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Abstract

En långsiktig järnvägslösning i Stockholmsregionen

A Long-term Railway Solution in the Stockholm
Region

Agnes Kåregård

Travelling by train has increased during the last 
decades in Sweden. This has put pressure on the 
existing infrastructure and has created problems 
with delays and cancelled departures. The railway is 
a complex system with mutual dependencies and 
high vulnerability for disruptions. The situation for 
the railway system in the Stockholm region is today 
strained. The capacity is fully used. An increase of 
the population together with an expected growth in 
popularity for train travelling will lead to a demand 
for additional railway capacity.

The purpose of this master’s thesis is to investigate 
long-term needs and requirements regarding 
increased railway capacity in the Stockholm region. 
As a consequence of the system properties of a 
railway system it is crucial to define a common goal 
when developing the system. The common goal is 
here presented as a system level requirements 
specification. The requirements can be summarised 
as following: A long-term railway solution shall 
meet traveller’s needs on a national, regional and 
local level, contribute to increasing the area of the 
labour market region, be robust and reliable and 
contribute to the fulfilment of the national climate 
goals. 

As a result a long-term need of a new double track 
between Järna and Uppsala is identified. 
Trafikverket is recommended to further investigate 
an expansion of the railway system with a new 
tunnel connection between Älvsjö and Tomteboda. 
Such an expansion enables a robust system with 
faster passages through Stockholm and the 
possibility to separate different kinds of trains.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
 
De senaste decennierna har det skett en stor ökningen av resandet på järnväg i Sverige. 
Resandeökningen har lett till att infrastrukturen idag är hårt belastad, vilket tydligt 
märks i de tre storstadsregionerna. Järnvägen är ett komplext system med många 
inbördes beroenden och hög störningskänslighet. För att järnvägssystemet ska fungera 
måste det därför finnas tillräcklig kapacitet i systemet. Hur den framtida utvecklingen 
av tågtrafiken kommer se ut beror därför till stor del på vilka satsningar som görs för 
ökad järnvägskapacitet. 
 
Situationen för järnvägen i Stockholmsregionen är idag ansträngd. För närvarande pågår 
därför en utbyggnad av systemet i form av Citybanan. Befolkningen i Stockholm 
förväntas emellertid fortsätta öka i snabb takt och tillsammans med en framtida 
utbyggnad av infrastrukturen i anslutande järnvägsnät kan det därför i ett långsiktigt 
perspektiv återigen komma att ställas krav på ökad järnvägskapacitet genom Stockholm.  
 
Syfte med detta examensarbete är att undersöka långsiktiga kapacitetsbehov och 
önskemål för järnvägssträckan Järna – Uppsala i sin helhet. Järnvägens 
systemegenskaper gör att det vid utveckling av systemet är viktigt att formulera en 
gemensam problemuppfattning och målbild för de inblandade aktörerna. Utifrån analys 
av tidigare studier och intervjuer med identifierade intressenter har en övergripande 
kravspecifikation formulerats. Denna kan sammanfattas i att en långsiktig 
järnvägslösning ska möta resandebehov nationellt, regionalt och lokalt, bidra till ökad 
regionförstoring, vara robust och pålitlig samt bidra till uppfyllelse av de nationella 
klimatmålen. 
 
Utifrån den samlade målbilden och kravspecifikationen har ett behov av ett nytt 
dubbelspår mellan Järna och Uppsala på lång sikt identifierats. I detta examensarbete 
rekommenderas Trafikverket att vidare utreda möjligheterna för en utbyggnad längs 
befintlig bana på sträckorna Järna – Älvsjö och Tomteboda – Uppsala samt en ny 
central tunnelförbindelse mellan Älvsjö och Tomteboda. En sådan utbyggnad ger 
möjlighet till separering mellan olika tågtyper samt snabbare passager genom 
Stockholm. Detta skulle medföra goda möjligheter att skapa ett robust system. Då en 
utbyggnad ligger långt fram i tiden och prognoserna är förenade med stora osäkerheter 
ska detta endast ses som ett scenario. Det är emellertid viktigt att redan nu skapa en 
beredskap inför framtidens krav. Trafikverket bör, utifrån ett helhetsperspektiv, 
formulera en långsiktig strategi för en klok, framåtsyftande planering gällande en 
långsiktig järnvägslösning i Stockholmsregionen. 



Förord 
 
Denna rapport är resultatet av mitt examensarbete, som är den avslutande delen av mina 
studier på civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle vid Uppsala 
universitet. Examensarbetet har utförts på avdelningen Långsiktig planering på 
Trafikverket i Stockholm.  
 
Jag vill tacka min handledare Peter Huledal på Trafikverket för hjälp och vägledning 
under arbetets gång. Ett stort tack riktas även till Kjartan Halvorsen, min 
ämnesgranskare vid Uppsala universitet, som har varit ett värdefullt stöd. 
Avslutningsvis vill jag tacka alla dem som genom att bidra med information och ställa 
upp på intervjuer gjort denna studie möjlig. 
 
 
Agnes Kåregård 
 
Uppsala den 7 februrai 2014 
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1. Inledning 
!
Resurseffektiva transporter är avgörande för en hållbar samhällsutveckling. Järnvägen 
är en viktig del i Sveriges transportinfrastruktur och kännetecknas av hög säkerhet, liten 
miljöbelastning och hög kapacitet jämfört med andra transportslag. För att 
järnvägssystemet ska fungera måste det ha tillräcklig kapacitet för att möta den 
resandeefterfrågan som finns. Vid trängsel på spåren försämras de aspekter som gör 
tåget attraktivt för resenären, såsom tillgänglighet i tid och rum, punktlighet och korta 
restider.1 
 
Sedan 1990-talet har järnvägsresandet ökat kraftigt i Sverige. Ökningen beror till stor 
del på den utbyggnad av ny infrastruktur, utveckling av snabbare fordon och samverkan 
mellan aktörer för att underlätta arbetspendling med tåg som skett de senaste 
decennierna.2 Resandeökningen, både nationellt och regionalt, har lett till att 
infrastrukturen idag är hårt belastad. Detta märks särskilt i de tre storstadsregionerna. 
Järnvägen är ett komplext system där de olika delarna måste fungera väl tillsammans. 
En åldrad infrastruktur som är i stort behov av underhåll i kombination med ett högt 
kapacitetsutnyttjande ökar risken för störningar.3 De senaste vintrarna har problemen 
blivit extra tydliga. Järnvägstrafiken har drabbats av stora förseningar med inställda tåg 
som följd.4 Hur den framtida utvecklingen av tågtrafiken kommer se ut beror därför till 
stor del på vilka satsningar som görs för ökad järnvägskapacitet.5 
 
Situationen för järnvägen i Stockholmsregionen är idag ansträngd. Kapacitetsbristen på 
spår och stationer hindrar en utveckling av trafiken. För närvarande pågår därför en 
utbyggnad av en ny järnvägstunnel avsedd för pendeltåg genom centrala Stockholm, 
den så kallade Citybanan. Den kapacitetsökning som Citybanan innebär kommer att 
förbättra situationen i regionen avsevärt. Enligt de prognoser som gjorts förväntas 
emellertid även Citybanans kapacitet vara fullt utnyttjad runt år 2030.6   
 
Befolkningen i Stockholm ökar i snabb takt och till år 2050 beräknas upp emot 60 % 
fler människor vara bosatta i länet jämfört med idag.7 Tillsammans med en framtida 
utbyggnad av infrastrukturen i anslutande järnvägsnät kan det därför i ett långsiktigt 
perspektiv återigen komma att ställas krav på ökad järnvägskapacitet genom 
Stockholm.8 Att bygga ett höghastighetsjärnvägsnät i Sverige mellan de tre 
storstadsregionerna har diskuterats och utretts i flera år.9 En sådan investering skulle 
möjliggöra en ökning av det nationella resandet. Enligt vissa bedömare skulle en 
fördubbling av det långväga tågresandet ske ungefär 25 år efter att ett höghastighetståg 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Bårström, Sven och Granbom, Pelle, Den svenska järnvägen, Trafikverket, Borlänge, 2012, s.20 
2 Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Ökad spårtrafik utvecklar Sverige, Slutrapport från 
IVA-projektet ”Långsiktiga spåret”, 2009, s.11 
3 Riksrevisionen, Tågförseningar – orsaker, ansvar och åtgärder, RIR 2013:18, 2013, s.19 
4 Alexandersson, Gunnar, Den svenska buss- och tågtrafiken: 20 år av avregleringar, SSE Institute for 
Research i samarbete med PwC, Stockholm, 2011, s.11 
5 Riksrevisionen, Tågförseningar – orsaker, ansar och åtgärder, s.12 
6 Banverket, Citybanan i Stockholm - Förstudie, 2002:08, 2002, s.2 
7 Stockholms läns landsting, Befolkning, sysselsättning och inkomster i Östra Mellansverige – reviderade 
framskrivningar till år 2050, Rapport 1:2012, Tillväxt, miljö och regionplanering, SLL, Stockholm, 2012, 
s.6 
8 Trafikverket, Höghastighetsbanor och utbyggnad av befintliga stambanor Stockholm – 
Göteborg/Malmö – Underlagsrapport, 2012:118, 2012, s.21 
9 Se beskrivning i avsnitt Tidigare studier på s.15 
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tagits i bruk.10 Samtidigt förväntas en stor ökning av efterfrågan på regionala tågresor 
som en följd av att arbetsmarknadsregionen växer.  
 
Trafikverkets region Stockholm planerar därför att inleda ett arbete för att undersöka 
behov och förutsättningar för en långsiktig järnvägslösning för sträckan mellan Järna 
och Uppsala. För att skapa en bra process kring lokalisering och utformning av en ny 
spårlösning är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv, alltså att beakta olika typer av 
flöden, sidosystem och tjänster på järnvägen längs denna sträcka. Befintliga och 
förväntade kapacitetsbrister i Stockholmsregionens järnvägsnät bör därför utredas i sin 
helhet. Trafikverket planeringsarbete kommer genomföras med avseende på kapacitet, 
redundans och anpassning till framtidens krav, som till exempel ett utbyggt 
höghastighetsnät i Sverige. Utöver det nationella perspektivet är regionens och 
bebyggelsens utveckling viktig att ta hänsyn till.11 Stockholmsregionens särskilda 
förutsättningar såsom vatten och öar, många inblandade trafikslag, stor, snabbväxande 
befolkning, tät bebyggelse, skyddsvärda miljöer, höga krav på tillgänglighet, och 
konflikter kring markutnyttjande gör utbyggnad av järnvägsspår komplicerad. Samråd 
mellan olika aktörer för att få till stånd en gemensam problemuppfattning och målbild är 
därför viktigt att åstadkomma i ett tidigt skede.12 
 
Inför sitt planeringsarbete har Trafikverket efterfrågat en studie som identifierar 
tänkbara krav utifrån ett systemperspektiv, gällande en långsiktig järnvägslösning. Det 
är denna efterfrågan som ligger till grund för detta examensarbete. Utifrån analys av 
tidigare studier samt intervjuer med experter och intressenter är uppgiften att undersöka 
långsiktiga behov och önskemål för sträckan Järna – Uppsala i sin helhet. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram en övergripande kravspecifikation för en 
framtida lösning för ökad järnvägskapacitet i Stockholmsregionen och analysera vilka 
konsekvenser kraven får med avseende på spårkapacitet. Examensarbetet ska tydliggöra 
vad Trafikverket bör ta hänsyn till i sitt planeringsarbete. Frågorna som examensarbetet 
ska besvara är: 

• Vilka övergripande systemkrav finns på en långsiktig järnvägslösning i 
Stockholmsregionen? 

• Vilka konsekvenser gällande spårkapacitet får dessa krav? 
• Vilka frihetsgrader ger kraven inför fortsatta studier? 

1.3 Avgränsningar 
Undersökningen är geografiskt avgränsad till järnvägssträckan Järna - Uppsala. Även 
om anslutande spår i regionen påverkar kapaciteten på nämnda sträcka har dessa inte 
beaktats mer än översiktligt. Med järnvägssträcka avses de spår som Trafikverket är 
ansvarig för. Dessa trafikeras i dagsläget av pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg och godståg. 
Tunnelbanans spår ingår alltså inte inom ramen för detta examensarbete. Fokus har 
legat på persontrafiken och dess utveckling. Godstrafiken är ännu mer 
svårprognostiserad än persontrafiken på lång sikt och utgör endast en mindre del av det 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Nelldal, Bo-Lennart, Lindfeldt, Olov, Fröidh, Oskar, Stockholm Central 2050: Prognoser över 
efterfrågan och kapacitetsbehov, KTH Järnvägsgrupp, Stockholm, 2010, s.87 
11 Huledal, Peter, Mailkonversation 2012-09-05 
12 Banverket, Citybanan i Stockholm – Förstudie, s.8 
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totala transportflödet genom Stockholm under de mest belastade timmarna, varför dess 
utveckling endast delvis har berörts.  
 
Uppgiften från Trafikverket var att studera kraven på en långsiktig järnvägslösning, 
utan närmare tidsmässig specifikation. För att kunna göra en bedömning av vilken 
kapacitet som kommer krävas behövde ett prognosår definieras. I denna studie valdes 
2050 då det ligger så pass långt fram i tiden att ytterligare kapacitet i Stockholm skulle 
kunna komma att krävas. En utbyggnad av höghastighetsbanor eller motsvarande 
kapacitetshöjning i södra Sverige är en förutsättning för att det nationella resandet ska 
kunna utvecklas. I dagsläget anses det inte troligt att sammanhängande 
höghastighetsbanor kommer vara i drift innan 2040.13  
 
Kravspecifikationen har hållits på en övergripande nivå och beaktar faktorer såsom 
bytesmöjligheter, tillgänglighet, restid, turtäthet samt kapacitet för antal tåg på spår och 
stationer. Den innehåller alltså inga detaljerade tekniska krav. Uppgiften var att, utifrån 
ett helhetsperspektiv, identifiera krav som kommer att uppstå på lång sikt. Därför var en 
avgränsning tvungen att göras vad gäller graden av detaljnivå snarare än i tid och rum. 
Detta för att arbetet skulle ges en rimlig omfattning. Det har inte heller varit möjligt att 
genomföra egna prognoser eller simuleringar inom ramen för detta examensarbete. 
Scenarierna bygger istället på den forskning och de tidigare studier inom området som 
finns tillgängliga. 
 
En avgränsning vad gäller vilka övergripande krav på en långsiktig järnvägslösning som 
ingår har också gjorts. Ingen hänsyn har tagits till samhällsekonomiska kalkyler eller 
investeringskostnader. Lokala miljöaspekter som till exempel buller eller 
byggnadstekniska förutsättningar har endast berörts översiktligt. 

1.4 Disposition 
Efter inledningen ges i Teori och metod en beskrivning av studiens teoretiska 
utgångspunkter kring järnvägen som ett sociotekniskt system samt vad som påverkar 
kapaciteten i ett järnvägsnät. Kapitlet innehåller även en genomgång av den mall för att 
ta fram en kravspecifikation som använts och en beskrivning av undersökningens 
tillvägagångssätt. Därefter följer en kortfattad översikt över de studier kring 
järnvägssituationen i Stockholmsregionen som gjorts tidigare i Tidigare studier. I 
Bakgrund redogörs för hur järnvägssträckan ser ut i dagsläget och de prognoser som 
finns för resandeutvecklingen i regionen. Detta sammanfattas i en problembeskrivning. 
Resultatkapitlet inleds med en beskrivning av de identifierade intressenterna. Därefter 
följer att antal avsnitt kring de önskemål som framkommit i undersökningen samt ett 
trafikeringsscenario för år 2050. Kapitlet avslutas med den övergripande 
kravspecifikationen. I Scenarioanalys undersöks hur väl tre teoretiska 
utbyggnadsscenarier uppfyller kraven. Examensarbetet avslutas med en diskussion 
kring resultatet samt förslag inför fortsatta studier. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Huledal, Peter, Minnesanteckningar från möte 2013-11-22 
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2. Teori och metod 
 
I detta kapitel ges en kortfattad presentation av de teoretiska utgångspunkter som 
studien vilar på. För att ge ett övergripande teoretiskt ramverk för järnvägens 
systemegenskaper inleds kapitlet med en beskrivning av järnvägen som ett sociotekniskt 
system. Därefter förklaras vilka olika faktorer som påverkar kapaciteten i ett 
järnvägsnät. Sedan följer en redogörelse för den mall som valts för att ta fram 
kravspecifikationen samt en beskrivning av den metod som använts. 

2.1 Järnvägen som ett sociotekniskt system 
Arne Kaijser och Peter Steen, verksamma vid Avdelningen för teknik- och vetenskaps 
historia respektive Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier vid Kungliga 
tekniska högskolan, använder i Infrasystemens dynamik – om sociotekniska 
förändringsprocesser och hållbar utveckling, begreppet infrasystem. Med detta begrepp 
vill författarna betona systemkaraktären hos stora samhällsbärande infrastruktursystem 
såsom transportsystem, kommunikationssystem, energiförsörjningssystem etc. 
Gemensamt för infrasystemen är att de genom en fysisk underbyggnad tillhandahåller 
resurser, knyter samman funktioner och skapar förutsättningar för ”långtgående 
samhällelig arbetsdelning”. Infrasystemen utgörs inte enbart av det fasta nätverket utan 
även det flöde av varor, människor eller information som transporteras i nätverket.14 
 
Järnvägen, liksom andra infrasystem, kan även beskrivas som ett sociotekniskt system. 
Det sociotekniska systemet innefattar förutom infrasystemet även de människor och 
organisationer som bygger, driver och använder systemet samt de rättsliga och 
ekonomiska villkor som reglerar systemet.15 Historiskt sett har infrasystemen varit 
mycket viktiga för den ekonomiska utvecklingen både genom bättre kommunikationer 
och genom energiförsörjning samt att uppbyggnaden skapat nya marknader. 
Infrasystemens utveckling har påverkat samhällets rumsliga struktur och skapat 
kopplingar både inom och mellan städer. 

2.1.1 Infrasystemens egenskaper 

Ett infrasystem består av ett nätverk av länkar och noder samt av flödet som 
transporteras genom nätverket. I järnvägssystemet kan förenklat sägas att länkarna 
utgörs av rälsen, noderna av stationer och flödet av tågen. Järnvägssystemet, och andra 
infrasystem med så kallade specifika nätverk, kännetecknas av stora 
investeringskostnader och lång livslängd vilket medför starka låsningar under lång tid. I 
systemet uppstår ett stigberoende. Hur systemet styrs och utvecklas påverkas av tidigare 
fattade beslut och det befintliga systemets struktur. Flödet i specifika nätverk kräver 
samordning av användare genom till exempel tidtabeller. Det är viktigt att flödet i ett 
infrasystem är tillförlitligt. För många avbrott och förseningar gör att förtroendet för 
systemet minskar. Järnvägen är ett starkt kopplat system, det vill säga att beroendet 
mellan olika komponenter är stort. Detta leder till att störningar fortplantas snabbt. För 
att systemet ska fungera måste de enskilda komponenterna arrangeras och samordnas 
till en fungerande helhet.16  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Jonsson, Daniel, Infrasystemens dynamik: om sociotekniska förändringsprocesser och hållbar 
utveckling, Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier (FMS), Stockholm, 2000, s.209 
15 Ibid, s.210 
16 Ibid, s.212ff 
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Järnvägssystemet samverkar med andra infrasystem som har samma grundfunktion, det 
vill säga andra transportsystem. För att kunna samverka måste systemen vara fysiskt 
sammanbundna i antingen noder eller länkar. I järnvägssystemet sker detta genom byten 
mellan transportslag vid stationer. De olika transportslagen både samverkar och 
konkurrerar.17 
 
Infrasystem kan ha olika utbredning – lokal, regional, nationell respektive internationell. 
Utbredning påverkar vilken politisk instans som ansvarar för systemet. Järnvägen har en 
i huvudsak nationell utbredning, även om olika nationella system kan vara 
sammankopplade. Ansvaret för järnvägsnätet ligger i Sverige hos staten genom 
Trafikverket. Järnvägen kan beskrivas som ett punktformigt infrasystem då det endast är 
tillgängligt för på- och avstigning i sina noder. Nodernas betydelse för järnvägssystemet 
ger starka regionalekonomiska effekter. Viktiga transportnoder och större städer 
förstärker varandras utveckling. Behovet av transportnodens funktioner är generellt sett 
störst i större städer samtidigt som städernas betydelse regionalt och nationellt ökar vid 
etablering av viktiga noder.18 
 
Utformningen av den institutionella strukturen för ett sociotekniskt system kan ses som 
ett möte mellan teknik och samhälle. Organisationsstrukturen beror på systemets 
tekniska egenskaper. För ett starkt kopplat system, som järnvägen, ställs höga krav på 
samordning och kontroll för att systemet ska fungera. Historiskt och internationellt sett 
har det varit vanligt att samma aktör ansvarar för både nätverket och flödet.19 Så var 
fallet i Sverige fram till 1988. Då delades ansvaret, som tidigare legat hos Statens 
järnvägar, upp mellan Banverket som ansvarade för infrastrukturen och Statens 
Järnvägar som ansvarade för flödet. Denna uppdelning ökade kravet på samplanering. 
2001 bolagiserades Statens Järnvägar och verksamheten delades upp mellan SJ AB som 
ansvarade för persontrafiken, Green Cargo AB med ansvar för godstrafik, Jernhusen AB 
med ansvar för stationerna och Euromaint AB som ansvarar för underhåll av fordon. 
2007 öppnades marknaden för godstrafik. Sedan 2011 har det även skett en avreglering 
av persontågtrafiken.20 Nu består operatörerna både av vinstdrivande och 
samhällsorienterade aktörer. Sedan 2010 är även anläggningsverksamheten bolagiserad 
och sköts av Infranord AB och samma år bildades myndigheten Trafikverket genom en 
sammanslagning av Banverket och Vägverket. Ansvarsuppdelningen och avregleringen 
försvårar optimeringen av kapacitetsutnyttjandet.21 
 
Stora tekniska system är heterogena – alla de komponenter som bygger upp systemet är 
inbäddade i en miljö av andra artefakter och organisationer. Det finns alltså ett 
ömsesidigt beroende, förändras en komponent påverkas andra delar av systemet. Detta 
gör att förändringsprocesser i stora tekniska system är komplexa och mångfacetterade. 
Interaktion mellan de aktörer som påverkar och påverkas av systemet är därför av stor 
betydelse. Vid analys av förändringsprocesser är därför en kartläggning av 
aktörsnätverket en viktig beståndsdel. Detta ömsesidiga beroende mellan komponenter 
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17 Jonsson, Daniel, Infrasystemens dynamik: om sociotekniska förändringsprocesser och hållbar 
utveckling, s.214 
18 Ibid, s.216 
19 Ibid, s.218 
20 Riksrevisionen, Tågförseningar – orsaker, ansvar och åtgärder, s.18 
21 Ruge, Armin, Intervju 2013-11-19 
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och aktörer ökar även betydelsen av en gemensam målbild för att uppnå stabilitet i 
processen.22 
 
Ett sociotekniskt systems utveckling kan delas in i tre faser – etablering, expansion och 
stagnation, enligt Thomas Hughes teori om Stora tekniska system23. Järnvägen i Sverige 
befann sig i en stagnationsfas under efterkrigstiden som en följd av ökad konkurrens 
från bil-, buss- och flygtrafik. De senaste två decennierna har järnvägssystemet åter 
börjat expandera och befinner sig för närvarande i en tydlig expansionsfas. I 
expansionsfasen uppstår lätt flaskhalsar av teknisk eller institutionell karaktär. En 
teknisk flaskhals uppstår när någon komponent inte kan möta efterfrågan på grund av 
begränsad kapacitet. Åtgärdas en flaskhals uppstår dock nya, på andra platser i 
systemet. Det räcker alltså oftast inte att endast bygga ut kapaciteten hos enskilda 
komponenter utan det krävs ett helhetsperspektiv. För att ett system ska kunna 
expandera och möta den efterfrågan som ställs på systemets funktioner, måste hela 
systemarkitekturen tas i beaktande och samspelet mellan nätverkets komponenter och 
mellan nätverket och dess flöde förbättras. Expanderande infrasystem får efterhand en 
allt större tröghet på grund av kraven på tillförlitlighet och att komponenternas 
anpassning efter varandra blir alltmer komplex. En gemensam syn bland systemets 
dominerande aktörer gällande vad som är rationellt och önskvärt för systemets framtida 
utveckling är en förutsättning för förändring av stora tekniska system.24 

2.2 Kapacitet i ett järnvägsnät 
Kapaciteten i ett järnvägsnät beror av flera olika faktorer. Viktigast är infrastrukturen, 
signalsystemet, trafikstrukturen, tidtabellen, tågens prestanda, beläggningsgraden samt 
mängden förseningar. Även inom dessa faktorer finns det flera olika aspekter som 
påverkar kapaciteten.25 Kapaciteten är inte högre än systemets svagaste länk. En 
kapacitetshöjande åtgärd lokalt tenderar därför att främst flytta 
kapacitetsbegränsningarna till andra punkter i järnvägsnätet.26 

2.2.1 Infrastrukturen 

Den faktor som har störst betydelse för kapaciteten är om banan består av enkelspår, 
dubbelspår eller fyrspår. Enkelspåret har lägst kapacitet, då det endast tillåter att tåg kör 
i en riktning mellan mötesstationer. Trafikeringen kräver planerade tågmöten. Ett 
dubbelspår har betydligt högre kapacitet då tåg kan köra efter varandra i båda 
riktningarna. Omkörning med snabbare tåg är emellertid endast möjliga där det finns 
förbigångspår. Fyrspår är ett sätt att öka kapaciteten i ett system med en blandad 
trafikstruktur, alltså att tågen kör med olika hastighet och har olika uppehållsmönster.27 
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22 Jonsson, Daniel, Infrasystemens dynamik: om sociotekniska förändringsprocesser och hållbar 
utveckling, s.222ff 
23 Se Hughes, Thomas P., Networks of Power. Electrification in Western Society, 1880-1930, John 
Hopkins University Press, Baltimore, 1983 
24 Jonsson, Daniel, Infrasystemens dynamik: om sociotekniska förändringsprocesser och hållbar 
utveckling, s.240 
25 Lindfeldt, Anders, Lindfeldt Olov, Nelldal, Bo-Lennart, Kapacitetsanalys av järnvägsnätet i Sverige, 
Delrapport 1: Hur många tåg kan man köra? En analys av teoretisk och praktisk kapacitet, KTH 
Järnvägsgrupp, Stockholm, 2009, s.4 
26 Ibid, s.37 
27 Ibid, s.4 
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Den teoretiska kapaciteten för ett dubbelspår är i princip fyra gånger så hög som den för 
ett enkelspår.28  
 
Man skiljer på teoretisk och praktisk kapacitet i ett järnvägsnät. Den teoretiska 
kapaciteten är det antal tåg som kan passera en viss sträcka under ett bestämt 
tidsintervall under matematiskt ideala förhållanden med minsta möjliga avstånd mellan 
tågen. Trafiken är homogen och utan störningar. I verkligheten är det inte möjligt att 
utnyttja den teoretiska kapaciteten för en sträcka. Den praktiska kapaciteten är det antal 
tåg som kan passera en sträcka med en representativ trafikstruktur och tillräcklig 
robusthet. Med representativ trafik menas här den blandning av hastighet och 
uppehållsmönster som är vanlig på sträckan. Den praktiska kapaciteten utgör i regel 
endast 60 – 75 % av den teoretiska. Den utnyttjade kapaciteten är ofta lägre än den 
praktiska, då det är önskvärt med marginaler i tidtabellen för att kunna parera 
störningar. 29 Figur 1 illustrerar förhållandet mellan de olika typerna av kapacitet. 
 

