – Malmö. Linje 8010 alterneras med linje 8012 som 

har uppehåll i Jönköping och Lund med samma totala restid. Utöver stomlinjen 8014 

körs också linjen 8013 i högtrafik som har uppehåll i Norrköping, Jönköping och 

Värnamo. Restiden Stockholm – Malmö med linje 8013 är 2:45 minuter. Det är viktigt 

att påpeka att det med andra prioriteringar än vad som gjorts i denna tidtabellsanalys är 

möjligt att köra mellan Stockholm och Malmö på 2:30, men dessa prioriteringar ger 

negativa konsekvenser för den storregionala trafiken. 

Attraktiva bytespunkter 

För att uppnå effektivast möjliga bytestider eftersträvas att stomtågen möts på de 

stationer där de gör uppehåll. Därmed kan anslutande trafik få korta bytestider i båda 

riktningarna. Vid 60-minuterstrafik fungerar det om tågen möts runt 00 och 30. 30-

minuterstrafik ger attraktiva bytespunkter 00, 15, 30 och 45. Idealt ska tågen ha 

uppehåll mellan minut 59 och o1 eller 29 och 31, ju större avvikelsen är från detta, är 

desto längre bytestid erhålls i en av de två relationerna. Figur 7 visar de ankomst-

/avgångstider i den knutpunktstidtabell som går att skapa för höghastighetstågens 

stomtåg.  
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Figur 7. Ankomst-/avgångstider i knutpunktstidtabellen för höghastighetstågens stomtåg 2035 

På de mörkgröna stationerna kan byte i båda riktningarna till och från 

höghastighetsnätet ske från en anslutande linje med timmestrafik inom 10 minuter. 

Ljusare gröna stationer kan hantera bytet på 10 minuter i ena riktningen och under 15 

minuter i den andra riktningen. På gulmarkerade stationer får resenärer på anslutande 



12 
 

linjer vänta upp till 20 minuter på tåget i ena riktningen. I Lund och på Kastrup krävs att 

anslutande linje har 30-minuterstrafik för att uppnå attraktiva bytestider i båda 

riktningarna. Detta är sannolikt inte ett problem så länge tågen bara går till Köpenhamn, 

då en överväldigande majoritet av resenärerna endast byter till eller från Stockholm. 

På linjen Stockholm – Göteborg skapas bra förutsättningar för anslutande trafik på 

samtliga mellanstationer. På linjen Stockholm – Malmö uppnås inte taktknutar söder 

om Jönköping utan det kommer att vara nödvändigt att prioritera kort bytestid antingen 

mot Stockholm eller mot Malmö/Köpenhamn. 

I de tre storstäderna ankommer samt avgår tågen tågen något före hel timme i Göteborg 

Malmö och Köpenhamn vilket ger goda möjligheter att skapa attraktiv anslutande trafik. 

Körtiden Stockholm – Norrköping är lite för lång för att få avgångar strax efter hel och 

halv timme samt ankomster något före hel och halv timme. 

Stockholm

Göteborg/Malmö

Skövde

Nässjö
Vaggeryd

01 03Stockholm Göteborg

5759

4911

Stockholm Göteborg

Skövde Skövde

49

46

11

14

Nässjö

Vaggeryd

Nässjö

Vaggeryd

Exempel: anslutningsknut vid Jönköping HH

Avgång

Ankomst

 

Figur 8. Anslutningar i Jönköping med regionaltåg till höghastighetstågen med knutpunkt runt 00 

Figur 8 illustrerar hur regionaltåg ansluts till höghastighetstågens knutpunkt vid minut 

00 i Jönköping. För resenärer som kommer med tågen från Nässjö eller Skövde erbjuds 

10 minuters bytestid till Stockholmståget och 14 minuters bytestid till Göteborgståget.  

Eftersom tåget mot Vaggeryd måste utnyttja samma spår som Nässjötåget in och ut från 

stationen blir bytestiden för dessa resenärer 3 minuter längre. 

Kapacitet på höghastighetsnätet utanför storstäderna 
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Sträckan mellan Linköping och Jönköpings kopplingspunkt där banan mot Göteborg 

och Malmö delar sig är den dimensionerande sträckan för hur många tåg som kan köras 

på höghastighetsnätet. Den varierande uppehållsbilden mellan höghastighetstågen gör 

att dessa sprider ut sig på ett sätt som gör det mycket svårt att hitta en kanal som är 

körbar för det storregionala tåget med uppehåll i Tranås. För att överhuvudtaget kunna 

få in tågen måste extra uppehåll göras med ett av Göteborgstågen, vilket även gäller för 

trafiken 2045 och illustreras i Figur 18. Detta påverkar även kanalen för direkttågen. 

Trots justeringarna i tidtabellen Linköping – Jönköping, krävs en förbigång i Tranås, se 

det blå tåget i Figur 9.  

 

 

Figur 9. Pilarna i figuren visar kapacitet som inte kan nyttjas på höghastighetsbanan på grund av 
dubbelspårsavsnittet mellan Jönköping och kopplingspunkten 

Särskilt stor påverkan på kapaciteten har sträckan mellan Jönköping C och Jönköpings 

kopplingspunkt som tvingar ett tåg som stannar i Jönköping att ha minst 6 - 8 minuters 

marginal till ett efterföljande tåg som inte stannar beroende på om tåget kör mot Malmö 

eller Göteborg, se Figur 9. Redan vid 6 höghastighetståg per timme innebär sträckan en 

stor begräsning som styr upp tidtabellen.  

Som tidigare nämnts innebär det stora konsekvenser för annan trafik om restidsmålet 

till Malmö på 2:30, ska kunna uppnås i Basscenario 2035. Figur 10 och Figur 11 

illustrerar två exempel på konsekvenser om restiden till Malmö skulle prioriteras. I det 

första exemplet justeras ankomst-/avgångstiderna för vissa av höghastighetslinjerna på 

Stockholm C så att de skapas en kanal som möjliggör ett direkttåg söderut till Malmö 

med oförändrade avgångs och ankomsttider i Skåne. Konsekvensen av detta är att de 
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storregionala tågen till/från Nyköpings måste stå och vänta på att två höghastighetståg 

kör förbi i Södertälje. Det ger en gångtidsförlängning på minst 4 minuter för de 

storregionaltågen jämfört med den ursprungliga tidtabellen. I det andra exemplet 

bibehålls tågets avgångstid i Stockholm och uppehållen i Hässleholm och Lund tas bort 

för att uppnå restiden 2:30 på linje 8010. Tåget hamnar då i konflikt med både 

Öresundståg till Kalmar samt en godstågskanal Öresundståget för 4 minuters längre 

restid för resenärer som reser förbi Malmö C och 30 minuters trafik på södrastambanan 

uppnås inte.  Godståget får överta höghastighetstågets kanal. 

 

Figur 10. Alternativa tåglägen för Linje 6012 (rött streck) och 8010 (gult streck) som påverkar 
Nyköpingståget 8005 som skulle få dubbel förbigång i Södertälje för att Linje 8010 ska kunna köra på 2:30. 

 

Stockholm                    Södertälje                   Vagnhärad Kopplingspunkter Nyköping 
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Figur 11. Alternativt tågläge i Malmöänden där uppehållen i Hässleholm och Lund tas bort, vilket påverkar 
Öresundståget till Kalmar samt en godstågskanal mellan Malmö och Lund. 

3.2. Öst 

Den storregionala trafiken på Ostlänken har modifierats från tidigare antaganden i 

Basprognos 2040 med höghastighetståg. I tidigare trafikantaganden har två 

storregionala tåg trafikerat Nyköping via bibanan, där ett tåg fortsatt till Linköping via 

Norrköping och ett antas vända i Nyköping. Ett ytterligare storregionalt tåg har 

trafikerat Skavsta på Ostlänken och fortsatt till Linköping via Norrköping. Dessa 

antaganden är utredda tidigare och höghastighetsbanan kan då trafikeras med 5 

höghastighetståg per timme och riktning. I denna utredning har vi anpassat 

trafikeringen utifrån antagande om att Skavsta förläggs på bibanan och då kan Skavsta 

trafikeras av samma tåg som stannar i Nyköping. Det blir då endast två storregionala tåg 

på Ostlänken och plats frigörs för ett sjätte höghastighetståg. Ett av de storregionala 

tågen går mellan Linköping och Gävle och förbinder Östergötland med bland annat 

Skavsta, Nyköping och Arlanda. Det andra storregionala tåget är ett insatståg som går 

mellan Skavsta och Stockholm och ligger i tidtabellen på ett sådant sätt att det bildas 

styv halvtimmestrafik tillsammans med det första storregionala tåget på de 

mellanliggande uppehållsstationerna Flemingsberg, Södertälje, Vagnhärad och 

Nyköping. Det totala regionaltågsutbudet i en högtrafiktimme i Öst/Stockholm visas i 

Figur 12. 

Den styva halvtimmestrafiken till Skavsta i kombination med höghastighetstågens 

knutpunktstidtabell leder till att de storregionala tågen planenligt måste förbigås av 

höghastighetståg i Södertälje. Det leder till att de storregionala tågen får en 

gångtidsförlängning på ca 5 minuter. I tidtabellsanalysen undersöktes ett annat sätt att 

kombinera nämnda förutsättningar som skulle undvika förbigången i Södertälje, men 

konsekvenserna av det blev att höghastighetstågen spreds ut på ett så ogynnsamt sätt att 

det inte var möjligt att få fram något storregionalt tåg mellan Linköping – Tranås – 

Hässleholm                 Lund              Malmö 
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Jönköping. Det storregionala tåget mellan Stockholm och Linköping fick då heller ingen 

bra anslutning till höghastighetstågens stomtåg i Norrköping eller Linköping. 

 

Figur 12. Trafikkarta över regionaltrafiken under en högtrafiktimme i Öst/Stockholm 2035 

Värt att notera är att kapaciteten mellan Stockholm och Södertälje konsumeras fullt ut 

av regional- och höghastighetståg under högtrafiktimmarna. Det medför att de måste 

köra via gamla banan genom Tumba.. 

3.2.1. Stockholm Central 

I tidtabellsanalysen har vi antagit att spår 19 på Stockholm C förlängts för att klara 400 

m långa tåg (multipelkopplade 200-meterståg). Spår 19 ligger på uppspårssidan och 



17 
 

används alltså för ankomst av höghastighetstågen i kombination med spår 18 för 

höghastighetståg som inte är multipelkopplade. Stockholm C har inte kapacitet för att 

möjliggöra att höghastighetstågen vänder vid plattformen utan de måste, likt 

snabbtågen idag, vända norr om stationen. De furneringsplattformar som finns i norra 

änden av Stockholm C idag går inte att nå för ett 400 meter långt tåg på spår 19, 

plattformarna är dessutom för korta. Vändning och furnering bör därför ske på 

Tomteboda bangård, se åtgärdskapitlet för mer detaljer. Efter vändning körs långa 

höghastighetståg fram till spår 10 eller 12 innan avgång medan kortare tåg kan använda 

spår 11. I analysen har antagits att höghastighetstågen står vid plattform cirka 10 

minuter vid avgång och ankomst på Stockholm C.  

Utifrån dessa förutsättningar och det trafikupplägg som studerats konstateras att 

kapaciteten på Stockholm C håller för tågmängderna enligt 2035-scenarierna. Det bör 

vara möjligt med upp mot fyra 400 meter långa höghastighetståg per timme och 

riktning. Eftersom två långa tåg inte kan stå inne samtidigt finns det restriktioner i vilka 

avgångar som kan köras multipelkopplade.  

3.2.2. Ostkustbanan Stockholm – Uppsala 

Beräknad trafik mellan Stockholm och Uppsala 2035 visas även den i Figur 12.  

I Basprognos 2040 finns ett antal regionaltågslägen som är genomgående på Stockholm 

C och fortsätter till Uppsala (och även längre norrut) från Svelandsbanan och/eller 

Ostlänken. Det är inte helt uppenbart vilka av tågen som ska väljas som genomgående i 

framtiden, men i den här utredningen har vi lagt en tidtabell där ett av regionaltågen på 

Ostlänken fortsätter norr om Stockholm till Gävle. Det finns önskemål om att köra upp 

det andra storregionala tåget till Uppsala, men då det kräver en åtgärd i Uppsala för att 

öka vändkapaciteten, vilket inte tagits med 2035. 

3.3. Skåne 

Regionaltrafiken i Skåne följer i huvudsak trafiken i Basprognos 2040. Vissa 

modifieringar har gjorts för att anpassa trafikeringen till den nya höghastighetsbanan. 

Indata till tidstabellsanalysen är den regionaltrafik som visas i Figur 13. Därutöver har 

höghastighetsprognosens godstågsantal på 79 godståg i vardera riktningen mellan 

Hässleholm och Lund använts för att kontrollera att tillräckligt med kapacitet för 

godståg finns tillgängligt. Under de mest belastade högtrafiktimmarna körs 2 godståg 

per timme medan de övriga 20 timmarna klarar 3 godståg eller mer, vilket bedöms räcka 

för att klara den efterfrågade tågmängden.  
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Figur 13. Trafikkarta över önskad regionaltrafik under en högtrafiktimme i Skåne 2035 

På Västkustbanan utnyttjas all tillgänglig kapacitet på grund av att den stora 

gångtidskillnaden mellan Pågatågen, som gör många uppehåll, och de snabbare 

Öresundstågen samt Pågatåg Express. Utöver de tåg som redovisas i Figur 13 körs även 

ett fjärrtåg Göteborg – Malmö.  

Södra stambanan som i och med höghastighetsnätet avlastas från den långväga trafiken 

har mycket god kapacitet för godstrafiken. Godstågens gångtider sjunker mellan 20 - 50 

minuter på sträckan Alvesta – Malmö på grund av att antalet nödvändiga förbigångar 

minskar kraftigt. Mellan Malmö och Lund utnyttjas större delen av den tillgängliga 

kapaciteten, särskilt Lund C blir hårt ansträngd.  

I den prognosticerade trafiken finns inte önskemålet att Öresundstågen ska stanna i 

Burlöv med. I tidtabellsanalysen kan det konstateras att det inte är möjligt att stanna i 

Burlöv med samtliga Öresundståg.  
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Mellan Hässleholm och Kristianstad är den prognosticerade trafiken något i överkant 

om banan även ska kunna hantera godstrafik under dagtid. Pågatågslinjen mellan 

Helsingborg och Kristianstad har därför fått kortas ner till Hässleholm i 

tidtabellsanalysen. 

3.3.1. Malmö Central 

I Malmöområdet och genom Citytunneln finns ett antal linjer som vänder i Hyllie 

samtidigt som det finns två Öresundståg som körs via Kontinentalbanan (de streckade 

linjerna via Svågertorp i Figur 14) utan uppehåll till Danmark. För att minska 

belastningen på Kontinentalbanan har ett antal linjer kopplats om i tidtabellanalysen så 

att tågen istället blir genomgående genom Citytunneln, se Figur 15. Förändringen 

innebär att ett av Pågatåg express tågen konverteras till Öresundståg och kör över bron. 

Denna steg 2-åtgärd ligger också i linje med de framtidsplaner som Skånetrafiken har 

redovisat under arbetets gång. 

Genom dessa åtgärder kan önskad mängd tåg rymmas med den befintliga kapaciteten 

mellan Malmö och Köpenhamn, utan ytterligare infrastrukturutbyggnader. Den 

prognosticerade trafiken bedöms få plats på den tillgängliga infrastrukturen med 

undantag för infarten till banhallen på Malmö C.  

Hyllie

Malmö C

Svågerto
rp

Triangeln

Lund

Lomma

Ystad

Trelleborg

Köpenhamn

 

Figur 14. Linjestruktur i Malmöområdet med originaltrafikering. Denna trafik ökar antalet korsande 
tågvägar i Svågertorp. 
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Hyllie

Malmö C

Svågertorp

Triangeln

Lund

Lomma

Ystad

Trelleborg

Köpenhamn

 

Figur 15. Linjestruktur i tidtabellanalysen. Vissa linjer har kopplats om för att minska 
kapacitetsutnyttjandet  

3.4. Väst 

På grund av tidigare nämnt omtag i planeringen av sträckan Göteborg – Borås nämns 

här bara slutsatser kring Göteborg Central. 

