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Förord 
Det svenska järnvägsnätet är hårt utnyttjat på många sträckor. Efterfrågan på resor och 
godstransporter med järnväg har ökat snabbt de senaste åren. Banverket har blivit tvunget 
att förklara järnvägsnätet överbelastat på flera delsträckor. En fortsatt avreglering innebär 
att fler operatörer kommer in på banan vilket ökar kraven på kapacitet ytterligare. De 
senaste åren har också miljöfrågan fått en påtaglig påverkan på valet av transportmedel.  

Skall kapacitetsproblemen kunna lösas behövs åtgärder både på kort och lång sikt. Att 
investera i ökad kapacitet tar tid, även om besluten är tagna och de är finansierade. Stora 
kapacitetstillskott kräver dessutom stora investeringar. Även om mer medel kommer fram 
till infrastruktur så måste kapacitet och punktlighet förbättras i ett kortsiktigt perspektiv. 
Mot bakgrund av detta har KTH Järnvägsgrupp fått i uppdrag av Banverket att göra en 
kapacitetsanalys av det svenska järnvägsnätet och föreslå åtgärder som kan genomföras på 
kort sikt. Resultatet redovisas i tre delrapporter: 

1. Hur många tåg kan man köra? En analys av teoretisk och praktisk kapacitet 

2. Bearbetning och analys av databas över infrastruktur, trafik, tidtabell och förseningar 

3. Förslag till åtgärder för att öka kapaciteten på kort sikt 

Den första rapporten ingår även som bilaga till Banverkets rapport ”Mer trafik på spåren”. 
Det material som tagits fram i samband med den andra delrapporten utgör också en 
utgångspunkt för KTH:s forskningsprojekt ”Överbelastad infrastruktur”.  Tillsammans 
utgör de också en grund för denna delrapport liksom andra tillgängliga kapacitetsanalyser. 

Projektet har genomförts av en projektgrupp vid KTH där Bo-Lennart Nelldal har varit 
projektledare och där Anders Lindfeldt, Olov Lindfeldt och Josef Andersson har deltagit. 
För denna rapport svarar Bo-Lennart Nelldal. Uppdraget erhölls 2008 från Banverkets 
generaldirektör Minoo Aktarzand och chef för Leveransdivisionen Björn Östlund.  

Under arbetets gång har kapacitetsproblem och åtgärder diskuterats med ett stort antal 
personer hos operatörer och Banverket och vi har fått ökad insikt och många värdefulla 
synpunkter. För slutsatser i denna rapport svarar dock författaren ensam, och vi vill 
framhålla att förslagen skall ses som ett underlag för ett program ”Kraftsamling Sverige” 
som kan bearbetas vidare, förankras och samordnas med den pågående åtgärdsplaneringen 
vid Banverket. 

Stockholm 2009-12-01 

 
Bo-Lennart Nelldal 
Adjungerad professor 
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Sammanfattning 
Det svenska järnvägsnätet är hårt utnyttjat på många sträckor. Efterfrågan på resor och 
godstransporter med järnväg har ökat snabbt de senaste åren. Operatörer och kunder kan 
inte få de tåglägen som önskas. Banverket har blivit tvunget att förklara järnvägsnätet 
överbelastat på flera delsträckor. Det innebär att efterfrågan som finns i dag på resor och 
transporter inte kan tillfredställas fullt ut. Det finns också en mycket större potentiell 
efterfrågan än vad som framgår av tidtabellsansökningarna. 

En fortsatt avreglering innebär att fler operatörer kommer in på banan vilket ökar kraven 
på kapacitet ytterligare. De senaste åren har också miljöfrågan fått en påtaglig påverkan på 
valet av transportmedel. Skall denna kunna lösas behövs det väsentligt större 
kapacitetsutnyttjande än i dag. Att investera i ökad kapacitet tar tid, även om besluten är 
tagna och de är finansierade. Stora kapacitetstillskott kräver dessutom stora investeringar. 
Även om mer medel kommer fram till infrastruktur så måste kapacitet och punktlighet 
förbättras i ett kortsiktigt perspektiv. 

Kapacitet är inget entydigt begrepp utan den kapacitet som kan utnyttjas beror på flera 
faktorer: Infrastrukturen, trafikstrukturen, fordonen, beläggningsgraden och förseningarna 
för att nämna några av de viktigaste. Inom dessa finns flera komponenter av betydelse. Det 
finns inget enkelt sätt att i ett slag öka kapaciteten i järnvägsnätet på kort sikt. I vissa fall 
kan det snarare vara önskvärt att minska antalet tåg för att minska förseningarna.  

Ska kapaciteten ökas på kort sikt utan stora investeringar måste man se järnvägen som ett 
system där inte bara antalet tåg per sträcka har betydelse utan också tidtabellens utformning 
och tågens kapacitet och utnyttjandegrad har stor betydelse. Exempel på åtgärder som kan 
genomföras på kort och medellång sikt, 3-5 år är: 

• Förbättrat underhåll av infrastruktur och fordon 

• Smärre investeringar i signalsystem, mötesplatser och förbigångsspår 

• Trafikplaneringsåtgärder för bättre utnyttjande av tåglägen 

• Bättre kapacitetsutnyttjande i tågen och tåg med högre kapacitet 

• Stimulera effektivare utnyttjande genom differentierade banavgifter 

Ett sätt att öka kapacitet och punktlighet på kort sikt är att utarbeta s.k. åtgärdsplaner i 
samarbete mellan infrastrukturhållare och järnvägsföretag. Det innefattar bättre underhåll, 
smärre investeringar i signalsystem, mötesplatser och förbigångsspår, 
trafikplaneringsåtgärder samt operativa åtgärder för att öka punktligheten. Ett exempel på 
detta i Sverige är ”kraftsamling Mälardalen” som genomförs inom en treårsperiod. 
Liknande program håller på att genomföras i Göteborgs- och Malmöregionerna. 