!
Figur 1: Illustration av förhållandet mellan teoretisk kapacitet, praktisk kapacitet och 
önskvärd robusthet på en järnvägssträcka.30 

2.2.2 Signalsystemet 

Den teoretiska kapaciteten för en sträcka beror av hur signalsystemet är uppbyggt samt 
tågens prestanda. Tåg har inte möjlighet att stanna på siktsträckan$". Därför har det 
utvecklats ett säkerhetssystem som förhindrar möte på enkelspår och som förhindrar att 
tåg på dubbelspår kommer närmare varandra än bromssträckans längd. Banan är 
uppdelad i så kallade blocksträckor med stoppsignaler mellan varje blocksträcka. Endast 
ett tåg får trafikera varje blocksträcka samtidigt. Signalsystemet har vetskap om vilka 
blocksträckor som är upptagna eller lediga och signalerar till efterföljande tåg om det 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Abril, M, et al, ”An assessment of railway capacity”, Transportation Research Part E, vol. 44, 774-
806, 2008, s.777 
29 Ibid, s.776 
30 Abril, M, et al, ”An assessment of railway capacity”, s.777 
31 Den sträcka som lokföraren kan se. 
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får fortsätta in på nästa blocksträcka. I säkerhetssystemet ingår även automatisk 
hastighetsstyrning som bromsar tåget även om inte lokföraren gör det, om så skulle vara 
nödvändigt. I Sverige är blocksträckorna vanligtvis en till tre kilometer långa.32 
 
På en bana med dubbelspår är det blocksträckorna som sätter gränsen för den teoretiska 
kapaciteten på banan. Till detta tillkommer tid för informationsbehandling och 
omställning av växlar och signaler. Ett dubbelspår som trafikeras av likadana tåg med 
exakt samma hastighet har en teoretisk kapacitet på 60 tåg per timme och riktning. 
Tågen måste dock köra ut precis efter varandra och köa ut och in från stationer. Då detta 
förhindrar snabba resor och ett fast tidtabellsupplägg, vilket är några av tågets viktigaste 
konkurrensfördelar, är den praktiska kapaciteten 30 tåg per timme och riktning för tåg 
med samma hastighet och samma uppehållsmönster. Kapaciteten begränsas alltså av ett 
praktiskt minimum om två minuters uppehåll vid station inklusive inbromsning och 
acceleration. Den teoretiska kapaciteten sjunker dock med ökad hastighet. Genom 
signalförtätning kan avståndet mellan tåg kortas och därmed kan fler tåg passera per 
tidsenhet, vilket leder till ökad kapacitet. Tiden mellan två på varandra efterföljande tåg 
kallas headway. Minsta tillåtna headway beror av den belagda blocksträckans längd. 
Blocksträckans längd beror i sin tur på signaltätheten.33  

2.2.3 Trafikstrukturen 

Blandning av hastigheter och uppehållsmönster på en bana har också stor påverkan på 
kapaciteten. I och med att ett dubbelspår har begränsade omkörningsmöjligheter sänker 
heterogen trafik kapaciteten för antalet tåg på spåret. Ett system som 
pendeltågssystemet i Stockholm har, så länge det är ensamt om att trafikera spåren en 
kapacitet på 30 tåg per timme och riktning. Blandas godståg, regionaltåg och snabbtåg, 
vilket idag sker på bland annat Västra stambanan är kapaciteten inte mer än 8 tåg per 
timme och riktning. Detta beror på att det krävs ett större tidsavstånd mellan tågen för 
att de snabbare tågen inte ska köra ikapp de långsamma.34 
 
Skillnaden i kapacitet mellan en homogen och heterogen trafikstruktur kan illustreras 
med hjälp av grafiska tidtabeller. Figur 2 visar en tidtabell där godståg med hastigheten 
100 km/h blandas med snabbtåg med hastigheten 200 km/h. För enkelhetens skull 
bortses från möjligheten att köra om vid förbigångspår. Figur 3 visar hur turtätheten 
skulle kunna se ut på samma bana med homogen trafik, alltså endast snabbtåg. Ju större 
hastighetsdifferentieringen är desto lägre blir kapaciteten.35 
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32 Lindfeldt, Anders, Lindfeldt Olov, Nelldal, Bo-Lennart, Kapacitetsanalys av järnvägsnätet i Sverige, 
Delrapport 1: Hur många tåg kan man köra? En analys av teoretisk och praktisk kapacitet, s.4ff 
33 Lindfeldt, Anders, Lindfeldt, Olov, Nelldal, Bo-Lennart, Kapacitetsanalys av järnvägsnätet i Sverige, 
Delrapport 1: Hur många tåg kan man köra? En analys av teoretisk och praktisk kapacitet, s.29 
34 Ibid, s.31 
35 Ibid, s.31 
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Figur 2: Grafisk tidtabell för godståg och snabbtåg på en sträcka utan 
förbigångsmöjlighet. De röda graferna symboliserar tåglägen för snabbtåg, med en 
avgång per timme. De gröna graferna symboliserar motsvarande för ett långsammare 
godståg. 36 
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36 Lindfeldt, Anders, Lindfeldt, Olov, Nelldal, Bo-Lennart, Kapacitetsanalys av järnvägsnätet i Sverige, 
Delrapport 1: Hur många tåg kan man köra? En analys av teoretisk och praktisk kapacitet, s.32 
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Figur 3: Grafisk tidtabell för en sträcka med homogen trafik. De röda graferna 
symboliserar tåglägen för snabbtåg, vilka alla har samma hastighet.37 

 
Vid homogen trafik är det i regel knutpunkter, terminaler, stationer och uppehåll som 
dimensionerar kapaciteten. Ett sätt att öka kapaciteten vid heterogen trafik är att 
separera snabba och långsamma tåg genom att bygga ut till fyrspår. Nya spår kan 
antingen byggas längs befintlig bana eller dras i en ny genare, rakare sträckning.38 

2.2.4 Tidtabellen 

Hur tidtabellen ser ut har också inverkan på kapaciteten. Krav på styva tidtabeller$* 
samt blandning av uppehållsmönster och hastigheter påverkar hur många tåg som kan 
passera en viss sträcka under en viss tidsrymd. Tidtabellstid består av körtid, 
förarmarginal, start- och stopptillägg, uppehållstid vid stationen, tillägg för oförutsedda 
störningar, banarbetstillägg och avrundning uppåt till hela minuter. Körtiden beräknas 
utifrån linjer och fordonstyp plus ett tillägg på tre procent för förarens individuella 
körsätt, väderförhållandens påverka på adhesion%+ och sliring samt tågens olika vikt. 
Uppehållstiden innehåller tid för resandeutbyte och tid för öppning och stängning av 
dörrar samt avgångssignalering. I tidtabellerna läggs även en återställningsmarginal in 
för att öka robustheten i systemet. Hur tidtabellen utformas och hur stora de olika 
tidstilläggen är påverkar därmed kapaciteten på banan. Genom samordning mellan olika 
trafiksystems tidtabeller kan kapaciteten utnyttjas effektivare.41 
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37 Lindfeldt, Anders, Lindfeldt Olov, Nelldal, Bo-Lennart, Kapacitetsanalys av järnvägsnätet i Sverige, 
Delrapport 1: Hur många tåg kan man köra? En analys av teoretisk och praktisk kapacitet, s.33 
38 Ibid, s.34 
39 Att ett visst trafiksystem avgår med jämna, förutsägbara intervall från en station. 
40 Kontaktkraft mellan hjul och räl. 
41 Lindfeldt, Anders, Lindfeldt, Olov, Nelldal, Bo-Lennart, Kapacitetsanalys av järnvägsnätet i Sverige, 
Delrapport 1: Hur många tåg kan man köra? En analys av teoretisk och praktisk kapacitet, s.17 
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2.2.5 Fordon 

Kapacitet med avseende på antal passagerare eller mängden gods är även beroende av 
fordonens utformning och prestanda. Ett persontågs kapacitet kan höjas genom att 
ersätta loktåg med motorvagnståg, använda tvåvåningståg, bredare tåg eller längre tåg. 
För godståg kan kapaciteten höjas genom att öka dess längd, högsta axellast eller 
lastprofil.42 Med lastprofil menas det utrymme i sid- och höjdled som ett järnvägståg har 
att hålla sig inom, klass C är den högsta klassen i Sverige. Ett tågs prestanda kan 
förbättras genom att höja dess högsta hastighet, förbättra dess accelerations- och 
retardationsegenskaper samt minska tiden för passagerarutbyte.43 

2.3 Att ta fram en kravspecifikation 
För att ta fram en kravspecifikation för en framtida lösning för ökad järnvägskapacitet 
genom Stockholm har NASA Systems Engineering Handbook använts som mall. Denna 
mall valdes då den är avsedd för utveckling av ett stort tekniskt system med många 
inblandade intressenter, såsom järnvägen. Systems Engineering beskrivs som ett 
metodiskt tillvägagångssätt för att hantera ett system från skiss till drift. Systemets delar 
utgörs av allt som krävs för att nå resultatet, dvs. användare, förvaltare, operatörer, 
infrastruktur, föreskrifter, lagar etc. Här avses alltså hela det sociotekniska systemet 
som järnvägen utgör. Metoden syftar till att ha ett helhetsperspektiv i planeringsarbetet 
för att på så sätt uppfylla identifierade intressenters krav under systemets hela livslängd. 
Den huvudsakliga uppgiften består i att optimera helheten genom att balansera mellan 
motstridiga krav och begränsningar.44 
 
I inledningsfasen av utvecklandet av ett system är det viktigt att identifiera intressenter 
samt deras förväntningar och önskemål på systemets funktion och vad det ska leverera. 
Detta stämmer väl överens med vikten av en gemensam målbild vid förändring av 
sociotekniska system som beskrevs i avsnittet om järnvägen som ett sociotekniskt 
system. Utifrån den samlade målbilden formuleras sedan en övergripande 
kravspecifikation.45  

2.3.1 Identifiera intressenter och deras förväntningar 

Intressenternas förväntningar och anspråk utgör grunden för systemets utformning och 
realisering. Systemets intressenter är de som påverkar och påverkas av systemet. De 
som påverkar kan vara systembyggare, beställare, de som sköter och underhåller 
systemet samt lagar och föreskrifter. De som påverkas av systemet är de framtida 
användarna och de angränsande system och systemanvändare som kommer i kontakt 
med systemet. För ett järnvägssystem kan dessa utgöras av exempelvis operatörer, 
entreprenörer, förvaltare, resenärer, regering och riksdag. När intressenterna är 
identifierade är nästa steg att identifiera deras förväntningar och anspråk. Detta görs 
genom att intressenterna specificerar ett önskat sluttillstånd och formulerar 
begränsningar för hur målet ska uppnås. Genom identifiering och sammanställning av 
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42 Lindfeldt, Anders, Lindfeldt Olov, Nelldal, Bo-Lennart, Kapacitetsanalys av järnvägsnätet i Sverige, 
Delrapport 1: Hur många tåg kan man köra? En analys av teoretisk och praktisk kapacitet, s.40f 
43 Trafikverket, Förstudie – förslagshandling, Stockholm central, Granskningsversion 2010-06-22, 
2010/54715, Trafikverket, Stockholm, 2010, s.22 
44 NASA, NASA Systems Engineering Handbook, NASA/SP-2007-6105 Rev1, Washington, D.C., 2007 
s.3f 
45 Ibid, s.7 
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de olika intressenternas krav kan man sedan formulera och förstå uppdragets syfte.46 
Även operationella mål ska inkluderas, alltså hur systemet ska drivas för att nå 
uppdragets mål. Detta kallas i handboken Concept of Operation och motsvaras här av 
ett trafikeringsscenario. 47 Trafikeringsscenariot syftar till att ge en uppfattning om 
vilken spårkapacitet som kan komma att krävas. Hur driften av systemet ska se ut i form 
av föreskrifter, styrning, trafikledning och teknisk förvaltning har inte definierats här då 
detta regleras för Sveriges hela järnvägsnät och inte enbart för järnvägssystemet i 
Stockholmsregionen.  

2.3.2 Definiera tekniska krav 

Nästa moment är att definiera de tekniska kraven genom att omvandla intressenternas 
förväntningar till en problembeskrivning och därefter till en uppsättning av krav 
uttryckta i ska-satser. Kraven ska täcka in alla nivåer, från systemövergripande nivå till 
minsta komponentnivå.48 I detta arbete har, som nämnts, endast de övergripande 
systemkraven identifieras. Processen kan beskrivas på följande sätt. Inledningsvis 
specificeras de övergripande systemkraven för att förstå det tekniska problemet som ska 
lösas och definiera vilka systemavgränsningar som är gällande. Det är också viktigt att 
etablera de fysiska och funktionella gränssnitt med vilka systemet måste interagera. 
Därigenom är det möjligt att definiera vilka funktioner systemet ska utföra. 
Kravspecifikationen ska även innefatta prestandakriterier som beskriver hur väl 
funktionerna ska utföras. Slutligen ska kraven formuleras i tydliga ska-satser, vilka ska 
utgöras av fullständiga meningar med endast ett ”ska” per krav. En komplett 
uppsättning krav ska inkludera funktionella krav, prestandakrav och gränssnittskrav. 
Utöver dessa kan det även ingå krav gällande exempelvis omgivning och miljö, 
säkerhet, pålitlighet, robusthet, redundans och tillgänglighet.49 I denna studie tas de krav 
upp som framkommit gällande en långsiktig järnvägslösning i undersökningen. 

2.3.2.1 Funktionella krav 

De funktionella kraven ska specificeras för alla tänkta användningsområden under 
systemets hela livstid. För att ta fram dem genomförs en funktionsanalys för att 
formulera vilka funktioner det färdiga systemet ska ha. De funktionella kraven kan 
innefatta funktioner och underfunktioner men även användare och processer. För att 
underlätta kravanalysen kan man gruppera de funktionella kraven i undergrupper samt 
arrangera dem i logiska sekvenser för att illustrera tidsmässiga beroenden mellan 
funktioner. I detta moment ska även driftscenerier gås igenom för att besvara frågorna:50  

- Vilka funktioner måste utföras?  
- Var måste de utföras?  
- Hur ofta ska de utföras?  
- Under vilka drifts- och miljömässiga villkor ska de utföras?  

2.3.2.2 Prestandakrav 

Prestandakraven beskriver hur väl systemet måste utföra funktionerna. Om möjligt ska 
dessa kvantifieras. Frågor som dessa krav ska besvara kan vara: 51 
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46 NASA, NASA Systems Engineering Handbook, s.34 
47 Ibid, s.39 
48 Ibid, s.40 
49 Ibid, s.40f 
50 Ibid, s.42 
51 Ibid, s.42 
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- Hur väl ska funktionerna utföras?  
- Med vilken noggrannhet?  
- Med vilken kvalitet och kvantitet?  

2.3.2.3 Gränssnittskrav 

Externa gränssnitt utgör gränsen mellan systemet och omgivningen. För att dessa ska 
kunna identifieras måste systemets avgränsningar definieras i ett tidigt skede av 
processen. Gränssnittskrav är viktiga för att systemet ska fungera i sitt sammanhang och 
tas fram genom att identifiera hur systemet och dess komponenter interagerar med sin 
omgivning.52 

2.3.2.4 Miljö- och omgivningskrav 

Miljö- och omgivningskraven beskriver vilka fysiska och driftmässiga krav som 
omgivningen ställer på systemet. Dessa kan utgöras av exempelvis naturlagar, geologi, 
accelerationsförutsättningar och omgivande bebyggelse.53  

2.3.2.5 Pålitlighetskrav 

Pålitlighetskraven beskriver sannolikheten för att systemet inte fallerar under ett givet 
tidsspann eller givna driftförutsättningar. Dessa krav är en avgörande faktor för drift, 
underhållskostnader och kostnadseffektivitet för systemet. Kraven sätts upp för att 
systemet ska klara ett visst antal fel och störningar samt innefattar krav på 
felförebyggande, upptäckningsförmåga, isolation och återhämtning för systemet.54 

2.4 Tillvägagångssätt 
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för denna studie. Den mall för framtagande 
av en kravspecifikation som presenterades i föregående avsnitt har utgjort grunden för 
val av metod. För undersökningen har en kvalitativ ansats valts. Kvalitativa metoder är 
väl lämpade för explorativa studier, såsom denna, där syftet är att skapa förståelse 
snarare än förklaringar.55 

2.4.1 Litteraturstudie 

Arbetet inleddes med en litteraturstudie, vilken hade två huvudsakliga syften. Den 
skulle dels ge en förståelse för hur järnvägen fungerar som system och vilka parametrar 
som påverkar kapaciteten i systemet, dels ge en överblick över hur kapacitetssituationen 
ser ut i dagsläget på sträckan Järna – Uppsala. Litteratursökningen gällande de 
övergripande teoretiska ramverken för järnvägens systemegenskaper skedde främst 
genom sökning bland publikationer från de olika transportrelaterade forskningscentra 
som finns vid Kungliga tekniska högskolan. Som komplettering genomfördes även en 
bredare sökning i Uppsala universitetsbiblioteks databas över internationella tidskrifter 
inom ämnet. Till nulägesbeskrivningen har olika studier genomförda på uppdrag av 
Trafikverket använts. Vissa av Trafikverkets för- och idéstudier är ännu inte 
publicerade, men har funnits tillgängliga för författaren internt på Trafikverket. De 
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52 NASA, NASA Systems Engineering Handbook, s.44 
53 Ibid, s.44 
54 Ibid, s.44 
55 Tjora, Aksel, Från nyfikenhet till systematisk kunskap: Kvalitativ forskning i praktiken, 
Studentlitteratur AB, Lund, 2012, s.16 
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tidigare studier angående järnvägskapacitet i Stockholmsregionen som använts, 
presenteras närmare i kapitel 3. Litteraturstudien sammanfattades i en 
problembeskrivning vilken låg till grund för framtagandet av kravspecifikationen enligt 
den mall som beskrevs i avsnitt 2.3.  

2.4.2 Intervjuer 

Som beskrivits av både Jonsson et al och i NASA Systems Engineering Handbook är en 
gemensam problemuppfattning och målbild av stor betydelse vid förändring av 
sociotekniska system. För att identifiera en gemensam målbild för en framtida 
järnvägslösning genomfördes därför ett antal intervjuer med representanter från de 
intressenter som identifierats under litteraturstudien. Intervjuer är den vanligaste 
datagenereringsmetoden inom kvalitativ forskning.56 Dessa kan vara strukturerade eller 
halvstrukturerade. Då denna studie är av explorativ karaktär samt att författaren inte på 
förhand besatt stor kunskap om intressenternas önskemål användes halvstrukturerade 
intervjuer. Dessa kännetecknas av öppna frågor med stor flexibilitet och möjlighet att 
ställa följdfrågor.57 Aksel Tjora beskriver i Från nyfikenhet till systematisk kunskap hur 
djupintervjuer, som de också kallas, ger intervjuaren möjlighet att fördjupa vissa teman 
och samtidigt ges möjlighet att ta upp aspekter som intervjuaren inte tänkt på i förväg. 
Vid studier som rör framtidsscenarier och målbilder är därför djupintervjuer med öppna 
frågor den mest ändamålsenliga metoden. Risken för fastlåsning vid förutbestämda 
idéer om hur utvecklingen ska se ut är mindre än vid strukturerade intervjuer.58 Varje 
intervju inleddes med en kort presentation av intervjuaren och studiens syfte. Därefter 
ställdes ett antal öppna frågor. Målet var att få tillstånd ett fritt samtal och att få med så 
många aspekter gällande krav på en långsiktig järnvägslösning som möjligt. 
 
Vid användning av halvstrukturerade intervjuer eller djupintervjuer görs urvalet av 
informanter baserat på deras kunskap och möjlighet att bidra inom det aktuella ämnet. 
Detta kan jämföras med slumpvis utvalda informanter vars uppgift är att representera en 
population. De strategiskt utvalda informanterna kan representera sig själva, en 
organisation eller en ståndpunkt.59 I denna studie representerar varje informant någon av 
de olika identifierade intressenterna. Informanterna valdes ut i samråd med handledaren 
Peter Huledal vid Trafikverket, som har lång erfarenhet inom branschen och god 
kunskap om vilka personer som var lämpade. Då undersökningen handlar om ett 
komplext systems långsiktiga utveckling var det av stor vikt att varje informant både 
hade en gedigen erfarenhet av infrastrukturplanering och samtidigt förmåga att tänka 
långt fram i tiden.  
 
Innan varje intervju fick informanten ett antal frågor via e-post. Frågorna till de olika 
personerna var av likartad karaktär men var anpassade efter respektive intressents roll i 
järnvägssystemet. Denna anpassning av intervjuguiden är vanlig vid användning av 
halvstrukturerade intervjuer.60 Intervjufrågorna finns att läsa i Bilaga på sidan 76. Alla 
intervjuer varade mellan en och en och en halv timme, vilket ses som en tillräcklig 
tidsrymd för att informanten ska hinna reflektera och gå på djupet inom ämnet.61 
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56 Tjora, Aksel, Från nyfikenhet till systematisk kunskap: Kvalitativ forskning i praktiken, s.81 
57 Ibid, s.81 
58 Ryen, Anne, Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 
2004, s.44f 
59 Tjora, Aksel, Från nyfikenhet till systematisk kunskap: Kvalitativ forskning i praktiken, s.112 
60 Yin, Robert K., Kvalitativ forskning från start till mål, Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s.138 
61 Tjora, Aksel, Från nyfikenhet till systematisk kunskap: Kvalitativ forskning i praktiken, s.81 
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Samtliga intervjuer spelades in. Ljudinspelning är ett bra sätt att säkerställa att 
intervjuaren får med sig all information samtidigt som denna kan fokusera på 
informanten och samtalet under själva intervjun.62 I direkt anslutning till intervjuerna 
gjordes sedan förenklade transkriberingar. 
 
I denna studie genomfördes tio djupintervjuer. Dessa intervjuer bedömdes utgöra en god 
representation av de huvudsakliga intressenterna. Författaren upplevde även att en 
mättnadspunkt var nådd för studiens syfte med givna avgränsningar. Anne Ryen har i 
Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier beskrivit hur mättnad uppstår när 
ytterligare intervjuer inte bidrar med mer relevant information. Antalet informanter kan 
då ses som tillräckligt.63 För en studie med större omfattning hade det emellertid varit 
möjligt att ta hänsyn till fler aspekter och därmed även varit nödvändigt att ta in 
ytterligare informanter. 

2.4.3 Bearbetning av materialet 

Materialet i form av intervjutranskriberingar samt sammanfattningar av ett antal 
studerade politiska måldokument bearbetades sedan. Inledningsvis gjordes en kodning 
av textmaterialet, där stycken sammanfattades i textnära koder. Dessa kategoriserades 
sedan i ett antal undergrupper. På så sätt identifierades ett antal önskemål för en 
långsiktig järnvägslösning, vilka redogörs för i avsnitt 5.2. Utifrån dessa undergrupper 
identifierades sedan ett antal parametrar som ligger till grund för framtagandet av den 
kravspecifikation som är syftet med detta examensarbete. Detta angreppssätt kan 
beskrivas som att kategorierna induktivt genererades utifrån data. Dessa kategorier 
strukturerar sedan undersökningens resultatdel.64 Innan vidare analys av önskemålen 
genomfördes, hölls en delpresentation vid sektionen Långsiktig planering inom Region 
Stockholm på Trafikverket. Detta för att göra en avstämning av målbilden för en 
långsiktig järnvägslösning innan kraven specificerades.  
 
Då tidsperspektivet i detta arbete sträcker sig flera decennier fram i tiden är prognoser 
förenade med stora osäkerheter. Användning av scenarier kan då vara ett sätt att skapa 
en beredskap för olika utvecklingar och ett bredare perspektiv vid planering av stora 
tekniska system. På så sätt ökar chanserna att skapa faktisk förändring och nå den 
formulerade målbilden.65 I denna studie har prognoser för framtida resandeefterfrågan, 
tillsammans med de identifierade önskemålen, använts för att skapa ett scenario för 
framtida behov av ökad järnvägskapacitet genom Stockholm. För att kunna definiera 
vilka frihetsgrader fortsatta studier har att utgå ifrån, gjordes avslutningsvis en 
scenarioanalys. I denna testades hur väl tre teoretiska utbyggnadsscenarier uppfyller 
kravspecifikationen. 

3. Tidigare studier 
 
Det finns än så länge ingen studie som undersöker ett framtida behov av ökad kapacitet 
för järnvägssträckan Järna – Uppsala i sin helhet. Detta examensarbete syftar därför till 
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62 Tjora, Aksel, Från nyfikenhet till systematisk kunskap: Kvalitativ forskning i praktiken, s.108 
63 Ryen, Anne, Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier, s.77f 
64 Tjora, Från nyfikenhet till systematisk kunskap: Kvalitativ forskning i praktiken, s.142 
65 Jonsson, Daniel, Infrasystemens dynamik: om sociotekniska förändringsprocesser och hållbar 
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att ge ett helhetsperspektiv för en järnvägslösning på sträckan ur ett långsiktigt 
perspektiv, där år 2050 har valts som målår. Investeringsbehov för delar av 
järnvägssträckan har däremot studerats av bland andra Trafikverket, KTH och Vectura i 
kortare tidsperspektiv än 2050. I detta avsnitt följer en kortfattad genomgång av de 
tidigare studier som är relevanta för denna studie. 
 
2009 presenterades en statlig utredning av utbyggnad av höghastighetsbanor i Sverige, 
SOU 2009:74, skriven av Gunnar Malm. I den utreddes emellertid utbyggnaden endast 
fram till Järna söder om Stockholm. En förstudie kring eventuella investeringbehov på 
sträckan Stockholm – Järna genomfördes därför av Trafikverket 2011.66 I förstudien 
undersöktes investeringsbehov ur två tidsperspektiv, ett på medellång sikt, 2020, och ett 
på längre sikt, 2030, där det förutsattes att ett höghastighetsnät var utbyggt. Utredningen 
gjordes utifrån fyrstegsprincipen där enklare lösningar studeras i första hand. Större 
investeringar, steg 4-åtgärder, utreds endast om mindre åtgärder inte räcker till för att 
uppfylla projektmålen. För att möta trafikeringsbehovet på lång sikt bedömdes större 
investeringar i form av nya spår som nödvändiga. 
 
Trafikverket har även genomfört en förstudie för att undersöka behovet och 
möjligheterna att på sikt ytterligare förbättra kapaciteten på Stockholm central. Denna 
är ännu inte publicerad, men en granskningsversion från 2010 har funnits tillgänglig.67 I 
förstudien presenteras ett antal utredningsalternativ och deras konsekvenser för 
trafikering, resenärer, miljö och ekonomi. Något beslut angående en omfattande 
ombyggnad av Stockholm central är i dagsläget inte fattat, utan endast 
anpassningsåtgärder som en följd av Citybanan är beslutade att genomföras.68 Som 
underlag till Förstudie – Stockholm central genomförde Bo-Lennart Nelldal, Olov 
Lindfeldt och Oskar Fröidh, verksamma vid Järnvägsgruppen på KTH, en bedömning 
av behovet av antal tåglägen vid Stockholm central år 2050. Prognoserna för 
resandeefterfrågan i Stockholmsregionen för år 2050 som legat till grund för 
beräkningen av antal tåglägen och som finns beskrivna i Stockholm Central 2050: 
Prognoser över efterfrågan och kapacitetsbehov, har använts i detta examensarbete för 
att skissera ett trafikeringsscenario för år 2050. 
 