3.4.1. Göteborg Central 

För att Göteborgs Central ska kunna ta emot långa höghastighetståg krävs en 

utbyggnad/anpassning av stationen vilket beskrivs nedan i kapitel ”Åtgärder i 

Väst/Göteborg”. 

4. Trafiken 10 år efter höghastighetsbanans 
öppning 2045 

4.1. Höghastighetståg 

Linjestruktur och restider 

Efterfrågan på höghastighetståg har 10 år efter banans öppnande växt och trafiken 

består av 4 avgångar per timme och riktning i högtrafik mellan Stockholm – Göteborg 

respektive Stockholm – Malmö, se Figur 16. I detta scenario krävs 

infrastrukturutbyggnader närmast storstäderna för att rymma all trafikefterfrågan. I den 

utformnings som här föreslås ger åtgärden inte bara ökad kapacitet utan också minskad 

gångtid för höghastighetstågen på ca 4 minuter med en ny järnväg Järna – 

Flemingsberg. 
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Figur 16. Höghastighetstågens högtrafiklinjer 2045.  

Restiden mellan Stockholm – Göteborg på stomlinje 6014 är 2:17. Linje 6014 antas i 

detta scenario även fortsätta norr om Stockholm till Arlanda och Uppsala för att ge 

Östergötland snabba förbindelser med Arlanda. Det bedöms inte finnas något 

kommersiellt intresse av denna trafik men den anses vara regionalpolitiskt viktig för att 

stärka Arlandas roll som flygplats. Detta är en konsekvens av att det inte har varit 

möjligt att skapa en genomgående storregional linje mellan Östergötland och Uppsala, 

vilket beskrivs närmare i följande kapitel. 

Utöver linje 6014 går direktlinjen 6011 Stockholm – Göteborg med en restid på 1:55. 

Linjerna 6012 och 6013 har två mellanliggande stopp i Linköping och Borås respektive 

Norrköping och Jönköping. Restiden mellan Stockholm och Göteborg är 2:08 för linje 

6012 samt 2:05 för linje 6013.  

Restiden mellan Stockholm – Malmö på stomlinje 8014 är 2:53. Till Malmö har, liksom i 

tidigare scenarion, en viss justering av uppehållsbilden genomförts för att få in tågen. 

Detta drabbar endast linje 8011 som får ett extra uppehåll i Lund för att passas in i den 

täta trafiken mellan Lund och Malmö. De nya spåren mellan Flemingsberg och Järna gör 

dock att restidmålet klaras, tågen kör Stockholm – Malmö på 2:27. Linjerna 8012 

respektive 8013 stannar på tre platser längs vägen och får en total restid på 2:36 

respektive 2:40. 

Attraktiva bytespunkter 

Den kortare gångtiden som nya spår Flemingsberg – Järna ger, medför att stomtågen 

kan köras några minuter efter hel och halv timme från Stockholm vilket till skillnad från 

2035 ger en taktknut i Stockholm. Figur 17 visar de knutpunkttider som fås för 

höghastighetstågens stomtåg 2045. 

a – stopp tillagt pga infasning i Malmö, 
restidsmålet klaras ändå 

b – stopp tillagt pga tågträngsel, ingen 
tidsbesparing av att inte stanna 

c – ett HH-tåg dras upp norr om Stockholm 
för att binda samman Östergötland och 
Arlanda/Uppsala 
d - extra stopp i Norrköping för att kunna 
köra storregionalttåg Tranås - Jönköping 
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Figur 17. Ankomst-/avgångstider i knutpunktstidtabellen för höghastighetstågens stomtåg 2045 

Kapacitet på höghastighetsnätet utanför storstäderna 

De 8 höghastighetstågen i det ursprungliga uppehållsmönstret gör att det inte längre är 

möjligt att köra det storregionala tåget mellan Linköping och Jönköping med uppehåll i 

Tranås. Genom att lägga till ett uppehåll på linje 8012 i Norrköping möjliggörs detta 

men Tranåståget måste stå 10 minuter i Tranås i väntan på att bli förbigånget av två 

höghastighetståg, se Figur 18. 
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Figur 18. För att det storregionala tåget Linköping – Jönköping (blå linje) ska få plats måste ett uppehåll 
läggas till det gulmarkerade höghastighetståget så att det istället får gå enligt streckad linje. Det 
storregionala tåget måste ändå stå i Tranås i 10 min för att bli förbigånget av två höghastighetståg. 

En förutsättning för att kunna köra 8 höghastighetståg är att stationerna i Norrköping, 

Linköping och Jönköping kan hantera två höghastighetståg i samma riktning 

tillsammans med den övriga trafiken. Det innebär att stationerna i Linköping och 

Jönköping där de storregionala tågen vänder måste ha 6 plattformsspår, vilket beskrivs 

mer noggrant i kapitel ”Övriga åtgärder”.  

4.2. Öst 

Regionaltrafiken i bas 2045 i Öst/Stockholm visas i Figur 19. Jämfört med 2035 har 

trafiken söder om Stockholm ökat med ett tåg vardera per timme och riktning på 

Svealandsbanan, Västra stambanan och Ostlänken. För att möjliggöra denna 

trafikökning måste Svealandsbanan byggas ut till en dubbelspårsbana vilket har antagits 

i den här utredningen.   

De tre storregionala tåg som är efterfrågade mellan Stockholm och Nyköping/Skavsta 

går att köra tillsammans med höghastighetstågen på Ostlänken då vi har nya spår 

mellan Flemingsberg och Järna. Dock är det inte möjligt att göra uppehåll i Vagnhärad 

med mer än ett tåg på Ostlänken. Uppehållet tar mycket av banans kapacitet i anspråk 

vilket gör att konsekvenserna för höghastighetstågen blir stora. Även om det 

storregionala tåget skulle stå åt sidan för förbigång i Vagnhärad får det, utöver förlängd 

restid för dessa tåg, kännbara konsekvenser för höghastighetstågen. Det skulle också 

Regionaltåget hinner inte 

undan för höghastighetståget 

Extra uppehåll skulle 

ge plats åt Tranås tåget 

Höghastighetstågen går så 

tätt att 2 plattformsspår 

för dessa krävs 

    Norrköping           Linköping       Tranås  Jönköping 
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omöjliggöra styv tidtabell till Nyköping. För att möjliggöra uppehållen i Vagnhärad 

presenteras alternativa åtgärder på sträckan i kapitel ”Åtgärder Öst/Stockholm”.  

Den storregionala linje som i 2035 gick mellan Linköping och Gävle blir i ett scenario 

2045 med 8 höghastighetståg svårt att få plats med i, utan ett mycket långt uppehåll i 

Nyköping. Uppehållet blir så pass långt att vi inte ser det rimligt att hålla samman linjen, 

utan den bryts istället upp i två regionaltågslinjer, en som går Linköping – Nyköping och 

en som går Nyköping – Gävle.  

 

Figur 19. Trafikkarta över regionaltrafiken under en högtrafiktimme i Öst/Stockholm 2045 

4.2.1. Stockholm Central 
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Trafikmängden på Stockholm C 2045 är en kombination av trafiken som visas i Figur 19, 

trafiken som beskrivs i nästkommande stycke om Ostkustbanan samt 8 höghastighetståg 

per timme och riktning. Till den trafiken tillkommer också ett tåg per timme och 

riktning till Värmland/Oslo samt ett tåg varannan timme och riktning till Göteborg. Den 

totala trafiken visas i Figur 20. Kapaciteten på Stockholm C blir med dessa 

trafikmängder så pass ansträngd att åtgärder på stationen förmodligen krävs, detta 

beskrivs mer i kapitel ”Åtgärder i Öst/Stockholm”. 

 

Figur 20. Total trafik på och genom Stockholm Central 2045, siffrorna anger antalet tåg per riktning under 
en högtrafiktimme. 

4.2.2. Ostkustbanan Stockholm – Uppsala 

Trafiken mellan Stockholm och Uppsala består i 2045 av det scenario som i 

Trafikverkets rapport ”Strategi för Ostkustbanan” (studien pågår fortfarande) kallas 

2030-B. Där går pendeltågstrafiken i 15-minuterstakt. Två pendeltåg per timme till 

Uppsala går via Arlanda C och två via Märsta. Pendeltågen till Uppsala gör uppehåll i 

Bergsbrunna strax söder om Uppsala. Två pendeltåg per timme vänder i Märsta och två 

vänder på Arlanda C. Totalt går nio regional-/interregionaltåg mellan Stockholm och 

Uppsala, varav åtta gör uppehåll på Arlanda C. Arlanda Express går mellan Stockholm 

och Arlanda med sex tåg mer timme. Regionaltågen och Arlanda Express gör uppehåll 

på en ny station Stockholm Nord i Solna. 

Från Ostlänken och Nyköping/Skavsta är ett av de storregionala tågen genomgående på 

Stockholm C och fortsätter i en av regionaltågskanalerna på Ostkustbanan till Gävle. Då 

det på grund av att det i trafikeringen 2045 inte gick att få plats med den storregionala 

direktförbindelsen mellan Östergötland och Arlanda/Uppsala har ett höghastighetståg 

dragits upp norr om Stockholm (linje 6014). Det tåget får då ta en av kanalerna för 

interregionaltåg mellan Stockholm och Uppsala. Att ett höghastighetståg ska kunna 
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vända i Uppsala kräver dock ytterligare vändspårsmöjligheter i Uppsala vilket beskrivs i 

kapitel ”Åtgärder i Öst/Stockholm”. 

För att önskad trafik ska få plats på järnvägsnätet mellan Stockholm och Uppsala krävs 

att ett antal åtgärder är genomförda på sträckan. Bland annat krävs ökad kapacitet söder 

om Uppsala och på Arlanda C. Åtgärderna beskrivs kortfattat i kapitel ”Åtgärder i 

Öst/Stockholm” samt i detalj i Trafikverkets rapport ”Strategi för Ostkustbanan”. 

4.3. Skåne 

I Skåne har trafikstrukturen i Figur 21 antagits som ingångsvärde i analysen.  

 

 

Figur 21. Trafikkarta över önskad regionaltrafik under en högtrafiktimme i Skåne 2045 

Den ökade regionaltrafiken kräver ett större antal åtgärder på omgivande sträckor 

utöver sträckan Lund – Malmö C – Öresundsbron, som beskrivs kortfattad nedan. De 

identifierade åtgärderna är:  

 Alvesta – Växjö, dubbelspår 

 Hässleholm – Kristianstad, dubbelspår 
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 Förbigångsspår Landskrona, norrgående tåg 

 Fler plattformsspår Helsingborg 

 Färre korsande tågvägar Ramlösa 

 Lomma och Söderåsbanan, nya mötesstationer 

 Ystabanan, partiellt dubbelspår 

 Trelleborgsbanan, partiellt dubbelspår 

Det storregionala tåget som i 2035 vände i Älmhult har förlängts till Växjö. Detta medför 

att det mellan Alvesta och Växjö krävs dubbelspår för att även klara den befintliga 

Krösatågstrafiken som inte är inritad på trafikeringskartan. Istället för att ha 

slutdestination Malmö fortsätter det storregionala tåget till Köpenhamn.  

På Södra stambanan finns fortsatt mycket gott om plats för godstrafiken även under 

högtrafiktimmarna, 6 -7 godståglägen bedöms finnas tillgängliga mellan Alvesta och 

Hässleholm. 

I Hässleholm är det hårt tryck på plattformsspåren med förbindelse mot Kristianstad. 

Dessa räcker inte till utan ytterligare ett 160 m långt plattformsspår behöver anordnas 

på bangårdens östra sida. Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad kan inte 

heller hantera den antagna trafikmängden utan att byggas ut till dubbelspår. 

Söder om Hässleholm körs det ytterligare ett Pågatåg i högtrafik jämfört med 2035.  På 

sträckan Hässleholm – Lund bedöms antalet godståglägen vara 4- 6 per timme där den 

lägre siffran anger högtrafiktimme och den högre all övrig tid när persontrafiken går.  

På Västkustbanan antas regionaltrafiken öka med ytterligare ett regionaltåg mellan 

Helsingborg och Malmö. Detta tåg får dock inte plats på befintlig infrastruktur utan det 

måste minst byggas ett förbigångsspår i Landskrona för att anordna förbigång mellan 

interregionaltåget och det tillkommande regionaltåget.  

Den hårda belastningen av Västkustbanan medför att det finns ett fåtal luckor kvar i 

Kävlinge för tåg som kör på Lomma- och Söderåsbanan som korsar västkustbanan i 

Kävlinge. För att kunna nyttja dessa luckor och få en kanal i citytunneln under Malmö 

måste ytterligare mötesspår byggas för person och godståg på Lomma- och 

Söderåsbanan. Detta utöver mötesspåret i Alnarp som krävs för ökningen från 60- till 

30-minuterstrafik på Lommabanan. 

I 2045 antas det gå direkta tåg från Ystad och Trelleborg till Köpenhamn. I 

trafikeringskartan är dessa tåg ritade via Citytunneln, men då innebär det att alla 16 

tillgängliga kanaler används av regionaltåg. I samråd med Skånetrafiken har dessa tåg 

istället dragits via Svågertorp på Kontinentalbanan. Detta skapar kapacitetsbrist vid 

Svågertorp där korsande tågvägar mellan trafik till och från Citytunneln och Malmö 

godsbangård uppstår. Åtgärder för att klara den ökade trafiken på Kontinentalbanan 

beskrivs mer noggrant i kapitel ”Åtgärder i Skåne/Malmö”. För att köra dessa tåg på 

Ystabanan och Trelleborgs banan krävs dock omfattande utbyggnader av partiella 
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dubbelspår på båda sträckorna. Det kommer även uppstå kapacitetsbrist mellan 

Östervän och Malmö C samt på plattformsspåren i banhallen på Malmö C. 

Lund C klarar inte av att hantera den antagna trafiken utan det krävs ytterligare 

åtgärder. De faktorer som skiljer jämfört med 2035 är att det förutom ett extra 

höghastighetståg per timme körs ytterligare ett Pågatåg på stambanan och ett Pågatåg 

Express på Västkustbanan samtidigt som det storregionala tåget längs Södra stambanan 

försätter till Köpenhamn.  

 

Figur 22. Schematisk spårskiss över Lund C med 4 spår söderut (höger i bild). På markerade platser sker 
korsande tågvägar som begränsar kapaciteten.  

De nya tåget på Södra stambanan respektive Västkustbanan ökar antalet korsande 

tågvägar i Lund, se Figur 22. Samtligt blir det storregionala tåget som fortsätter på Södra 

stambanan norr om Hässleholm låst i en kanal genom Citytunneln och på 

Öresundsbron. Detta gör att tåget inte längre kan anpassas på samma sätt som när det 

hade slutstation Malmö C i scenariot för 2035. Dessa förändringar gör sammantaget att 

Lund C når sitt kapacitetstak och det inte längre kan hantera trafiken även om fyrspåret 

söder om stationen fortsatt har tillräcklig linjekapacitet. Även i Arlöv uppstår 

kapacitetsbrist när södergående godståg måste använda de yttre av de två södergående 

spåren mellan Lund och Arlöv och sedan korsa det inre spåret i plan för att ta sig in till 

godsbangården. Åtgärder för att klara den ökade trafiken på Lund C och i Arlöv beskrivs 

mer noggrant i kapitel ”Åtgärder i Skåne/Malmö”. 

4.3.1. Malmö Central 

När Citytunneln fylls med tåg måste de tågen som inte får plats i tunneln vända på 

Malmö C. De vändande tågen kör i tågsystem som körs med 30- eller 60-minuterstrafik. 

Med denna frekvens kan sällan mer än 2 tåg per timme vändas på samma spår i en 

säckstation. Fjärrtåg som vänder upptar oftast spåret en hel timme för att hinna med 

städning och furnering. Vid 2045 har tågtrafiken ökat i sådan omfattning att dagens spår 

i banhallen inte bedöms räcka till för att hantera de tåg som önskar vända på Malmö C. 

Åtgärder för att möte kapacitetsbristen på Malmö C beskrivs mer noggrant i kapitel 

”Åtgärder i Skåne/Malmö”. 

4.4. Väst 

På grund av tidigare nämnt omtag i planeringen av sträckan Göteborg – Borås nämns 

här bara slutsatser kring Göteborg Central. 
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4.4.1. Göteborg Central 

Som beskrivet för 2035 krävs en utbyggnad/anpassning av Göteborgs Central för att ta 

kunna emot långa höghastighetståg vilket beskrivs nedan i kapitel ”Åtgärder i 

Väst/Göteborg”. 

5. Alternativa trafikeringsscenarion 

I trafikeringsscenariona 2035 och 2045 har trafiken till viss del anpassats efter rådande 

infrastruktur och i kombination med rimliga antaganden om trafikökning. Ett tydligt 

önskemål finns dock om önskad höghastighetstrafik på det nya höghastighetsnätet 

redan vid 2035. Därför har en alternativ trafikering analyserats med 8 höghastighetståg 

per timme och riktning för 2035 och 10 höghastighetståg per timme och riktning för 

2045. Även andra alternativa trafikeringsförutsättningar och tidtabellsupplägg har 

studerats översiktligt och beskrivs kort nedan. 

5.1. 8 höghastighetståg per timme och riktning 2035 

I det alternativa trafikscenariot för 2035 studeras vilka konsekvenser som fås om 

höghastighetsbanan vid öppnandet skulle trafikeras med 8 höghastighetståg per riktning 

i maxtimmarna istället för 6 höghastighetståg. Grundtrafiken med ett tåg vardera till 

Göteborg respektive Malmö (linje 6014 och 8014) med uppehåll på mellanliggande orter 

är den samma. Eftersom ingen ny infrastruktur har tillförts förblir restiderna med dessa 

tåg desamma som i basscenariot; 2:22 till Göteborg respektive 2:57 till Malmö. Även i 

detta scenario krävs att upphållsbilden på övriga höghastighetståg anpassas för att 

trafiken ska rymmas i tidtabellen. Främst har detta drabbat linje 8011 som får två 

uppehåll, ett i Lund för att passa in i trafikmönstret mellan Lund och Malmö samt ett 

uppehåll i Kastrup då tåget inte tjänar någon tid på att hoppa över detta uppehåll. 

Restiden Stockholm – Malmö med detta tåg blir 2:31. I det alternativa 

trafikeringsscenariot prövades det också att lägga till ett uppehåll i Södertälje på linje 

8013 (pga av att antalet storregionala tåg som kan trafikera stationen minskar) men 

detta har inte varit möjligt av kapacitetsskäl. Restiden för linje 8013 med 3 uppehåll på 

vägen ner till Malmö blir 2:45. Linje 8012 stannar också på 3 platser och får ungefär 

samma restid, 2:43. Men för att få in Tranåståget krävs på samma sätt som i 

basscenariot 2045 att linje 8012 även gör uppehåll i Norrköping samt att Linköping och 

Jönköping har 6 tillgängliga plattformsspår. De stora gångtidsskillnaderna mellan tågen 

gör dock att tågen klumpar ihop sig antingen i Stockholms- eller Malmöänden av linjen.  

Göteborgslinjens stomtåg kompletteras med direkttågen 6011 samt två högtrafiklinjer 

6012 och 6013. Dessa två linjer gör uppehåll på två platser vardera 6012 i Linköping och 

Borås och 6013 i Norrköping samt Jönköping. Direkttågen nyttjar möjligheten att 

förbigå stomtågen 6014 när de kör in till Borås via bibanan. Höghastighetstågens linjer 

och uppehållsmönster visas i Figur 23. 
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Figur 23. Höghastighetstågens högtrafiklinjer med totalt 8 höghastighetståg 2035.  

5.1.1. Regionaltrafiken 

I de trafikeringsscenarion som gäller för 2035 är vi begränsade till den infrastruktur och 

kapacitet som finns i plan fram till 2035, inga ytterligare åtgärder är genomförda 

förutom de som nämns i kapitel ”Förutsättningar för tidtabellsanalyserna” i inledningen. 

Detta betyder att det endast finns 14 tåglägen per timme och riktning söder om 

Stockholm C. Om 8 av dessa ska bestå av höghastighetståg finns det bara kvar 6 tåglägen 

för regionaltåg. Det innebär att således att två regionaltåg från bastrafiken 2035 måste 

tas bort på sträckan mellan Södertälje och Stockholm. Det kan även konstateras att 

uppehållen för de storregionaltågen i Vagnhärad är svåra att få plats med, tillsammans 

med 8 höghastighetståg. Med de två argumenten som grund kan ett exempel på 

alternativ trafikering för regionaltågen vara att de två storregionala tågen Stockholm – 

Nyköping/Skavsta flyttas över på Nyköpingsbanan och istället vänder i Södertälje C. Att 

i ett sådant scenario göra uppehåll i Södertälje med vissa av höghastighetstågen 

testades, med avfärdades av kapacitetsskäl. Ett höghastighetståg skulle dock kunna gå 

norr om Stockholm för att binda samman Östergötland med Arlanda och Uppsala 

eftersom de förlorar den direktkopplingen på samma sätt som i basscenariot 2045. Det 

är möjligt att alternativt låta något tåg från Västra Stambanan vända i Södertälje C 

istället för ett av tågen från Nyköping/Skavsta. Slutresultatet är dock detsamma, två 

regionaltåg från basscenariot måste strykas mellan Södertälje och Stockholm för att 8 

höghastighetståg ska få plats 2035. 

I Skåne används samma regionaltrafik som i basscenariot 2035 för det alternativa 

trafikscenariot 2035. Trafiken är, med undantag för det storregionala tåget Malmö – 

Älmhult och godstrafiken, exakt densamma. Det storregionala tåget Älmhult – Malmö 

a – stopp tillagt pga infasning i Malmö 

b – stopp tillagt pga tågträngsel, ingen 
tidsbesparing av att inte stanna 

c – ett höghastighetståg dras upp norr 
om Stockholm för att binda samman 
Östergötland och Arlanda/Uppsala 
d - extra stopp i Norrköping för att 
kunna köra storregionalttåg Tranås - 
Jönköping 
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har justerats några minuter för att inte komma i konflikt med ett av höghastighetstågen 

mellan Hässleholm och Lund. Detta har också påverkat godstågskanalerna mellan Lund 

och Malmö vilket gör att godstågen har justerats på Södra stambanan. Godstågen 

bedöms inte få några körtidsförläningar, snarare sjunker körtiden för några av 

godstågen då färre förbigångar krävs i den nya kanalen jämfört med basscenariot 2035. 

Det extra höghastighetståget ger inte ytterligare korsande tågvägar på Lund C. För att 

klara den ökade trafiken med 8 höghastighetståg krävs inga ytterligare utbyggnader av 

infrastrukturen i Skåne jämfört basscenariot 2035. 

I väst gör ökningen av 3 till 4 höghastighetståg att inte alla 5 storregionala tåg ryms 

mellan Göteborg och Borås. För att lösa det antas att det femte storregionala tåget som i 

basscenariot 2035 går mellan Göteborg och Jönköping, kan bytas ut mot ett 

höghastighetståg. Det vill säga, kopplingen mellan Jönköping – Borås – Göteborg finns 

fortfarande kvar men i form av ett höghastighetståg från Stockholm istället för ett 

storregionalt tåg. Den andra konsekvensen av att antalet höghastighetståg ökar är att 

regionaltågens restider förlängs på sträckan Borås – Göteborg på grund av att det krävs 

fler förbigångar.  

5.2. 10 höghastighetståg per timme och riktning 2045 

I det alternativa trafikeringsscenariot för 2045 går 5 höghastighetståg till Malmö 

respektive Göteborg, totalt 10 höghastighetståg per timme och riktning, se Figur 24. 

Sträckan mellan Jönköpings station och kopplingspunkten till Malmö/Göteborg innebär 

en så pass stor låsning att det inte går att få in alla höghastighetståg utan att kapaciteten 

ökas. En åtgärd för att öka kapaciteten  

För att klara trafiken måste sträckan mellan Jönköpings station och kopplingspunkten 

vara utbyggd med 4 spår, något som beskrivs mer i kapitlet ”Övriga åtgärder”. Linje 

6015 tillkommer mellan Stockholm – Göteborg vilket ger Borås ytterligare ett stopp. 

Restiden mellan Stockholm och Göteborg är 2:04 med linje 6015. 
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Figur 24. Höghastighetstågens högtrafiklinjer med totalt 10 höghastighetståg 2045.  

Mellan Stockholm och Malmö tillkommer linje 8015 som har samma upphållsbild som 

8012. Tidtabellsanalysen visar dock att tågen kommer att följa varandra med endast 4 

minuters mellanrum och det kan därför ifrågasättas om linjernas upphållsbilder ska 

omarbetas något. Ett alternativ är t.ex. att flytta ett uppehåll från Linköping till 

Norrköping. En konsekvens av den utökade trafiken är att linje 8012 kan förlängas till 

Köpenhamn. Därmed körs tre höghastighetståg per timme till Köpenhamn. Detta sker 

dock på bekostnad av ett av de storregionala tågen.  

5.2.1. Regionaltrafiken 

Om det 2045 är aktuellt att köra 10 höghastighetståg tillsammans med den önskade 

regionatågtrafiken 2045 blir det kapacitetsbrist på sträckan mellan Flemingsberg och 

Stockholm samt på Stockholm C. Vi antar att det finns nya spår mellan Flemingsberg – 

Järna, vilket är en nödvändighet redan i basscenariot för 2045. Det gör det möjligt att 

köra 18 tåg per timme och riktning söder om Stockholm. Den totala efterfrågan på 

tåglägen i det alternativa trafikeringsscenariot 2045 är dock 20-21 tåg per timme och 

riktning. För att kunna tillgodose all efterfrågan behöver ytterligare spår byggas mellan 

Flemingsberg och Stockholm C, samt att Stockholm C behöver utökas med fler 

plattformsspår. Denna åtgärd är en mycket stor och kostnadsdrivande åtgärd och kräver 

rimligtvis en ännu större efterfrågan på tåglägen innan den blir aktuell. En annan 

lösning är att låta två regionaltåg vända i Södertälje istället för i Stockholm för att 

avlasta flaskhalsen mellan Flemingsberg och Stockholm på samma sätt som i det 

alternativa trafikeringsscenariot för 2035. Även här kan det hållas en diskussion kring 

vilka tåg som inte får gå hela vägen till Stockholm.  

a – stopp tillagt pga infasning i Malmö 
samt att ett annat höghastighetståg 
körs ikapp, restidsmålet klaras ändå 

b – stopp tillagt pga tågträngsel, ingen 
tidsbesparing av att inte stanna 



33 
 

I det alternativa trafikeringsscenariot 2045 innebär de 10 höghastighetstågen att det inte 

längre finns någon möjlighet att köra storregionala tåg i högtrafik mellan Linköping och 

Jönköping. 

Regionaltågstrafiken i Skåne är densamma i det alternativa scenariot 2045 som i 

basscenariot 2045. Den utökade höghastighetstrafiken får dock konsekvenser för de 

storregionala tågen då det inte går att hitta en genomgående kanal som fungerar från 

Köpenhamn till Hässleholm. Skånetrafiken har dock uttryckt att det med 5 

höghastighetståg per timme inte längre är självklart att de kommer köra båda 

storregionala tågen till Hässleholm. Därför har antagandets gjorts att ett av de två 

storregionala tågen vänder i Malmö. Kanalen över Öresundsbron används istället för ett 

av höghastighetstågen. 

Redan i basscenariot 2045 kräver den ökade höghastighets- och regionaltågstrafiken 

åtgärder i form av ytterligare spår mellan Göteborg och Landvetter där 

höghastighettrafiken och den storregionala trafiken separeras på olika spår. Den 

åtgärden gör det möjligt att även köra trafiken i det alternativa trafikeringsscenariot 

2045 utan några ytterligare åtgärder. 

5.3. Varianter av tidtabellsupplägg som översiktligt studerats 

5.3.1. Sammankoppling och delning i Jönköping av höghastighetstågen 

Genom att sammankoppla och dela höghastighetståg i Jönköping kan kapacitet sparas 

på den mest belastade sträckan Jönköping – Stockholm. Detta förekommer bl.a. i 

Hannover i Tyskland där uppehållet är ca 10 - 12  minuter, vilket är något längre än vad 

som tillämpas vid delning och koppling i Öresundtågsystemet. I studien har därför 10 

minuters uppehåll antagits för det tåget som har längst uppehållstid och 7 minuter för 

tåget som kopplas av eller på i Jönköping. Det betyder att sträckan mellan Jönköping C– 

Jönköpings kopplingspunkt mot Göteborg och Malmö måste dimensioneras för tåg var 

3:e minut vilket är en avvikelse från övergripande krav för höghastighetsnätet.  

Genom att dela och koppla stomtågen i Jönköping kan 4 tåg per riktning och timme 

köras till Malmö respektive Göteborg utan att ta mer än 6 kanaler i anspråk mellan 

Jönköping och Stockholm. Om även insatstågen kopplas och delas i Linköping kan 5 tåg 

per destination erbjudas med oförändrat kapacitetsutnyttjande på Ostlänken. Samma 

tidtabell som i basscenariot för 2035 kan då användas mellan Stockholm och Jönköping 

i båda fallen. 

Att köra höghastighetståg sammankopplade mellan Stockholm och Jönköping innebär 

att Vagnhärad även 2045 kan ha två uppehåll per timme och riktning med storregionala 

tåg. Det storregionala tåget mellan Linköping och Jönköping skulle heller inte behöva bli 

förbigånget av två höghastighetståg i Tranås, utan bara ett. Detta sker till priset av 5 – 8 

minuters förlängd restid för resenärerna på höghastighetstågen som delas och kopplas i 

Jönköping.  

5.3.2. Accelerationsstarkare höghastighetståg 

I tidtabellsanalyserna har ICE tåg används som referenståg. Om dessa istället byts ut 

mot tåg som trafikerar Shinkansen-nätet, som har tåg har en bättre acceleration, kan 
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tidsvinster göras En gångtidskörning har därför genomförts med Shinkansen N700i. 

Figur 25 visar skillnaden i dragkraft mellan ICE3 och N700i. 

 

Figur 25 Dragkraftskurva för ICE3 (vänster)och N700i (höger) som visar tågens accelerationsförmåga i olika 
hastigheter. 

Tågen som gör uppehåll på samtliga mellanstationer linje (6014 till Göteborg och 8014 

till Malmö) sparar 5 respektive 7 minuters gångtid. Direkttågen sparar ca 4 minuter till 

Göteborg och 6 minuter till Malmö. Att bygga ut infrastrukturen är således inte det enda 

sättet att minska restiden.  

Om operatörerna som kör höghastighetståg investerar i bättre fordon är det nödvändigt 

att också operatörerna av de storregionala tågen också gör det. I annat fall ökar 

gångtidsskillnaden för mycket mellan höghastighetstågen och de storregionala tågen. 

Till exempel, om ICE-tågen byts ut mot Shinkansentåg kommer inte regionaltågen på 

Ostlänken eller regionaltågen mellan Linköping och Tranås kunna framföras med de 

fordon som antagits i studien (EC250). 

5.3.3. Fler höghastighetståg över Öresundsbron 

I de önskemål som har framställts till Trafikverket efterfrågas fler höghastighetståg över 

Öresundsbron. Detta har i de olika scenarierna reducerats till 2 tåg, och i ett av de 

alternativa scenariona till 3 tåg per timme och riktning. Det som i första hand kommer 

att sätta gränsen för antalet tillgängliga kanaler över Öresundsbron är trafiken på 

sträckan Kastrup – Köpenhamn och plattformskapaciteten på Köpenhamn H. Den 

danska inrikestrafiken finns inte med i analysen och hur infrastrukturen ser ut på dansk 

sida är förenat med stora osäkerheter då långsiktiga nationella planer av den typen som 

görs i Sverige saknas i Danmark.  