På uppdrag av Trafikverket, SL och Regionplanekontoret i Stockholms län (nuvarande 
Tillväxt, miljö och regionplanering) har Vectura genomfört en undersökning av 
framtida behov på sträckan Stockholm – Uppsala via Arlanda. Utifrån en framtagen 
målbild för trafiken på sträckan år 2020 har behov av infrastrukturåtgärder identifierats 
och kostnadsberäknats. Studien sammanfattas i Trafikeringsstrategi för 
Arlandakorridoren: Stärkt kollektivtrafik i korridoren Stockholm – Arlanda – Uppsala 
och resultatet utgörs av ett antal trafikeringsscenarier och en utbyggnadsstrategi i 
etapper för 2020, 2030 och 2040.69 
 
Under 2013 har Trafikverket genomfört en idéstudie kring möjligheterna att etablera 
regionaltågsstationerna Stockholm Nord och Stockholm Syd. Denna är inte heller 
publicerad ännu, men har funnits tillgänglig internt på Trafikverket. Utifrån dagens 
resandeutbyten vid ett antal pendeltågsstationer längs sträckan Flemingsberg – Häggvik, 
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66 Trafikverket, Förstudie Stockholm – Järna, Förslagshandling maj 2011, TRV 2011/9641, 2011 
67 Trafikverket, Förstudie – förslagshandling, Stockholm central 
68 Huledal, Peter, Minnesanteckningar från möte 2013-09-24 
69 Vectura, Trafikeringsstrategi för Arlandakorridoren: Stärkt kollektivtrafik i korridoren Stockholm – 
Arlanda – Uppsala, Vectura, Solna, 2010, s.5 
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bytesmöjligheter till andra transportslag samt med hänsyn till kommunala 
översiktsplaner och exploateringsförutsättningar har tre stationer på norra sidan och två 
på södra skiljts ut som mest aktuella. Av dessa uppvisade Solna och Älvsjö bäst 
måluppfyllelse som Stockholm Nord respektive Syd. Förstudien initierades som en följd 
av de försämrade bytesmöjligheterna mellan pendeltåg och fjärr- och regionaltåg som 
kommer uppstå när pendeltågen flyttas till Citybanan.70  
 
I september 2011 fick Trafikverket i uppgift att utreda behovet av ökad kapacitet för 
hela transportsystemet fram till 2050. Detta gjordes med två tidsperspektiv – 2025 och 
2050. Höghastighetsprojektet, som hänvisas till här, togs fram som en underlagsrapport 
till delprojektet Investering 2050. I utredningen har SOU 2009:74 tagits i beaktande. 
Tyngdpunkten har legat på kapaciteten i systemet, restider, ökad tillgänglighet, 
robusthet i systemet, kostnadsdrivande delar och kostnader för systemets hela livscykel, 
kostnadseffektiv utbyggnad i förhållande till efterfrågan, möjliga positiva och negativa 
miljöeffekter samt att lyfta fram stora osäkerheter.71 
 
Som en del i Trafikverkets höghastighetsprojekt har en även omvärldsanalys gjorts för 
att undersöka hur andra länder har resonerat vid utbyggnad av höghastighetsnät.72 Fem 
länder har studerats: Frankrike, Spanien, Japan, Tyskland och Italien. Frankrike och 
Tyskland kan sägas utgöra två ytterligheter vad gäller systemuppbyggnad. Det franska 
höghastighetsnätet är helt separerat från övriga järnvägsnät och fokus är mycket stort på 
ändpunktsrelationer, med externa stationslägen och en svag utveckling för övrig 
tågtrafik som följd. I Tyskland är höghastighetsnätet i hög grad integrerat med det 
konventionella nätet och befintliga stationer trafikeras även av höghastighetstågen. 
Detta har medfört låga genomgångshastigheter och långa restider mellan de stora 
städerna. Syftet har främst varit att öka tillgängligheten med järnväg för så stor andel av 
befolkningen som möjligt, med ett mindre fokus på ändpunktsrelationer. Övriga 
studerade länder har istället valt någon form av mellanting mellan dess ytterligheter.73 
 
Höghastighetsprojektet gällande utbyggnad i Sverige har utgjorts av ett antal fallstudier 
där olika scenarier analyserats baserat på tekniska förutsättningar. Omvärldsanalysen, 
med bland annat anläggningskostnader och utveckling av standarder utifrån andra 
länders erfarenheter, har använts som ett sätt att stärka de antaganden som gjorts i 
scenarioanalysen. Trafikverket har studerat fyra möjliga utbyggnader av ett 
höghastighetsjärnvägsnät i Sverige samt en utbyggnad av befintliga stambanor inom 
ramen för en utredning av ökad kapacitet i transportsystemet. Alla alternativ har 
jämförts med ett jämförelsealternativ där endast de åtgärder som är planerade till och 
med 2021 genomförts.74 
 
Det är endast för ett av scenarierna som de samhällsekonomiska nyttorna beräknas väga 
upp kostnaderna. Det scenariot uppvisar även bäst punktlighet. Med 92 % punktlighet 
klarar de dubbelt så många störningar som övriga scenarier. Förslaget bedöms ge en 
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70 Trafikverket, Idéstudie Stockholm Nord och Syd – framtida bytespunkter, Slutkoncept 2013-06-28, 
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71 Trafikverket, Höghastighetsbanor och utbyggnad av befintliga stambanor Stockholm – 
Göteborg/Malmö – Underlagsrapport, s.9ff 
72 Trafikverket, Internationell omvärldsanalys, Höghastighetsprojektet 30 september 2010, Trafikverket, 
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73 Ibid, s.4 
74 Trafikverket, Höghastighetsbanor och utbyggnad av befintliga stambanor Stockholm – 
Göteborg/Malmö, s.6ff 
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mycket stabil trafik. Det har planerats med ballastfritt spår vilket minskar 
underhållskostnaderna över tid. Ballastfritt spår innebär att rälerna gjuts fast i en 
längsgående betongplatta istället för att fästas på slipers som packas i makadam. 
Scenariot är en modifikation av det förslag som förordas i SOU 2009:74 men med en 
större separering mellan olika trafiksystem, färre tåg samt krav på effektiva 
bytespunkter. I den utbyggnad som förordas av Trafikverket kommer färre målpunkter 
nås med höghastighetståg utan byten, än i SOU 2009:74. I de simuleringar som gjorts 
beräknas restiden mellan Stockholm – Göteborg uppgå till två timmar och restiden 
mellan Malmö och Stockholm till ungefär två och en halv timme.75 
 
I den nationella planen 2010-2021, vilken namnger de investeringar och reinvesteringar 
som Trafikverket planerar att genomföra under aktuell period, finns emellertid inga 
utbyggnader för höghastighetståg med. Kapacitetsförbättringar närmast de tre 
storstadsområdena i form av bland annat Citytunneln, Citybanan och Västlänken är 
däremot beslutade. I förslaget för den nationella planen för 2014-2025 finns en ny linje 
Linköping – Järna, kallad Ostlänken, och ny bana på sträckan Bollebygd – Mölnlycke 
med som förslag.76 Dessa förväntas förberedas för att på sikt kunna ingå i en 
höghastighetsbana mellan Stockholm och Göteborg, den så kallade Götalandsbanan.77 
En utbyggnad av ett svenskt höghastighetsnät för järnväg är alltså fortfarande mycket 
osäker. Om det kommer att byggas ligger det i så fall långt fram i tiden. Inom 
Trafikverket tror man att ett höghastighetsjärnvägsnät skulle kunna vara färdigt tidigast 
2040.78 

4. Bakgrund 
 
I detta kapitel ges en beskrivning av hur sträckan Järna - Uppsala ser ut och trafikeras i 
dagsläget samt en redogörelse för de prognoser gällande befolkningsökning och 
resandeefterfrågan som finns för regionen för år 2050. Detta sammanfattas 
avslutningsvis i en problembeskrivning. 

4.1 Nuläge 
För att ge en överblick över hur den studerade järnvägssträckan ser ut idag följer en 
nulägesbeskrivning uppdelad i tre avsnitt: Järna – Stockholm, Stockholm central och 
Stockholm – Uppsala. Figur 4 visar en karta över sträckan Järna – Uppsala där de olika 
banorna och viktiga förgreningspunkter är markerade. 
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77 Trafikverket, Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 och Förslag till nationell plan för 
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Figur 4: Karta över järnvägar i Stockholmsregionen.79 

4.1.1 Sträckan Stockholm – Järna  

Järnvägssträckan Stockholm – Järna utgör en viktig lokal, regional och nationell 
funktion i järnvägsnätet och är därmed mycket störningskänslig. Sträckan trafikeras av 
fjärrtåg, regionaltåg, pendeltåg och godståg och är gemensam för alla tåg mot 
Stockholm från Västra stambanan, Svealandsbanan och Nyköpingsbanan. Uppstår 
kapacitetsbrist mellan Järna och Stockholm får det därmed stora konsekvenser för 
järnvägsnätet i södra Sverige. Trafiktillväxt, blandade funktioner och hastigheter samt 
olika stoppmönster är faktorer som gör situationen på sträckan komplex.80 Även 
sträckans olika förgreningspunkter påverkar kapaciteten.81 
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79 Trafikverket, Översiktlig järnvägskarta, Tillgänglig: 
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6583/2012_043_oversiktlig_jarnvagskarta_Sverige.pdf, 
Hämtad, 2014-01-06 
80 Trafikverket, Förstudie Stockholm – Järna, förord 
81 Ruge, Armin, Intervju 2013-11-19 
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Mellan Järna och Flemingsberg utgörs sträckan idag av två separata dubbelspår – 
Grödingebanan som trafikeras och fjärr-, regional- och godståg samt Västra stambanan 
som trafikeras av pendeltåg och enstaka godståg. Vid Flemingsberg förenas de två 
dubbelspåren till ett fyrspår där Grödingebanans trafik trafikerar ytterspåren och 
pendeltåg och godståg trafikerar innerspåren. I Södertälje ansluter Svealandsbanan till 
fyrspåret och vid Älvsjö pendeltågens Nynäshamnsgren. Järnvägen är högt belastad 
men det råder ingen akut kapacitetsbrist idag, då infrastrukturen på andra platser i 
systemet är dimensionerande för kapaciteten. I nuläget är det sträckan mellan 
Stockholm central och Stockholms södra som är begränsande för trafiken till och från 
Stockholm söderifrån, den så kallade getingmidjan. Detta beror på att fyrspåret vid 
Stockholms södra övergår till ett dubbelspår fram till Stockholm central på vilket 
pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg och godståg ska samsas om utrymmet. Idag har sträckan 
en kapacitet på 16 tåg per timme och riktning på innerspåren och tolv tåg på 
ytterspåren.82 Ytterspårens begränsade kapacitet beror både på blandningen av trafik 
och att de olika förgreningspunkterna stjäl kapacitet. I Förstudie Stockholm – Järna 
föreslås en utbyggnad av spår 0 i Flemingsberg. Denna åtgärd skulle på kort sikt kunna 
öka kapaciteten från tolv till 15 tåg per timme med god robusthet. Som nödvändig 
åtgärd på längre sikt föreslås ett nytt dubbelspår mellan Järna och Flemingsberg, 
antingen längs befintlig bana eller i en ny sträckning. Detta skulle möjliggöra en 
trafikering av 20 tåg per timme eller mer mellan Flemingsberg och Järna. Även utan 
nytt dubbelspår skulle 18 tåg rymmas per timme, men med stor negativ inverkan på 
restid, flexibilitet och punktlighet som följd.83 
 
Idag finns regionaltågsstationer i Södertälje syd och Flemingsberg. Även vissa fjärrtåg 
gör uppehåll vid någon av dessa stationer. Pendeltågen har en södergående linje till 
Nynäshamn och en till Södertälje hamn. Det finns även en pendeltågslinje mellan 
Södertälje hamn och Gnesta. I och med att Citybanan invigs 2017, då pendeltågen 
kommer trafikera en separat tunnel mellan Stockholms södra och Tomteboda, kommer 
kapaciteten fördubblas i dagens dimensionerande snitt (getingmidjan), vilket kommer 
möjliggöra en trafikökning i regionen.84 Det pågår även en utbyggnad av partiella 
dubbelspår på den anslutande Svealandsbanan, vilket kommer öka belastningen på 
sträckan Stockholm – Järna ytterligare.85 I ett scenario med nämnda utbyggnad i 
anslutande delar av järnvägsnätet samt en framtida utbyggnad av ett höghastighetsnät 
fram till Järna söderifrån kommer det alltså krävas omfattande kapacitetshöjande 
åtgärder på hela sträckan Stockholm – Järna. I de körsimuleringar som gjorts för 
trafikering med höghastighetståg har Grödingebanan utgjort en flaskhals i alla 
scenarier.86  

4.1.2 Stockholm central 

Stockholm central är den viktigaste knutpunkten i det svenska järnvägsnätet. Det är en 
trafikslagsövergripande bytespunkt där byten till tåg, tunnelbana, spårväg, buss, flygtåg 
och flygbussar kan göras. Stationen är idag högt utnyttjad kapacitetsmässigt. Idag har 
stationen cirka 80 miljoner resenärer per år. Efter att Citybanan tagits i drift förväntas 
antalet minska till 30 miljoner för att sedan successivt öka. Initialt kommer därmed den 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 Trafikverket, Trångsektorplan Mälardalen, tågplan T14, TRV 2012/69702, s.18  
83 Trafikverket, Förstudie Stockholm – Järna, s.97f 
84 Johansson, Jim, Intervju 2013-10-16 
85 Trafikverket, Förstudie Stockholm – Järna, s.11 
86 Trafikverket, Höghastighetsbanor och utbyggnad av befintliga stambanor Stockholm – 
Göteborg/Malmö, s.47 
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tillgängliga kapaciteten öka markant. År 2050 beräknas 60 miljoner resa via Stockholm 
central.87  
 
Stockholm central består av två delar – en genomgångsbangård med tio spår varav fyra 
idag är avsedda för pendeltåg samt en säckbangård, Norra säcken, med sju spår, där två 
spår är reserverade för Arlanda Express. I dagsläget går det inte att rymma fler tåg 
under maxtimmen.88 Säkerheten bedöms som hög och relativt få olyckor sker, trots stor 
trängsel på spår och plattformar. Den låga genomgångshastigheten och det faktum att 
alla persontåg stannar gör att stationens kapacitet är hög i relation till dess utformning. 
Stockholms central har i sin nuvarande utformning fått dispens från kravet på minsta 
tillåtna skyddsavstånd mellan efterföljande tåg med villkoret om 30 kilometer per 
timme som största tillåtna hastighet, vilket gör att det idag går att packa tågen tätt. En 
eventuell överdäckning av stationsområdet har förespråkats av Stockholms stad och 
Jernhusen för att möjliggöra byggande av bostäder och kontor. Det skulle innebära stora 
begränsningar för Stockholms central och förhindrar förändringar i framtiden samt 
försvårar för godstrafik och ökar risk för ohälsa hos resenärer på stationen.89 
 
De tio spåren i genomgångsbangården övergår vid Tegelbacken, söder om stationen, till 
två spår. 2007 genomfördes en ombyggnad av Tegelbacken för att öka kapaciteten 
söderut. Den praktiska kapaciteten, med dagens trafikupplägg ökades från 24 tåglägen 
söderut per riktning och timme till 28. I dagsläget tidtabelläggs dock endast 24 tåglägen 
per timme för att ha möjlighet att kunna parera för förseningar och banarbeten. 
Detaljplanen för ombyggnaden av Tegelbacken är endast ett provisorium som gäller till 
dess att Citybanan tagits i drift. Norrut fortsätter spårområdet i en 500 meter lång zon 
med växlar och serviceplattformar med sju spår till Karlberg station. Därefter fortsätter 
Ostkustbanan norrut med ett fyrspår, där pendeltåg och godståg trafikerar innerspåren 
och fjärr-, regional- och flygtåg trafikerar ytterspåren. Efter Karlberg station viker två 
av de sju spåren av i Mälarbanan mot Västerås. Mälarbanans dubbelspår trafikeras av 
både regional-, pendel- och godståg. För närvarande pågår en utbyggnad till fyrspår 
mellan Kallhäll och Barkarby och en utbyggnad mellan Tomteboda och Kallhäll är 
planerad.90 
 
Stationens utformning medger en hög flexibilitet gällande tågvägar. De korsande 
tågvägarna utgör dock en kapacitetsbegränsning. Signalställverket är från 1960-talet och 
är specialutformat för Stockholm central. Det har en hög driftsäkerhet och flexibilitet, 
men den komplexa utformningen gör att anläggningsändringar kräver stora 
investeringar. Godståg med lastprofil C, vilken är den största i Sverige, kan inte köras i 
tunnlarna under Riddarholmen och Södermalm och inte heller genom södra infarten till 
Stockholm central, vilket begränsar flexibiliteten för trafikering av godståg genom 
Stockholm. Med lastprofil menas det utrymme i sid- och höjdled som ett järnvägståg 
har att hålla sig inom, klass C är den högsta klassen i Sverige.91 Många tåg är idag 
vändande vid Stockholm central, både norr- och söderifrån. De vändande tågen 
söderifrån måste dock fortsätta norrut till Hagalund eller Karlberg, då vändning inte är 
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87 Trafikverket, Förstudie – förslagshandling, Stockholm central, s.49 
88 Ibid, förord 
89 Ibid, s.5 
90 Ibid, s.26 
91 Ibid, s.22 
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möjlig vid stationen av kapacitetsskäl. Vändande tåg norrifrån vänder vid plattform i 
Norra säcken.92 
 
Stockholm central har sedan den byggdes 1871 genomgått ett flertal till- och 
ombyggnader. Detta har lett till att stationen idag upplevs som svårorienterad med långa 
avstånd till de yttre delarna. Centralen är till stora delar överdäckad med pelare i 
spårområdet som bär upp överbyggnaden. Bangården korsas av Centralbron, 
Klarabergsviadukten, Kungsbron, Barnhusbron och S:t Eriksbron. Överbyggnaden och 
broarna utgör begränsande faktorer vid en ombyggnad av centralen. Ur ett resenärs- och 
säkerhetsperspektiv är avståndet mellan trappor och plattformskanter otillräckliga. 
Plattformarna är för smala i förhållande till antalet resenärer. Vid spår 10 – 19 är även 
plattformarna krökta vilket medför att avståndet mellan tåg och plattform på vissa 
ställen är stort och sikten är dålig för personal i tåg och på perrong. Det finns fyra 
vänthallar, hissarna är få och trånga. Vid byte mellan tåg på genomgångsbangården och 
Norra säcken är det långt att gå och svårt att hitta på grund av dålig skyltning, vilket är 
problematiskt speciellt vid spårändring. Det råder även stora brister vad gäller 
användbarhet för funktionshindrade.93 
 
Trafikverket menar att Stockholm central måste ses som en del i ett större system där 
kapaciteten även beror av de banor som löper in och ut från stationen. Getingmidjan är 
då begränsande för kapaciteten för antal tåg söderut. En fullständig ombyggnad av 
Stockholm central av kapacitetsskäl bedöms därför som osannolik, även på lång sikt.94 
När pendeltågen flyttas från Stockholm central till Citybanan måste emellertid 
nödvändiga anpassningar göras för att alla plattformspår ska kunna trafikeras av fjärr- 
och regionaltåg.95 

4.1.3 Sträckan Stockholm – Uppsala  

De senaste 10 åren har arbetsmarknaden och resandet längs sträckan Stockholm – 
Uppsala utvecklats starkt. Det finns en etablerad arbetspendling mellan städerna. 
Arlanda utgör också en allt viktigare järnvägsnod i korridoren. Resandeökningen utgörs 
alltså både av arbetspendlare och flygresenärer. Som en följd av denna ökning 
tillsammans med avsaknaden av infrastrukturinvesteringar på sträckan under samma 
period kan den spårbundna trafikutvecklingen ses som stagnerad mellan Stockholm och 
Uppsala. Utbudet matchar inte efterfrågan, vilket har lett till ökad trängsel på spåren.96  
 
Sträckan utgörs idag av ett fyrspår mellan Tomteboda och Skavstaby där pendeltåg och 
godståg trafikerar innerspåren och ytterspåren trafikeras av fjärr-, regional- och flygtåg. 
Respektive spårpar har relativt homogen trafik. Vid Skavstaby grenar ytterspåret av till 
Arlandabanan via en plankorsning och fortsätter som ett dubbelspår till Arlanda Central 
med stickspår till Arlanda Nord och Syd. Ostkustbanans innerspår fortsätter som ett 
dubbelspår norrut från Skavstaby, via Märsta och vidare till Uppsala. Vid förgreningen i 
Skavstaby blir trafiken mer heterogen då fjärr-, regional-, flyg- och pendeltåg går via 
Arlanda och likaså går fjärr-, regional-, pendel- och godståg via Märsta. Vid Myrbacken 
norr om Märsta ansluter dubbelspåret från Arlanda Central till Ostkustbanans 
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93 Ibid, s.46 
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95 Ibid 
96 Vectura, Trafikeringsstrategi för Arlandakorridoren: Stärkt kollektivtrafik i korridoren Stockholm – 
Arlanda – Uppsala, s.5 
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dubbelspår mot Uppsala.97 Idag är den praktiska kapaciteten 16 tåglägen per timme på 
både innerspåren och ytterspåren.98 Att ytterspårens kapacitet är begränsad till 16 
tåglägen per timme, trots att trafiken är relativt homogen, beror bland annat på de 
korsande tågvägarna i Skavstaby samt att trafikeringen på Ostkustbanan måste anpassas 
efter Mälarbanans anslutning i Tomteboda. Mälarbanans planerade utbyggnad till 
fyrspår kan komma att minska Ostkustbanans kapacitet ytterligare. På samma sätt 
påverkar trafiken på Ostkustbanan Mälarbanans kapacitet.99   
 
Det finns idag tre regionaltågsstationer mellan Stockholm och Uppsala: Arlanda, Märsta 
och Knivsta. Tågen trafikerar antingen Arlanda eller Märsta men fjärrtågen stannar 
endast i Arlanda. Pendeltågen har ett stort antal stationer längs sträckan. Sedan 
december 2012 går två pendeltåg per timme vidare norrut till Uppsala via Arlanda. 
Innan dess gick alla pendeltåg till Märsta och vände där, medan sträckan Upplands 
Väsby – Uppsala trafikerades av UL:s Upptåget via Arlanda. För närvarande byggs en 
ny stor godsterminal i Rosersberg, söder om Märsta. När den är klar kommer det 
förändra förutsättningarna för godstrafiken på Ostkustbanan.100 
 
Inga investeringar har gjorts på sträckan under 2000-talet. Godstrafiken har under 
perioden utvecklats svagt men förväntas öka som följd av byggandet av den nya 
kombiterminalen samt av planerade anpassningsåtgärder av Tomteboda bangård. 2008 
förklarades banan överbelastad av Banverket på grund av trängsel och svårigheter att 
upprätthålla punktligheten. Bristande samordning mellan de inblandade aktörerna bidrar 
också till begränsningarna. Olika aktörer ställer olika krav och biljettsystemet är inte 
samordnat. Det råder även en blandning av kommersiella och samhällssubventionerade 
trafikutbud, vilket bland annat resulterat i en stationsavgift på Arlanda Central. Den 
bristande samverkan och systemets begränsade flexibilitet och robusthet gör att det är 
svårt att få till ett resenärsanpassat trafikupplägg. För att bättre kunna utnyttja befintlig 
infrastruktur och kunna möta den efterfrågan som ökad befolkning och resande ger 
upphov till krävs en samordnad planering. För det måste mål identifieras som tillvaratar 
aktörsintressen, infrastruktur med samhällsekonomisk nytta och skapar ett flexibelt och 
robust trafiksystem.101 
 
För att kunna möta en ökad efterfrågan krävs satsningar vad gäller infrastrukturen 
mellan Stockholm och Uppsala. Huvudprioriteringen hos Trafikverket är idag en 
konfliktfri anslutning mellan Arlandabanan och Ostkustbanan i Skavstaby. I ett vägval 
mellan Märsta och Arlanda talar mycket för att det är en satsning på ökad tillgänglighet 
till Arlanda som ger bäst resultat.  Kapacitetsutnyttjandet på sträckan Tomteboda – 
Skavstaby är idag mycket högt. Inga fler tåg ryms på ytterspåren utan negativ inverkan 
på restid och punktlighet. Precis som på sträckan Järna – Stockholm är det idag 
angränsande infrastruktur som är begränsande. När Stockholm centrals kapacitet höjs, i 
samband med att Citybanan blir klar, kommer ett behov ökad kapacitet på Ostkustbanan 
uppstå.102 
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4.1.4 Förändrade förutsättningar när Citybanan tas i drift  

Citybanan är en sex kilometer lång dubbelspårig järnvägstunnel för pendeltåg mellan 
Stockholms södra och Tomteboda, med de två nya stationerna Stockholm City och 
Odenplan. Den beräknas vara färdig 2017. I och med att all pendeltågstrafik flyttas från 
Stockholm central till Citybanan kommer den praktiska kapaciteten genom centrala 
Stockholm att fördubblas till cirka 48 tåglägen per timme.103 
 
Antalet resenärer på Stockholm central kommer därmed minska drastiskt. 2017 
beräknas endast 40 % av dagens resenärer passera Stockholm central varje dag. Initialt 
kommer därmed trängseln att minska. Det är emellertid inte bara antalet resenärer som 
kommer förändras utan även deras karaktär. Andelen sällanresenärer kommer att öka, 
vilka spenderar längre tid på plattform, reser med bagage och har svårare att orientera 
sig. Framtida höghastighetståg förväntas locka affärsresenärer vilka ställer höga krav på 
komfort och möjlighet att arbeta. I och med att pendeltågen trafikerar den nya stationen 
Stockholm City kommer det även ta längre tid att byta mellan pendeltåg och fjärr- eller 
regionaltåg.104 Den nya pendeltågsstationen Stockholm City kommer ligga under den 
blå linjen vid T-centralen vilket innebär en gångtid på minst tio minuter mellan 
Stockholm central och Stockholm City. Bytet mellan pendeltåg och tunnelbana kommer 
däremot kunna göras smidigare.105 Dagens kapacitet på 28 tåglägen per timme vid 
Stockholm central kommer troligtvis inte kunna utnyttjas när endast fjärr-, regional- och 
godståg trafikerar stationen. Dessa tåg har längre uppehållstider än pendeltågen och den 
totala kapaciteten förväntas därför vara mellan 20 och 24 tåg per timme beroende på 
tågens prestanda.106 

4.2 Prognoser 
I detta avsnitt följer en redovisning av befolknings- och resandeprognoser för år 2050. 
Detta för att ge en uppfattning om vilken kapacitet som kan komma att krävas i 
järnvägssystemet på sikt. 