Öresundsbron trafikeras också av internationella godståg inom ramen för ScanMed Rail 

Freight Corridor. På gränsöverskridande sträckor som berörs av godskorridoren tilldelas 

ett antal förplanerade tåglägen som har företräde framför annan trafik. Hur många 

tåglägen som förplaneras avgörs genom marknadsundersökningar. Genom att studera 

den prognosticerade godstrafiken har antagandet gjorts att två godstågskanaler per 

timme även i högtrafik kommer att bestå av förplanerade tåglägen. De två 

godstågskanalerna utgör därför fasta förutsättningar som måste finnas med i 

konstruktionen. 
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Även om de svenska tågen antas kunna använda all befintlig kapacitet är det inte möjligt 

att köra hela den önskade Öresundstågstrafiken och höghastighetstrafiken. Samtidigt 

har det under möten med berörda operatörer framförts att det inte är troligt att båda, av 

ekonomiska skäl, kommer kunna köra hela sin önskade trafik då de delvis vänder sig till 

samma resenärer. Nedan följer en redogörelse för i vilka scenarier fler höghastighetståg 

skulle kunna köra över Öresundsbron: 

Basscenario 2035  

I basscenariot för 2035 ankommer linje 8013 till Malmö på minut 07. Det finns en 

tillgänglig kanal i Citytunneln minut 13 men denna kanal hamnar i konflikt med ett 

förplanerat godståg över Öresundsbron och kan därför inte utnyttjas av 

höghastighetståget till Köpenhamn, se Figur 26. 

 

Figur 26. Grafisk tidtabell på sträckan Malmö – Kastrup (CPH), höghastighetståget kan inte nyttja den 
tillgängliga kanalen i Citytunneln utan att komna i konflikt med det förplanerade godståget. 

Basscenario 2045 

I basscenariot 2045 har de sista kanalerna i Citytunneln fyllts med regionala tåg. Det 

uppstår därför en konkurrenssituation mellan höghastighetstågen och de regionala 

tågen, om fler höghastighetståg ska gå genom tunneln. Ett alternativ för att inte tränga 

ut tåg ur Citytunneln skulle kunna vara att köra höghastighetstågen via 

Konflikt med 

godstågsläget 

                         Malmö                  Hyllie                 Öresundsförbindelsen                            CPH Airport 
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Kontinentalbana. Liksom i basscenariot 2035 skulle linje 8013 med ankomst 09:07 

hamna i konflikt med ett förplanerat godstågsläge även om det prioriterades genom 

Citytunneln, se Figur 27. Det samma gäller om 8013 skulle köras via Kontinentalbanan. 

Om linje 8012 slopar ett uppehåll mellan Jönköping och Malmö kan det överta ett av de 

storregionala tågens kanal över bron och genom Citytunneln. Körs tågen via 

Kontinentalbanan kommer de istället att hamna i konflikt med det förplanerade 

godstågsläget. 

 

Figur 27. Grafiks tidtabell Malmö – Kastrup (CPH) som visar problematiken med att försöka få fram fler 
höghastighetståg till Köpenhamn. 

8 höghastighetståg 2035 

I den alternativa trafikeringen för 2035 med 4 höghastighetståg till Malmö råkar linje 

8013 ut för exakt samma problematik som i basscenariot 2035. Det finns en tillgänglig 

kanal i Citytunneln men höghastighetståget kommer liksom i basscenariot 2035 i 

konflikt med det förplanerade godstågsläget över Öresundsbron. Linje 8012 med 

ankomst 09:38 missar precis en möjlig kanal genom Citytunneln. Genom att dra in ett 

eller båda* uppehållen i Jönköping och Lund kan linjen ankomma tidigare och därmed 

försätta till Köpenhamn, vilket visas i Figur 28. Dock krävs viss justering av ett antal 

andra tåglägen men detta bedöms som möjligt.   

Konflikt med 

godstågsläget 

Möjlighet att byta ut ett 

storregionalt tåg mot 

ett höghastighetståg 

Om höghastighetståget körs via 

Kontinentalbanan hamnar det i 

konflikt med godstågsläget 

                Malmö                      Hyllie                 Öresundsförbindelsen                            CPH Airport 
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*Om tåget måste göra uppehåll i Norrköping för att lämna plats till Tranåståget mellan 

Tranås och Jönköping krävs att både uppehållet i Lund och Jönköping dras in. 

 

Figur 28. Grafisk tidtabell på sträckan Malmö – Kastrup (CPH). Linje 8013 med ankomst 09:07 kan inte 
nyttja den tillgängliga kanalen i Citytunneln utan att komna i konflikt med det förplanerade godstågsläget. 
Linje 8012 skulle kunna köras till Köpenhamn om det ankommer Malmö några minuter tidigare. 

10 Höghastighetståg 2045 

Som beskrivits tidigare tränger höghastighetstågen ut ett av de storregionala tågen på 

sträckan Hässleholm – Malmö så att det inte längre har någon körbar kanal genom 

Citytunneln. Kanalen övertas då av höghastighetståget så att 3 höghastighetståg per 

timme kan fortsätta till Köpenhamn. Ett av de kvarvarande höghastighetstågen som 

ankommer strax efter hel timme kommer precis som i tidigare analyser komma i 

konflikt med ett förplanerat godstågsläge. Det andra kvarvarande tågläget för 

höghastighetståg som vänder i Malmö skulle kunna gå vidare till Köpenhamn via 

Kontinentalbanan. Dock konkurrerar det då med ett Öresundståg från Ystad om tågläget 

över Öresundsbron, se Figur 29. 
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godstågsläge 

Möjligt tågläge för 

höghastighetståg med 

mindre justering på 

godstågsläget 

                                        Malmö                  Hyllie           Öresundsförbindelsen                        CPH Airport 
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Figur 29. Möjliga och avskrivna tåglägen över Öresundsbron. Det möjliga tågläget konkurerar med ett ett 
Öresundståg från Ystad. 

6. Åtgärder i Öst/Stockholm 

Trafiken i 2035 är anpassad till den infrastruktur som ingår i innevarande plan samt 

höghastighetsbana fram till Järna. Till 2045 har efterfrågan ökat och det kan bli aktuellt 

att köra en större andel höghastighetståg med 400 m. På sikt leder dock den ökade 

efterfrågan på både höghastighetståg och regionaltåg att infrastrukturåtgärder krävs 

både i Stockholmsområdet men också mellan Järna och Nyköping, samt vid Uppsala. 

I detta uppdrag beskrivs och kostnadssätts främst åtgärder som är relaterad till trafiken 

på höghastighetsnätet. Gränsen är dock lite svår att dra när höghastighetstrafiken 

blandas med övrig trafik in mot de större städerna. In mot Stockholm ökar både 

höghastighetstrafiken och regionaltågstrafiken och nya spår mellan Flemingsberg och 

Järna blir ett tydligt objekt i detta sammanhang. Åtgärden skulle dock behövas även om 

bara regionaltågstrafiken tilläts öka. Även norr om Stockholm mot Arlanda och Uppsala 

behövs stora investeringar för att klara önskade trafikmängder. Här är det främst ökad 

regional-, pendel- och övrig fjärrtågtrafik som driver på behoven. Önskemålet att 

fortsätta med höghastighetståg norr om Stockholm verkar mycket begränsat i de samråd 

med operatörerna vi haft i detta uppdrag och därför undersöker vi här bara åtgärder 

Konflikt med 

godstågsläge 

Möjligt tågläge via 

Kontinentalbanan 

                       Malmö                      Hyllie                  Öresundsförbindelsen                                            CPH Airport 
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som behövs för att kunna köra enstaka storregionala tåg/höghastighetståg norr om 

Stockholm. (Det skulle kunna vara intressant med fler höghastighetståg norr om 

Stockholm om själva höghastighetsbanan fortsätter norrut och höghastighetstågen inte 

behöver dela spår med övrig trafik, men det är en mycket stor investering som vi inte 

räknar med i den här utredningen.). De investeringar som krävs längs linjen för att 

möjliggöra regionaltågsökningen beskrivs kortfattat i den här rapporten men 

kostnadsberäknas inte. Däremot, för att klara av att köra enstaka storregionala tåg eller 

höghastighetståg norr om Stockholm behövs en åtgärd för att möjliggöra tågvändningar 

i eller vid Uppsala, vilket kostnadsbeskrivs nedan.  

6.1. Nya spår Flemingsberg – Saltå 2045 

Den planerade höghastighetsbanan som ligger till grund för analysen 2035 avslutas 

genom att Ostlänken ansluts till befintlig infrastruktur strax norr om Järna i den nya 

driftplatsen Gerstaberg, se Figur 30. Där ansluter Ostlänken till Västra stambanan och 

delar först spår med trafik från Västra stambanan till Södertälje syd övre, där även 

Svealandsbanan ansluter. Tågen fortsätter över Grödingebanan till Flemingsberg och 

vidare till Stockholm C. En stor del av regionaltågstrafiken har uppehåll i Södertälje syd 

övre och Flemingsberg. Norr om Flemingsberg finns inte möjlighet till fler stopp innan 

Stockholm C.  

 

Figur 30. Spårutformning på Grödingebanan där Ostlänken ansluter I Gerstaberg  

I 2035 går det att köra ca 14 tåg i timmen och riktning på denna sträcka. För att öka på 

antalet tåg med efterfrågad uppehållsbild måste utbyggnader göras. Detta har studerats 

tidigare, senast i Trafikverkets rapport ”Järnvägssystemet Järna – Stockholm” 

(2015:179).  

Om höghastighetsbanan ska byggas vidare mot Stockholm är det i första hand mellan 

Järna och Flemingsberg som två nya spår behövs. Detta eftersom en stor del av den 

övriga trafiken har uppehåll i Södertälje syd övre och Flemingsberg medan 

höghastighetstågen inte förväntas ha det, vilket ger en stor hastighetsskillnad på 

sträckan. Norr om Flemingsberg sker inga uppehåll och alla tåg håller ungefär samma 

hastighet vilket gör att tågen kan köra tätare. 

Banan mellan Järna och Flemingsberg kan antingen dras i ny sträckning direkt över 

Hallsfjärden eller dras upp via Södertälje där den i så fall byggs som ett separat 

dubbelspår söder om befintliga spår, se Figur 31. 
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Figur 31. Föreslagen ny sträckning för de nya spåren Flemingsberg – Saltå markerad i rött  

I rapporten ”Järnvägssystemet Järna – Stockholm” konstateras att bana i ny sträckning 

(röd linje i Figur 31) ger en större nytta med avseende på kapacitet och restid eftersom 

gångtidsskillnaden mellan höghastighetstågen och regionaltågen som går på den 

befintliga Grödingebanan blir så stor som möjligt. Eftersom den också förväntas vara 

något billigare att bygga, utgår vi från detta alternativ i denna studie.  

Vid en utbyggnad av ny bana riktas Ostlänkens dubbelspår om, öster om Järna i höjd 

med Saltå, så att det blir en genomgående höghastighetsbana in mot Flemingsberg, se 

schematisk spårutformning i Figur 32. Avsikten är att hastigheten på den genomgående 

höghastighetsbanan ska vara 320 km/h, med en successiv hastighetsanpassning till 200 

km/h i Flemingsberg. Närmast Flemingsberg (km 17–23) kommer de nya spåren att ha 

en något högre hastighet (ca 210-220 km/h för tåg utan korglutning) än befintlig bana, 

Bandelen bedöms bli cirka 28 km lång mellan Järna (anslutningspunkt Saltå) och 

Flemingsberg och sträckan tar ca 8 minuter att köra för ett höghastighetståg, som då 

vinner ca 4 minuter i restid. Ostlänkens tidigare anslutning i Järna (Gerstaberg) 

bibehålls för storregionala tåg.  

 

Figur 32. Spårutformning med två nya spår mellan Flemingsberg och Saltå 
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Störst fysisk påverkan kommer troligen ske på den södra halvan av sträckningen, där 

den nya banan går i en ny korridor. Området består till största delen av skog och 

odlingslandskap med inslag av ett fåtal mindre byar. På den norra halvan av 

sträckningen bedöms intrånget som mindre, dels på grund av att barriärverkan 

reduceras i och med att befintlig bana följs, dels på grund av att den nya banan antas 

förlagd i tunnel i ca sex kilometer. 

Med de nya spåren Saltå – Flemingsberg beräknas man vinna ca 4 tåglägen och då 

möjliggöra ca 18 tåg per timme och riktning söder om Stockholm. Detta ligger precis 

under gränsen av bedömd efterfrågan 2045. Nästa steg för att höja kapaciteten är dock 

nya spår hela vägen in i Stockholm, vilket förstås är en oerhört stor investering. För att 

en sådan satsning ska vara aktuell att föra fram krävs en betydligt starkare efterfrågan av 

tåglägen än vad vi ser i våra scenarion 2045. 

6.2. Åtgärder Järna – Vagnhärad – Nyköping 2045 

Redan med efterfrågan 2035 är kapaciteten på Ostlänken ansträngd och de 

storregionala tågen tvingades i våra analyser att stå på förbigång i Södertälje. I 2045 har 

efterfrågan på Ostlänken ökat till minst 8 höghastighetståg och 3 storregionala tåg per 

riktning och timme, se Figur 33. Den ökade höghastighetstrafiken innebär att det inte är 

möjligt för två storregionala tåg att göra uppehåll i Vagnhärad utan avsevärda 

gångtidsförlängningar för ett antal höghastighetståg, vilket kan äventyra restidsmålen på 

sträckorna Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö.  

 

Figur 33. Efterfrågan på storregional trafik mellan Stockholm och Skavsta 
2045 (vänster) och möjlig trafik utan ytterligare infrastruktur (höger). 
Oreangemarkerad sträcka och uppehåll sker på befintlig Nyköpingsbana.  

Om ett av de storregionala tågen flyttas från Ostlänken till Nyköpingsbanan går det att få 

in den efterfrågade tågmängden med önskat uppehållsmönster, se Figur 33. Nackdelen 

är att ett av uppehållen i Vagnhärad måste ske på den befintliga stationen i Vagnhärad 

medan det andra uppehållet sker på Ostlänkens station. Gångtiden mellan Södertälje 

och Vagnhärad/Nyköping/Skavsta för tåget som går på Nyköpingsbanan blir dessutom 

längre än för tåget på Ostlänken. Denna lösning kan därför inte anses som ett tillräckligt 

attraktivt alternativt, då det ger dåliga förutsättningar för stations- och stadsutveckling 

om orten försörjs vid olika stationer över tid. För att möta önskemålen 2045 behöver 
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följaktligen de två uppehållen i Vagnhärad ske på samma station vilket innebär båda 

tågen flyttas över till Nyköpingsbanan eller att man tillför ytterligare infrastruktur på 

Ostlänken. För att göra alternativet med trafikering på Nyköpingsbanan mer attraktivt 

kan även kapaciteten på Nyköpingsbanan byggas ut. Figur 34 illustrerar två alternativa 

åtgärder för att möta behovet, antingen dubbelspår på Nyköpingsbanan eller 4-spår på 

Ostlänken mellan Järna och Vagnhärad. De två åtgärderna beskrivs i detalj i 

nästkommande kapitel. 

 

Figur 34. Trafikering vid två alternativa åtgärder för att möta efterfrågan 
2045, upprustad Nyköpingsbana (orangemarkerat till vänster) och 4-spår 
på Ostlänken (grönmarkerat till höger) 

6.2.1. Alt 1. Upprustad Nyköpingsbana 

Det första alternativet för att möjliggöra två uppehåll på samma stationsläge i 

Vagnhärad är att flytta över de två stannande storregionala tågen till Nyköpingsbanan. 

Nyköpingsbanan är en enkelspårsbana med låg standard som går mellan Järna – 

Vagnhärad – Nyköping – Åby. Eftersom banan är enkelspårig är kapaciteten begränsad 

och det finns risk för planerade gångtidsförlängningar pga möten samt oplanerade 

gångtidsförlängningar pga uppkomna möten i störda lägen. För att få en robust trafik 

med minskad gångtid mellan Vagnhärad och Stockholm behöver sträckan mellan 

Södertälje och Vagnhärad byggas om till dubbelspår samt att största tillåtna hastighet 

(STH) ökas. Med en sådan åtgärd kan det gå två tåg med längre gångtid 

Skavsta/Nyköping – Stockholm (via Vagnhärad) på Nyköpingsbanan samt ett snabbare 

direkttåg på Ostlänken. Det går inte att räkna med ytterligare snabbt direkttåg på 

Ostlänken eftersom den totala kapacitetsbegränsningen in mot Stockholm bara ger 

möjlighet till totalt tre storregionala tåg/h i relationen Skavsta/Nyköping – Stockholm 

(om ingen annan relation prioriteras ner). För att få fler snabba relationer 

Skavsta/Nyköping – Stockholm måste gångtiden för tågen som i detta alternativ går på 

Nyköpingsbanan sänkas. För att åstadkomma detta behöver Nyköpingsbanan mellan 

Vagnhärad och Nyköping också byggas om till dubbelspår, samt med ökad STH, se Figur 

35 där det nya spåret är markerat i gult.  

Dubbelspåret mellan Nyköpings och Södertälje medför också att trafiken kan öka 

ytterligare med till exempel pendeltrafik mellan Skavsta/Nyköping/Vagnhärad och 
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Södertälje och man kan på sikt tänka sig tre tåg/h Stockholm – Nyköping/Skavsta med 

olika uppehållsbilder samt 2 tåg/h Södertälje – Nyköping/Skavsta.    

 

Figur 35. Schematisk skiss över upprustad Nyköpingsbana i orange 

Som tidigare nämnts är STH på Nyköpingsbanan låg och för att Nyköpingsbanan ska 

vara ett realistiskt alternativ till Ostlänken behöver STH höjas. Då banan generellt är 

mycket kurvig är det svårt att öka STH med mindre åtgärder så som kurvrätningar, för 

att få sammanhållande sträcka med ökad hastighet behöver snarare långa partier byggas 

om till raka spår. Dessa raka sträckor är bättre att placera i ny sträckning en bit från 

befintligt spår så att man kan i så stor utsträckning som möjligt kan trafikera de 

befintliga spåret under byggtiden. Figur 36 visar åtgärderna på Nyköpingsbanan där 

utbyggnad till dubbelspår längs befintlig bana tillsammans med vissa kurvrätningar är 

markerat i blått och dubbelspår i ny sträckning är markerat i rött. Åtgärderna är en 

avvägning mellan mark- och miljöintrång, kostnader och önskad kapacitet.  

När man tittar på den sträckning som Nyköpingsbanan har idag, går den genom flera 

känsliga naturområden. Tullgarn är ett Natura 2000-område med absolut skydd vilket 

betyder att tillstånd endast kan ges om verksamheten inte kan skada den livsmiljö som 

avses att skyddas eller försvårar skyddade arters bevarande. Pga av detta har 

byggnationen genom Tullgarn valts att hållas på en minimal nivå. Den barriär som 

redan finns där, i och med enkelspåret, breddas för att istället rymma två spår, men det 

kommer inte att göras några kurvrätningar som innebär intrång i nya markområden. 

Detta innebär att STH kommer att ligga runt 120 km/h genom Tullgarn även i 

fortsättningen. Även söder om Vagnhärad station genom det känsliga området kring 

Trosaåns dalgång är tanken att befintlig bansträckning ska användas för att ge så liten 

påverkan på den riksintressanta miljön som möjligt. Längs med hela Nyköpingsbanans 

sträckning finns flera fornlämningsrika områden som kommer att medföra en hel del 

utgrävning, men vi ser inte att de är avgörande för om det är möjligt att bygga åtgärden 

eller inte.  
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Figur 36. Åtgärder för ökad kapacitet och ökad STH längs med Nyköpingsbanan 

Med de föreslagna åtgärderna för att höja STH på Nyköpingsbanan kan restiderna bli 

kortare än i JA, med befintlig infrastruktur. Dock går det inte att komma ner i samma 

restider som är möjligt med en trafikering på Ostlänken. Tabell 1 visar restiderna mellan 

Stockholm – Vagnhärad – Nyköping i de olika infra- och trafikalternativen. I scenario 

2035 leder den begränsade infrastrukturen och trafikmönstret att alla storregional tåg 

på sträckan får stå på förbigång i Södertälje. Det ger ca 5 minuters längre gångtider 

jämfört med restiderna 2045 på Ostlänken där vi har nya spår mellan Flemingsberg och 

Saltå och således slipper förbigången. Restiderna på Ostlänken 2045 är de minsta 

möjliga restiderna med de aktuella relationerna inklusive planerade uppehåll. De två 

högra kolumnerna visar restiderna på Nyköpingsbanan i JA respektive med upprustad 

bana. Det visar sig då att restiden på sträckan Stockholm – Vagnhärad är densamma på 

Ostlänken inklusive förbigång som på Nyköpingsbanan i JA. Med upprustad 

Nyköpingsbana fås till och med en kortare gångtid än med Ostlänken. På sträckan 

Stockholm – Nyköping fås samma restid i de båda alternativen (52 min). Vid 2045 när 

det finns nya spår mellan Flemingsberg och Saltå och förbigången i Södertälje inte 

längre är nödvändig kommer restiderna vara något längre på Nyköpingsbanan jämfört 

med Ostlänken. Det skiljer sig då 3 min Stockholm – Vagnhärad och 5-6 min Stockholm 

– Nyköping mellan de två banorna. Som tidigare nämnts är det dock bara ett av de två 

önskade storregionala tågen som gör uppehåll i Vagnhärad som ryms på Ostlänken 

tillsammans med höghastighetstågen och som kan få den korta restiden. 
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Tabell 1. Restider Stockholm – Vagnhärad – Nyköping i olika infrastrukturalternativ 

  Restid 2035  
Ostlänken  
(förbigång i Södertälje) 

Restid 2045 
Ostlänken 

Restid 
Nyköpingsbanan  
i JA 

Restid med 
upprustad 
Nyköpingsbana  

Stockholm C – Vagnhärad 
(stopp i Flemingsberg, 
Södertälje syd) 

36 min 31 min 36 min 34 min 

Stockholm C – Nyköping 
(stopp i Flemingsberg, 
Södertälje syd, Vagnhärad) 

52 min 47 min 59 min 52 min 
 

Stockholm C – Nyköping 
(stopp i Södertälje syd) 

- 41 min - 47 min 

 

Om alternativet med en upprustad Nyköpingsbana blir ett aktuellt alternativ för att klara 

trafikeringsönskemålen 2045 är det intressant att se över Ostlänkens infrastruktur. Det 

är oekonomiskt och ej önskvärt ur ett stadsplaneringsperspektiv att först trafikera den 

nya stationen på Ostlänken i Vagnhärad och sedan, när övrig trafik ökar, istället börja 

trafikera den gamla stationen igen. I ett sådant scenario är det bättre att redan från 

början planera för trafiken på Nyköpingsbanan och börja rusta upp den, istället för att 

bygga stationen på Ostlänken. Genom att inte bygga stationen i Vagnhärad på Ostlänken 

kan kostnader sparas in som istället kan läggas på att rusta upp Nyköpingsbanan.  

Som visas i Figur 34 är det i alternativet med en upprustad Nyköpingsbana 2045 två 

tåg/h som gör uppehåll i Vagnhärad som går på Nyköpingsbanan och ett tredje 

storregionalt tåg/h som endast gör uppehåll i Södertälje som går på Ostlänken. Om 

Nyköpingsbanan rustas upp med dubbelspår och högre STH hela vägen mellan Järna 

och Nyköping blir restiden bättre även för det tredje storregionala tåget via 

Nyköpingsbanan. I ett sådant scenario kan all trafik mellan Skavsta/Nyköping och 

Stockholm flyttas över på Nyköpingsbanan och det finns varken behov av stationen i 

Vagnhärad eller kopplingspunkten mellan Nyköping och Ostlänken norrut (därav den 

streckade linjen i Figur 34). Genom att inte bygga dessa objekt på Ostlänken kan man 

göra en stor kostnadsbesparing som kan ställas i relation till kostnaden att rusta upp 

Nyköpingsbanan. Med all trafik mellan Skavsta/Nyköping och Stockholm överflyttad på 

Nyköpingsbanan samt att höghastighetstågen går på de nya spåren mellan Flemingsberg 

och Saltå 2045 finns det inga tåg som går genom den tänka kopplingspunkten från 

Ostlänken i Gerstaberg. Att bygga denna kopplingspunkt genererar stora kostnader och 

om man ser att den kanske inte kan komma att användas i ett framtida perspektiv kan 

det vara en idé att istället bygga en provisorisk kopplingspunkt där Ostlänken ansluts till 

den upprustade Nyköpingsbanan. De båda banorna kan då använda den befintliga 

kopplingspunkten i Järna istället. Den provisoriska kopplingspunkten kan användas 

fram tills hela höghastighetsnätet är uppbyggt, men så snart vi har höghastighetståg till 

Malmö och Göteborg på Ostlänken är det viktigt att Ostlänken frigörs från 

Nyköpingsbanan och ansluter till befintlig bana i Flemingsberg istället genom att bygga 

de nya spåren mellan Flemingsberg och Saltå. De två etapperna illustreras i Figur 37 där 

även de objekt man inte behöver bygga på Ostlänken visas. 
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Figur 37. Etapp 1 (övre figuren) där det finns en provisorisk kopplingspunkt mellan Ostlänken och 
Nyköpingsbanan innan de båda ansluter i Järna. Etapp 2 (nedre figuren) där de nya spåren Flemingsberg – 
Saltå ansluter direkt till Ostlänken och kopplingspunkten blir en planskild korsning istället. Objekt på 
Ostlänken som inte behöver byggas i och med åtgärderna på Nyköpingsbanan är gråmarkerade. 

6.2.2. Alt 2. 4-spår på Ostlänken 

En alternativ åtgärd för att möjliggöra att de storregionala tågen kan göra uppehåll i 

Vagnhärad 2045 är att utöka kapaciteten på Ostlänken till 4-spår på den mest kritiska 

sträckan, se de gröna spåren i Figur 38. Då det är själva uppehållen som gör att det är 

svårt att kombinera de storregionala tågen med höghastighetstågen är det önskvärt att 

förlänga sträckan där tågen hålls separerade till och med Vagnhärad.  

Med de nya spåren mellan Flemingsberg och Saltå separeras höghastighetstrafiken och 

den storregionala trafiken mellan just Flemingsberg och Saltå och genom att förlänga 

sträckan till och med Vagnhärad separeras trafiken hela vägen mellan Flemingsberg och 

Vagnhärad. Detta gör att storregionala tåg kan göra uppehåll i Flemingsberg, Södertälje 

och Vagnhärad utan att påverka höghastighetstågen på sträckan. Då de båda 

trafiksystemen delar omgivande infrastruktur kan systemen dock inte byggas upp helt 

utan påverkan på varandra, men det möjliggör önskad trafikutbud 2045 - 2050. Hur 

spåren ska ansluta i Vagnhärad måste ses över mer i detalj och det behövs en strategi för 

detta redan i den initiala utformningen av stationen. 

 

Figur 38. Nytt dubbelspår (grönt) som ger 4-spår mellan Saltå och Vagnhärad för att separera 
höghastighetstrafiken och den storregionala trafiken mellan Flemingsberg och Vagnhärad 

Om alternativet med 4-spår på Ostlänken är ett aktuellt alternativ för att klara 

trafikeringsönskemålen 2045 är det intressant att se över hur Ostlänken utformas redan 

i första skedet. Enligt Ostlänkens plan ska hela banan byggas i standard för att kunna 
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köra tåg i 320 km/h mellan Vagnhärad och Gerstaberg. På sikt, då vi har nya spår 

Flemingsberg – Saltå går det inga höghastighetståg via Gerstaberg vilket innebär att den 

sträckan skulle kunna anpassas för 250 km/h-tåg istället redan från början.   

Innan vi har ett höghastighetsnät är behovet av att kunna köra i 320 km/h på Ostlänken 

mycket lågt och det skulle vara möjligt att initialt spara in pengar genom att bygga de 

första dubbelspåret mellan Vagnhärad och Gerstaberg i 250 km/h-standard. När 

efterfrågan på höghastighetståg sedan ökar byggs de nya spåren Flemingsberg – Saltå 

som då förlängs hela vägen till Vagnhärad. På så sätt bygger vi inte med överkapacitet 

innan vi har höghastighetståg på banan. Resonemanget bygger dock på att de nya spåren 

Flemingsberg – Vagnhärad byggs snart efter höghastighetsnätet färdigställande, dels för 

att höghastighetstågens restidsmål ska kunna uppnås samt för att höghastighetstrafiken 

ska kunna separeras från regionaltågen. Figur 39 visar sträckan mellan Vagnhärad och 

Saltå som streckad då vi får olika resultat beroende på vilken hastighet den första banan 

byggs för och var vi väljer att gränsla Ostlänken. Ju längre del av Ostlänken som byggs 

för 250 km/h desto mindre överkapacitet får vi fram tills höghastighetstågen börjar 

trafikera sträckan. Vi får däremot längre gångtider för höghastighetstågen om det dröjer 

med de nya spåren Flemingsberg – Saltå desto längre sträcka anpassad för 250 km/h vi 

har.  

 

Figur 39. Alternativ till att initialt bygga hela Ostlänken i 320 km/h. De streckade sträckorna kan byggas för 
med olika standarder i olika skeden för att inte få överkapacitet. Även stationen i Vagnhärad bör ses över 
för att anpassas till valt alternativ. 

Värt att notera är att alternativ 2, till skillnad från alternativ 1, inte ger ökad kapacitet 

mellan Vagnhärad och Nyköping. Den kapacitetsökning som ett 4-spår Saltå – 

Vagnhärad ger räcker för att möta efterfrågan 2045. I nästa skede, när efterfrågan på 

både höghastighetståg och regionaltåg ökat ytterligare, behöver dock kapaciteten öka 

även mellan Vagnhärad och Nyköping. 4-spåret på Ostlänken behöver då förlängas så att 

det går hela vägen mellan Saltå och Nyköping, vilket genererar en kostar minst lika stor 

som 4-spåret Saltå – Vagnhärad. Alternativ 1 är tillräckligt kapacitetsstarkt för att kunna 

klara av den ökade trafikefterfrågan även på längre sikt.  

6.3. Vändkapacitet i Uppsala 

Beroende på önskemål om trafikupplägg och var linjerna ska vända är det aktuellt att se 

över vändkapaciteten i Uppsala. I trafikeringsupplägget 2035 är det tre regionaltågs-

/storregionaltågslinjer som är genomgående på Stockholm C. En linje går mellan 

Linköping och Gävle på Ostlänken medan de andra två linjerna kan vara antingen 

Eskilstuna – Uppsala eller Nyköping – Uppsala. Om önskemålet är att en storregional 

linje från Nyköping ska vända i Uppsala finns det behov av att öka vändkapaciteten vid 

Uppsala. Ett storregionalt tåg som ska köra på Ostlänken tillsammans med den känsliga 

höghastighetstrafiken kan inte ha ett allt för snävt upplägg, det måste finnas ordentligt 



48 
 

med tid i vändningen, t.ex. återställningstid för att inte störningar ska sprida sig. 

Stationen är redan idag hårt belastad av vändande tåg och det finns inte tid för ett 

storregionalt tåg att stå en längre tid vid plattform för att vända. 