4.2.1 Sveriges och regionens utveckling 

Sveriges befolkning kommer, enligt SCB, att öka till 11,3 miljoner år 2050 från dagens 
drygt 9 miljoner.107 Den största befolkningsökningen kommer ske i de tre 
storstadsområdena. Stockholmsregionen förväntas öka med upp emot 60 %.108 I 
Stockholmsregionen kommer den snabbaste expansionen ske i ytterförorterna, enligt 
SCB. Övriga län i Mälardalen förväntas inte växa i samma utsträckning.109 En stor 
befolkningsökning i ytterförorterna ställer krav på goda pendeltågsförbindelser inom 
Stockholms län medan en befolkningsökning i Mälardalen och övriga storstadsregioner 
ställer krav på regionaltågs- respektive fjärrtågsutbudet.110 
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106 Banverket, Citybanan i Stockholm – Pendeltågstunneln, Järnvägsutredning slutrapport, 2003, s.45 
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Enligt Regeringens Långtidsutredning från 2008 kommer den geografiska rörligheten 
hållas på en fortsatt hög nivå.111 De senaste 10 åren har det skett en stor ökning av 
pendlingen i mälardalsregionen, främst tack vare infrastrukturutbyggnad som 
exempelvis Mälarbanan, Svealandsbanan och fyrspåret mellan Järna och Skavstaby. 
Detta har bidragit till ökad regionförstoring. Både de kortväga resorna över 
kommungräns och de långväga pendlingsresorna över den lokala 
arbetsmarknadsgränsen har fördubblats. 112  

4.2.2 Prognos för persontrafik 

Efterfrågan på persontransporter drivs på av den privata konsumtionen, dels genom att 
människor har mer pengar att spendera på resor, dels på grund av ökat bilinnehav. 
Utvecklingstakten ser olika ut för kortväga, långväga och utrikesresor, där de senare har 
ökat snabbast historiskt sett. Tillväxten av transportbehovet förväntas dock avta 
successivt framöver. Långväga resor är mer konjunkturkänsliga än korta och därför 
svårare att prognostisera. Faktorer som exempelvis oljepriset och klimatfrågan gör 
utvecklingen än mer osäker. En fortsatt positiv utveckling för järnvägstrafiken i 
Stockholmsregionen kan emellertid antas som en följd av ökad inflyttning till 
Stockholm, en ökning av kollektivtrafikandelen och ökad tågtrafik i hela landet.113 
 
Det är svårt att bedöma trafikefterfrågan i framtiden, särskilt hur uppdelningen mellan 
olika trafikslag kommer att se ut. Under 60-, 70- och 80-talet låg fokus för politiska 
satsningar främst på vägnätets utveckling och många järnvägslinjer lades ner, vilket 
ledde till att persontrafiken på järnväg minskade. Inrikesflyget ökade samtidigt kraftigt. 
Mellan 1970 och 1990 var ökningen 600 %. De senaste 50 åren har biltrafiken ökat 
stort, dock med viss avmattning. Det är endast sedan andra halvan av 1990-talet som det 
från politiskt håll har satsats på både väg och järnväg, vilket varit en förutsättning för 
ökningen av resande med tåg. Ökningen har varit större än vad som prognostiserats, 
trots att investeringarna i järnvägsnätet varit mindre än förväntat. Detta har lett till stora 
belastningar på infrastruktur och tåg vilket medfört ett sårbart system. Den största 
efterfrågan förväntas i framtiden beröra regional- och malmtrafik. Utvecklingen av 
långväga persontrafik och övrig godstrafik är svårbedömd då den i hög grad påverkas av 
omvärldsförändringar. Avregleringens genomslag förväntas dock leda till ökad 
persontrafik med efterfrågan på utrymme för minst två tåg per timme till Malmö och 
Göteborg från Stockholm i bastrafik. På befintliga stambanor är detta svårt att tillgodose 
utan att restiderna blir alltför långa.114 
 
I arbetet med rapporten Stockholm Central 2050: Prognoser över efterfrågan och 
kapacitetsbehov har Nelldal, Lindfeldt och Fröidh utarbetat trafik- och 
resandeprognoser för 2030 och sedan räknat upp dem till 2050. I prognoserna har det 
förutsatts att ett höghastighetsjärnvägsnät mellan Stockholm, Göteborg och Malmö är 
utbyggt 2025. Prognoserna visar på en ökning av antalet resenärer genom Stockholm 
från dagens 80 miljoner per år till 200 miljoner år 2050. Anledningen till denna stora 
ökning antas vara socioekonomiska faktorer och utbyggnad av andra järnvägsnät, vilket 
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möjliggör en stor resandeökning. Prognosen är gjord utifrån ett antagande om ökat 
transportbehov som en följd av ökad privat konsumtion med avtagande elasticitet. På 
sikt kommer alltså kopplingen mellan transportbehovets och den privata konsumtionens 
tillväxt minska.115 
 
Fjärrtågsresenärerna förväntas öka från 8 miljoner per år 2008 till 23 miljoner 2050, 
vilket motsvarar en ökning med nästan 190 %. Godstågstrafiken förutsetts också öka 
och förväntas behålla sin marknadsandel till 2020 enligt prognoserna från Nelldal et al. 
En omfördelning från väg till järnväg för att minska lastbilstransporterna genom 
Stockholm ses som en trolig utveckling. Även de stor- och inomregionala resorna 
förväntas öka stort och kommer år 2050 utgöra den stora majoriteten av resor genom 
Stockholm. En ökning från 71 miljoner resenärer år 2008 till 186 miljoner förväntas ske 
inom denna grupp, där både regional- och pendeltågsresenärer ingår.116  
 
På grund av prognosernas osäkerhet bör utformningen av anläggningen göras flexibel 
för att kunna hantera olika trafikeringsupplägg.117 Trafikutvecklingen är avhängig av 
kapacitetssituationen, men svår att förutsäga på grund av variationen i tågtyper och 
antalet operatörer.118 Svårigheten att prognostisera framtida resandeefterfrågan på ny 
infrastruktur kan illustreras med ett exempel från byggandet av Svealandsbanan mellan 
Stockholm och Valskog via Eskilstuna. De resandeprognoser som gjordes inför 
utbyggnaden, och som då bedömdes som höga, överträffades kraftigt. Efter öppnandet 
utökades trafiken med 700 % och det skapades resandemöjligheter som inte fanns 
innan. Ökningen fortsatte fram tills kapacitetstaket var nått, då komforten och 
punktligheten försämrades. Banan byggdes efter en tidtabell med fixa mötespunkter på 
enkelspårsbana vilket är ett störningskänsligt system. Om tågen på grund av försening 
inte kan mötas på mötesplatserna ger det stora negativa effekter för hela systemet. Detta 
ledde till en nedgång i resande med akuta åtgärder som nya mötesplatser och sträckor 
med dubbelspår följd. I dagsläget planeras utbyggnad av partiella dubbelspår. Exemplet 
visar på svårigheten att förstå vad som behövs och hur nätets möjligheter påverkar 
resandet. Erfarenheten visar att om möjligheten att resa med tåg finns, kommer den 
även att utnyttjas.119 
 
Det ska även tilläggas att det i Nelldal et al:s prognoser har antagits att ett 
höghastighetsnät är utbyggt 2025. Med dagens planering och utbyggnadstakt vet vi att 
detta antagande inte är rimligt. Ostlänken, vilken endast utgör en liten del av ett 
framtida höghastighetsnät beräknas vara klar först 2028 och inget beslut om en 
fullskalig utbyggnad har tagits.120 I denna studie görs därför antagandet att KTH:s 
scenarier för resandeefterfrågan skulle kunna infalla cirka 25 år efter att ett 
höghastighetsnät tagits i drift i Sverige. När det kommer att inträffa är emellertid svårt 
att säga. Inom Trafikverket idag benämns år 2040 som troligare tidsperspektiv för ett 
utbyggt höghastighetsnät. Den resandeökning som prognostiserats av KTH skulle i 
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115 Trafikverket, Förstudie – förslagshandling, Stockholm central, s.2f 
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sådana fall kanske infalla runt 2065. Genomgående i detta examensarbete nämns ändå 
2050 som prognosår, med reservationen att den resandeefterfrågan som prognostiseras 
rimligtvis kommer inträffa senare. 

4.2.3 Prognos för godstrafik  

Järnvägstrafiken förväntas behålla sin marknadsandel när det gäller godstransporter 
fram till 2020, enligt tidigare nämnda prognoser från KTH. För fortsatt ökning krävs 
kapacitetshöjande åtgärder i spårsystemen i södra Sverige. Det finns ett starkt samband 
mellan BNP och godstransportarbetet. Ökningstakten förväntas vara relativt låg då 
andelen högförädlat gods förväntas öka vilket medför lägre transporterad vikt per vara. 
Idag passerar tolv godståg per dygn genom Stockholm. Avgörande för den totala 
kapaciteten är hur många godståg som måste passera under maxtimme. Ett rimligt 
antagande bedöms vara att ett godståg ska kunna passera genom Stockholm varje timme 
under hela dygnet. Detta för att säkerställa järnvägens attraktivitet.121 Även vad gäller 
godstrafiken är det dock svår att prognostisera efterfrågan på kapacitet. Faktorer som 
höjda banavgifter, oljeprisets utveckling och export- och importmarknadens utveckling 
påverkar efterfrågan av transporter på järnväg.122 

4.3 Problembeskrivning 
För att sammanfatta nuläget har en problembeskrivning av den långsiktiga 
kapacitetssituationen på sträckan Järna – Uppsala formulerats. Dagens kapacitetsbrist på 
Grödingebanan kan delvis åtgärdas genom planerade åtgärder såsom spår 0 i 
Flemingsberg och en eventuell signalförtätning på sträckan. Med dessa åtgärder 
förväntas Grödingebanans kapacitet räcka för att möta den efterfrågan som är 
prognostiserad för 2020. I förstudien för sträckan Stockholm – Järna har scenario 2030 
förutsatt ett utbyggt höghastighetsnät. Med den resandeökning som en sådan investering 
möjliggör krävs ytterligare kapacitetsförstärkande åtgärder på sträckan. Ett nytt 
dubbelspår mellan Järna och Flemingsberg bedöms kunna möta ett utbud av 20 tåg per 
timme och riktning.123 Vad gäller Ostkustbanan finns vissa påtagliga kapacitetsbrister 
redan idag, främst vid den icke konfliktfria korsningen vid Skavstaby och på sträckan 
Skavstaby – Arlanda. Ett långsiktigt behov av nytt dubbelspår längs hela sträckan 
Stockholm – Uppsala har identifierats i olika utredningar.124 Genom centrala Stockholm 
kommer mycket kapacitet frigöras i och med invigningen av Citybanan. Maxkapaciteten 
bedöms vara ungefär 20 till 24 fjärr- och regionaltåg per timme söderut efter att 
pendeltågen flyttats över till Citybanan.125  
 
Antalet resande till och från Stockholm förväntas mer än fördubblas fram till år 2050 
eller 25 år efter att ett höghastighetsnät tagits i drift. Skulle ett höghastighetsjärnvägsnät 
byggas ut, eller andra stora investeringar på södra och västra stambanan genomföras, 
ökar kraven på kapacitet genom Stockholm. Även det regionala resandet förväntas öka i 
takt med att behovet av en större arbetsmarknad växer. Centrala Stockholm är en viktig 
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efterfrågan och kapacitetsbehov, s.36 
123 Trafikverket, Förstudie Stockholm – Järna, s.92 
124 Vectura, Trafikeringsstrategi för Arlandakorridoren: Stärkt kollektivtrafik i korridoren Stockholm – 
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125 Trafikverket, Förstudie – förslagshandling, Stockholm central, s.45 



!
!

$"!

målpunkt för nationellt och regionalt resande. Därför ställs höga krav på tillgänglighet 
och goda bytesmöjligheter i systemet. 
 
På lång sikt bedöms inte förbättringar av befintligt system vara tillräckliga, utan större 
investeringar är nödvändiga för att möta den ökande efterfrågan på person- och 
godstransporter genom regionen. I detta examensarbete, som handlar om vilka krav som 
ställs på en långsiktig järnvägslösning i Stockholmsregionen, har ett utbyggt 
höghastighetsnät satts som en förutsättning. Först i och med den stora resandeökning 
som förväntas följa av en sådan utbyggnad är en ny järnväg genom Stockholm 
alternativt kraftigt kapacitetshöjande åtgärder i centrala Stockholm aktuella.  

5. Resultat 
 
Vid förändring av sociotekniska system är, som tidigare nämnts, en gemensam målbild 
av största vikt. Inledningsvis i detta kapitel görs en kort beskrivning av de intressenter 
vars önskemål identifierats och tagits med i denna studie. Sedan följer en 
sammanställning av deras önskemål och krav på en framtida lösning för ökad 
järnvägskapacitet genom Stockholm. Kapitlet avslutas med ett trafikeringsscenario för 
år 2050 samt en kravspecifikation. 

5.1 Identifierade intressenter 

5.1.1 Europa 

Sedan 1990-talet pågår ett arbete inom EU för att skapa ett enhetligt järnvägssystem i 
Europa. EU vill på så sätt öka järnvägens effektivitet och attraktivitet jämfört med 
övriga transportslag. Idag är järnvägen i stor utsträckning uppdelad i nationella 
järnvägsnät med olika tekniska system som styrs av nationella regler. EU har därför 
beslutat om ett antal järnvägspaket med direktiv som ska leda till en homogenisering av 
internationell person- och godstrafik. Direktiven måste dock införlivas i de nationella 
rättsliga systemen i form av lagar och föreskrifter för att börja gälla. Hittills har det 
fattats beslut som tre paket och ett fjärde är under förhandling. De olika paketen 
innehåller direktiv för en ökad liberalisering av gods- och persontrafik med målet att 
undanröja tekniska, administrativa och rättsliga hinder för gränsöverskridande tågtrafik 
i Europa. En del i detta arbete är de tekniska specifikationer för driftskompabilitet, TSD, 
vilka styr hur höghastighetstrafik respektive konventionell trafik får bedrivas. Dessa 
påverkar hur det svenska järnvägssystemet utformas både vad gäller tågtrafik och 
järnvägsbyggande. 126   

5.1.2 Nationellt 

Riksdag och regering är tillsammans ”övergripande strategiskt ansvarig” för järnvägen i 
Sverige genom de transportpolitiska målen. Genom ställningstagande till Trafikverkets 
förslag till nationella planer för transportsystemet och rollen som anslagsgivare utövar 
riksdag och regering även en direkt påverkan på järnvägssystemet. Lagar och 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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förordningar gällande järnvägen fastställer villkoren för hur verksamheten får bedrivas. 
Staten är även ägare av infrastrukturen.127 
 
Infrastrukturen förvaltas av den statliga myndigheten Trafikverket, vilken lyder under 
Näringsdepartementet. Trafikverket förvaltar 14 700 spårkilometer i Sverige och 
ansvarar för byggande, drift och underhåll av infrastrukturen. Myndigheten är även 
ansvarig för den långsiktiga planeringen av transportsystemets alla transportslag. Det är 
även förvaltarens uppgift att sköta kapacitettilldelning av tåglägen samt trafikledning 
och trafikinformation. Trafikverket verkar även för tillgänglighet i den interregionala 
trafiken genom upphandling av trafik.128 Trafikverket är indelat i sex regioner där 
Region Stockholm ansvarar för infrastrukturplaneringen i Stockholms län samt för 
Gotland.129 
 
Trafikverket har till uppgift att arbeta för att främja de transportpolitiska målen. Dessa 
ska användas vid prioritering av åtgärder och som ett stöd i regional och kommunal 
planering. Det övergripande målet för transportpolitiken är att ”säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna i hela landet”130. Utöver det övergripande målet finns även funktionsmålet 
Tillgänglighet och hänsynsmålet Säkerhet, miljö och hälsa. Funktionsmålet syftar till att 
säkerställa en grundläggande tillgänglighet för alla, samt vara jämställt. 
Användbarheten för personer med funktionshinder betonas.131 Enligt hänsynsmålet ska 
transportsektorn även bidra till miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Enligt 
propositionen ”Mål för framtidens resor och transporter” bör den svenska fordonsflottan 
vara fossilfri år 2030.132  

5.1.3 Regionalt 

5.1.3.1 Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen i Stockholms län är en statlig myndighet som ska fungera som en länk 
mellan kommunernas invånare och staten. Länsstyrelsen ska även informera regeringen 
om länets behov samt ansvarar för att riksdagens beslut genomförs på länsnivå. 
Myndigheten fungerar som en samordnare och arbetar för att underlätta 
kommunikationer inom länet och till omvärlden. Länsstyrelsen bevakar även att 
riksintressen tillgodoses vid infrastrukturplanering. Stockholm centrals funktion som 
järnvägsanläggning är ett exempel på ett sådant riksintresse. Länsstyrelsen kan även 
vara med och medfinansiera exempelvis spårprojekt och samarbetar med andra aktörer 
som Trafikverket och Landstinget för att utveckla infrastrukturen i länet.133   
Perspektivet är i huvudsak regionalt med fokus på regionala vägar, men Länsstyrelsen 
arbetar även med nationella vägar, järnvägar och landstingets spår. I sitt uppdrag 
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127 SOU 2013:83, En enkel till framtiden?, Delbetänkande av utredningen om järnvägens organisation, 
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128 Ibid, s.54 
129 Trafikverkets hemsida, Korta fakta om Trafikverket, www.trafikverket.se/Om-
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prioriterar man kollektivtrafik, bostadsbyggande och åtgärder för begränsad 
klimatpåverkan.134 

5.1.3.2 Stockholms läns landsting 

Landstinget i Stockholms län är den instans som är ansvarig för kollektivtrafiken i länet 
samt för den långsiktiga planeringen av regionens utveckling. Målet är att erbjuda en 
”tidseffektiv, tillgänglig och miljövänlig” kollektivtrafik135. Det är 
landstingsfullmäktige som fattar beslut om hur kollektivtrafiken ska utformas för att 
möta länets och resenärernas behov. Sedan den 1 januari 2012 är det tillåtet att driva 
kollektivtrafik i kommersiell form och landstinget är sedan dess Regional 
kollektivtrafikmyndighet, RKTM. Myndighetens uppgift är att upphandla 
samhällsviktig trafik samt den trafik som inte anses kunna drivas kommersiellt.136 
 
RUFS 2010 är namnet på den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, 
vilken Stockholms läns landsting ansvarar för att ta fram. Den gemensamma visionen 
för Stockholmsregionen är att vara ”den mest attraktiva storstadsregionen i Europa” år 
2050. Visionen ska vägleda, förena och utmana. För att uppnå detta har sex strategier 
formulerats, där två är av betydelse för infrastrukturplaneringen: ”Öka uthållig kapacitet 
och kvalitet inom utbildningen, transporterna och bostadssektorn” och ”Utveckla en 
flerkärnig och tät region”. Med Stockholmsregionen avses i RUFS den administrativa 
regionen Stockholms län medan den funktionella arbetsmarknadsregionen definieras 
utifrån pendlingsmönster. Eftersom arbetsmarknadsregionen växer med förbättrade 
pendlingsmöjligheter berörs sju län i Östra Mellansverige av RUFS: Stockholms, 
Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Gävleborgs och Östergötlands län. 
Utvecklingsplanen har tre tidsperspektiv: ett kortare på cirka 10 år, ett medellångt på 20 
år och ett långt på 40 år – till 2050.137 I denna studie är det främst det långa perspektivet 
som beaktats. 
 
För att skapa en samlad bild av regionens rumsliga strukturer har en gemensam målbild 
för Östra Mellansverige 2050 tagits fram. Östra Mellansverige har idag 3,5 miljoner 
invånare. År 2050 beräknas folkmängden vara 5 miljoner. Den största ökningen 
förväntas ske i de större städerna. Denna ökning ställer stora krav på exempelvis 
framkomlighet i och tillgänglighet till Stockholmsregionen. Målbilden utgör en 
vägledning för hur de olika länen tillsammans ska arbeta för att bättre länka samman 
Östra Mellansveriges olika delar och på så sätt skapa gynnsamma förutsättningar för 
välfungerande arbets- och bostadsmarknader.138 

5.1.3.3 Regionförbundet Uppsala län 

Regionförbundet i Uppsala län är en samverkansorganisation för Landstinget i Uppsala 
län och länets sex kommuner. Det är regionförbundet som ansvarar för den regionala 
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utveckling med den regionala utvecklingsstrategin RUS som styrdokument.139 
Relationerna till Stockholm pekas ut som en mycket viktig förutsättning för länet. 
Liksom i RUFS finns i RUS en målbild som ska sammanfatta prioriteringarna för den 
rumsliga utvecklingen. Där pekas kopplingarna mellan Uppsala, Stockholm och 
Västerås ut som särskilt viktiga.140 Regionförbundet är även ansvarigt för upprättande 
av en länsplan för den regionala transportinfrastrukturen.141 

5.1.3.4 Mälab 

I Mälardalsregionen finns ett samarbete mellan regionens sex landsting i form av 
Mälardalstrafiken AB, förkortat Mälab. Mälab har i uppdrag att handlägga frågor av 
intresse för landstingen gällande regionaltågstrafiken och ansvarar även för upphandling 
av trafik. Syftet är att underlätta länsöverskridande resor genom ett sammanhållet 
trafiknät och genomsamma periodkort.142  

5.1.4 Berörda kommuner 

På lokal nivå är det kommunernas översiktsplaner som är kan komma att påverka den 
regionala infrastrukturplaneringen. Kommunala mål handlar ofta om att stärka 
kommunens attraktivitet. Tillgång till järnvägsförbindelser kan därmed verka 
uppfyllelse av lokala mål. För kommuner där tåg endast passerar utan att göra uppehåll 
kan järnvägsutbyggnad däremot motverka måluppfyllelse.143 Konflikt kan uppstå 
mellan kommunens exploateringsplaner och Trafikverkets markanspråk gällande 
framtida spårutbyggnad. Då planeringshorisonten för bostadsbyggande och 
spårutbyggnad är olika är det viktigt att infrastrukturförvaltaren involverar kommunerna 
i ett tidigt stadium för att hänsyn till framtida utbyggnad av järnvägssystemet ska kunna 
tas på kommunal nivå.144 Inom ramen för detta examensarbete har det dock inte varit 
möjligt att på kommunal nivå titta på önskemål och krav för en framtida 
järnvägslösning i regionen. Fokus har i stället legat på en mer övergripande systemnivå. 

5.1.5 Resenärer 

Resenärerna utgör de främsta användarna av systemet. I denna studie har det inte varit 
möjligt att göra en egen undersökning av deras önskemål. För att ändå kunna ta hänsyn 
till resenärsperspektivet i kravställningen har tidigare undersökningar vad gäller 
resenärernas preferenser använts. Andra intressenters erfarenheter av resenärers 
önskemål har också tagits i beaktande. 

5.1.6 Järnvägsföretagen 

Järnvägsföretagen, vilka även kallas tågoperatörer, är de som utför transporterna av 
gods och resenärer på den svenska järnvägen. Tågoperatörerna ansvarar bland annat för 
försäljning av biljetter, bemanning av fordon, fordonsförsörjning och trafikering. För att 
få bedriva trafik måste operatörerna ha ett tillstånd från Transportstyrelsen, som är den 
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myndighet som har tillsynsansvar för hur järnvägsverksamheten bedrivs, samt ett 
trafikeringsavtal med infrastrukturförvaltaren.145 I denna studie har järnvägsföretagen 
representerats av SJ AB och SL. 

5.2 Intressenternas önskemål 
I detta kapitel har en sammanställning gjorts av de önskemål och krav gällande en 
långsiktig järnvägslösning som identifierats i intervjuer och i politiska måldokument. 

5.2.1 Möta behov  

Det huvudsakliga syftet för en framtida lösning för ökad järnvägskapacitet genom 
Stockholm är att tillgodose det resandebehov som kommer uppstå. Det finns olika typer 
av resande, vilka översiktligt kan grupperas i daglig arbetspendling, tjänsteresor och 
fritidsresande. De olika resenärstyperna har olika behov och ställer därmed olika krav 
på hur järnvägssystemet ska fungera. Vid planering av ett system, som ska utformas för 
att hantera den resandeefterfrågan som uppstår, måste därför hänsyn tas till de olika 
resenärernas behov. Antaganden vad gäller exempelvis framtida resandemönster och 
resandevolymer för respektive resenärstyp är viktiga faktorer i planeringen.146  
 
När det gäller tågresande är det naturligt att dela upp de olika trafiksystemen utifrån 
deras geografiska utbredning. Nationella, regionala och lokala tågsystem skiljer sig åt 
vad gäller medelhastighet och avstånd mellan uppehåll samt vilken resenärstyp som är 
deras främsta målgrupp.147 I detta avsnitt kommer därför behoven identifieras utifrån en 
nationell, regional respektive lokal uppdelning. 

5.2.1.1 Nationellt 

Den långväga trafiken i Sverige ska drivas kommersiellt, det vill säga att den ska gå att 
bedriva med företagsekonomisk vinst. Detta gör den framtida efterfrågan av nationellt 
resande svårare att prognostisera än till exempel det regionala, dagliga resandet, vilket 
även i framtiden förväntas vara samhällssubventionerat och upphandlat. För den 
samhällsköpta trafiken finns det en aktör som förväntas bedriva en trafik som möter upp 
befolkningsökningar, vilket inte gäller för den kommersiella trafiken.148 
 
Utbud och efterfrågan hänger tätt samman. Exempel från tidigare järnvägsutbyggnader, 
som tidigare nämnda Svealandsbanan, visar att efterfrågan i stor utsträckning uppstår 
om möjligheten att resa med tåg finns.149 Utbudet av långväga resor är beroende av hur 
många aktörer som är intresserade och på vilket sätt de önskar bedriva trafik. Idag är 
vinstmarginalerna små och trösklarna höga för nya tågoperatörer att etablera sig på 
marknaden.150 Vid planering av en framtida järnvägslösning i Stockholm är därför 
flexibilitet i utformningen av stor betydelse. I och med att tågtrafiken är avreglerad är 
det viktigt att inte utformningen är fastlåst vid på förhand tänkta trafikeringskoncept.151 
Antaganden om resandevolymer för långväga resor måste emellertid göras för att kunna 
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uppskatta vilken kapacitet som kommer att behövas på sikt. Ett rimligt antagande är att 
flera olika aktörer kommer vilja trafikera sträckorna Stockholm – Malmö och 
Stockholm – Göteborg med en turtäthet på minst en avgång per timme och riktning.152 
 
I denna studie är ett utbyggt höghastighetsnät i Sverige en förutsättning. Stora delar av 
de nationella persontransporterna på järnväg i Södra Sverige förväntas då ske med 
höghastighetståg. En utbyggnad av ett svenskt höghastighetsnät är utredd söderifrån 
fram till Järna. Det är alltså inte en ny järnväg ända fram till Stockholm central som 
utretts, utan tanken är att höghastighetstågen ska trafikera en konventionell bana mellan 
Järna och Stockholm. Lennart Lennefors, Långsiktig planerare på Trafikverket 
nationellt, menar att höghastighetstågen endast kommer att utgöra en minoritet av 
trafiken i Stockholmsregionen. De stora ökningarna kommer att utgöras av regionalt 
och lokalt resande. Eventuella kapacitetshöjande åtgärder i Stockholmsregionen 
kommer enligt Lennefors därmed inte krävas enbart på grund av höghastighetstågen, 
utan som en följd av en ökning av annan typ av resande.153  
 
Ett utbyggt höghastighetsnät kommer emellertid möjliggöra en stor trafikökning i södra 
Sverige både på höghastighetsbanorna och på befintliga stambanor. Kapacitetsvinsterna 
kommer bli stora, inte bara som en följd av ett nytt dubbelspår byggs, utan även för att 
ett fyrspår möjliggör separering av tåg med olika hastigheter och uppehållsbild.154 För 
att kunna utnyttja nyttan av en investering i ett nytt höghastighetsnät är det viktigt att 
spårkapaciteten norr om Järna har möjlighet att möta en utveckling av den långväga 
järnvägstrafiken som väntas följa av en spårutbyggnad. Det råder samstämmighet om att 
Stockholmsregionen inte får utgöra en flaskhals i järnvägssystemet.155 
 
I den utredning som gjorts av Trafikverket inom ramen för Kapacitetsutredningen 
gällande höghastighetsbanor i Sverige, bedöms det utbyggnadsalternativ som förordas 
ha en maxkapacitet på nio tåglägen per timme och riktning. I den bedömningen ingår ett 
trafikeringsupplägg med en blandning av direkttåg med topphastigheten 320 km/h på 
sträckorna Stockholm – Malmö och Stockholm – Göteborg samt tåg med något lägre 
topphastighet som gör uppehåll på mellanliggande stationer. Blandningen i 
trafikupplägget drar ner kapaciteten, men anses vara det rimligaste alternativet för att 
kunna tillgodose flera behov och maximera nyttorna av en utbyggnad.156 
Befolkningsunderlaget i Sverige bedöms vara för litet för att enbart kunna fokusera på 
reserelationerna mellan de tre största städerna. Höghastighetsbanorna ska vara 
separerade från befintliga stambanor, men ändå möjliggöra uppehåll i mellanliggande 
städer med byten till tåg som trafikerar andra järnvägsnät. Det svenska systemet 
kommer därmed sannolikt uppvisa störst likheter med det spanska. För att nå flera 
målpunkter med det trafikeringsupplägg som föreslås ställs höga krav på effektiva 
bytespunkter.157 Det höghastighetssystem i världen som har högst kapacitet finns i 
Japan och har en maxkapacitet på 16 tåg per timme och riktning. Detta kan ses som ett 
exempel på ”best practice”.158 
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Det främsta syftet med höghastighetståg är att minska restiderna. För att åstadkomma 
det är, förutom hög topphastighet, även få uppehåll en viktig faktor. Att bromsa, stanna 
för resandeutbyte och därefter accelerera tar tid. En prioritering av vilka stationer som 
ska trafikeras med höghastighetståg måste därför göras. På grund av 
stockholmregionens täta bebyggelse kommer det även vara nödvändigt att gå ner i fart 
norr om Södertälje och Tumba, som en följd av bland annat bullerpåverkan.159 Det talar 
för att en eventuell ny bana norr om Järna inte måste utformas för att klara samma 
topphastighet som det tänkta höghastighetsnätet.160 
 
Utöver resor med höghastighetståg kommer det även finnas en efterfrågan av långväga 
resor på konventionella banor. Fjärrtåg kommer även i framtiden trafikera Stockholm 
från städer som Karlstad, Oslo, Sundsvall, Östersund, Borlänge och Umeå. Ett rimligt 
antagande är att dessa städer kommer trafikeras med minst ett tåg per timme i 
högtrafik.161 Järnvägssystemet i Stockholmsregionen måste då ha kapacitet att ta hand 
om den trafiken. Tåg till Karlstad kan då fortsätta till Oslo och likaså kan Sundsvall och 
Umeå nås med samma tåg. 
 