I trafikeringen 2045 är det svårt att kombinera den storregionala trafiken på Ostlänken 

med höghastighetstågen vilket har lett till att den storregionala linjen mellan Linköping 

och Gävle har hackats upp i två separata linjer i Nyköping, det vill säga en storregional 

linje Linköping – Nyköping och en linje Nyköping – Gävle. Med ett sådant upplägg 

försvinner direktrelationen mellan Östergötland och Arlanda/Uppsala. För att bibehålla 

direktrelationen kan istället en höghastighetslinje med tåg som stannar i både Linköping 

och Norrköping dras norr om Stockholm och istället vända i Uppsala. Då uppstår 

samma problematik som om ett storregionalt tåg ska vända i Uppsala, det saknas 

vändkapacitet för tåg som behöver stå en längre tid vid plattform. För att lösa problemet 

har två teoretiskt möjliga åtgärder studerats, varav en har avfärdats på grund av 

praktiska svårigheter. 

6.3.1. Spår 9 på Uppsala Central (avfört alternativ) 

I ena änden på Uppsala C ansluter Lennakattens museijärnväg till stationen med ett 

vändspår, spår 9. Detta är ett kort smalspår som inte kan användas för annan trafik än 

föreningens lok och vagnar och spåret ansluter till en smal mittplattform mellan spår 8 

och 9 på stationen. En idé för att få ett ytterligare spår på Uppsala C var att använda den 

mark som idag består av smalspåret för att bygga ett spår med normal spårvidd och av 

tillräcklig längd för att rymma ett storregionalt tåg eller ett höghastighetståg. Figur 40 

visar hur det nya spår 9 skulle sträcka sig genom Uppsala C. Museijärnvägen skulle i ett 

sådant scenario inte längre kunna gå till Uppsala C. 

Utbyggnaden av spår 9 innebär dock stora konsekvenser för Uppsala C och området 

kring stationen. För att på ett säkert sätt kunna trafikera det nya spår 9 måste 

mittplattformen mellan spår 8 och 9 breddas med flera meter vilket innebär att läget för 

spår 9 förskjuts österut. Detta leder till att flera fastigheter öster om stationen kommer 

att påverkas, inte minst kommunens underjordiska parkeringsgarage som ligger i direkt 

anslutningen till spår 8 idag. Garaget måste i så fall rivas och byggas upp på nytt med en 

robustare konstruktion som klarar av att hantera laster från tågtrafik.  

Utbyggnaden av spår 9 påverkar också två viktiga passager, Centralpassagen och 

Strandbodgatan. Det behövs två nya broar över Centralpassagen och gång- och cykeltråg 

måste rivas och byggas om för att klara lasten från en ny järnvägsbro. De befintliga 

järnvägsbroarna vid Centralpassagen är utformade som slutna plattramar i två fack där 

bottenplattan utgör ett vattentätt tråg. Byggandet av en ny järnvägsbro nordost om 

befintliga broar kräver att ca 15 m av tråget vid gradängerna/trapporna måste rivas och 

byggas om till en järnvägsbro i form av en sluten ram i två fack. Detta blir ett omfattande 

arbete som får stor påverkan på möjligheterna att nyttja Centralpassagen under 

byggtiden. Spår 9 kräver en ny järnvägsbro över Strandbodgatan. Beroende på 

Strandbodgatans profil och på dagens fria höjd under de befintliga broarna är det inte 

möjligt att placera ytterligare en bro nordost om de befintliga broarna. Placering av en 

ny järnvägsbro nordost om befintliga broar kommer att kräva att det vattentäta tråget 

för Strandbodgatan rivs och återställs med en ny profil för gatan. Detta blir ett 

omfattande arbete där tråget måste byggas om i hela sin bredd, från broläget och ända 

upp till cirkulationsplats vid Bergsbrunnagatan. Troligtvis behöver även 
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cirkulationsplatsen justeras/byggas om för att hålla samma körbara fria höjd som för 

intilliggande broar. Förutom en stor anläggningskostnad får ombyggnaden även mycket 

stora konsekvenser för trafikanter under hela byggtiden.  

Det faktum att det nya spår 9 är en så pass kostnadsdrivande åtgärd samt att den totala 

byggtiden, med påverkan på stationen och det lokala vägnätet, riskerar bli upp emot 4-5 

år gör att åtgärden är avförd. 

 

Figur 40. Ny utformning av spår 9, med möjlighet att vända storregionala tåg eller höghastighetståg 

6.3.2. Vändspår norr om Uppsala Central 

Ett alternativ till att öka spårkapaciteten på själv Uppsala C är att möjliggöra 

tågvändningar norr om stationen. Det betyder att tåg från Stockholm stannar för 

avstigning vid en plattform för norrgående tåg på Uppsala C och sedan fortsätter norrut 

och vänder på ett spår längs med Ostkustbanan. Därefter kan tåget gå tillbaka söderut, 

stanna vid en plattform för södergående tåg på Uppsala C för påstigning innan de 

fortsätter mot Stockholm. Det har varit uppe för diskussion att förlägga vändspår i 

Storvreta men med tanke på den tid det tar att åka mellan Storvreta och Uppsala 

omöjliggör det vändningar på en timme samt att det ökar beläggningen på en ansträngd 

del av Ostkustbanan. För att det ska vara möjligt att vända tillbaka samma tåg inom en 

timme behöver vändspåren ligga närmare Uppsala.  

Strax norr om Uppsala i samma höjd som den nya sträckningen av Ostkustbanan viker 

av den befintliga banan finns det utrymme att lägga vändspår väster om Ostkustbanan, 

se de rödmarkerade spåren i Figur 41. Området är obebyggt och bedöms i ett första 

skede ligga tillräckligt långt ifrån de känsliga kulturmiljöerna i gamla Uppsala. Mer 

noggrant utredningsarbete krävs dock för att säkerställa att åtgärden är genomförbar ur 

kultur- och miljösynpunkt.  
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I kalkylen ingår 4 spår av olika längd inklusive serviceplattformar för att möjliggöra 

vändning och lätt furnering (städning, påfyllning, mm) för både höghastighetståg och 

regionaltåg. Om denna åtgärd väljs som lösning för att möjliggöra vändningar norr om 

Uppsala behöver behovet av exakt antal vändspår utredas noggrannare.  

 

 

Figur 41. Illustration av vändspåren norr om Uppsala C i rött. De grå linjerna visar dagens järnvägsnät och 
den blå linjen visar Ostkustbanans kommande dubbelspår som ersätter den grå linjen på den sträckan. 

6.4. Åtgärder mellan Stockholm och Uppsala 2045 

För att önskad trafik 2045 ska få plats på järnvägsnätet mellan Stockholm och Uppsala 

krävs att ett antal åtgärder. Alla dessa åtgärder är direkt kopplade till regionaltågs- och 

pendeltågstrafiken och beskrivs därför endast översiktligt här. För en mer noggrann 

genomgång av åtgärderna hänvisas till Trafikverkets rapport ”Strategi för 

Ostkustbanan”. 

På sträckan mellan Stockholm och Uppsala byggs stationer i Stockholm Nord (i Solna) 

och Bergsbrunna (strax söder om Uppsala) för att möjliggöra uppehåll för regional- och 

pendeltåg. För att möjliggöra uppehåll i Bergsbrunna behövs även totalt fyra spår mellan 

Uppsala C och Bergsbrunna. Fyrspåret behöver på sikt förlängas även till Bergsbrunna – 
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Knivsta för att öka systemets robusthet samt möjliggöra ytterligare uppehåll för 

pendeltåg i en ny station i Alsike. För att möjliggöra uppehåll i Stockholm Nord behövs 

även två nya spår mellan Stockholm och Stockholm Nord. 

De stora antalet uppehåll på Arlanda C kräver att plattformskapaciteten på stationen 

ökas. Pendeltågen som ska vända på Arlanda C medför att ett vändspår måste anläggas 

norr om plattformen vid Arlanda C. Genom att förlänga den befintliga mittplattformen 

på Arlanda C och skapa dubbla plattformslägen skapas ytterligare plattformskapacitet, 

vilket möjliggör att två tåg i samma riktning kan stanna efter varandra i tät följd. 

En förutsättning för att kunna ha genomgående pendeltåg i Märsta är att stationen 

byggs om och anpassas för genomgående pendeltåg. 

Om godstrafiken ska kunna utvecklas och framföras under dagtid bör en planskild 

korsning anläggas söder om Rosersbergs godsbangård och anslutas till innerspåren 

söder om Skavstaby. Även en ny planskild korsning i Ulriksdal är viktig för att minimera 

låsningarna för godstågstrafiken.  

Ytterligare vändkapacitet i Uppsala behöver byggas för att möjliggöra fler vändande tåg 

söderifrån. Detta kan antingen göras genom att stationen byggs om och/eller att 

vändspår norr om stationen byggs.  

6.5. Åtgärder på Stockholm Central 

Med trafiken som antagits för 2035 bedöms kapaciteten på Stockholm C fungera, givet 

att de åtgärder som planeras i närtid är genomförda. Det som är tveksamt är behovet av 

spår att vända och furnera tåg på. Idag går snabbtågen via E-gruppen, vänder vid 

Karlberg och går ner till avgångsspåren via C-gruppen. Detta förfarande fungerar inte 

med 400 meter långa tåg som inte kan ta sig till E-gruppen. Ett bra alternativ skulle vara 

om vändningen kunde ske på Tomteboda, som då skulle behöva anpassas, se följande 

kapitel ” Tågvändning på Tomteboda”. 

Med de trafikantaganden vi utgått från i analysen kommer Stockholm C att få en 

ansträngd kapacitet 2045. Höghastighetstågen behöver i det scenariot kunna använda 

upp till tre plattformslägen per riktning och timme. Detta, i kombination med fler 

regional- och interregionaltåg, framförallt norrifrån, gör att spårplaneringen blir svår att 

få till.  

En utredning om hur Stockholm C kan utformas för att möta kapacitetskraven i ett 

längre perspektiv, i kombination med att åtgärda brister ur resenärsperspektiv (flera 

plattformar är idag väldigt smala) pågår på Trafikverket. Vi vill därför inte föregripa 

slutsatserna från den utredningen genom att föreslå något här.  

6.6. Tågvändning på Tomteboda 

I den fördjupade idéstudien ”Tomteboda bangård, framtida användning och 

utformning” (Trafikverket 2013:141) undersöktes hur Tomteboda bangård skulle kunna 

utvecklas för att inrymma en ny funktion för korttidsuppställning och furnering av 

persontåg. Godtåg skulle även fortsättningsvis ha utrymme på bangården men med 
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planväxling istället för över vall. Även banunderhållsfordon får ett område enligt 

utredningen.  

Tomteboda bangård har ett mycket strategiskt läge precis i anslutning till Stockholm C. 

Det finns dessutom en planskild anslutning vilket gör att tåg kan ta sig till och från 

bangården, i princip utan att ge upphov till korsande tågvägar. 

 

Figur 42. Utformning av Tomteboda bangård enligt fördjupad idéstudie "Tomteboda bangård framtida 
användning och utformning". 

I huvudförslaget finns två grupper med spår för genomfartsspår/ ankomst- och 

avgångsspår, en grupp med tio spår för korttidsuppställning, vändning och/eller 

furnering samt en rangeranläggning (med planväxling istället för över vall som idag) 

med åtta riktningsspår, se Figur 42.  

Frilastområdet och dess funktion har behållits oförändrat såsom det ser ut idag. 

Lokuppställning, underhållsfordon och reperationsspår kan förläggas till två olika 

områden på Tomteboda. 

Utformningsförslagen i rapporten ger en principutformning där det är möjligt att göra 

omprioriteringar mellan de olika funktionerna avseende storlek på ytor, antal spår etc. 

Följer man förslagen i idéstudien skapas ett mycket bra kapacitetstillskott för att ta hand 

om vändande tåg på Stockholm C, både för höghastighetståg och övriga tåg. Exakt hur 

många spår som faktiskt behövs i 2035 respektive 2045 har inte analyserats. Det beror 

även mycket på vad som görs på Stockholm C, ett helhetsgrepp för dessa åtgärder ska 

göras i den pågående utredning som hänvisades till i föregående kapitel ”Åtgärder i 

Öst/Stockholm”.  

Det kan nämnas att Tomteboda bangård inte ersätter Hagalund utan de kompletterar 

varandra.  

7. Åtgärder i Skåne/Malmö 
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2035 kan fyrspåret hantera den prognostiserade trafiken. Malmö C kan dock inte 

hantera de korsande tågvägarna som uppstår vid infart till banhallen vilket kräver 

åtgärder på sträckan. På sikt finns det även behov av att se över kapaciteten på själva 

bangården i Malmö C samt på Kontinentalbanan, beroende på vilken trafik som väljs. 

Flera åtgärder i området presenteras nedan. Med basscenariot 2045 klarar fortfarande 

banan mellan Lund och Malmö att hantera antalet tåg men driftplatserna i Lund och 

Arlöv kan inte hantera de korsande tågvägar som uppstår mellan olika tågslag. Flera 

alternativ för att lösa kapacitetsbristen har analyserats, varav två har avförts på grund av 

allt för stora intrång. 

7.1. Malmö – Lund 2045 

Både den antagna trafiken i basscenariot 2035 samt i det alternativa 

trafikeringsscenariot 2035 får plats mellan Malmö och Lund. Lund C har ett högt 

kapacitetsutnyttjande men situationen är hanterbar.  
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Figur 43. De gröna pilarna ilustrerar hur godstågen förväntas använda 4-spåret Malmö – Lund 2035. 

De södergående godstågen kan köras på de inre spåren för snabbare trafik och undviker 

därmed korsande tågvägar i Lund, vilket illustreras i Figur 43. Norrgående godståg körs 

på de yttre spåren för att undvika korsande tågvägar i Arlöv men drabbas av korsande 

tågvägar i Lund med Västkustbanans tåg. Tidtabellsanalysen visar dock att detta är 

hanterbart. 

Persontrafiken delas upp så att Pågatåg med uppehåll kör på de yttre spåren och tågen 

utan uppehåll på mellanstationerna körs på de inre spåren. Kapaciteten på sträcka 

räcker för den prognosticerade trafiken. 

I trafikscenariot 2045 ökar både region och fjärrtrafiken ytterligare något mellan Malmö 

och Lund. Trafikökningen gör att södergående godståg inte längre kan nyttja 

innerspåren Mellan Lund och Malmö. När tågen godstågen hänvisas till ytterspåren ökar 

antalet korsande tågvägar i Lund och nya korsande tågvägar tillkommer i Arlöv, se Figur 

44. 

 

Figur 44. Kosrande tågvägar uppstår i både Arlöv och Lund när södergående godståg använder måste 
använda ytterspåret 2045. 
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Situationen har uppkommit då Trafikverket av intrångs- och kostnadsskäl valt att 

förlägga plattformarna för tåg med uppehåll vi ytterspåren på fyrspåret mellan Malmö 

och Lund istället för mellan innerspåren som i Stockholmsregionen. Eftersom 

Västkustbanan ansluter till de yttersta spåren på Lund C medan en majoritet av tågen 

ska fortsätta på de inre spåren ner till Malmö tvingas tågen växla spår vid utfarten i 

Lund. Samtidigt måste de långsamma tågen från Södra stambanan som ska till de yttre 

spåren också växla spår. Även i Arlöv där godstågen måste korsa det snabba spåret för 

att ta sig in till Malmö godsbangård uppstår kapacitetsproblem.  

 

Figur 45. Illustration av hur långa godståg hänger över växelpartierna och blockerar infarten till Lund C om 
de måste stanna 

Om godstågen måste vänta några minuter i Lund på en kanal vidare söder ut på 

fyrspåret eller norr ut på Södra stambanan uppstår också problem då Lund C är för kort 

för att hantera fullängdsgodståg. De flesta godståg idag får vara upp till 630 m långa, 

enstaka tåg 730 m. Trafikverket bygger succesivt ut Södra stambanan för 750 m långa 

tåg. I Lund är det längsta norrgående spåret 610 m och det längsta södergående spåret 

410 m. Det betyder att för långa godståg (längre än 610 m respektive 410 m) kommer 

svansen på tågen att hänga ut i växelgatorna och hindra efterföljande tåg att ta sig in till 

stationen i Lund, se Figur 45. Detta gör att sträckan sammantaget inte klarar trafiken 

2045 utan ytterligare utbyggnad.  