Stockholm central är idag en mycket viktig målpunkt för det nationella resandet. Så som 
dagens infrastruktursystem är uppbyggt fungerar centralstationen som en nod med 
bytesmöjligheter till i stort sett alla andra transportslag. I stationens direkta närhet ligger 
även stationerna T-centralen och Stockholm City som är under uppbyggnad, vilka utgör 
noder i tunnelbanenätet respektive pendeltågsnätet. Spårsystemens egenskaper med 
stora investeringskostnader och lång livslängd skapar ett stigberoende vilket försvårar 
en omfattande förändring av systemets uppbyggnad.162 Stockholm central bedöms 
därför ha en fortsatt stor betydelse för resandet i Stockholmsregionen och för Sverige i 
stort. Idag börjar eller slutar åtta av tio tågresor vid Stockholm central.163 Enligt flera av 
dem som intervjuats i denna studie bör de långväga resenärerna prioriteras vid 
Stockholm central även i framtiden. Skulle höghastighetstågen trafikera en annan bana, 
som inte gick via Stockholm central, bedöms trycket på det befintliga systemet bli för 
stort då spårsystemet inte är uppbyggt för att hantera en nationell bytespunkt vid en 
annan plats än Stockholm central. Detta grundas på bedömningen att de som reser till 
Stockholm med höghastighetståg också har Stockholm som slutgiltig målpunkt. Inga 
analyser eller omfattande utredningar har emellertid gjorts gällande Stockholms centrals 
betydelse för det nationella resandet.164  
 
Även Arlanda utpekas som en målpunkt av stor betydelse för den nationella tågtrafiken. 
Tillgängligheten till flygplatsen från andra regioner samt inom Stockholm är av stor vikt 
för hela Sverige. Den internationella tillgänglighet som flygplatsen innebär är central 
för regionens och landets utveckling och det behövs fler internationella, speciellt 
interkontinentala linjer för att öka Stockholmsregionens attraktivitet. För att uppnå det 
krävs bättre tillgänglighet med kollektivtrafik från större delar av regionen och att 
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Arlanda bättre integreras i det regionala och nationella järnvägsnätet.165 Därför är det 
viktigt att Arlanda är del i ett framtida höghastighetsnät. Snabbare tågförbindelser skulle 
kunna utöka Arlandas upptagningsområde och på så sätt ge underlag för ett större 
linjeutbud.166 Även i RUFS lyfts vikten fram av att Arlanda och även Uppsala integreras 
i ett höghastighetsnät.167 
 
I de scenarier som gjorts för 2050 förväntas Arlanda Express eller motsvarande 
flygtågskoncept fortsätta trafikera sträckan Stockholm – Arlanda. Arlanda Express drivs 
av A-train Infrastructure AB vilka har ett avtal med garanterade tåglägen som sträcker 
sig till 2040. Vid en omförhandling bör ett helhetsperspektiv vara rådande så att 
kapaciteten kan utnyttjas bättre än vad som är fallet idag. Arlanda Express har enligt 
nuvarande avtal åtta tåglägen är uppbokade, men använder endast sex av dem i 
högtrafik.168 Med höghastighetståg till Arlanda kommer sannolikt Arlanda Express eller 
motsvarande koncept främst rikta sig till resenärer som vill resa till flygplatsen från 
centrala Stockholm. 

5.2.1.2 Regionalt 

De senaste 30 åren har befolkningen i Stockholms län växt kraftigt. Genom förbättrade 
kommunikationer har arbetspendlingen ökat och den funktionella regionen växt. 
Stockholm utgör en viktig målpunkt i Östra Mellansverige. 80 – 85 % av all 
länsöverskridande pendling i Östra Mellansverige börjar eller slutar i Stockholms län. 
Befolkningstillväxten i regionen har utgjorts av lika delar förtätning i kranskommunerna 
och geografisk utbredning. Pendlingen med tåg är den form som ökar snabbast, men 
majoriteten av pendlingsresorna görs fortfarande med bil. Genom investeringar i 
järnvägssystemet skulle städer som Västerås, Eskilstuna och Nyköping kunna få restider 
som är rimliga för daglig pendling till Stockholm och därmed möjliggöra ytterligare 
förstoring och förtätning av regionen.169 En timmes restid enkel väg bedöms vara 
maxgränsen för daglig pendling.170 I de befolkningsframskrivningar som gjorts ingår 
även prognoser för arbetsplatsutveckling. De pekar på att nya företagsetableringar 
främst kommer ske i Stockholm även i framtiden, vilket talar för en fortsatt stor 
inpendling.171  
 
Regionalt tågresande förväntas stå för den största delen av resor med tåg i 
Stockholmsregionen. Enligt Nelldal et al:s prognoser förväntas stor- och inomregionala 
resor utgöra närmare 90 % av resorna genom Stockholmsregionen.172 Ökningen utgörs 
främst av ökad arbetspendling som en följd av regionförstoring och befolkningstillväxt. 
Vid en utformning av en ny järnvägslösning i Stockholm bör därför hänsyn tas till 
regionala behov. De önskemål som lyfts fram för att järnvägen ska möjliggöra ökad 
regionförstoring kommer beskrivas närmare i avsnitt 5.2.2. 
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5.2.1.3 Lokalt 

Det lokala resandet på järnväg inom Stockholms län sker idag till största del med 
pendeltåg.173 I och med utbyggnaden av Citybanan kommer det finnas en kapacitet för 
24 pendeltåg per timme och riktning genom centrala Stockholm, jämfört med dagens 
16. Citybanan tillsammans med den planerade utbyggnaden av Mälarbanan innebär att 
respektive pendeltågsgren kommer kunna ha en turtäthet på ett tåg var femte minut i 
högtrafik.174 De ökade krav på pendlingsmöjligheter till och från Stockholms 
ytterförorter, som tidigare nämnts, kommer med största sannolikhet öka efterfrågan på 
resor med pendeltåg ytterligare. Citybanans kapacitetstak beräknas därför vara nått runt 
år 2030.175 En andra etapp av pendeltågstunneln förbereds därför redan nu. Med en 
utbyggnad av Citybanans stationer till fyra plattformspår kommer den teoretiska 
kapaciteten kunna höjas till 32 pendeltåg per timme och riktning, det vill säga 16 
tåglägen för respektive pendeltågsgren.176 Den praktiska kapaciteten vara begränsad till 
30 tåglägen per timme och riktning, för att säkerställa ett robust system.177  
 
Det finns även en efterfrågan på förbättrade spårburna pendlingsmöjligheter i 
Nordostsektorn, mot Täby och vidare till Norrtälje. Idag saknas där tillräcklig 
spårkapacitet. Fler tvärförbindelser skulle kunna erbjuda ett alternativ till bilen.178 Flera 
alternativ har utretts, både med tunnelbana och pendeltåg. Att ansluta en ny 
pendeltågsgren till nuvarande system i Sollentuna, Solna eller vid Stockholm central är 
emellertid inte möjligt av kapacitetsskäl innan systemet är utbyggt med två nya spår 
från Sollentuna och söderut förbi centralstationen.179 Sker en tunnelbaneutbyggnad mot 
Täby och Arninge innan en utbyggnad av järnvägsspår är aktuell kan behovet av 
pendeltåg dock minska.  
 
Den planerade utbyggnaden av tunnelbanans kapacitet som presenterades i november 
2013, påverkar efterfrågan av resande med pendeltåg.180 På sikt kanske även en västlig 
tunnelbanekoppling över Saltsjö – Mälarsnittet blir aktuell. Tunnelbanan kan då ta hand 
ett ökat transportbehov inom en mer koncentrerad del av Stockholm.181 För flera av de 
utpekade regionala stadskärnorna är emellertid pendeltåg och regionaltåg bättre 
resealternativ, då restiderna blir kortare. Det är viktigt att man arbetar med ett 
långsiktigt perspektiv på regional transport- och bebyggelsestrukturer i ett större 
geografiskt område för att kunna skapa en rumslig struktur som har möjlighet att 
uppfylla framtidens behov.182  

5.2.2 Regionförstoring  

En av Stockholmsregionens särskilda förutsättningar är det stora behovet av välutbildad 
arbetskraft. För att kunna tillgodose detta behov även i framtiden krävs att 
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arbetsmarknadsregionen växer.183 Jörgen Lindell skriver i Storstadsregionernas roll och 
betydelse för nationell tillväxt hur regionförstoring bidrar till större lokala marknader 
med ökad specialisering och konkurrens vilket gynnar den ekonomiska utvecklingen. 
Detta innebär samtidigt en ökad mängd transporter.184 För att möta ett ökat 
transportbehov och samtidigt minska klimatpåverkan behöver resvanor och sättet att 
transportera varor och gods förändras jämfört med idag. Beroendet av fossila bränslen 
måste minska. Utan investeringar i dagens hårt belastade kollektivtrafiksystem 
försämras förutsättningarna för arbets- och bostadsmarknaden.185  
 
Ett uttalat önskemål för en långsiktig järnvägslösning är att den skapar möjligheter för 
ökad regionförstoring, vilket framkommit i flera intervjuer. För att långa pendlingsresor 
ska vara hållbara och gå att förena med klimatmålen måste fler resa med tåg och övrig 
kollektivtrafik. Detta ställer krav på snabb och pålitlig trafik till ett bra pris. Även 
stadsplaneringen måste anpassas i form av välfungerande stationer, bra bytesmöjligheter 
till andra trafikslag, parkeringsmöjligheter och gång- och cykelvägar samt tät 
stadsbebyggelse.186 

5.2.2.1 Flerkärnig region 

Ett sätt att förstora regionen är att koncentrera boende och verksamheter i ett antal 
regionala kärnor med centrala Stockholm som nod. I RUFS 2001 slogs det fast att 
regionen ska utveckla en flerkärnig bebyggelsestruktur med yttre kärnor som 
komplement till centrala Stockholm. RUFS 2010 bygger vidare på detta. I dagens 
transportsystem är de förbindelser som går genom centrala Stockholm starka medan 
tvärförbindelserna är sämre.187 De utpekade regionala kärnorna är Barkarby-Jakobsberg, 
Kista-Sollentuna-Häggvik, Arlanda-Märsta, Täby-Arninge, Kungens kurva-
Skärholmen, Flemingsberg, Haninge centrum och Södertälje.188  
 
Hög tillgänglighet och interna kommunikationsmöjligheter är avgörande för att dessa 
kärnor ska växa. En stadskärna bör, enligt RUFS, ha tillgång till järnvägsnät, regionalt 
vägnät och tunnelbana eller spårväg. Tillgänglighet till järnvägsnätet och Arlanda är ett 
effektivt sätt att påverka stadskärnornas utvecklingspotential.189 Den flerkärniga 
strukturen bygger på att människor, viktiga samhällsfunktioner och andra verksamheter 
koncentreras i orter utmed kommunikationsstråken och i dess skärningspunkter.190 
Regionkärnan i centrala Stockholm är dock den kärna som flest ska kunna nå inom 
given restid. Eftersom det spårbundna transportsystemet är uppbyggt som ett radiellt nät 
med centrala Stockholm som nod kommer den centrala kärnan sannolikt fortsätta 
växa.191 Vid planering av hur järnvägssystemet ska utformas på sträckan Järna – 
Uppsala bör alltså hänsyn tas till önskan om att förstärka utvecklingen av de regionala 
kärnorna samtidigt som förutsättningar bör ges för utvidgning av den centrala kärnan.192 
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Från Uppsalas sida är målet att Uppsala stad ska utvecklas som en nordlig nod i 
huvudstadsregionen. Staden ska vara likvärdig de delregionala kärnorna, som finns 
beskrivna i RUFS, både vad gäller befolkningstillväxt och företagsetableringar. För att 
åstadkomma det är järnvägsförbindelserna till Stockholm avgörande.193 
Pendlingsutbytet mellan Uppsala och Stockholm förväntas fortsätta öka, vilket ställer 
krav på högre turtäthet i tågtrafiken. 

5.2.2.2 Järnvägens betydelse för regionförstoring 

I RUFS har åtagandet ”Utveckla stadsstrukturen i Östra Mellansverige med spårtrafiken 
som grund” formulerats. Välfungerande kollektivtrafik med tåg, anpassad efter 
resandebehovet, ger regionen möjlighet att växa rumsligt. Även godstransportsystemet 
är beroende av en utbyggd kapacitet i järnvägsnätet.194 Det nationella, regionala och 
lokala perspektivet samverkar för Stockholms tillväxt och dess roll i ett europeiskt, 
internationellt sammanhang.195 Stockholm – Mälardalsregionen är som region stor till 
ytan. För en ökad integration mellan de olika delarna och därmed större tillväxtpotential 
är goda järnvägsförbindelser avgörande.196 
 
I RUFS förutspås att det är de länsöverskridande resorna som kommer öka mest 
framöver. För dessa längre resor är restiden av störst betydelse. För kortare resor, inom 
länet, är det istället turtätheten som är avgörande för kollektivresandets attraktivitet.197 
Citybanans öppnande skapar förutsättningar för en tätare, snabbare och pålitligare 
arbetspendling med tåg mellan de större städerna. Tillsammans med planerade 
utbyggnader av Svealandsbanan och Mälarbanan. Ostlänken, med planerad driftstart 
2028, kommer också bidra till förbättrade kommunikationsmöjligheter inom hela Östra 
Mellansverige.198 

5.2.2.3 Genomgående regionaltåg 

Ett sätt, som lyfts fram under intervjuerna, för att förbättra kopplingen mellan de större 
städerna i Östra Mellansverige är att utveckla ett storregionalt trafikkoncept med 
genomgående regionaltåg. På så sätt förbättras möjligheten att på ett smidigt sätt resa 
mellan större målpunkter norr och söder om Stockholm. Ett önskemål för en långsiktig 
järnvägslösning i Stockholmsregionen är därför att den möjliggör trafikering med 
genomgående regionaltåg och möter den kapacitetsefterfrågan som finns.199 Även från 
Regionförbundet i Uppsala har det uttryckts ett önskemål om genomgående regionaltåg, 
för att på så sätt förstärka stadens roll i Östra Mellansveriges arbetsmarknadsregion. 
Redan idag har ett tydligt resandeutbyte mellan exempelvis Uppsala och Linköping 
identifierats. För orter söder om Stockholm är genomgående tåg framförallt av 
betydelse för en förbättrad koppling till Arlanda.200 En utveckling mot fler 
genomgående regionaltåg kan ses redan inom en snar framtid. I Mälabs tågplan för 
2017 är majoriteten av tågen i det regionala nätet genomgående.201 
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5.2.2.4 Kortare restid 

För att kunna skapa en geografiskt utvidgad arbetsmarknadsregion måste restiden 
mellan Östra Mellansveriges nodstäder kortas jämfört med idag. Det kan uppnås genom 
att tågens medelhastighet höjs, dels genom högre topphastighet, dels med glesare 
uppehållsmönster.202 Ett förändrat stoppmönster på exempelvis Ostkustbanan och på 
sträckan Järna – Stockholm kräver emellertid att spårkapaciteten höjs.203 Idag utgörs 
Stockholms arbetsmarknadsregion av Stockholms län, större delen av Uppsala län och 
tre kommuner i Södermanlands län Tidsgränsen för acceptabel daglig pendling innebär 
att den funktionella regionen idag sträcker sig på ett avstånd på 70 – 80 kilometer från 
Stockholm. Med ökad kapacitet i järnvägsnätet och fler snabba tåg med gles 
uppehållsbild, bedöms pendlingsavståndet kunna öka med cirka 30 kilometer längs de 
olika järnvägssträckorna. Men den typen av regionaltågstrafik skulle Västerås, 
Eskilstuna och Nyköping alla kunna ingå i Stockholms arbetsmarknadsregion.204  

5.2.2.5 Nya regionaltågsstationer 

Ett önskemål som framkommit i undersökningen, och som även utretts av Trafikverket i 
Idéstudie Stockholm Nord och Syd – framtida bytespunkter, är att etablera nya 
regionaltågsstationer. Som tidigare påtalats stärker en regionaltågsstation en 
regionkärnas utvecklingspotential. Det möjliggör ökad exploatering och en förstoring av 
regionen. Det har framförts önskemål av etablering av ett Stockholm Nord och Syd vid 
någon av de befintliga pendeltågsstationerna norr respektive söder om Stockholm. Detta 
för att skapa direktåtkomst för regionaltågsresenärer till områden med en stor 
koncentration av arbetsplatser. För de resenärer som har Stockholm Nord eller Syd som 
start- eller målpunkt skulle restiden kunna minskas och ett byte vid Stockholm central 
undvikas.205 De försämrade bytesmöjligheter mellan regionaltåg och pendeltåg, som 
kommer uppstå när Citybanan tas i drift, har även de lett till önskemål om nya 
regionaltågsstationer med bättre bytesmöjligheter nära centrala Stockholm.206 
Avdelningen Tillväxt, miljö och regionplanering i Stockholms läns landsting, vilka 
ansvarar för regionplaneringen i länet, har förordat att Häggvik, Sollentuna eller 
Helenelund bör anpassas för uppehåll med regionaltåg och fungera som Stockholm 
Nord.207 Från Trafikverkets sida förordas istället Solna. Som Stockholm Syd utpekas 
Älvsjö som det alternativ med bäst måluppfyllelse.208 
 
Från Uppsalas sida pekas Knivsta, Arlanda, Märsta, Kista, Solna, centrala Stockholm, 
Flemingsberg och Södertälje ut som viktiga målpunkter. Det finns även ett uttalat 
önskemål om en ny station i Bergsbrunna söder om Uppsala. Den ska i så fall ses som 
ett Uppsala södra, som dels skulle möjliggöra ökat bostadsbyggande, dels fungera som 
en avlastning för Uppsala resecentrum. Regionförbundet Uppsala menar att 
Bergsbrunna bör trafikeras både av pendeltåg och regionaltåg. Alsike norr om Knivsta 
är ytterligare ett önskvärt stationsläge, men inte lika prioriterat som Bergsbrunna.209 En 
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etablering av en ny station i Bergsbrunna kräver emellertid en utbyggnad till fyra spår 
mellan Uppsala och Myrbacken för att inte sänka kapaciteten på sträckan.210 
 
För att ur kapacitetssynpunkt ha möjlighet att stanna med regionaltåg vid de två nya 
stationerna Stockholm Nord och Syd krävs utbyggnad till sex spår på vissa sträckor. 
Kostnadsanalyserna för detta visar att kostnaden för spårutbyggnad vida överskrider 
kostnaden för att bygga om nuvarande pendeltågsstationer. Att etablera nya 
regionaltågsstationer ses därför som aktuellt först när det finns ett behov av utbyggnad 
till sex spår längs sträckan.211 

5.2.2.6 Nytt trafikkoncept 

För att möta framtida behov av tågförbindelser mellan städer i Östra Mellansverige har 
förslag på ett antal olika trafikkoncept presenterats, vilka kort kommer beskrivas i detta 
avsnitt. Syftet är att tågtrafiken ska möjliggöra ökad regionförstoring genom ett 
stomtrafiknät med längre räckvidd än dagens pendeltågssystem samt med snabbare 
förbindelser. Att enbart förlänga pendeltågens sträckning är inte ett alternativ då 
restiden blir för lång för de som bor eller arbetar längst ut på linjerna.212 
 
I RUFS föreslås trafikkonceptet Regionpendeln, vilket förväntas möjliggöra snabba 
resor mellan de regionala stadskärnorna. Det planeras vara genomgående vid 
Stockholms Central och trafikera de två ny regionaltågsstationerna Stockholm Väst 
(Barkarby) och Stockholm Nord (Häggvik). Tillsammans med uppehåll vid Arlanda, 
Flemingsberg och Södertälje Syd ska Regionpendeln ge ökad tillgänglighet till 
regionens arbetsplatser. Konceptet förutsätter att dagens pendeltåg har ett eget separat 
spårsystem. Tanken är att Regionpendeln ska fungera som dagens pendeltåg utanför 
SL:s pendeltågsområde med täta uppehåll och som snabbare regionaltåg utan stopp 
inom nämnda område. Detta för att fungera som komplement till ordinarie 
pendeltågssystem.213  
 
Nelldal et al förordar istället ett snabbpendelsystem som trafikerar pendeltågspåren. I 
Citybanan ska pendeltågen och snabbpendlarna ha samma uppehållsbild men utanför 
tunneln ska snabbpendeln göra glesare uppehåll än pendeltågen samt ha längre 
räckvidd.214 Det ger ett system där hastighet och uppehållsbild blandas på 
pendeltågspåren. I ett scenario där inga spårutbyggnader utöver Citybanan genomförs i 
Stockholmsregionen kan ett snabbpendelssystem vara ett bra alternativ, då kapaciteten 
på övriga spår är begränsad. 
 
I olika förstudier för järnvägssträckor i regionen gjorda på uppdrag av Trafikverket har 
konceptet Mälardalståg presenterats, vilket stämmer väl överens med den 
trafikeringsstrategi som Mälab tagit fram för 2017. Mälardalståg är tänkt att fungera 
som ett storregionalt stomtrafiknät med genomgående regionaltåg mellan de olika 
regionala kärnorna i regionen. Stockholm ska utgöra en central nod för trafiken. 
Resandet med Mälardalståg ska i huvudsak ske för resor på ett avstånd mellan 5 och 15 
mil och främst bestå av pendlingsresor till arbete och studier. Trafiken förväntas vara 
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samhällssubventionerad med en trafikhuvudman som samordnar och upphandlar 
trafiken för hela Mälardalen. Tågen ska trafikera dagens regionaltågsstationer samt de 
två nya stationerna Stockholm Nord och Stockholm Syd.215 
 
För att bidra till en ökad regionförstoring och tillgodose olika resenärers behov är en 
utveckling mot två separata regionaltågssystem är trolig. Dels ett med snabba direkttåg 
från större nodstäder i Östra Mellansverige för att uppnå restidsmålet 45 minuter, dels 
ett med långsammare tåg som gör fler uppehåll. Direkttågen skulle kunna fungera som 
insatståg medan de med tätare uppehåll utgör stomtrafiken. En avvägning behöver då 
göras gällande vilka system som ska vara samhällssubventionerade respektive 
kommersiella. Möjlighet att använda periodkort är emellertid en förutsättning för 
arbetspendling.216 

5.2.3 Ett robust system med hög punktlighet 

För att en framtida järnvägslösning ska fungera väl måste den vara utformad för att 
kunna hantera störningar. I detta avsnitt presenteras de önskemål som framkommit 
gällande robusthet, separering och redundans. 

5.2.3.1 Robusthet 

Ett önskemål som är gemensamt för alla identifierade intressenter är att en framtida 
järnvägslösning ska vara robust. Med robusthet menas att transportsystemet ska ha 
kapacitet att kunna stå emot och hantera störningar och olyckor.217 För att klara det 
krävs kapacitet för marginaler i tidtabellen. På så sätt kan förseningar pareras och 
störningsspridningen minskas. Tågförseningar kan delas in i primära och sekundära. De 
primära är en följd av direkta störningar så som nedrivna kontaktledningar, signalfel och 
olyckor. Sekundära förseningar är följdförseningar som uppstår i andra delar av 
systemet än den som är direkt berörd av störningen. Förekomsten av följdförseningar är 
främst beroende av den fria kapaciteten i systemet.218 
 
Punktligheten i systemet är en mycket viktig faktor. Låg punktlighet leder till minskat 
förtroende för järnvägen, med följden att resenärer i större utsträckning väljer andra 
transportmedel.219 I en Sifo-undersökning som genomfördes 2012 uppgav var tredje att 
oron för förseningar i tågtrafiken gjort att den tillfrågade valt ett annat transportmedel. 
Om förtroendet för systemet minskar på grund av stor oro för förseningar kommer tåget 
förlora marknadsandelar och därmed försämras möjligheten att nå de transportpolitiska 
målen.220 Idag räknas fjärr-, regional- och godståg som är mer än fem minuter efter 
ankomsttid som försenade. För pendeltåg är gränsen två minuter.221 Under hösten 2013 
startades projektet ”Tillsammans för tåg i tid” av järnvägsbranschens aktörer. Målet är 
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att punktligheten för samtliga tåg ska vara 95 % år 2020.222 Idag är punktligheten för 
persontåg 93,2 %. För fjärr- och regionaltåg beräknades den dock till endast 83,8 % 
respektive 90,8 % i december 2013. I denna statistik ingår emellertid inte inställda tåg. I 
framtiden kommer även dessa räknas med. Att den totala punktligheten ändå är så pass 
hög beror på pendeltågens relativt höga punktlighet om 93,9 % och att den trafiken står 
för de största volymerna. Godstågen uppvisade en punktlighet på endast 78,4 % under 
december 2013.223 Ett pålitligt, robust system med hög punktlighet är avgörande för 
tågets attraktivitet, för att kapaciteten ska kunna utnyttjas enligt plan och för att byten 
ska fungera som planerat. Utbyggnaden av järnvägssystemet har inte följt ökningen av 
efterfrågan på transporter de senaste 20-30 åren, vilket lett till begränsad tillgänglighet 
och tillförlitlighet.224  
 
Förutom tillräcklig kapacitet är driftsäkerheten viktig för att systemet ska vara robust 
och pålitligt. Vid extrema väderförhållanden är det svårt att undvika störningar då 
järnvägssystemet är komplext med stora beroenden mellan olika komponenter. Det är 
emellertid avgörande att systemet fungerar som det är tänkt under normala 
förhållanden.225 För att undvika primära förseningar är förebyggande underhåll en viktig 
faktor. Infrastrukturförvaltaren måste då ha mycket god kunskap om hela anläggningens 
tillstånd för att kunna avgöra vilket underhåll som ska sättas in var och när. Det krävs 
även ändamålsenliga underhållsdepåer och uppställningsplatser med bra placering för 
att möjliggöra fordonsunderhåll och minska belastningen av tjänstetåg på 
huvudspåren.226 

5.2.3.2 Separering 

I en långsiktig lösning ska man sträva efter att separera olika typer av tågtrafik enligt 
flera av de intervjuade intressenterna.227 Sveriges järnvägssystem är idag i princip helt 
integrerat, med olika typer av trafik på samma banor. Fördelen med separering är att 
olika trafiksystem inte behöver anpassas efter varandra, vilket ökar kapaciteten. 
Behovet av separering är särskilt stort i storstadsområden där blandningen av trafikslag 
är som störst. Vid jämförelser av olika trafiksystem i världen uppvisar de med högre 
grad av separering avsevärt högre punktlighet och bättre kapacitetsutnyttjande än de 
som är mer integrerade.228 Fjärr-, regional- och pendeltågstrafik har olika syften och 
olika uppehållsbild. I ett system där dessa integreras försvåras trafikplaneringen och 
förseningar sprider sig mellan olika trafiksystem. Att till exempel Stockholms 
tunnelbana har hög turtäthet och punktlighet jämfört med pendeltåg beror till stor del på 
att man har samma uppehållsbild inom sitt system.229 En total separering och 
optimering för en viss typ av tåg minskar dock systemets flexibilitet. Det är till exempel 
svårt att använda andra banor vid stora störningar.230 
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När Citybanan är färdig och Mälarbanan är utbyggd till fyra spår mellan Tomteboda och 
Kallhäll kommer pendeltågssystemet i stort sett vara helt separerat från övrig tågtrafik. 
Det finns dock ett önskemål om att trafikera pendeltågspåren med godstrafik med 
undantag från i Citybanan. Pendeltåg och godståg har emellertid lik medelhastighet.231 
Vid en kraftig trafikökning och ökad differentiering av hastighet och uppehållsbild kan 
det finnas skäl att även separera fjärr- och regionaltågstrafik. 

5.2.3.3 Redundans 

Dagens system, med Stockholm central som nod för järnvägstrafiken i regionen, 
innebär en sårbarhet. Även tunnelbanesystemets och pendeltågssystemets primära noder 
är placerade i nära anslutning. Skulle det ske en större olycka eller störning i denna nod 
skulle det få mycket stora konsekvenser och påverka stora delar av övriga system. 
Denna koncentration i en punkt innebär en svaghet för systemet. I en framtida 
järnvägslösning finns det därför stora fördelar med att etablera en ny station någon 
annanstans i centrala Stockholm. På så sätt skapas redundans i systemet med möjlighet 
att leda om trafik och därmed mildra störningseffekterna. Idag anses inte Stockholm ha 
tillräckligt befolkningsunderlag för två centralstationer. Tittar man på andra storstäder i 
Europa finns exempel på städer med flera centralstationer. Med den befolkningsökning 
som förväntas i Stockholm de kommande decennierna kanske staden i framtiden 
kommer vara tillräckligt stor för att två centrala stationer ska vara ett bra alternativ.232 
Det finns alltså fler skäl än ökad spårkapacitet för att dra en ny bana genom centrala 
Stockholm i en annan sträckning än den befintliga. 

5.2.4 Järnvägens bidrag till uppfyllelse av klimatmål 

En framtida lösning för ökad kapacitet genom Stockholm ska bidra till uppfyllelse av de 
nationella klimatmålen och det transportpolitiska hänsynsmålets precisering vad gäller 
klimatpåverkan. I detta avsnitt presenteras hur detta ska kunna uppnås genom att öka 
tågets marknadsandel gentemot flyg, lastbil och bil. 

5.2.4.1 Överflyttning från flyget 

I konkurrensen mellan tåg och flyg är det restiden som är avgörande för resenärens val. 
I en undersökning gjord av Anna-Ida Lundberg, verksam vid Avdelningen för trafik och 
logistik vid KTH, har en regressionsanalys utförts av sambandet mellan restid och 
tågets marknadsandel för 30 olika reserelationer i världen. Resultatet visar att vid fyra 
timmars restid med tåg är tågets och flygets marknadsandel lika. När restiden är tre 
timmar dominerar tåget och vid en restid med tåg på två timmar har tåget i princip ersatt 
flyget på sträckan. Även transferresor ersätts med tåg när restiden är två timmar. Tågets 
dominans vid kortare restider beror till stor del på att man med tåg färdas från city till 
city samt att resan är obruten så att resenären slipper byten. Vid flygresor tillkommer 
resa till flygplatsen, terminaltid och resa från flygplatsen.233 För att möjliggöra en 
överflyttning bör därför konkurrensfördelen med obrutna resor från city till city 
bibehållas. 
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En utveckling på ett höghastighetsnät mellan Stockholm, Göteborg och Malmö skulle 
möjliggöra restider med tåg som i princip ersätter inrikesflyget mellan nämnda städer. I 
ett sådant scenario kommer både Stockholm och Arlanda utgöra viktiga målpunkter för 
höghastighetstågen. Hur stor andelen av höghastighetstågsresenärerna som har Arlanda 
respektive Stockholm som målpunkt är, påverkar förhållandet mellan genomgående och 
vändande höghastighetståg i Stockholm.234 I trafikverkets prognoser för överflyttning 
från flyg till tåg vid ett utbyggt höghastighetsnät redovisas emellertid marginella 
förändringar av respektive transportslags marknadsandel.235 Det är dock rimligt att anta 
att utvecklingen i Sverige följer samma kurva som andra länder som har infört 
höghastighetståg.236 Vid restider mellan två och en halv och två timmar mellan 
Stockholm och Malmö/Göteborg kommer tåget troligtvis ta större marknadsandelar från 
flyget än Trafikverket har prognostiserat, vilket kommer leda till en ökad efterfrågan på 
långväga tågresor. 
 
För att nå önskad effekt föreslås i RUFS att ett separat system för höghastighetståg bör 
byggas även genom den centrala delen av Stockholms län.237 Samtidigt har Stockholm 
central utpekats som den naturliga målpunkten för höghastighetsresenärer till 
Stockholm, vilket talar för att höghastighetstågen bör trafikera befintlig bana.238 Här 
måste en avvägning och prioritering göras mellan vilka resenärer som ska ges 
direktförbindelse till Arlanda och vilka som ska till centrala Stockholm. 
 
Vid intervjuerna har bättre järnvägsförbindelser mellan Stockholm och Oslo 
efterfrågats. Idag är Oslo den tredje största flygdestinationen från Arlanda. En 
undersökning av möjligheterna för en höghastighetsförbindelse mellan Stockholm och 
Oslo, antingen via Göteborg eller i en annan bana har därför efterfrågats.239  

5.2.4.2 Överflyttning från lastbil 

Regeringens mål är att Sveriges fordonsflotta ska vara fossilfri 2030.240 2010 stod 
transportsektorn för 31 % av Sveriges utsläpp av växthusgaser och i 
Stockholmsregionen var motsvarande siffra ungefär 50 %.241 Vägtrafiken utgjorde 
ungefär hälften av den svenska transportsektorns växthusgasutsläpp. Detta kan jämföras 
med inrikesflyget, vilket enbart utgjorde några procent.242 För att minska 
transportsektorns klimatpåverkan är det alltså framförallt på vägsidan som resurserna 
bör sättas in.  
 
Lastbilstrafiken i Sverige stod 2010 för ungefär en tredjedel av utsläppen från 
vägtrafiken.243 En tredjedel av de 400 miljoner ton gods som transporterades inom 
Sverige 2009 transporterades i Östra Mellansverige. Majoriteten av det med lastbil. För 
att minska godstransporternas klimatpåverkan bör en överflyttning till transporter med 
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tåg och sjöfart eftersträvas. Bra järnvägsförbindelser till regionens hamnar är då en 
förutsättning. På kortare sikt kan man öka kapaciteten genom att använda längre tåg till 
hamnar och strategiska terminaler. Med hjälp av förbigångspår kan man minska 
konflikten mellan person- och godstransporter. För att godstrafiken ska ges möjlighet att 
utökas krävs dock ökad spårkapacitet eller att godstågen prioriteras före persontrafiken i 
högre utsträckning.244 
 
En stor del av godset i regionen har Stockholm som målpunkt. I nuläget transporteras i 
regel lastade vagnar till Stockholm nattetid och tomma vagnar därifrån på sen 
eftermiddag eller kväll. Tomteboda, Älvsjö och Södertälje hamn utgör de tre stora 
målpunkterna.245 När den nya terminalen i Rosersberg är färdig förväntas även 
godsflödena dit bli stora.246  
 
För att öka förutsättningarna för en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg 
krävs en större flexibilitet och kontinuitet för godsföretagen. Ett önskemål för en 
framtida järnvägslösning i Stockholmsregionen är därför att det ska finnas kapacitet att 
framföra ett godståg per timme även i högtrafik. Det är även önskvärt att möjliggöra 
genomfart för godståg med högsta lastprofil, vilket inte är möjligt idag genom centrala 
Stockholm.247 

5.2.4.3 Överflyttning från bil 

Som tidigare nämnts står vägtrafiken för en stor del av Sveriges utsläpp av 
växthusgaser, varav personbilstrafiken idag utgör majoriteten.248 I arbetet med att 
minska klimatpåverkan handlar mycket om att ge möjligheter att begränsa bilberoendet. 
Begränsad bilanvändning är inte enbart önskvärt av klimatskäl utan även på grund av 
bilens påverkan på luft-, buller- och stadskvaliteten.249 Genom att utgå från ett 
resenärsperspektiv i planeringen av systemet kan tågtrafiken göras både attraktivare och 
tillgängligare och på så sätt ta marknadsandelar från bilen. I utformningen av en 
framtida järnvägslösning i Stockholm bör därför enkelhet, pålitlighet och helhetssyn 
vara ledord.250 Enligt en undersökning gjord Anna-Lena Elmquist et al vid 
Transportforskningsinstitutet önskar resenärerna ”enkla, snabba och pålitliga resor”.251 
Tydlig information är viktig både vid planeringen av resan och under resans gång. Även 
komfort, punktlighet, möjlighet att arbeta på tåget är vanliga önskemål i 
resenärsundersökningar.252 Sammanfattningsvis kan sägas att resenären önskar ett 
system som är punktligt och tillförlitligt med tåg som avgår ofta och regelbundet.253 
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Utöver restiden på tåget är turtätheten och bytestiden viktiga parametrar för att 
resenären ska välja tåget istället för ett annat transportmedel.254 Genom en högre 
turtäthet kan väntetiden vid ordinarie byten och vid förseningar kortas. En optimerad 
stationsutformning som förenklar flöden och möjliggör snabba byten är också åtgärder 
som kan påverka den totala restiden. Det ska vara lätt och smidigt för resenärerna.255 
Det är viktigt att titta på resenärens hela restid, från dörr till dörr. Välskötta stationer, 
ändamålsenlig information samt säkra gångvägar är viktiga faktorer. Målet är att skapa 
en trygg och tillförlitlig kollektivtrafik. 
 
Idag utgör byten mellan och inom olika transportslag en svag länk, särskilt för personer 
med funktionsnedsättning.256 Byten påverkar även upplevelsen av komfort för den totala 
resan. Med hänsyn till Sveriges relativt lilla befolkningsmängd och glesa 
bebyggelsestruktur går det dock inte att bygga ett system med direktförbindelser mellan 
alla start- och målpunkter. Ett sådant system skulle vara mycket svårt att överblicka för 
resenären. En avvägning måste därför göras mellan faktorer som översiktlighet, 
kapacitetsutnyttjande och komfort. 
 
För att trafiksystemet ska kunna utnyttjas på bästa sätt krävs samverkan mellan de olika 
aktörerna vad gäller tidtabeller, taxor, biljettsystem och information.257 Tillsammans 
med en välfungerande samverkan vid större störningar kan ett system som är tydligt och 
förutsägbart för resenären skapas. Ett gemensamt biljettsystem för periodkort är 
avgörande för arbetspendling över länsgränser och ett effektivt utnyttjande av 
systemet.258  
 
Systemet ska även vara lättbegripligt för resenären med ett fast trafikupplägg och styva 
tidtabeller. Det ska vara enkelt att förstå var tåg stannar och vilken väg de tar. Ett 
system som är förutsägbart, men med byten, kan vara att föredra framför att man från 
varje station ska nå många målpunkter utan byten. Ett system med direktförbindelser till 
många målpunkter har även sämre total kapacitet. Detta beror på att fler linjer måste ta 
hänsyn till varandra i tidtabellsläggningen. Lokaltrafik bygger på att systemet är lätt att 
förstå. I sort sett ska det gå att gå ner till stationen och ta ett tåg, utan att på förhand 
planera utifrån en tidtabell. För fjärrtågtrafiken med mindre frekvent resande och 
platsbokning är den aspekten emellertid av mindre betydelse.259 

5.2.5 Ökad spårkapacitet 

I alla intervjuer, liksom i de förstudier och utredningar som gjorts för sträckan Järna – 
Uppsala, har ökad kapacitet efterfrågats i ett långsiktigt perspektiv. Fler resande och 
högre turtäthet ställer krav på att fler tåg ska ges plats på spåren. Ett sätt att öka 
kapaciteten på spåren är att homogenisera hastighet och uppehållsbild, vilket 
synliggjordes i de grafiska tidtabellerna i figur 2 och 3 på sida 10 respektive 11. Med de 
vitt skilda behov som tågtrafiken ska tillgodose i Stockholmsregionen är 
hastighetsutjämning emellertid inte ett tillfredställande alternativ. Det skulle resultera i 
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allt för långa restider för fjärrtågsresenärerna och för få uppehåll för 
lokaltågsresenärerna. Hade det varit möjligt att separera olika tågtyper på olika spår i 
högre utsträckning än vad som nu är fallet, hade kapaciteten kunnat öka avsevärt utan 
att avkall på uttalade behov behövde göras.260 Som tidigare nämnts är dagens 
infrastruktur på sträckan Järna – Uppsala redan hårt belastad och möjligheten till 
ytterligare separering liten.  
 
Det är viktigt att inte spåren i Stockholmsregionen utgör en flaskhals för det nationella 
resandet samtidigt som det regionala tågresandet är av stor betydelse för ökad 
regionförstoring. För att kunna ta hand om den resandeökning som förväntas uppstå på 
sikt kommer det att krävas kapacitetsförstärkningar i form av nya spår längs sträckan. 
När behovet av nya spår kommer uppstå är dock svårt att förutspå. På grund av den 
hårda konkurrens kring markutnyttjande som finns i regionen bör emellertid hänsyn till 
utrymme för en framtida spårutbyggnad tas i infrastruktur- och 
bebyggelseplaneringen.261 I denna undersökning har därför önskemålet om att inom en 
snar framtid inleda en planering av spårutbyggnad längs hela sträckan Järna – Uppsala 
lyfts fram av flera intressenter. Hur en sådan utbyggnad skulle kunna se ut är endast 
studerat för vissa delsträckor. I detta avsnitt ges en kort sammanfattning av vilka behov 
av ny spårkapacitet som lyfts fram i intervjuerna uppdelat på sträckorna Järna – Älvsjö, 
Älvsjö – Tomteboda och Tomteboda – Uppsala. 

5.2.5.1 Järna – Älvsjö 

Trafikverket planerar att signalförtäta sträckan Järna – Flemingsberg samt bygga 
ytterligare ett plattformspår i Flemingsberg, spår 0. Detta kommer att öka den praktiska 
kapaciteten. För att på längre sikt klara en trafikering med mer än 20 tåglägen per 
timme och riktning behöver dock spårkapaciteten byggas ut.262 Även en etablering av 
Stockholm Syd i Älvsjö kräver en utbyggnad till sex spår för att kunna hantera en 
trafikering med olika uppehållsmönster. Det långsiktiga målet är då att hela sträckan 
Järna – Älvsjö byggs ut till sex spår, där två är avsedda för pendeltåg och resterande 
fyra för fjärr- och regionaltåg. Utbyggnaden kan göras i etapper och i så fall bör 
Grödingebanan byggas ut först och sedan sträckan Flemingsberg – Älvsjö. 
Trafikverkets bedömning är det är möjligt att bredda spårområdet och bygga ytterligare 
ett dubbelspår längs befintlig banan fram till Älvsjö söderifrån. Det skulle dock 
innebära stora intrång i miljön runt nuvarande spår. Det har gjorts undersökningar kring 
alternativa dragningar, men det finns inga tomma stråk in mot Stockholm central.263 

5.2.5.2 Älvsjö – Tomteboda  

Getingmidjan och Stockholm central bör ses som ett sammanhållet system. Stockholm 
central bedöms i sin nuvarande utformning endast ha kapacitet för 20 – 24 fjärr- och 
regionaltåg per timme. En omfattande ombyggnad av centralstationen skulle kunna öka 
dess kapacitet betydligt, enligt de utbyggnadsalternativ som studerats i Trafikverkets 
förstudie.264 Efter en sådan kapacitetshöjning skulle istället Getingmidjan vara 
begränsande. Idag ryms där 28 tåglägen per timme och riktning. Den täta bebyggelse 
med höga kultur- och skyddsvärden som finns längs sträckan anses inte medge en 
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spårutbyggnad i ytläge och därmed kommer det inte gå tillgodoräkna den stora 
investering som en ombyggnad av Stockholm central skulle innebära.265 
 
Om ett behov av mer än 20 – 24 tåglägen vid Stockholm central uppstår kommer det 
krävas fler spår över Saltsjö - Mälarsnittet. I ett sådant scenario anses en järnvägstunnel 
vara det enda möjliga alternativet. Frågan är då i vilken sträckning den ska dras.266 Den 
så kallade Kungsholmenbanan har lyfts fram som ett alternativ av olika intressenter och 
har funnits med som ett alternativ i många år, bland annat när Citybanans sträckning 
diskuterades. Kungsholmenbanan skulle i så fall utgöras av en järnvägstunnel som 
grenar av i Älvsjö och ansluter till järnvägsspåren i Tomteboda. En ny station på 
Kungsholmen, förslagsvis vid Fridhemsplan skulle då kunna etableras.267 En 
järnvägstunnel i en sträckning längre västerut från centrala Stockholm har också 
kommit upp som förslag i denna studie. En sådan skulle kunna ges en genare sträckning 
mellan Flemingsberg och Arlanda och på så sätt ge snabbare förbindelser mellan söder 
och norr samt ge upphov till ökade exploateringsmöjligheter utanför centrala Stockholm 
vid en ny station.268 En avvägning och prioritering måste i så fall göras mellan vilka tåg 
som trafikera Stockholm central och vilka som skulle köra i den nya järnvägstunneln. 
Vilka ska ges god nåbarhet till centrala Stockholm och vilka ska ges möjligheter att 
snabbt transporteras genom staden? Flera intressenter menar att de långväga resenärerna 
bör prioriteras vid Stockholm central.269 

5.2.5.3 Tomteboda – Uppsala  

Sträckan Tomteboda – Arlanda är i dagsläget ett väl använt fyrspår där utnyttjandet 
börjar närma sig kapacitetstaket. Även dubbelspåret mellan Myrbacken och Uppsala är 
högt belastat. Förutsättningen för dagens trafikering är att tågen har samma hastighet 
och uppehållsbild på innerspår respektive ytterspår. En etablering av 
regionaltågsstationen Stockholm Nord i exempelvis Solna skulle leda till en förändring 
av stoppmönstret för vissa tåg. Ett sådant scenario skulle enligt Trafikverket kräva en 
utbyggnad till sex spår mellan Tomteboda och Skavstaby. Detsamma gäller om en ny 
station skulle etableras i Bergsbrunna söder om Uppsala. För att ett uppehåll för vissa 
tåg där inte ska innebära negativ inverkan på trafiken krävs en utbyggnad till fyra spår 
mellan Myrbacken och Uppsala. Som en följd av etablering av nya stationer, 
tillsammans med den kraftiga trafikökning som förväntas efterfrågas på sträckan, är 
önskemålet för en långsiktig lösning utbyggnad av ett nytt dubbelspår mellan 
Tomteboda och Uppsala via Arlanda.270 Vid en sådan utbyggnad kommer konflikter 
med kommunernas bebyggelseplanering och översiktsplaner att uppstå. Trenden är att 
områden allt närmare järnvägsspåren bebyggs. För att ändå möjliggöra spårutbyggnad 
krävs samråd med berörda kommuner i ett tidigt skede.271 

5.2.5.4 Utvidgat perspektiv 

Utöver nord-sydlig kapacitet finns det även ett behov av förbättrade öst-västliga 
spårförbindelser i regionen. Bättre järnvägsförbindelser mellan Stockholm och Oslo är 
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ett exempel på sträckor som det efterfrågats utredning av i ett långsiktigt perspektiv. 
Vid planering av en långsiktig järnvägslösning för Stockholmsregionen är det viktigt att 
vidga perspektivet till att även innefatta nordiska och europeiska systemnivåer. Då ökar 
möjligheten för att tillräcklig höjd tas för framtida krav. Ett möjligt scenario är en 
utveckling av järnvägssystemet på både europeisk, nationell, storregional och det 
inomregionala nivå. Det är viktigt alla nivåer tas i beaktande i den långsiktiga 
infrastrukturplaneringen.272 Eftersom järnvägssystem kännetecknas av stora 
investeringar och lång livslängd, skapar dessa system strukturer som lever kvar under 
mycket lång tid.273 

5.3 Trafikeringsscenario 2050 
Hur trafikeringen i ett järnvägssystem ser ut påverkar i hög grad kapacitetsbehovet.274 
För att kunna formulera en kravspecifikation utifrån de önskemål som framkommit i 
undersökningen har därför ett trafikeringsscenario skisserats. Trafikeringen gäller 
antalet tåg i högtrafik, vilket är dimensionerande för kapaciteten i systemet. Scenariot 
grundas dels på de resandeprognoser från Nelldal et al som tidigare hänvisats till, dels 
på en sammanvägning av de resandebehov som identifierats på nationell, regional och 
lokal nivå. Hänsyn har även tagits till önskemålet om att järnvägen ska bidra till ökad 
regionförstoring samt till uppfyllelse av klimatmålen. Som utgångspunkt för linjer och 
turtäthet i ett storregionalt stomtrafiknät har ett scenario för kraftig utveckling i 
Mälardalen 2050, som togs fram i samband med kapacitetsutredningen, använts. 
 
De önskemål gällande trafikering som framkommit i denna undersökning kan 
sammanfattas i följande punkter: 

• Det ska finnas kapacitet i Stockholmsregionen för att möta efterfrågan från 
nationellt resande, med god tillgänglighet både till centrala Stockholm och till 
Arlanda. 

• Ett regionalt stomtrafiknät, med glesare uppehållsbild än pendeltågen där tågen 
gör uppehåll vid nya stationerna Stockholm Nord och Stockholm Syd. Vissa av 
tågen till Uppsala ska även göra uppehåll vid den nya stationen Bergsbrunna. 
Det regionala stomtrafiknätet ska ha minst fyra avgångar per timme i högtrafik 
och tågen ska vara genomgående i Stockholm. 

• Ett regionalt direkttågsnät i högtrafik för att tillgodose behovet korta restider 
mellan Stockholm och städer i Östra Mellansverige. Direkttågen ska ha minst 
två avgångar per timme i högtrafik. 

• Ett kapacitetsstarkt, separerat pendeltågssystem med minst femminuterstrafik i 
högtrafik. 

• Systemet ska ge möjlighet att separera trafik med olika hastighet och 
uppehållsbild. 

5.3.1 Antal tåglägen under maxtimmen 

Nelldal et al har i sin studie av efterfrågan och kapacitetsbehov på Stockholm central 
2050 beräknat behovet av antalet tåg i den mest belastade timmen, maxtimmen, utifrån 
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de prognoser över resandeefterfrågan som gjorts.275 I och med att prognoser för resande 
så långt fram i tiden som 2050 är förenade med stora osäkerheter, har beräkningen av 
andelen resenärer som belastar maxtimmen utgått från samma fördelning som används 
vid analyser idag. Prognoserna har alltså inte tagit hänsyn till att långväga, regionalt och 
lokalt resande kan komma att utvecklas i olika takt. Antaganden om fordonens kapacitet 
och kravet att beläggningsgraden aldrig ska överstiga 100 % har ingått.276 För att skapa 
ett robust system har en reservfaktor om 10 % lagts till.277 Prognoserna har alltså inte 
tagit hänsyn till att nationellt, regionalt och lokalt resande kan komma att utvecklas i 
olika takt. Genom sammanvägningen med de krav som identifierats i detta 
examensarbete har viss förändring gjorts av fördelningen mellan tågtyper. Den totala 
resandevolymen som prognostiserats av Nelldal et al har använts som riktmärke för den 
totala efterfrågan 2050. 
 
I studien av Nelldal et al gjordes även en fördelning av behovet av tåglägen mellan 
Stockholm central och Citybanan. Hur denna fördelning kommer att se ut beror dock på 
vilka trafikkoncept som kommer finnas tillgängliga. Det snabbpendeltågskoncept som 
har framförts tillgodoser behovet av snabbare resor från regionens yttre kärnor. 
Snabbpendeln förutsätts trafikera Citybanan och pendeltågspåren, och därför ha samma 
stoppmönster som ordinarie pendeltåg i det centrala snittet men glesare uppehållsbild 
längre ut i systemet samt längre räckvidd än pendeltågssystemet.278 Detta koncept 
uppfyller emellertid inte önskemålet om ett separerat, homogent pendeltågssystem.  
 
Prognoserna för behovet av antal tåglägen ska enligt Nelldal et. al snarare ses som ett 
tänkbart förlopp än som exakta prognoser. Ett utbyggt höghastighetsnät förväntas mer 
än fördubbla det långväga resandet jämfört med idag. Det är emellertid det regionala 
resandet som förväntas utgöra den stora resandevolymen, både inom Stockholms län 
och i Östra Mellansverige.279 Då andelen av det totala antalet fjärrtågsresenärer som 
belastar maxtimmen är mindre än för de regionala och lokala resenärerna, kommer 
mindre än en niondel av resenärerna i den dimensionerande timmen vara 
fjärrtågsresenärer. De storregionala resenärerna prognosticeras till 36 miljoner per år, 
snabbpendelresenärerna till 80 miljoner och pendeltågsresenärerna till 75 miljoner.280 
Antalet resenärer omräknat till tåglägen i maxtimmen 2050 i Stockholm Central 2050: 
Prognoser över efterfrågan och kapacitetsbehov redovisas i tabell 1.281 
 
Tabell 1: Behovet av tåglägen vid Stockholm central och Citybanan år 2050 enligt 
Nelldal et al. 

Station/Spår Persontåg Godståg Inklusive 10 % 
reservfaktor 

Söderut 61 1 68 
Fjärrtågsspår 27 1 31 
Citybanan 34 0 37 
Norrut 42 1 47 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
275 Nelldal, Bo-Lennart, Lindfeldt, Olov, Fröidh, Oskar, Stockholm Central 2050: Prognoser över 
efterfrågan och kapacitetsbehov, s.9  
276 Ibid, s.13 
277 Ibid, s.13 
278 Ibid, s.53 
279 Ibid, s.23 
280 Ibid, s.53f 
281 Ibid, s.70 
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Fjärrtågsspår 20 1 23 
Citybanan 22 0 24 
Västerut 22 3 28 
Fjärrtågsspår 6 3 19 
Citybanan 16 0 18 
Norrut+Västerut 64 4 75 
Fjärrtågsspår 26 4 33 
Citybanan 38 0 42 

 
Som framgår av tabell 1 överskrider antalet tåglägen i Citybanan den teoretiska 
kapaciteten i etapp 2 om 32 tåglägen per timme och riktning. Detta talar mot att 
snabbpendelsystemet och pendeltågen båda ska trafikera Citybanan. En annan typ av 
regionalt stomtrafiknät som trafikerar fjärr- och regionaltågsspåren skulle kanske vara 
ett bättre sätt att utnyttja kapaciteten och fördela tågen i ett scenario med utbyggd 
spårkapacitet. På så sätt kan blandning av uppehållsmönster på pendeltågspåren 
undvikas, och därmed ge kapacitet åt godståg. Uppskattningen av den förväntade 
mängden tåglägen som kommer efterfrågas ger dock en fingervisning av den totala 
kapacitet som kan komma att krävas på spår och stationer, även om fördelningen mellan 
olika trafikkoncept kan vara annorlunda. Storleksordningen på antalet efterfrågade 
tåglägen stämmer i stor utsträckning överens med de utblickar mot 2050 som 
Trafikverket formulerat.282 
 
Fördelningen av genomgående och vändande tåg påverkar också kapacitetsbehovet, 
främst vid de större stationerna. Pendeltågstrafiken förutsätts vara genomgående även i 
framtiden. För regionaltågstrafikens antas en utveckling mot en större andel 
genomgående tåg. Vad gäller den nationella trafiken pekas centrala Stockholm ut som 
en fortsatt viktig målpunkt, men en del av resorna antas vara genomgående till Arlanda. 
Det kommer alltså finnas ett behov av både vändande och genomgående fjärr- och 
regionaltåg. Hur denna fördelning ska se ut beror på hur det framtida järnvägssystemet 
utformas. I kapitel 6 görs därför en scenarioanalys som undersöker hur fördelningen kan 
komma att se ut för olika varianter av spårutbyggnad. 
 
Inför Kapacitetsutredningen togs ett trafikeringsscenario för kraftig utveckling i 
Mälardalen 2050 fram inom Trafikverket, vilket visas i figur 5.283 Detta scenario 
innebär ett behov av 19 tåglägen söderut och 24 tåglägen norrut från Stockholm Central. 
Här ingår inga höghastighetståg, godståg eller övrigt nationellt resande.  
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
282 Trafikverket, Idéstudie Stockholm Nord och Syd – framtida bytespunkter, s.40 
283 Trafikverket, Investering 2050, Underlagsrapport, 2012:120, Tillgänglig: 
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6729/2012_120_Investering_2050.pdf, Hämtad 2013-12-14 



!
!

&&!

!
Figur 5: Trafikeringsscenario för regionaltågen i Mälardalen. Varje linje symboliserar 
en dubbeltur, det vill säga ett tåg i vardera riktning.284 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
284 Trafikverket, Investering 2050 
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5.3.2 Förslag till trafikeringsscenario 2050 

5.3.2.1 Nationellt 

Med avreglerad tågmarknad är det troligt att alla nio tåglägen på höghastighetsbanan 
kommer att efterfrågas. Mellan Stockholm och Malmö föreslås därför här en trafikering 
med två tåg som gör uppehåll längs sträckan och två direkttåg per timme. Direkttågen 
ska vara vändande i Stockholm medan tågen med uppehåll fortsätter till Arlanda och 
Uppsala. Att inte direkttågen föreslås fortsätta till Arlanda beror på att de resenärer från 
Malmö som ska fortsätta sin resa med flyg rimligtvis flyger från Kastrup, dels på grund 
av kortare restid med tåg, dels på grund av kortare flygtid om resenären ska vidare 
söderut. För att uppnå så bra nåbarhet som möjligt till centrala Stockholm ses 
Stockholm central som målpunkt för direkttågen. Då snabb genomfart genom 
Stockholm inte är ett behov för direkttågen är inte stationens låga genomgångshastighet 
ett problem. För de höghastighetståg som ska vidare till Arlanda och Uppsala bör 
däremot snabbare genomfart genom centrala Stockholm prioriteras. 
 
Mellan Stockholm och Göteborg föreslås en trafikering per timme på 
höghastighetsbanan med tre direkttåg och två tåg som gör uppehåll. Ett av direkttågen 
och de två som gör uppehåll ska fortsätta till Arlanda och Uppsala. De tre direkttågen 
kommer gå via Stockholm central. För tåg som har Uppsala som målpunkt är, precis 
som för malmötågen, snabb genomfart genom Stockholm viktig. Relationen Stockholm 
- Göteborg trafikeras även med ett fjärrtåg på Västra stambanan i högtrafik. 
 