Ett antal lösningar har utretts för att öka kapaciteten mellan Malmö och Lund. I 

samtliga fall sker utbyggnaden för konventionella tåg (ej höghastighetståg) då 

höghastighetsbanans anslutning i Lund sker mot de ”snabba” spåren och 

höghastighetstågen därmed inte bidrar till den kapacitetsbrist som uppstår på grund av 

korsande tågvägar.  

7.1.1. Omkoppling av spåren i Lund, Alternativ a (avfört) 
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Figur 46. Schematisk skiss över hur spårplanen behöver färndras i Lund för att minska antalet korsande 
tågvägar. 

Ett alternativ till att undvika de korsande rörelserna i Lund är att koppla de anslutande 

banorna till andra spår än idag. Södra Stambanan hamnar ytterst och Västkustbanan 

ansluts till spår 2 och 5 istället för dagens spår 1 och 6, se Figur 46. För att lyckas med 

detta kommer dock ny mark öster och väster om nuvarande spårområde tas i anspråk, i 

den norra änden av Lund. Den befintliga planskildheten i Lund för Västkustbanans spår 

måste rivas. Det är även tveksamt om erforderliga växelförbindelser får plats mellan 

rampen till den nya planskildheten och plattformarna som dessutom behöver vara 400 

m långa. 

I kombination med alternativ a krävs även en större planskildhet över fyrspåret mellan 

Åkarp och Burlöv för att godstågen ska kunna ta sig in till Malmö godsbangård.  

7.1.2. Omkoppling av spåren i Lund, Alternativ b (avfört) 

Då det är tveksamt om det går att få till erforderliga växlar för Västkustbanan i alternativ 

a har ett alternativ b även tagits fram. Detta alternativ bedöms ta mindre mark i anspråk 

i centrala Lund men kräver att fyrspåret konstrueras om och att plattformarna flyttas till 

mittspåren, se Figur 47. Höghastighetstågen angör då spår 1 och 6 och dessa plattformar 

förlängs till 400 m istället för mittplattformarna mellan spår 2 och 3 samt 4 och 5. Med 

denna lösning bedöms nuvarande planskildhet till Västkustbanan kunna behållas och 

spårområdet norr om plattformana i Lund bedöms bli smalare än i alternativ a. En ny 

bro måste dock anordnas över Västkustbanan för norrgående tåg mot 

höghastighetsbanan. En planskildhet för norrgående godståg måste byggas för att de ska 

kunna nå de långsamma spåren i mitten. 

 

Figur 47. Schematisk skiss över hur spårplenen behöver förändras i Lund och på fyrspåret mellan Malmö 
och Lund, för att undvika korsande tågvägar. 

Med denna lösning räcker kapaciteten 2045 men stationen i Lund ligger nära sitt 

kapacitetstak och risken för störningar på grund av godståg bedöms som överhängande.  

Både alternativ a och b har avskrivits då de innebär stora intrång runt stationen i Lund, 

delvis på byggnader som är under uppförande i dagsläget. Det bedöms inte vara 

försvarbart att göra dessa intrång i förhållande till den, trots allt, begränsade kapacitet 

som frigörs. 
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7.1.3. Ny infart Västkustbanan 

För att undvika korsande tågvägar i Lund är ett alternativ att lägga om infarten för 

Västkustbanan genom Lund vilket illustreras i Figur 48. Nuvarande sträckning rivs och 

Gunnesbo hållplats försvinner. Istället byggs banan i en båge utanför Nöbbelöv och 

ansluts till Södra stambanan och höghastighetsbanan planskilt. Nuvarande spårport 

fylls igen och istället förlängs spåren på Lund C för att kunna hantera även godstågen. 

Genom att saxa tågen mellan de olika plattformarna så att även godstågen liksom 

persontågen gör 2 minuters uppehåll på Lund C uppnås maximal kapacitet på stationens 

tre spår. På detta sätt bedöms kapacitetsbristen på Lund C kunna avhjälpas. En stor 

nackdel med förslaget är att den avsevärt försvårar en framtida anslutning av fyra spår 

från Västkustbanan. Lösningen är därmed inte framtidsäkrad. 
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Figur 48. Schematisk skiss över utformningen av en ny infart för Västkustbanan i Lund. Nuvarande 
sträckning av Västkustbanan förbi Gunnesbo rivs. 

7.1.4. Yttre godsspår 
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Figur 49. Schematisk skiss över yttre godsspår, Lund C behöver inte byggas om ytterligare. 

När Södra stambanan avlastas genom att fjärrtrafiken flyttas över till 

höghastighetsbanan sjunker godstågens transporttider kraftigt på grund av uteblivna 

förbigångar. Antalet möjliga tåglägen för godståg stiger också kraftigt. Prognosen för 

höghastighetsnätet visar att ca 80 godståg per riktning kommer att köras på Södra 

stambanan genom Lund per dygn. Godstrafiken utgör därmed en betydande del av den 

totala trafiken, vilket gör att ett yttre godsspår kan vara en lösning på 

kapacitetsproblemen. Genom att leda godstrafiken utanför Lund på nya yttre godsspår, 

som visas i Figur 49, minskar antalet korsande tågvägar på stationen i Lund. 

Persontrafiken 2045 kan hanteras på den befintliga stationen men antalet korsande 

tågvägar kommer att förbli högt, vilket gör att situationen fortfarande är ansträngd. 

Däremot, när det inte finns några godståg som riskerar att blockera infarten till 

stationen bedöms kapacitetssituationen vara hanterbar. För godstrafiken innebär detta 

att antalet godståglägen i högtrafik ökar från 2 till 4 per timme i vardera riktningen.  
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7.1.5. Västkustbanan i en ny stationsdel 
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Figur 50. Schematisk skiss över spåranläggningen om Västkustbanan (VKB) läggs i tunnel med egen 
stationsdel i Lund. 

Genom att bygga en ny stationsdel för Västkustbanan under jord, vilket illustreras i 

Figur 50 utökas antalet plattformsspår på Lund C. De korsande tågvägarna elimineras 

dessutom om Västkustbanan kan anslutas mellan de två fyrspåren söder om Lund. 

Denna lösning ger en långsiktig kapacitetsökning på Lund C, som klarar en framtida 

utbyggnad av fler spår på Västkustbanan. Avlastningen på plattformsspåren gör också 

att godstågen inte riskerar att bli stående och blockera andra tåg, då de kan passera 

stationen utan att göra uppehåll. Dock bedöms inte Västkustbanans tåg kunna göra 

uppehåll vid Klostergården.  

Det har även framförts förslag om att bygga höghastighetsbanans station över eller 

under Lund C men då detta inte minskar antalet korsande tågvägar löser det inte 

kapacitetsproblemen på Lund C. 

7.2. Åtgärder på Malmö Central 

7.2.1. Infart till säckbangården 2035 

I takt med att trafiken i Citytunneln ökar blir det allt svårare att ta sig till och från 

säckbangården/banhallen på Malmö C. 2035 bedöms trafiken ha ökat i sådan 

omfattning att 15 av 16 möjliga tåglägen nyttjas i maxtimmen genom Citytunneln. Det 

gör att trafiken till och från Citytunneln är så tätt att det endast finns enstaka luckor i 

trafiken som kan användas för att korsa både med- och motriktad trafik för att ta sig till 

säckspåren på Malmö C. Det är med hänsyn till kapacitetsutnyttjandet på omgivande 

linjer inte möjligt att planera in tågen mot banhallen i dessa luckor. 
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Figur 51. Höghastighetstågen till banhallen tvingas först korsa ett spår med medriktad trafik för att sedan 
korsa två spår med motriktad trafik. 
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I Arlöv byter tågen mellan vänster- och högertrafik när de passerar genom spårporten. 

Detta får också till följd att de snabbaste tågen som kört på det inre spåret från Lund 

istället hamnar på de yttersta spåren söder om Arlöv. När tågen ska köras in till 

banhallen i Malmö måste de då först korsa ett spår med medriktad trafik för att sedan 

korsa två spår med motriktad trafik, vilket illustreras i Figur 51. Tidtabellsanalyserna 

som genomförts visar att det inte är möjligt att genomföra trafiken i basscenariot 2035 

med dagens utformning av infarten till banhallen.  

För att kunna köra in tågen till Banhallen krävs att en planskildhet byggs för att undvika 

korsande tågvägar. För att infanten till Malmö C ska klara sig även 2045 krävs att 

planskildheten ansluts till både de långsamma och snabba spåren (inre och yttre) mellan 

Lund och Malmö. Planskildheten måste därför byggas mellan Burlöv och Malmö C för 

att uppfylla nödvändig funktion. Två alternativ har tagits fram som beskrivs nedan.  

7.2.2. Planskildhet, Alternativ 1 
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Figur 52. Schematisk skiss över lösning med planskildhet på bro vid infareten till Malmö godsbangård. 

I alternativ 1 byggs en brokonstruktion i Arlöv där spår 61 lyfts över infarten till 

godsbangården samtidigt som ett spår viker av på bron (blå streckat spår i Figur 52), 

vilket möjliggör att tåg från spår 61 kan tas in planskilt till banhallen. För att även de 

långsamma tågen ska kunna köra direkt in till banhallen byggs ett spår söder om 

planskildheten (grönt streckat spår i Figur 52). Eftersom detta alternativ löser de 

korsande tågvägarna för godstågen i Arlöv kan det kombineras med de åtgärder som 

förutsätter att godstågen fortsätter gå på fyrspåret mellan Lund och Malmö 2045. En ny 

spårport måste byggas i järnvägsbanken mellan Malmö – Östervärn och Rosendalsbron 

behöver förlängas. 

7.2.3. Planskildhet, Alternativ 2 
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Figur 53. Schematisk skiss över planskildhet som tunnel mellan Malmö godsbangård och Malmö C. 

I alternativ 2 byggs planskildheten längre in genom en tunnel under spåren 62, 63 och 

64. Den ansluter både till spår 61 och 62 genom att spår 61 flyttas närmare 

godsbangården, se Figur 53. En ny spårport behöver byggas genom järnvägsbanken 

mellan Malmö Godsbangård och östervärn. För att komma upp med spåret i rätt 

position krävs också att bankspåret mellan Östervärn och Malmö C sidoförskjuts något.  

7.2.4. Plattformskapacitet Malmö C  

I basscenariot 2035 fylls spåren i banhallen med höghastighetståg och regionala tåg från 

ett flertal orter. 

 

Figur 54. Ställverksbild över Malmö C, spår 8 och 9 är avdelade med signalerna 141, 151, 100 och 110. 

Kapaciteten blir ansträngd men tågantalet bedöms vara hanterbart med 

trimningsåtgärder, som att dela samtliga spår med signaler på mitten. Idag har endast 

spåren 8 och 9 sådan signaler, vilket visas i ställverksbilden i Figur 54. 
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Höghastighetståg som är 400 m långa kan hanteras på spår 10. Spåret används idag för 

414 m långa tåg under vintersportsäsongen och bör därmed kunna användas även för 

400 m långa höghastighetståg.  

2045 bedöms trafiken ha ökat ytterligare vilket gör att antalet plattformsspår på Malmö 

C övre inte räcker till. Dels ökar antalet höghastighetståg med slutdestination Malmö 

och dels ökar antalet regionaltåg.  

Området söder om nuvarande säckbangård skulle från början bebyggas med spår i 

samband med att Malmö C byggdes om för Citytunnelns inkoppling. Detta förändrades 

under projektens gång och området utgör idag en tom yta där de gamla plattformarna 

sticker upp ur gruset, se den tomma ytan ovanför plattformsspåren i Figur 55. På 

området bör 2-4 spår kunna byggas för att öka kapaciteten på Malmö C. I samband med 

denna ombyggnad bör även växelgatorna utanför spåren 5 till 10 byggas om så att spår 5 

förlängs för att kunna användas av 400 m långa tåg.  

 

Figur 55. Bangårdskarta över Malmö C. Området över ovanför plattformsspåren (söder om nuvarande 
säckbangård) har tidigare innehållit plattformsspår som behöver återuppbyggas. 

7.3. Åtgärder på Kontinentalbanan 

Från Malmö C kan höghastighetstågen fortsätta mot Öresundsbron via två olika vägar, 

se Figur 56 som visar en schematisk bild över spårområdet. Antingen genom 

Citytunneln eller genom att vända på Malmö C övre och köra via Kontinentalbanan till 

Öresundsbron. 
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Figur 56. Schematisk bild över spårområdet runt Malmö. 

Öresundsbrons maxkapacitet har bedömts till 12 persontåg och 2 godståg per timme och 

riktning i en svensk-dansk analys som gjorts av Trafikverket och Banedanmark under 

hösten 2016. Av de 12 persontågskanalerna bedöms 10 kunna köras genom Citytunneln 

medan 2 måste köras på Kontinentalbanan via Svågertorp, om inte Pågatågstrafiken 

genom tunneln ska minskas. Då höghastighetstågen inte bedöms stanna på Triangeln 

eller Hyllie kan det anses önskvärt att dessa tåg inte belastar Citytunneln om 

kapacitetsbrist skulle uppstå. Vilka konsekvenser de olika vägvalen får beskrivs nedan. 

Om höghastighetstågen kör genom Citytunneln kommer de att få anpassa hastigheten 

efter övriga tåg som gör uppehåll på Triangeln. Gångtiden blir därför, liksom för de 

övriga tågen, 7 minuter mellan Malmö C och Hyllie. Därefter tar det ytterligare 2 

minuter till Lernacken där spåren från Kontinentalbanan ansluter. 

Körs tågen via Malmö C övre (banhallen) via Kontinentalbanan tar det 10 minuter att 

köra till Lernacken. Dock måste tåget ha ett längre uppehåll för riktningsbyte på Malmö 

C än om det skulle fortsätta genom Citytunneln. Att vända tågen bedöms ta 5 minuter. 

Denna vändtid används t.ex. dagligen för de tyska höghastighetstågen som körs via 

Frankfurt Hbf på linjen Hamburg – Stuttgart. På Malmö C nedre i Citybanan bedöms 

kortaste uppehållstid vara 2 minuter, det ska dock noteras att dagens X2000-tåg som 

går till Köpenhamn via Citytunneln har 2-16 minuter uppehåll under tågplan 2017. Den 

vanligaste uppehållstiden är 4-5 minuter.  Detta gör sammantaget att tidsvinsten att gå 

via Citytunneln är 4 minuter när minsta uppehållstid på Malmö C tillämpas. Om 

uppehållstiden är längre än 6 minuter för att köra genom Citytunneln blir det inte längre 

någon tidsförlust att köra via Kontinentalbanan. 

På Malmö C nedre är plattformarna inte tillräckligt långa för att hantera 400 m långa 

tåg. Det finns heller inte någon 400 m lång plattform på Köpenhamn H. Det begränsar 

möjligheten att köra 400-meterståg mellan Stockholm – Malmö, om det är tänkt att 
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samma tåg ska fortsätta via Citybanan till Köpenhamn. Det kan därför vara av intresse 

att köra tåg till och från Danmark via Malmö C övre för att koppla av och till ett tågsätt. 

Därmed kan ett 400 m långt tåg köras på sträckan Stockholm – Malmö samtidigt som 

bytesfria förbindelser till Köpenhamn erbjuds.  

I analysen av Öresundsbron konstaterades det att den första sträckan som kommer få 

kapacitetsproblem längs Kontinentalbanan är sträckan Malmö C övre – Östervärn som 

från banhallen endast är enkelspårig, se Fel! Hittar inte referenskälla.. Om 

öghastighetstågen ska köra via Kontinentalbanan kommer denna sträcka att behöva 

byggas ut till dubbelspår.  