Detta förslag till trafikering innebär att städerna Jönköping, Linköping och Norrköping 
får fyra avgångar med höghastighetståg till Stockholm och Arlanda per timme. Utöver 
höghastighetstågen trafikeras sträckan Stockholm – Karlstad (Oslo) med ett fjärrtåg per 
timme. Detta tåg kommer gå söderut från Stockholm och sedan vidare västerut. 
Fjärrtågsförbindelser till Sundsvall, Umeå och Dalarna ingår också. Ett tåg per timme 
och riktning föreslås för relationen Stockholm – Sundsvall – Umeå. Till och från 
Dalarna avgår två tåg per timme i högtrafik. 

5.3.2.2 Regionalt 

Utgångspunkt för den regionala trafikeringen är scenariot i figur 5 med 19 tåglägen 
söderut och 24 tåglägen norrut från centrala Stockholm under maxtimmen. I de 24 
tåglägena norrut i figur 5 ingår även två fjärr tåg till Dalarna. Trafikeringsscenariot 
innebär ett väl utbyggt storregionalt järnvägssystem, vilket ger goda möjligheter till 
arbetspendling och ökad regionförstoring. För att skapa snabba förbindelser mellan 
större städer i Östra Mellansverige och Stockholm förslås att två av avgångarna per 
timme till och från Örebro, Eskilstuna, Västerås, Enköping, Nyköping är direkttåg utan 
uppehåll. Mellan Stockholm och Uppsala föreslår jag att sex avgångar per timme är 
direkttåg och likaså att en avgång per timme går till och från Katrineholm. Som 
målpunkt för direkttågen bedöms Stockholm central som den naturliga start- och 
målpunkten. Detta ger en trafikering där sju av de 19 regionaltågen söderifrån till 
Stockholm är direkttåg utan uppehåll samt tio av de 24 regionaltågen norrifrån. 
Scenariot gäller en kraftig utveckling av tågresandet i Mälardalsregionen. Det kan 
därför komma att dröja längre än till 2050 innan ett behov av så många regionaltåg per 
timme uppstår. En förbättring av fordonens kapacitet kan vara ett mer ändamålsenligt 
sätt att höja kapaciteten per timme än den höga turtäthet som detta scenario innebär.285 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
285 Huledal, Peter, Minnesanteckningar från möte 2014-01-17 
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I trafikeringsscenariot i figur 5 är inte Älvsjö utsatt som station för regionaltåg. För att 
öka tillgänglighet till södra Stockholm samt underlätta byten till pendeltåg för resenärer 
söderifrån, bör regionaltågen i stomtrafik göra uppehåll även där. 
 
Önskemålet om 30-minuterstrafik, med insatståg i högtrafik uppfylls med råge i detta 
trafikeringsscenario. Scenariot innebär tätare trafik än 15-minuterstrafik till alla större 
städer i Östra Mellansverige. Uppsala får i stort sett 5-minuterstrafik vilket bör införliva 
staden som en nordlig nod i Stockholmsregionen. Kombinationen av ett stomtrafiknät 
med genomgående tåg som gör uppehåll i Stockholm Nord och Stockholm Syd och ett 
storregionalt direkttågsnät bör ge goda möjligheter till ökad regionförstoring. 

5.3.2.2 Lokalt 

Pendeltågssystemet förslås även i framtiden utgöras av de två nuvarande grenarna 
Västerhaninge – Bålsta och Södertälje – Märsta (Uppsala) med 30 tidtabellslagda tåg 
under maxtimmen. En lokaltågsförbindelse mot Nordostsektorn anses inte vara möjlig 
av kapacitetsskäl. En bättre lösning torde vara att istället skapa en 
tunnelbaneförbindelse för att möta krav om täta uppehåll och hög turtäthet. 

5.3.3 Sammanfattning 

Tabell 2 visar uppskattad efterfrågan på antal tåglägen fördelat efter tågtyp enligt denna 
studies förslag till trafikeringsscenario för 2050. I förslaget har den storleksordning på 
det förväntade antal tåglägen som redovisades i Nelldal et al utgjort grunden. 
Fördelning mellan tågtyper är emellertid annorlunda. Denna förändring är gjord för att 
kunna tillgodose de önskemål som framkommit i de intervjuer som ingått i detta 
examensarbete. 
 
Tabell 2: Tabell som beskriver behovet av tåglägen fördelade per tågtyp 2050. 

Söderut Antal tåglägen i 
maxtimme 

   Höghastighetståg 9 
      varav direkttåg 5 
   Interregionaltåg 2 
   Regionaltåg 19 
      varav direkttåg 7 
   Pendeltåg 30 
   Godståg 1 
Summa 61 
   Fjärr- och regionaltågsspår 31 
   Pendeltågspår 30 
Norrut  
   Höghastighetståg 5 
      varav direkttåg 1 
   Interregionaltåg 3 
   Regionaltåg 22 
      varav direkttåg 10 
   Pendeltåg 30 
   Godståg 3 
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Summa 63 
   Fjärr- och regionaltågsspår 33 
   Pendeltågspår 30 

 
Det nationella och regionala resandet ger alltså en efterfrågan på 30 tåglägen söderut. 
Därtill tillkommer ett godståg under maxtimmen. Norrut ger det nationella och 
regionala resandet en efterfrågan på 30 tåglägen per timme. Även i denna riktning 
tillkommer minst ett godståg under maxtimmen, i tabellen ovan anges ett behov av tre 
tåglägen för godståg vilket är samma som i prognosen från Nelldal et. al.  
 
För att ge en uppfattning om förhållandet mellan den förväntande ökningen av antalet 
resenärer per år genom Stockholm och det uppskattade behovet av antal tåglägen har en 
överslagsuppskattning gjorts. Idag färdas ungefär 80 miljoner resenärer genom 
Stockholm med tåg. År 2050 förväntas dessa ha ökat till 200 miljoner vilket innebär en 
ökning med 150 %. Ovanstående trafikeringsscenario med 61 tåglägen söderut under 
maxtimme innebär motsvarade ökning från dagens 24 tåglägen söderut. Den totala 
ökningen både vad gäller antal resande och antal tåglägen i maxtimme är alltså ungefär 
150 %. Som tidigare nämnts ska denna uppskattning ses som ett möjligt scenario 
snarare än en prognos för 2050. För att kunna planera för hur en framtida lösning för 
ökad järnvägskapacitet genom Stockholm skulle kunna se ut, måste dock vissa 
antaganden göras. I detta examensarbete har jag valt att använda och väga samman de 
olika utblickar och prognoser som finns tillgängliga för att på så sätt kunna ta fram en 
bild av ett möjligt scenario. Eftersom att prognoserna för antal resande år 2050 är gjorda 
utifrån förutsättningen att ett höghastighetsnät är utbyggt redan 2025 kommer det 
redovisade behovet troligtvis uppstå senare än 2050. 

5.4 Kravspecifikation 
Utifrån sammanställningen av intressenternas önskemål samt förslaget för 
trafikeringsscenario har en kravspecifikation formulerats enligt den mall som 
presenterades i kapitel 2.3. 

5.4.1 Funktionella krav 

En långsiktig järnvägslösnings huvudsakliga funktion är att möta resandebehovet 
nationellt, regionalt och lokalt, samt bidra till ökad regionförstoring. 

5.4.1.1 Nationellt 

En långsiktig järnvägslösning ska ge utrymme för nio tåglägen söderut för 
höghastighetståg. Fyra av dessa ska vara direkttåg som är vändande i centrala 
Stockholm, medan fem ska vara genomgående till Arlanda och Uppsala, med minst ett 
stopp centralt i Stockholm. Ett av de fem höghastighetståg som går vidare till Arlanda 
och Uppsala ska inte göra något uppehåll mellan Stockholm och Göteborg. Denna 
trafikering innebär en turtäthet från Malmö och Göteborg med ett tåg var femtonde 
minut eller mer och likaså från Jönköping, Linköping/ och Norrköping. 
 
Järnvägslösningen ska även ha kapacitet söderut för ett tågläge till Karlstad, ett godståg 
genom centrala Stockholm, samt eventuellt ett fjärrtåg från Göteborg på Västra 
Stambanan. Norrut ska det finnas utrymme för minst ett fjärrtåg till Sundsvall och 
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Umeå med Stockholm central som start- eller målpunkt, två fjärrtåg till Dalarna samt 
minst ett godståg under högtrafik. 

5.4.1.2 Regionalt 

En långsiktig järnvägslösning ska ge utrymme för 19 tåglägen söderut för regionaltåg i 
stomtrafiknätet och för 22 tåglägen norrut. Trafikeringen ska i högtrafik tillgodose ett 
behov av minst 15-minuterstrafik till städer i Östra Mellansverige samt 5-minuterstrafik 
till Uppsala. I varje relation mellan Stockholm och städerna Västerås, Örebro, 
Eskilstuna, Enköping samt Nyköping ska två tåg per timme i högtrafik vara direkttåg 
utan stopp innan centrala Stockholm. I högtrafik ska även sex av tågen från Uppsala 
vara direkttåg och ett tåg till och från Katrineholm. Dessa tåg ska vara vändande i 
Stockholm. Övrig stomnätstrafik ska vara genomgående i Stockholm för att binda 
samma områden norr och söder om Stockholm samt skapa god tillgänglighet till 
Arlanda för hela Östra Mellansverige. Det regionala stomtrafiknätet ska inom 
Stockholms län göra uppehåll i Södertälje, Flemingsberg, Stockholm Syd, vid station 
centralt i Stockholm, Stockholm Nord, Arlanda, Uppsala på sträckan Järna – Uppsala.  

5.4.1.3 Lokalt 

Järnvägslösningen ska medge kapacitet för ett pendeltågsnät med 30 tåg per timme och 
riktning, vilket motsvarar den praktiska kapaciteten i Citybanans etapp två. Detta 
innebär en turtäthet på ett tåg var fjärde minut i respektive pendeltågsgren. 
Pendeltågssystemet ska vara separerat från övriga nät.  

5.4.1.4 Nya regionaltågsstationer 

Järnvägslösningen ska medge kapacitet för de genomgående regionaltågen att göra 
uppehåll i Stockholm Nord (Solna) och Stockholm Syd (Älvsjö). De genomgående 
regionaltågen kommer enligt trafikeringsscenariot för 2050 att ta 12 tåglägen i anspråk 
söderut och 12 tåglägen norrut. De nya regionaltågsstationerna är tänkta att bidra till 
regionförstoring genom att skapa tillgänglighet med regionaltåg till nya områden samt 
möjliggöra effektiva byten mellan regionaltåg och pendeltåg. Fyra av tågen mellan 
Uppsala och Stockholm ska göra uppehåll i Bergsbrunna och Alsike 

5.4.2 Prestandakrav 

5.4.2.1 Punktlighet 

Samtliga tåg i systemet ska upprätthålla god punktlighet om 95 %. För fjärr-, regional- 
och godståg ska ett tåg som är mer än fem minuter efter utsatt ankomsttid räknas som 
försenat. För pendeltåg är gränsen två minuter. 

5.4.2.2 Flexibilitet 

Utformningen av järnvägslösningen ska vara flexibel för att kunna möta de krav som 
kan uppstå på lång sikt. Systemet ska ha en lång livstid både tekniskt och 
kapacitetsmässigt. Systemet ska i hög grad vara utformat för att möjliggöra trafikering 
av olika trafiksystem på samtliga spår. Undantag görs för trafikering med godståg i 
Citybanan och liknande tunnlar, då lutningarna där är för stora. 
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5.4.2.3 Enhetlighet  

Systemet ska vara enhetligt vad gäller information, biljettsystem och taxor. Pendling 
med periodkort över länsgränser ska vara möjligt. Systemet ska underlätta resande med 
tåg för resenären och därigenom öka tågets marknadsandel. Samverkan mellan aktörer 
är av stor betydelse. 

5.4.2.4 Lättbegriplighet 

Systemet ska vara förutsägbart och enkelt att förstå. Trafikkoncepten ska vara tydliga 
och enkla att överblicka. Trafikeringen ska hålla styva tidtabeller. 

5.4.3 Gränssnittskrav 

5.4.3.1 Bytesmöjligheter 

Järnvägssystemet ska ha god koppling till övriga transportsystem i effektiva 
bytespunkter. De centrala noderna ska erbjuda bytesmöjlighet till samtliga övriga 
trafikslag. Stationerna ska vara utformande så att de är tillgängliga för alla resenärer, 
med särskilt fokus på funktionshindrade enligt funktionsmålet Tillgänglighet. 

5.4.3.2 Exploateringsmöjligheter 

En framtida järnvägslösning ska bidra till ökade exploateringsmöjligheter i regionen. 
Järnvägsstationer är viktiga för regionala kärnors attraktivitet. Nya stationer i lägen med 
utrymme för exploatering ger Stockholm och regionen möjlighet att växa rumsligt. 

5.4.4 Omgivningskrav 

En av Stockholmsregionens särskilda förutsättningar är den stora mängden skyddsvärda 
miljöer. Hela innerstaden, Djurgården och Mälaren med öar och strandområden utsedda 
riksintressen, vilka ska skyddas mot ingrepp.286 Vid utbyggnad av 
järnvägsanläggningen måste hänsyn tas till dessa. Detta innebär att stora delar av en 
eventuell utbyggnad av järnvägssystemet central kommer behöva läggas i tunnel. 
Regionen täta bebyggelse leder också till att hänsyn måste tas till bland annat buller.  

5.4.5 Pålitlighetskrav 

5.4.5.1 Robusthet 

Järnvägslösningen ska vara robust, det vill säga att den ska ha god förmåga att kunna 
hantera störningar. För detta krävs reservkapacitet i tidtabellerna. En tumregel är att 
aldrig utnyttja mer än 80 % av den teoretiska kapaciteten för gällande trafikupplägg. 

5.4.5.2 Separering 

Trafiksystem med olika hastighet och uppehållsbild ska i så stor utsträckning som 
möjligt separeras för att minska störningskänsligheten och bättre utnyttja 
järnvägssystemets kapacitet. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
286 Trafikverket, Förstudie – förslagshandling, Stockholm central, s36ff 
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5.4.5.3 Minskad sårbarhet 

Järnvägslösningen ska öka redundansen i systemet jämfört med idag genom att 
möjliggöra omledning av trafik över det centrala snittet vid större störningar. En ny 
centralstation med god nåbarhet till andra trafikslag och trafiksystem samt till centrala 
Stockholm skulle minska systemets sårbarhet. 

6. Scenarioanalys 
 
Utifrån tre teoretiska scenarier för ökad kapacitet på sträckan Järna - Uppsala, testas här 
hur väl olika spårutbyggnader uppfyller kravspecifikationen. En schematisk skiss över 
de tre scenarierna visas i figur 6. Kapitlet avslutas med en jämförelse mellan de tre 
scenariernas kravuppfyllelse. 
 

!
Figur 6: Schematisk skiss över de tre scenarierna. 

6.1 Scenario 1 – Sträckning längs befintlig bana 
Ett scenario är att bygga ut järnvägssystemet med ett nytt dubbelspår längs befintlig 
bana mellan Järna och Älvsjö samt mellan Tomteboda och Uppsala via Arlanda. Detta 
skulle ge en kapacitet på sträckan som motsvarar getingmidjans teoretiska kapacitet för 
fjärr-, regional- och godståg. Pendeltågen skulle i detta scenario ges en praktisk 
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kapacitet om 30 tåglägen per timme och riktning, vilket är kapaciteten för Citybanan 
etapp två. Om Mälarbanan byggs ut till fyrspår fram till Bålsta skulle pendeltågen få ett 
helt och hållet separerat system. 
 
Mellan Älvsjö och Tomteboda anses det inte vara möjligt att bygga ut längs nuvarande 
bana i ytläge. Alternativet har utretts i olika omgångar, senast under förstudiearbetet för 
nuvarande Citybanan. Ingreppet i de centrala skyddsvärda miljöer, som exempelvis 
Riddarholmen, bedöms bli alltför stora.287 I detta scenario blir alltså dubbelspåret från 
Älvsjö till Stockholm central dimensionerande. Genom att hålla låga hastigheter och 
homogen trafik klarar getingmidjan en trafikering med 28 tåg per timme och riktning. 
Som tidigare nämnts tidtabelläggs endast 24 tåg i dagsläget för att uppnå tillräcklig 
robusthet för systemet. Kapaciteten för Stockholm central är även den begränsad. Fjärr- 
och regionaltåg kräver mer stationskapacitet är dagens blandning med pendeltåg. Enligt 
förstudien för Stockholm central bedöms endast 20 fjärr- och regionaltåg rymmas med 
dagens stationsutformning. Vissa anpassningsåtgärder skulle dock kunna möjliggöra en 
kapacitet för 28 fjärr- och regionaltåg.288 
 
I trafikeringsscenariot för 2050 fanns ett behov av 31 tåglägen söderut i maxtimme och 
33 tåglägen norrut. Detta utbyggnadsscenario uppfyller alltså inte kravet om antal 
tåglägen för fjärr- och regionaltåg. Vissa tåg måste prioriteras bort. 
Kapacitetsutnyttjandet skulle bli mycket högt med risk för negativ inverkan på 
punktlighet och robusthet. Scenariot medger ingen trafiktillväxt vilket ger utbyggnaden 
en kort livslängd kapacitetsmässigt. Det höga utnyttjandet av Stockholm central 
försvårar även möjligheten till trafikering med ett godståg i högtrafik. Utbyggnaden 
möjliggör emellertid utökad kapacitet för godståg till och från Tomteboda norrifrån. Det 
skulle inte heller vara möjligt att köra Roslagspilen via Stockholm central, då stationen 
redan är fullt utnyttjad av fjärr- och regionaltåg. 
 
Stockholm centrals utformning med låga genomgångshastigheter och många korsande 
tågvägar ger dåliga förutsättningar för snabba passager norrut mot Arlanda. Det höga 
kapacitetsutnyttjandet av Stockholm central minskar också flexibiliteten i systemet. Det 
kommer finnas begränsat med utrymme att parera förseningar genom att lägga om 
tågvägar i det centrala snittet. För de sträckor med sex parallella spår ges dock möjlighet 
för flexibilitet. Utbyggnaden till sex spår fram till Älvsjö söderifrån och motsvarande 
utbyggnad norr om Tomteboda kommer även ge tillräcklig kapacitet för ett blandat 
uppehållsmönster där vissa regionaltåg gör uppehåll i Älvsjö, Solna och Bergsbrunna. 
Kravet om trafikering vid nya regionaltågsstationer möts alltså i detta 
utbyggnadsscenario. Utbyggnaden möjliggör separering av tåg med uppehåll inom 
Stockholms län och direkttåg fram till Älvsjö söderifrån samt till Tomteboda norrifrån. 
Däremellan måste alla fjärr-, regionalt- och godståg trafikera samma dubbelspår. 
Utbyggnaden minskar alltså störningskänsligheten och förbättrar kapacitetsutnyttjandet 
på vissa sträckor. Ur ett helhetsperspektiv möjliggör utbyggnaden ingen fullständig 
separering, förutom för pendeltåg. 
 
Utbyggnadsscenariot innebär inga hinder för att skapa ett enhetligt system gällande 
information, biljettsystem och taxor. Samverkan mellan olika aktörer kommer vara 
nödvändig för att hantera den höga kapacitetsbelastningen i systemet. Då alla tåg 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
287 Andersson, Monica, ”Från Tredje spåret till Citybanan” i Stockholm på väg, Samfundet S:t Eriks 
årsbok 2013, Balkong förlag, Stockholm, 2013, s.72ff 
288 Ruge, Armin, Mailkonversation, 2013-12-20 
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kommer trafikera Stockholm central ger detta utbyggnadsscenario även bra nåbarhet till 
centrala Stockholm med bytesmöjligheter till tunnelbana och pendeltåg i den centrala 
noden. Utbyggnaden med etablering av regionaltågsstationerna Stockholm Nord och 
Stockholm Syd kommer även skapa förbättrade bytesmöjligheter mellan regionaltåg och 
pendeltåg. 
 
De nya regionaltågsstationerna Stockholm Nord och Stockholm Syd kommer till viss 
del skapa möjlighet till stationsnära exploatering. Både Älvsjö och Solna är dock redan 
idag relativt tätbebyggda områden. Detta scenario ger inte möjligheter till den 
exploatering som en ny centralstation i annat läge skulle ge. Det innebär inte heller 
minskad sårbarhet i form av en ny förbindelse över Saltsjö – Mälarsnittet med en ny 
station i centrala Stockholm. Det kommer alltså inte finnas möjlighet att leda om fjärr- 
och regionaltåg över det centrala snittet vid en större störning. 

6.2 Scenario 2 – Nytt dubbelspår med central förbindelse 
Ett annat scenario är att, utöver två nya dubbelspår i sträckningarna Järna – Älvsjö och 
Tomteboda – Uppsala, även bygga en förbindelse dem emellan med ett dubbelspår i 
tunnel. Tunneln skulle i detta scenario byggas i en genare sträckning mellan Älvsjö och 
Tomteboda än befintlig bana. Det skulle i så fall möjliggöra en ny central 
järnvägsstation på Kungsholmen. Förslaget är en variant av den Kungsholmenbana som 
bland annat diskuterades i samband med utredningarna inför Citybanan, men som 
avfördes på grund av att pendeltågsresenärerna förväntades vilja nå transportnoden vid 
Stockholm central. I detta scenario blir tunneln mellan Älvsjö och Tomteboda istället en 
bana för fjärr- och regionaltåg som kompletterar Stockholm central.  
 
I detta utbyggnadsscenario blir en separering mellan direkttåg och tåg som gör uppehåll 
inom Stockholms län möjlig. De fjärr- och regionaltåg som går direkt kan trafikera egna 
spår från Järna till Stockholm central söderifrån samt egna spår mellan Stockholm 
central och Uppsala, med möjlighet till uppehåll vid Arlanda. Alla direkttåg, utom ett 
höghastighetståg från Göteborg är vändande vid Stockholm central. Denna trafikering 
tar tolv tåglägen i anspråk söder om Stockholm central och 13 tåglägen i anspråk norr 
om Stockholm. Till detta tillkommer två tåg från Karlstad och Göteborg söderifrån och 
tre tåg till Sundsvall och Dalarna norrut. Då godstågen inte kommer kunna trafikera 
tunneln mellan Älvsjö och Tomteboda, på grund av för stora lutningar, är minst ett 
godståg per timme genomgående vid Stockholm central.  
 
De tåg som gör uppehåll vid någon eller några av stationerna Södertälje, Flemingsberg, 
Stockholm Syd, Stockholm Nord, Arlanda och Bergsbrunna trafikerar även de egna spår 
mellan Järna och Uppsala. Dessa tåg leds i den nya järnvägstunneln och gör uppehåll 
vid den nyetablerade centrala stationen på Kungsholmen. Denna trafikering tar 16 
tåglägen i anspråk i båda riktningarna. Alla tåg är genomgående. 
 
Denna järnvägslösning med två dubbelspår för fjärr-, regional- och godståg ger en 
uppskattad kapacitet på 20 tåglägen per spårpar. Kapacitetskravet om att klara en 
trafikering med 31 tåglägen söderut och 33 norrut kommer alltså rymmas med marginal. 
Detta ger goda förutsättningar för ett system med tillräcklig robusthet och hög 
punktlighet. Systemet ger även möjligheter för en framtida trafiktillväxt för både 
person- och godståg, med fortsatt robust trafikering. Dubbelspårstunneln skapar 
förutsättningar för snabbare passage av genomgående regionaltåg och höghastighetståg 
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söderifrån till Arlanda, vilket medför förbättrad tillgänglighet till Arlanda. Likaså 
uppfylls kravet om nya regionaltågsstationer i Älvsjö, Solna och Bergsbrunna. 
 
Spårutbyggnaden ställer krav på bytespunkterna vid avgreningspunkterna Älvsjö och 
Solna samt vid den nya centrala stationen. Resenärer som reser med tågen som 
trafikerar den nya tunneln bör ges goda möjligheter att nå både pendeltågssystemet och 
tunnelbanesystemet i centrala lägen. Det finns även en risk att järnvägssystemet upplevs 
som svåröversiktligt då både regional- och fjärrtåg trafikerar de två dubbelspåren. Detta 
ställer höga krav på tydlig information och förutsägbarhet vad gäller trafikupplägget för 
respektive tågtyp. De två skilda dubbelspåren ger goda möjligheter för att leda om trafik 
vid stora störningar centralt i systemet, vilket minskar sårbarheten jämfört med Scenario 
1. 
 
Då detta utbyggnadsscenario innefattar en lång järnvägstunnel under både vatten och 
tätbebyggda områden innebär lösningen en betydligt större investering än Scenario 1. 
En avvägning måste alltså göras kring vilket utbud järnvägen ska ges möjlighet att 
erbjuda.  

6.3 Scenario 3 – Ny bana längre ut från centrum med genare 
sträckning  
Ytterligare ett alternativ, som bland annat lyfts fram i RUFS, är att bygga en ny 
förbindelse längre västerut från centrala Stockholm.289 En sådan bana skulle kunna 
grena av från Grödingebanan vid Flemingsberg och ansluta till Ostkustbanan vid 
Arlanda. Även denna förbindelse skulle troligtvis kräva att delar av banan läggs i 
tunnel. Denna utbyggnad skulle ge en genare, snabbare förbindelse från södra Sverige 
till Arlanda. En ny station bör i detta scenario inrättas någonstans mellan Flemingsberg 
och Arlanda, vilket skulle skapa exploateringsmöjligheter utanför Stockholms centrala 
delar. För att öka kapaciteten på hela sträckan Järna – Uppsala förslås i detta scenario 
att även Grödingebanan (Järna – Flemingsberg) byggs ut till fyrspår liksom sträckan 
Arlanda – Uppsala. 
 
Då de största start- och målpunkterna även i framtiden förväntas ligga i området längs 
befintlig bana mellan Flemingsberg och Arlanda, kommer den separering mellan tåg 
med och utan uppehåll som föreslogs i Scenario 2 inte kunna göras i samma 
utsträckning här. Behovet av regionaltåg som gör flera stopp mellan Flemingsberg och 
Arlanda centralt tillsammans med behovet av direkttåg som trafikerar centrala 
Stockholm innebär att belastningen på det centrala, befintliga systemet blir fortsatt hög. 
Ett högt kapacitetsutnyttjande på de centrala delarna skulle leda till ett mindre robust 
system med risk för försämrad punktlighet. Utbyggnaden ger inte heller bättre koppling 
mellan regionala kärnor och centrala Stockholm. 
 
Den nya förbindelsen skulle i huvudsak fungera som förbifart och trafikeras av tåg som 
snabbt ska passera Stockholm utan direkt nåbarhet till de centrala delarna. För boende i 
södra Sverige, söder om Flemingsberg, skulle till exempel tillgängligheten till Arlanda 
förbättras och likaså förbättras förhållandena för dem norr om Arlanda med målpunkter 
söder om Flemingsberg. Den sammanlagda teoretiska kapaciteten över Saltsjö – 
Mälarsnittet skulle öka markant jämfört med dagens system, men utan att tillgodose de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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behov som kommer finnas. Den nya förbindelsen skulle dock minska sårbarheten, då 
det finns två separata järnvägsförbindelser mellan norra och södra Stockholm. 

6.4 Jämförelse av hur väl kravspecifikationen uppfylls 
Tabell 3 redovisar en jämförelse mellan de tre utbyggnadsscenarierna med avseende på 
kravuppfyllelse. Grön ruta indikerar god kravuppfyllelse, gul ruta indikerar begränsad 
kravuppfyllelse och röd ruta indikerar dålig eller ingen kravuppfyllelse. 
!
Tabell 3: Tabell över hur väl respektive scenario uppfyller kraven i kravspecifikationen. 

Krav Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 
Möta kapacitetskrav Detta scenario klarar 

maximalt 28 
södergående tåg från 
centralen. Behovet i 
trafikeringsscenariot 
2050 var 31 tåglägen. 
Kapacitetskravet möts 
alltså inte. 

Detta 
utbyggnadsscenario har 
kapacitet att möta den 
resandeefterfrågan 
som prognostiserats 
för 2050. 
Kapacitetskravet 
uppfylls. 