 

Figur 57. Enkelspåret mellan Östervärn och banhallen på Malmö C. 

I Trafikverkets prognoser för höghastighetsnätet fortsätter 2 tåg i timmen till 

Köpenhamn. Körs dessa genom Citytunneln bedöms de återstående 14 kanalerna i 

Citytunneln fördelas mellan 8 Öresundståg och 6 Pågatåg. Körs istället 

höghastighetstågen via Kontinentalbanan kan regionaltrafiken använda dessa 2 kanaler. 

Var regionaltågen går efter Hyllie kommer att vara direkt avgörande för hur mycket 

utbyggnader som krävs mellan Fosieby och Lernacken. 

Om regionaltågen körs genom Citytunneln och fortsätter mot Danmark uppstår inga nya 

korsande tågvägar då anslutningen i Lernacken är planskild. Höghastighetstågen 

bedöms klara de korsande tågvägar som uppstår mot befintlig regionaltrafik i 

Svågertorp. Om regionaltågen istället går till Ystad eller Trelleborg ökar antalet 

korsande tågvägar runt Svågertorps station kraftigt då höghastighetstågen från 

Kontinentalbanan får korsande tågvägar med de nya regionaltågen, se Fel! Hittar inte 

referenskälla.. Det kommer därför att krävas planskildheter runt Svågertorps station 

för att klara trafiken. 
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Sammanfattningsvis, för att kunna köra höghastighetstågen via Kontinentalbanan krävs 

minst dubbelspår mellan Malmö C och Östervärn. Beroende på hur de då frigjorda 

kanalerna i Citytunneln utnyttjas kan det även behövas planskildheter i Svågertorp. 

I de tidtabellsanalyser som genomförts i den här utredningen har höghastighetstågen 

körts via Citytunneln.  

8. Åtgärder i Väst/Göteborg 

På grund av tidigare nämnt omtag i planeringen av sträckan Göteborg – Borås nämns 

här bara åtgärder på Göteborg Central. 

8.1. Åtgärder på Göteborg Central  

Höghastighetstågen anländer till norra delen av Göteborg central via Västkustbanans 

spår. Där är plattformarna relativt korta idag och måste förlängas för att kunna ta in 

höghastighetståg. Hur detta kan göras har Trafikverket tittat på tidigare i rapporten 

”Plattformar för 400 m långa tåg” (2016-06-03). Där föreslås en ombyggnation av 

dagens spår 9-16 om till spår 9-15 med nya plattformar anpassade för höghastighetståg. 

En plattform (två spår) byggs med 410 meters längd och tre plattformar (fem spår) 

byggs med 260 meters längd. Åtgärden innebär också att nuvarande 

uppställningsbangård norr om personbangården måste rivas och ersättas med ca 1000 

meter nya uppställningsspår som skapas i utrymmet mellan Västkustbanan och O-

gruppen.  
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Figur 58. Korsande tågvägar mellan Pågatåg (lila streck) och godståg (gröna streck) i Svågertorp. 
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Figur 59. Förslag på ombyggnad av norra delen av Göteborg C, de svarta plattformarna är de som 
omfattas av förslaget. 

Åtgärden behövs redan till 2035 för att möjliggöra för 400 meter långa tåg.  

Totalt är det alltså sju spår, dessa ska tillgodose behovet för tåg från höghastighetsbanan 

och Västkustbanan. Från Västkustbanan prognosticeras ett snabbtåg samt 1-2 

Öresundståg från Malmö per timme. Från höghastighetsbanan räknas med 3 

höghastighetståg och ett storregionalt tåg. Totalt 6-7 tåg per timme. Några tåg kan få 

vändtid på över en timme, men då finns uppställningsspåren tillgängliga för att rulla ut 

på. Eftersom det inte anses troligt att alla höghastighetståg är 400 meter långa bör 

denna utformning fungera bra. 

Enligt 2045 trafiken kan det tillkomma 1-2 tåg till denna del av bangården. Även den 

tågmängden bör vara hanterbar på föreslagen anläggning så länge det inte är en ökad 

mängd 400 meter långa tåg. Det är inte helt klart hur många tåg som ska kunna vara 

400 meter långa, men är det mer än 2-3 bör det ses över om även ytterligare en 

plattform kan göras lång, förslagsvis då plattformen vid spår 7/8 som då ansluts till 

Västkustbanan.  

9. Övriga åtgärder 

Sträckan mellan Linköping och Jönköpings kopplingspunkt där banan mot Göteborg 

och Malmö delar sig blir den dimensionerande sträckan för hur många tåg som kan 

köras på höghastighetsnätet. För att höghastighetsnätet ska klara fler tåg än i 

basscenariot 2035 kommer det ställa krav på utformningen av nätet på denna sträcka. 

9.1. Jönköping Station – Jönköpings kopplingspunkt  
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Figur 60. Gul streckad linje visar ett möjligt tågläge mot Malmö som inte kan utnyttjas p.g.a att 
dubbelspåret mellan Jönköping Station och Jönköpings kopplingspunkt begränsar kapaciteten. 

Kopplingspunkten i Jönköping ligger några kilometer väster om stationen och sträckan 

däremellan förbinds endast med ett dubbelspår. Det får effekten att ett antal möjliga 

tåglägen på höghastighetsbanan försvinner när tågen gör uppehåll i Jönköping, vilket 

illustreras i Figur 60. Det finns kapacitet för tågen på hela höghastighetsnätet utom just 

mellan stationen i Jönköping och kopplingspunkten. Denna begränsning styr upp 

tidtabellsläggningen redan vid 6 höghastighetståg per riktning och timme och blir ett 

stort problem i scenariot för 2045 med 8 höghastighetståg per timme. De 10 

höghastighetstågen som efterfrågas av operatörerna och som prövas som alternativ 

trafikering 2045, går inte att få in om inte sträckan mellan Jönköpings station och 

kopplingspunkten i Jönköping är dubbelspårig. För att undvika att sträckan blir en 

flaskhals måste separeringen av Malmö- och Göteborgslinjen ske redan i östra änden av 

Jönköping Station. De båda linjerna behöver sedan köra på två parallella banor fram till 

den punkt där Malmölinjen viker av söder ut, det vill säga det behövs fyra spår mellan 

Jönköping Station och kopplingspunkten i Jönköping.  

9.2. Plattformskapacitet i Linköping och Jönköping 

Trafikeringsanalysen av basscenariot 2045 visar att det kommer att ställas krav på 

antalet tillgängliga plattformsspår på höghastighetsstationerna om trafikens ka kunna 

genomföras. I basscenariot 2045 kommer det bli nödvändigt att stanna med 2 

höghastighetståg med 4 minuters mellanrum på stationerna i Norrköping, Linköping 

och Jönköping. Vid dessa tillfällen krävs att 2 plattformsspår finns tillgängliga för 

höghastighetstågen, vilket borde vara möjligt i Norrköping.  
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För att kunna få plats med de storregionala tågen mellan Linköping – Tranås – 

Jönköping krävs att de tågen avgår tätt efter och ankommer strax före 

höghastighetstågen, vilket gör att dessa måste stå vid plattform samtidigt som 

höghastighetstågen. I samtliga analyserade tidtabellsvarianter som har fler än 6 

höghastighetståg per riktning och timme, har det krävts att stationerna i Linköping och 

Jönköping har 6 plattformsspår (3 i varje riktning) för att det ska gå att köra de 

storregionala tågen med uppehåll i Tranås. Se ett exempel på en sådan 

stationsutformning i Figur 61. Om stationerna inte uppfyller detta krav, utan byggs med 

4 plattformsspår och utdragspår för att flytta undan vändande tåg, är risken mycket stor 

att man tvingas välja mellan att köra fler än 6 höghastighetståg eller fortsätta köra tåg 

med uppehåll i Tranås. Det går därför inte att utforma stationerna enligt den slimmade 

principlösning som presenterats för Jönköping Station i ÅVS Linköping – Borås som 

bara har 4 plattformsspår. 

 

Figur 61. Stationslayout med två mittplattformar i Jönköping och Linköping räcker inte för att köra både 
höghastighetståg och regionaltåg i Linköping och Jönköping enligt prognosticerad trafik 2045.  

10. Summering av åtgärder 

I Tabell 2 presenteras en sammanfattning av de åtgärder som redogjorts för tidigare i 

rapporten. I tabellen är det beskrivet för vilken trafik åtgärden behövs, om åtgärden 

skulle behövas även om man inte bygger en höghastighetsbana. Det är även kortfattat 

beskrivet vilka konsekvenser som fås om åtgärden uteblir samt om åtgärden är 

kostnadsberäknad inom denna utredning eller inte. 

Tabell 2. Summering av de studerade åtgärderna 

Åtgärd När Behov även utan 
höghastighetståg  
(ökning av regionaltåg tåg enligt 
utredningen, snabbtåg som höst 
T17/Bas 2040) 

Konsekvens om åtgärden 
uteblir (men övriga åtgärder 
fullföljs) 

Kostnads-
beräknat 

Stockholm, Tomteboda 
bangård 

2035-trafik Ja, för ökad regionaltågstrafik Ej möjligt med 400 m långa 
höghastighetståg, färre tåg 
2045 

Nej 

Göteborg C, ombyggnad 
av norra delen 

2035-trafik Ja, men i mindre omfattning Ej möjligt med 400 m långa 
höghastighetståg till 
Göteborg 

Ja 

Malmö C, planskild infart 
till banhallen 

2035-trafik Ja, behov uppstår när 4 spår 
Hässleholm – Lund kan nyttjas 
fullt ut genom 
infrastrukturutbyggnader norr 
om Hässleholm 

Färre tåg angör Malmö C Ja 

Uppsala, fler spår för 
tågvändning 

2045-trafik Åtgärder behövs för regional 
trafikökning 

Tågen vänds i Stockholm 
eller norr om Uppsala 

Ja 
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Stockholm C, 
bangårdsombyggnad 

2045-trafik 400 m långa plattformar behövs 
inte utan höghastighetståg men 
andra aspekter gör en 
ombyggnation nödvändig 

Något begränsad trafik Nej 

Nya spår Flemingsberg – 
Järna 

2045-trafik Ja, men lite annorlunda 
utformning 

2035-trafik alt. att köra 
höghastighetståg 
sammankopplat till 
Jönköping (ger 
gångtidsförlängning) 

Ja 

Järna – Nyköping, 
upprustad 
Nyköpingsbana/4-spår på 
Ostlänken 

2045-trafik Nej Begränsad trafikförsörjning 
till Vagnhärad och i viss 
mån även till Nyköping 

Ja 

Lund C, ombyggnad eller 
avlastning genom nya 
spår utanför Lund 

2045-trafik Ja, när fler spår norr om Lund 
byggs (oavsett 
höghastighetsbana eller 
konventionell bana) 

 
Ja 

Arlöv, ombyggnad av 
infarten till Malmö 
Godsbangård 

2045-trafik Ja, när fler spår norr om Lund 
byggs (oavsett 
höghastighetsbana eller 
konventionell bana) 

Färre regional-/godståg 
(jämfört med prognosen för 
2045) 

Ja 

Fler spår på Malmö C 2045-trafik Ja, när utbyggnader sker i det 
konventionella nätet norr om 
Lund eller söder om Malmö 

Färre tåg angör Malmö C Ja 

Dubbelspår Malmö C 
(banhallen) – Östervärn 

2045-trafik Ja, behövs när Kastrup byggs ut 
till fyra spår 

Färre regionaltåg (än i 2045-
trafiken) 

Ja 

Planskildheter Svågertorp 2045-trafik Ja, behövs när Kastrup byggs ut 
till fyra spår 

Färre regionaltåg (än i 2045-
trafiken) 

Ja 

 

Utöver utpekade åtgärder finns även medskick på ett antal utformningar som bör 

beaktas i planeringen framöver: 

 Jönköping och sträckan till kopplingspunkten bör planeras så att det, 

åtminstone på sikt, går att få en separering mellan tåg till Göteborg respektive 

Malmö redan vid stationen i Jönköping. 

 Höghastighetsstationerna i Linköping och Jönköping bör kunna byggas ut till 6 

plattformsspår om det ska gå att köra 8 höghastighetståg i kombination med 

storregionala tåg Linköping – Tranås – Jönköping. 

 Med Vagnhärad station på Ostlänken bör utformningen av stationen tillåta att 

ytterligare konventionella spår ansluts till plattformsspåren i en framtida 

fyrspårslösning för att ha möjlighet att klara ökade trafikbehov 

11. Slutsatser 

Även om trafiken enligt basscenariot 2035-2040, med vissa anpassningar i 

uppehållsmönster och med förbigångar, är möjlig att köra, är det viktigt att poängtera 

att 2035 är trafikutbudet anpassat till infrastrukturen. På många delar av 

höghastighetsnätet finns en efterfrågan som gör att den planerade anläggningen inte 

klarar av den önskade trafiken. Om åtgärderna som föreslås 2045-2050 görs tidigare är 
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det sannolikt att trafiken ökar när åtgärderna är färdigställda. De föreslagna åtgärderna 

tillåter en större trafik, men flyttar målkonflikterna mellan höghastighetståg och 

storregionala tåg från infarterna till de större städerna ut på höghastighetsnätet. I 

praktiken innebär det sannolikt att de storregionala tågen får längre restid när 

höghastighetstågen blir fler. Risken är också att det blir svårt att upprätthålla 

turtätheten på vissa stationer som endast trafikeras av storregionala tåg. 

Innan det är möjlig att öka trafiken, i form av antalet tåg, kan det bli intressant att 

istället köra längre tåg för att möta efterfrågan. Både i Stockholms- och Göteborgsänden 

av höghastighetsnätet finns det dock begränsningar i infrastrukturen som gör att 

åtgärder måste genomföras innan 400 meter långa höghastighetståg kan börja trafikera 

sträckan. 

I utredningen kan det konstateras att anläggningarna närmast storstäderna med dagens 

planering riskerar att få en utformning som inte är anpassad för den trafik som är 

aktuell med ett fullt utbyggt höghastighetsnät. Rapporten föreslår därför ett antal 

förändringar av etapperna närmast storstäderna för att bättre tillgodose önskemålet om 

både tät trafik med regionaltåg och höghastighetståg. 

För att bygga en bra anläggning i slutänden krävs att beslut kan tas med vetskap om vad 

som är slutmålet för anläggningen och att planen är att fullfölja detta. Om osäkerhet 

råder om vilken anläggning som är målet, optimeras etapperna utifrån ett mer 

kortsiktigt perspektiv vilket ger ett slutläge som inte kan leverera önskad kapacitet på 

längre sikt.  Det riskerar att ge etapper som är onödigt dyra. För att undvika onödigt 

dyra etapper behöver det beslutas om målet med anläggningen är att skapa ett 

höghastighetsystem där höghastighetstågens önskemål om korta restider och en väl 

utspridd uppehållsbild på de kommersiellt intressanta mellanstationerna ska 

prioriteras, eller om syftet är att skapa goda regionaltågsförbindelser även till de mindre 

stationerna på bekostnad av höghastighetstågens önskemål. En bana som planeras idag 

kan inte fullt ut tillgodose båda önskemålen. Om inget beslut tas om inriktning är det 

viktigt att tydligt redovisa de kompromisser det kommer att innebära för både 

höghastighetstågen och regionaltågen på höghastighetsnätet. Det råder inget tvivel om 

att det även med dessa kompromisser sker en betydande förbättring av både kapacitet 

och resmöjligheter i de aktuella stråken. 

Den mest kapacitetskritiska sträckan, oavsett vilken inriktning som väljs för 

höghastighetsnätet, kommer att vara sträckan mellan Jönköping och kopplingspunkten 

där banan mot Skåne viker av. Sträckan kommer att sätta gränsen för hur många tåg 

som kan köras på höghastighetsnätet. För att få en väl fungerande trafik behövs det fyra 

spår mellan stationen och kopplingspunkten eller en lokalisering av stationen i 

Jönköping som medger att avgreningen görs i direkt anslutning till stationen. 
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