Detta 
utbyggnadsscenario 
innebär två 
dubbelspår för fjärr-, 
regional- och godståg 
genom Stockholm 
vilket ger god 
teoretisk kapacitet. 
Då flest resenärer 
förväntas har sin 
start- eller målpunkt 
mellan Flemingsberg 
och Arlanda kommer 
denna utbyggnad 
troligtvis inte kunna 
möta kapacitetskravet 
över det centrala 
snittet. Hur väl 
kapacitetskravet 
uppfylls är alltså svårt 
att förutsäga, då det 
beror av hur 
resenärerna väljer att 
åka. 

Nya 
regionaltågsstationer 
 

Utbyggnaden möjliggör 
uppehåll med 
regionaltåg vid 
stationerna Älvsjö, 
Solna och Bergsbrunna. 

Utbyggnaden möjliggör 
uppehåll med 
regionaltåg vid 
stationerna Älvsjö, 
Solna, Bergsbrunna 
samt vid en ny central 
station på 
Kungsholmen. 

Uppehåll vid Älvsjö 
och Solna är inte 
möjligt i detta 
scenario. Fyrspåret 
mellan Myrbacken och 
Uppsala möjliggör 
uppehåll i 
Bergsbrunna. 

Punktlighet Det höga 
kapacitetsutnyttjandet 
över Saltsjö – 
Mälarsnittet kommer 
inverka negativt på 
punktligheten med den 
trafikering som 
skisserats.  

Hela systemet har 
tillräcklig kapacitet och 
bör kunna uppvisa god 
punktlighet för alla tåg. 

Då det nya 
dubbelspåret inte 
avlastar de centrala 
delarna av Stockholm, 
finns stora risker för 
försämrad punktlighet 
med det 
trafikeringsscenario 
som skisserats. 

Flexibilitet Då alla fjärr-, regional- 
och godståg ska samsas 
på dubbelspåret mellan 
Älvsjö och Stockholm 
central finns begränsad 

Utbyggnaden kan 
medge god flexibilitet 
för alternativa tågvägar 
förutom för godståg 
som måste gå via 

Utbyggnaden kan 
medge viss flexibilitet 
i och med de två 
dubbelspåren. Den 
förväntade höga 
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flexibilitet för 
alternativa tågvägar där.  

Stockholm central. belastningen centralt 
minskar dock 
möjligheten för 
flexibilitet där. 

Enhetlighet Utbyggnaden utgör 
inget hinder för 
samverkan mellan 
aktörer. Kravet bör 
kunna uppfyllas. 

Utbyggnaden utgör 
inget hinder för 
samverkan mellan 
aktörer. Kravet bör 
kunna uppfyllas. 

Utbyggnaden utgör 
inget hinder för 
samverkan mellan 
aktörer. Kravet bör 
kunna uppfyllas. 

Lättbegriplighet Då alla tåg färdas 
samma väg finns goda 
förutsättningar att 
skapa ett lättbegripligt 
system. 

Då fjärr- och 
regionaltåg både går via 
Stockholm central och 
via den nya 
förbindelsen finns risk 
för viss 
svåröverskådlighet. 

Då fjärr- och 
regionaltåg både går 
via Stockholm central 
och via den nya 
förbindelsen finns risk 
för viss 
svåröverskådlighet. 

Bytesmöjligheter Alla tåg i detta scenario 
trafikerar Stockholm 
central eller Stockholm 
City. Detta ger 
möjlighet till goda 
bytesmöjligheter, 
liksom etableringen av 
Stockholm Nord och 
Syd. 

För 
direkttågsresenärer 
ger Stockholm central 
goda bytesmöjligheter 
till andra trafikslag. För 
resenärer som reser 
via den nya 
förbindelsen ges 
relativt goda 
bytesmöjligheter vid 
Stockholm Nord och 
Syd (pendeltåg, buss, 
spårväg, ev. 
tunnelbana) samt vid 
den nya 
centralstationen 
(tunnelbana, buss) 

För resenärer via 
Stockholm central ges 
fortsatt goda 
bytesmöjligheter. För 
resenärer via den nya 
banan ges begränsade 
bytesmöjligheter 
centralt. 

Exploateringsmöjligheter Utbyggnaden ger 
begränsade möjligheter 
till exploatering av nya 
mindre tätbebyggda 
områden. 

Utbyggnaden ger 
begränsade möjligheter 
till exploatering av nya 
mindre tätbebyggda 
områden. 

Utbyggnaden ger goda 
möjligheter till 
exploatering väster 
om centrala 
Stockholm vid den 
nya stationen (Ekerö). 

Omgivningskrav Utbyggnaden kan göras 
i ytläge. 

Utbyggnaden kräver 
att vissa delar byggs i 
tunnel. 

Utbyggnaden kräver 
att vissa delar byggs i 
tunnel. 

Robusthet Det höga 
kapacitetsutnyttjandet 
centralt ger låg 
robusthet. 

Utbyggnaden ger ett 
system med god 
robusthet. Marginaler 
finns på alla banor. 

Då det centrala 
snittet fortsätter vara 
hårt belastat ges ett 
system med sämre 
robusthet. 

Separering Separering av tåg med 
olika hastighet och 
uppehållsbild är endast 
möjlig fram till Älvsjö 
söderifrån och från 
Tomteboda och vidare 
norrut.  

Separering av tåg med 
olika hastighet och 
uppehållsbild är möjlig. 

Separering av tåg med 
olika hastighet och 
uppehållsbild är till 
viss del möjlig. 

Redundans Inga möjligheter ges att 
leda om trafik vid 
större störningar i den 
centrala noden. 

Goda möjligheter för 
omledning av trafik. 

Goda möjligheter för 
omledning av trafik. 
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Som framgår av tabellen uppvisar Scenario 2 bäst kravuppfyllelse. Det enda krav som 
inte möts är järnvägslösningens bidrag till ökade exploateringsmöjligheter i form av 
etablering av en helt ny station i ett icke stadsbebyggt område. Det ökade resande som 
utbyggnaden möjliggör kommer troligtvis bidra till ökad exploatering på andra platser i 
regionen som en följd av bättre järnvägsförbindelser. Kravet om lättbegriplighet 
uppfylls endast delvis, men bör kunna åstadkommas genom god samverkan för tydlig 
information till resenärerna. 

7. Avslutande diskussion 
 
Järnvägen kännetecknas av stora investeringar och lång livslängd. De system som byggs 
formar den rumsliga samhällsutvecklingen och skapar strukturer som lever kvar lång tid 
framöver. Detta skapar ett stigberoende. Vid förändring och utveckling av 
järnvägssystemet måste därför hänsyn tas till hur det befintliga nätet är utformat. Vid 
planeringen av en framtida järnvägslösning i Stockholmsregionen är det därför viktigt 
att identifiera dagens resandeströmmar. Samtidigt är det av största vikt att undersöka 
infrasystemets utvecklingsmöjligheter och konsekvenser på lokal, regional, nationell 
och global nivå. Målet bör vara att försöka få med alla aspekter så att planeringen ges 
förutsättningar att ta höjd även för framtidens krav. Det krävs alltså en långsiktig 
strategi för hur järnvägssystemet ska se ut för att skapa en klok och framåtsyftande 
planering. 
 
Några av järnvägens typiska systemegenskaper är låg flexibilitet och systemelementens 
inbördes beroende. Vid förändring av systemet är därför förmågan att behålla 
helhetsperspektivet avgörande. När systemet expanderar uppstår lätt flaskhalsar. 
Åtgärdas dessa endast med punktinsatser tenderar de att enbart förflyttas. Varje åtgärd 
måste därför ses i sitt sammanhang och dess betydelse för övriga delar av systemet 
måste utredas noggrant. I denna studie har dessa aspekter varit vägledande. Inom givna 
avgränsningar har syftet varit att se till helheten samt att kombinera ett lokalt, regionalt 
och nationellt perspektiv.  
 
I expansionsfasen för ett järnvägssystem är en gemensam målbild bland de inblandade 
aktörerna essentiell. Detta examensarbete har därför till stor del handlat om att 
identifiera olika intressenters önskemål och utifrån dessa utarbeta krav som tydliggör 
vad Trafikverket bör ta hänsyn till i sitt planeringsarbete gällande en långsiktig 
järnvägslösning. Då en utbyggnad järnvägssystemet i Stockholmsregionen ligger långt 
fram i tiden är de prognoser som finns tillgängliga förenade med stora osäkerheter. 
Järnvägsresandets utveckling beror, förutom på vilken kapacitet som finns tillgänglig, 
även på befolkningsutveckling, den regionala strukturen, ekonomiskt utveckling samt 
energi- och klimatfrågan. Det scenario som skisserats i denna studie ska därför ses som 
just ett möjligt scenario och inte som en prognos för en faktisk utveckling. 
 
Erfarenheten från tidigare järnvägsutbyggnader visar emellertid att om möjligheten att 
resa med tåg finns, uppstår även efterfrågan. I regel tar planering och byggnation så 
lång tid att systemet inte är färdigbyggt när behovet finns. Järnvägens stora 
investeringskostnader innebär dock att en avvägning måste göras kring vilka 
möjligheter samhället vill erbjuda. Det handlar om att balansera kostnaden och vinsten 
av ökat tågresande. I slutändan är därför den politiska viljan avgörande. Vill vi ha ett 
samhälle som erbjuder miljövänliga och tillförlitliga transporter? Ska Sverige ha 
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möjlighet att nå de klimatmål som satts upp måste en omställning av hur vi reser ske. 
Användningen av fossila bränslen måste minska. Samtidigt ska det finnas ett 
resandeunderlag för att undvika investeringar i spår som sedan inte används. De 
transportpolitiska målen talar dock för en fortsatt utveckling av järnvägssystemet.  

7.1 Kraven och dess konsekvenser för spårkapaciteten 
Syftet med detta examensarbete var att ta fram en kravspecifikation för en långsiktig 
järnvägslösning i Stockholmsregionen. För att arbetet skulle ges en rimlig omfattning, 
utan att helhetsperspektivet skulle gå förlorat, gjordes avgränsningen att endast krav på 
övergripande nivå skulle identifieras. Kravspecifikationen formulerades baserat på 
tidigare studier samt intervjuer med vissa av de identifierade intressenterna och kan 
sammanfattas enligt följande:  
 
En framtida lösning för ökad järnvägskapacitet genom Stockholm ska 

• möta de kapacitetskrav som resandeefterfrågan på nationell, regional och lokal 
nivå medför. 

• bidra till ökad regionförstoring.  
• vara robust med god punktlighet och redundans.  
• bidra till minskad klimatpåverkan och öka tågets marknadsandel gentemot anda 

transportslag genom att möjliggöra snabba resor, ge utrymme för pålitlig och 
kontinuerlig godstrafik samt vara attraktivt för resenären. 

 
Resultatet av undersökningen har påverkats av vilka källor som använts. Då 
examensarbetets omfattning endast medgav en kvalitativ studie med ett begränsat antal 
informanter har vissa intressenter inte kunnat tillfrågas. Exempelvis har varken 
representanter från berörda kommuner, resenärer eller godsföretag intervjuats. Genom 
att studera politiska måldokument och använda andra intressenters erfarenheter har 
ambitionen ändå varit att få med så många perspektiv som möjligt, om än enbart 
översiktligt. Urvalet av informanter har även lett till att resultatet kan upplevas ha ett 
regionalt fokus. Å andra sidan utgör de inom- och storregionala resenärerna majoriteten 
av dagens resande och ett rimligt antagande är att det kommer att se ut så även i 
framtiden. Att de regionala aspekterna såsom regionförstoring och olika funktioner för 
regionaltågen ges stort utrymme var därför en prioritering som ansågs lämplig. 
 
Kravens konsekvenser gällande spårkapacitet undersöktes i scenarioanalysen. I 
jämförelsen mellan de tre olika utbyggnadsscenarierna var det Scenario 2 som 
uppvisade bäst uppfyllelse av kraven. Scenariot innebär att ett nytt dubbelspår byggs för 
hela sträckan mellan Järna och Uppsala med en central tunnelförbindelse över Saltsjö – 
Mälarsnittet. Denna järnvägslösning ger ett system med mycket god kapacitet samt 
nåbarhet till centrala Stockholm. Det föreslagna trafikeringsscenariot för 2050 ryms och 
det finns även utrymme för ytterligare trafiktillväxt. För en trafikering med färre antal 
tåg skulle även Scenario 1 uppvisa relativ god kravuppfyllelse. Det skulle därför kunna 
ses som en första utbyggnad. För att kunna utveckla systemet långsiktigt är det viktigt 
att utbyggnaden förbereds för att kompletteras med en tunnelförbindelse i ett senare 
skede. Utan den nya förbindelsen mellan Älvsjö och Tomteboda är emellertid inte 
separering av tåg med olika hastighet och uppehållsmönster möjlig.  
 
För Scenario 2 föreslås en trafikering där direkttågen som inte gör uppehåll före 
ankomst till slutstationen trafikerar Stockholm central. Direkttågen utgörs både av 



!
!

'*!

regionaltåg och höghastighetståg. Dessa tåg har inte samma topphastighet men bör ändå 
kunna blandas på samma dubbelspår då höghastighetstågen inte förväntas köra i 320 
km/h inom Stockholms län. Direkttågen ska vara vändande vid Stockholm central, 
förutom ett höghastighetståg från Göteborg som går vidare till Arlanda. De tåg som 
inom länet gör uppehåll på någon eller några av stationerna Södertälje Syd, 
Flemingsberg, Stockholm Syd, Stockholm Nord och Arlanda föreslås trafikera den nya 
förbindelsen i tunnel mellan Älvsjö och Tomteboda. Dessa gör då även uppehåll vid en 
ny station centralt. För resenärer med Stockholm City som målpunkt ges goda 
bytesmöjligheter vid Stockholm Syd och Stockholm Nord. 
 
I denna studie valdes 2050 som målår för resandeprognoser. Samtidigt är de använda 
prognoserna baserade på ett antagande om att ett höghastighetsnät är utbyggt redan 
2025, vilket inte är troligt. Trafikverket bedömer istället att en utbyggnad skulle kunna 
vara klar tidigast 2040. Ett rimligt antagande är därför att en efterfrågan av den 
trafikering för 2050 som presenteras i denna rapport kommer att uppstå först senare. De 
stora osäkerheterna, både vad gäller utbyggnad av anslutande infrastruktursystem och 
hur resenärerna väljer att resa i framtiden, gör att det är svårt att säga när en omfattande 
utbyggnad kommer att behövas. Då den praktiska kapaciteten ser olika ut för olika 
delsträckor mellan Järna och Uppsala går det däremot att skissera en etappordning i 
vilken systemet skulle kunna byggas ut. Här föreslås att utbyggnaden sker i ordningen: 
 

• Nytt dubbelspår Grödingebanan 
• Nytt dubbelspår Myrbacken – Uppsala 
• Nytt dubbelspår Tomteboda – Skavstaby 
• Nytt dubbelspår Flemingsberg – Älvsjö 
• Nytt dubbelspår i tunnel Älvsjö - Tomteboda  

 
Tittar man på hur järnvägssystem ser ut i andra länder är sex parallella spår mycket 
ovanligt.290 I ett idealt tillstånd kan ett fyrspår optimeras för att klara en mycket stor 
resandevolym. Avregleringen av den svenska tågmarknaden har dock lett till att kraven 
på spårkapacitet ökar. Operatörernas önskemål om tåglägen ska tillgodoses i största 
möjliga mån och deras önskemål tenderar att vara likartade. Operatörer vill trafikera 
lönsamma sträckor, med kort restid och samtidig ankomst. Den totala kapaciteten 
utnyttjas då dåligt. Uppdelning mellan infrastrukturförvaltare och tågoperatörer 
försvårar möjligheten att optimera systemet. Då marknadsöppningen numera är ett EU-
direktiv är det inte möjligt att återreglera.291 Det är emellertid rimligt att anta att 
kundernas önskemål tillgodoses i högre utsträckning med en avreglerad marknad, dock 
som sagt på bekostnad av kapacitetsutnyttjandet.  

7.2 Avgränsningarnas betydelse 
Denna studie avgränsades till sträckan Järna – Uppsala. I Trafikverkets fortsatta 
planeringsarbete för järnvägens kapacitet i Stockholmsregionen bör däremot alla banor i 
regionen ingå. Hur exempelvis Svealandsbanan och Mälarbanan är utformade och 
trafikerade påverkar kapaciteten för sträckan Järna – Uppsala i allra högsta grad. 
Förgreningspunkter och parering för tåg från anslutande banor tar tåglägen i anspråk.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
290 Lennefors, Lennart, Intervju 2013-10-15 
291 SOU 2013:83, En enkel till framtiden?, s.19 
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Det finns även ytterligare aspekter med påverkan på kapaciteten som inte har beaktats 
här, men som borde ingå i en kommande utredning. Denna rapport har till exempel inte 
berört signalsystemets utformning. Trafikverket har inlett ett projekt för att ersätta 
nuvarande signalsystem med ERTMS (European Rail Traffic Management System). 
Syftet är både att homogenisera det europeiska järnvägssystemet och att höja 
kapaciteten på spåren. ERTMS kan möjliggöra att tågen körs tätare än nuvarande 
system tillåter. Målet är att ERTMS ska vara infört i hela det svenska järnvägsnätet till 
år 2035.292 Ett rimligt antagande är därför att en framtida järnvägslösning kommer att 
använda ERTMS.  
 
Underhåll, depåverksamhet och uppställning av tåg har endast berörts översiktligt i 
studien. En förändring av trafikeringen mot exempelvis fler genomgående regionaltåg 
påverkar dock hur den verksamheten ska utformas. Ska höghastighetstågen vara 
vändande i Uppsala kommer en ombyggnad av Uppsala bangård krävas. Likaså 
kommer den stora trafikökningen kräva fler uppställningsplatser och verkstäder. Då 
utrymmet för stora utbyggnader i centrala Stockholm är begränsat kan det finnas 
anledning att undersöka möjligheten för uppställning och depåverksamhet vid övriga 
målpunkter i Östra Mellansverige. En sådan lösning skulle även minska behovet av att 
köra tomma tåg till orter med stor arbetsinpendling till Stockholm tidigt på morgonen. 
En utveckling av fordonens kapacitet har inte heller beaktats. Att den kommer förbättras 
både vad gäller kapacitet för antal resenärer och minskade uppehållstider är troligt. 
 
I denna studie har persontrafikens utveckling varit i fokus. Vid planering av en 
långsiktig järnvägslösning i Stockholmsregionen är det viktigt att även utvecklingen för 
godstrafiken utreds noggrant. Godstågen tenderar att bli längre och tyngre vilket tar 
mycket kapacitet i anspråk. Tillsammans med kravet om en trafikering med minst ett 
godståg per timme även i högtrafik gör detta att en lösning för vilka spår godstrafiken 
ska trafikera bör undersökas tidigt i planeringsskedet. Ur kapacitetssynpunkt är det bäst 
att blanda godstågen med pendeltåg då dessa har mest lik hastighet. Pendeltågspåren 
kommer dock ha ett relativt högt kapacitetsutnyttjande även utan godståg. En trafikering 
med godståg på innerspåren innebär även korsande tågvägar när godstågen ska till 
någon av terminalerna i Rosersberg, Tomteboda eller Årsta. Kanske är en lösning med 
separata industrispår att föredra mellan exempelvis Tomteboda och Rosersberg.  

7.3 Inför fortsatta studier 
I det kommande planeringsarbetet för en långsiktig järnvägslösning i 
Stockholmsregionen rekommenderar jag Trafikverket att fokusera på en 
kapacitetsförstärkning centralt. En förbindelse längre ut från centrala Stockholm, vilken 
här motsvarades av Scenario 3, skulle inte ha samma möjlighet att tillgodose de behov 
som denna undersökning identifierat. Förutom att även ta med de aspekter som här 
avgränsats från, finns det inför fortsatta studier ett antal parametrar som måste 
definieras och kvantifieras.  
 

• Järnvägens roll i framtidens kollektivtrafiksystem i Stockholm bör undersökas 
och definieras för att möjlighet ska finnas att skapa effektiva 
trafikslagsövergripande resandelösningar för resenären. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
292 Trafikverkets hemsida, Planering ERTMS, www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-
underhalla/Jarnvag/Trafikstyrningssystemet-ERTMS/Planering-ERTMS/, Hämtad 2014-01-05 
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• En fördjupad kapacitetsanalys med simuleringar av olika trafikeringsscenarier 
bör göras. För att skapa en järnvägslösning som bidrar till uppfyllelse av de 
transportpolitiska målen bör scenarierna baseras på förväntad 
resandeefterfrågan. Kapacitetsanalysen bör undersöka behovet av antalet 
tåglägen på stationer och spår.  

 
• Förväntade resandeflöden bör definieras i form av antal passagerare som gör 

byte på respektive station samt hur många som har respektive station som 
målpunkt för respektive resenärsgrupp. 

 
• För varje station i regionen bör uppehållstid kvantifieras för respektive tågtyp. 

För de stationer där tåg vänder ska även tid och plats för detta samt tid och plats 
för furnering bestämmas. 

 
• En analys kring depåverksamhet och uppställningsplatser i regionen för 

persontåg bör genomföras. 
 

• Högsta tillåtna hastighet för de olika sträckorna bör definieras. 
 

• Kapacitet och trafikering på anslutande linjer samt deras inverkan på den 
tillgängliga kapaciteten för järnvägslösningen i Stockholmsregionen bör 
identifieras. 

 
• En analys av godstrafikens utveckling bör ingå. Den bör syfta till att identifiera 

lösningar som tillgodoser både godstrafikens och persontrafikens behov i 
regionen. 
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Bilaga - Intervjufrågor 
 
Frågor till Lennart Lennefors, Trafikverket nationellt, 2013-10-15 

- Vill du kort redogöra för Trafikverkets inställning till höghastighetsbanor i 
Sverige respektive Stambanealternativet. 

- Hur ser tidsperspektivet ut för en sådan utbyggnad? 
- En långsiktig järnvägslösning i Stockholm ur ett nationellt perspektiv. Vilka 

krav ställs på den gällande tillgänglighet, hastighet, restid, antal tåg, antal stopp, 
bytesmöjligheter? 

- Vid jämförelse med andra länder hur ser ni på olika målpunkters vikt, 
exempelvis Stockholms betydelse som målpunkt jämfört med Arlanda/Uppsala 
som målpunkt? 

- Hur arbetar ni med resandeprognoser och prognoser för antal tåg på banor och 
stationer när ett höghastighetsjärnvägsnät är byggt? 

  
Frågor till Jim Johansson, Trafikverket Region Stockholm, 2013-10-16 

! Vilka antaganden gällande kapacitetssituationen för järnvägen mellan Järna och 
Uppsala kan göras på lång sikt? Hur ska man tänka kring vilka krav som kan 
komma att ställas? 

! Vilka antaganden grundas scenario 2030 på i Förstudie Stockholm – Järna? 
! Vilka övergripande krav ställs på järnvägen i Stockholm? 
! Vilka villkor måste tas hänsyn till vid en utbyggnad av kapaciteten genom 

centrala Stockholm? 
! Vilka är de primära syftena med en järnvägslösning i Stockholm? 
! Vilka är Stockholms särskilda förutsättningar? 
! Vilka trafikkoncept är tänkbara i framtiden? 
! Hur ser kapacitetssituationen ut för järnvägen idag? 
! Hur påverkar en utbyggnad av höghastighetståg kapacitet på befintliga 

stambanor? 
! Hur ska jag ställa mig till prognoserna från KTH? 
! Hur påverkar etablering av Stockholm Nord och Syd kapaciteten? 
! Hur skulle en långsiktig järnvägslösning kunna se ut? Och vilka krav skulle 

ställas på den? 

 
Frågor till Hans Brattström, Stockholms läns landsting, TMR, 2013-10-28 

! Hur tänker TMR angående järnvägssituationen i Stockholm på lång sikt (dvs 
runt 2050)? 

! Vilka funktioner ska en järnvägslösning fylla? 
! Finns det någon tanke om hur övergripande krav ska prioriteras? 
! Finns det prognoser för resandebehov på lång sikt? Vilka antaganden kan göras? 
! Hur tror ni att Stockholms Central och Arlandas roll i järnvägsnätet kommer se 

ut? 
! I RUFS föreslås ett separat system för höghastighetståg även genom centrala 

Stockholm samtidigt som Stockholms Central förväntas fortsätta utgöra noden i 
regionens järnvägsnät. Utifrån vilka förutsättningar har man kommit fram till 
det? 

! Hur ska ett separat system i så fall kopplas samman med övriga järnvägsnät? 
! Vad måste man ta hänsyn till i planeringen av en långsiktig järnvägslösning i 

Stockholm? 



!
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Frågor till Sven-Åke Eriksson, SL, 2013-10-29 
! Hur tänker du/SL angående järnvägssituationen i Stockholm på lång sikt (dvs 

runt 2050)? 
! Vilka funktioner ska en långsiktig järnvägslösning fylla? 
! Finns det någon tanke om hur övergripande krav ska prioriteras? 
! Finns det prognoser för resandebehov på lång sikt? Vilka antaganden kan göras? 
! Hur tror ni att Stockholms Central och Arlandas roll i järnvägsnätet kommer se 

ut? 
! Vad måste man ta hänsyn till i planeringen av en långsiktig järnvägslösning i 

Stockholm? 

 
Frågor till Ola Kahlström, Regionförbundet Uppsala län, 2013-10-30 

! Hur tänker Regionförbundet Uppsala län angående järnvägssituationen mellan 
Uppsala och Stockholm på lång sikt (dvs runt 2050)? 

! Vilka funktioner ska en långsiktig järnvägslösning fylla? 
! Finns det någon tanke om hur övergripande krav ska prioriteras? 
! Finns det prognoser för resandebehov på lång sikt? Vilka antaganden kan göras? 
! Hur tror ni att Uppsalas och Arlandas roll i järnvägsnätet kommer se ut? 
! Vad måste man ta hänsyn till i planeringen av en långsiktig järnvägslösning i 

Stockholm? 

 
Frågor till Robert Örtegren och Vahid Fararos, Länsstyrelsen, 2013-11-12 

! Hur tänker Länsstyrelsen angående järnvägssituationen i Stockholm på lång sikt 
(dvs runt 2050)? 

! Vilka funktioner och syften ska en järnvägslösning fylla? 
! Finns det någon tanke om hur övergripande krav ska prioriteras? 
! Finns det prognoser för resandebehov på lång sikt? Vilka antaganden kan göras? 
! Vad måste man ta hänsyn till i planeringen av en långsiktig järnvägslösning i 

Stockholm? 

 
Frågor till Armin Ruge, Trafikverket nationellt, 2013-11-19 

! Vill du berätta allmänt om kapacitetssituationen för sträckan Järna – Stockholm? 
! Vilka behov tror du kommer uppstå vad gäller resande, trafikering och 

spårkapacitet runt 2050? 
! Hur påverkar KTH:s resandeprognoser behovet av antal spår i regionen? 
! Vilka hastighetsbegränsningar gäller på sträckan idag? 

 

Frågor till Björn Westerberg, SJ AB, 2013-11-28 
! Hur ser SJ:s långsiktiga trafikeringsstrategi ut, nationellt och regionalt? 
! Hur ser ni på trafikering med höghastighetståg, fjärrtåg respektive regionaltåg? 
! Hur ser ni på Stockholm centrals roll i en framtida järnvägslösning? Nya 

regionaltågsstationer? 
! Vilka kapacitetsbehov förutspår ni kommer uppstå på lång sikt? 
! Hur ser SJ på fördelningen mellan kommersiell och samhällssubventionerad 

trafik? 
! Hur påverkar avregleringen SJ:s verksamhet? 

 



!
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Frågor till Göran Gullbrand, Mälab, 2013-11-27 
! Hur planerar Mälab långsiktigt vad gäller trafikering? 
! Vilken målbild har ni? 
! Vilka antagande gällande framtida behov görs? 
! Hur bedömer ni utvecklingen av regionaltågstrafiken i regionen både vad gäller 

antal tåg och geografisk utbredning? 
! Vilka funktioner tänker ni att trafiken ska fylla? 
! Kommersiell vs. Samhällssubventionerad trafik? 
! Vilka är de viktiga start- och målpunkterna? 
! Vilka olika trafikupplägg ser ni framför er? 
! Genomgående respektive vändande regionaltåg? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