Genom att bygga fler mötesstationer på långa enkelspårsträckor eller fler 
förbigångsstationer på dubbelspår kan tågen mötas eller köra förbi varandra oftare. Det 
ökar möjligheterna att lägga in fler tåg i tidtabellen och att parera störningar. Likaså att 
bygga vändspår och plattform mellan spåren på ett dubbelspår för tåg som vänder på linjen 
i stället för sidoplattform. Att bygga triangelspår mellan banor i strategiska knutpunkter 
ökar flexibiliteten och minskar driftskostnaderna för operatörerna samtidigt som det kan 
öppna nya marknader. 

Möjligheter finns att köra fler tåg om trafiken kan göras mer ensartad vissa tider eller på 
vissa sträckor. Det är blandningen av snabba och långsamma tåg som gör att kapaciteten 
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sjunker. Om fler snabba eller långsamma tåg körs efter varandra kan man köra fler tåg. 
Svårigheten ligger i att Banverket måste styra upp trafiken ganska hårt med förplanerade 
tåglägen. Detta kan inte minst bli nödvändigt i ett avreglerat läge för att säkerställa ett 
maximalt kapacitetsutnyttjande. 

Genom att samordna trafiken kan ibland gemensamma tidtabellslägen utnyttjas för olika 
trafikuppgifter. Det är delvis motstridigt mot en alltmer avreglerad trafik, men är en av få 
åtgärder som inte behöver innebära en ökad kostnad. Ett exempel är en snabbpendel 
mellan Stockholm och Västerås som stannar vid de större stationerna som skulle kunna 
fungera både som regionaltåg och lokaltåg. När regionaltågsresenärerna stiger av vid de 
stora arbetsområdena i utkanten av staden kan lokaltågsresenärerna stiga på för att åka till 
city. 

Bättre tågfyllnad kan åstadkommas av operatörer och kunder delvis genom att använda 
priset. I SJ:s snabbtågstrafik har beläggningsgarden ökat från 55 % till 73 % bl a genom mer 
differentierad prissättning. Ett annat sätt att öka kapacitetsutnyttjandet av banan är att 
tillämpa differentierade banavgifter så att det kostar mer att köra i högtrafik och mindre i 
lågtrafik. Detta kan göras utan att öka det totala avgiftsuttaget. 

Tågens kapacitet är också avgörande och kan ibland ökas genom längre tåg. När tågen har 
maximal längd kan kapaciteten öka ytterligare genom att köra kapacitetsstarka tåg. Det 
finns i dag tåg på marknaden, tvåvåningståg och breda tåg, som har 30-40 % högre 
kapacitet än konventionella tåg. Även på godstransportområdet kan det finnas möjligheter 
genom högre axellast, större fordonsprofil, tyngre tåg och längre tåg.  

En annan metod är att enkelrikta godstrafiken på två enkelspåriga banor åt varsitt håll så att 
man får ett tekniskt dubbelspår.  Då kan kollonkörning tillämpas vissa tider på dygnet, 
kanske även med längre tåg. Det kan kräva att godstrafiken måste prioriteras framför 
persontrafiken vissa tider, men den totala kapaciteten ökar. 

I denna rapport redovisas kapacitetsproblem och förslag till åtgärder dels på nationell nivå 
för person- och godstrafik separat, dels för de större stråken gemensamt för person- och 
godstrafik. Den innehåller sådana förslag på åtgärder som redovisats ovan. Dessa har tagits 
fram som ett resultat av de analyser som genomförts på KTH och diskussioner med 
järnvägsföretag och Banverket. Förslagen skall ses som ett underlag som kan bearbetas 
vidare, förankras och samordnas med den pågående åtgärdsplaneringen vid Banverket. 

Banverket har redan vidtagit en hel del åtgärder för att förbättra kapaciteten på kort sikt. 
Förutom åtgärderna i kraftsamling Mälardalen har även åtgärder beslutats att genomföras i 
kraftsamling Göteborg och Malmö, bl.a. förlängda plattformar. Vidare har trångsektor-
planer utarbetats i Stockholms- och Göteborgsområdet med förplanerade tåglägen. Även 
differentierade banavgifter med hänsyn till belastningen har beslutats att genomföras 2012. 

På lång sikt är investeringar i nya spår och järnvägar det bästa sättet att öka kapaciteten. 
Exempel på större investeringar som kommer att bli klara inom de närmaste åren är Ådals- 
och Botniabanan mellan Sundsvall och Umeå, Citytunneln i Malmö och dubbelspåret 
Göteborg-Öxnered. 
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Summary in English 
Certain sections of the Swedish rail network are heavily utilised. Demand for travel and 
freight transportation by rail has increased rapidly in recent years. Operators and customers 
cannot get the train paths they desire. Banverket has had to declare several sections of the 
rail network overloaded. This means that the demand for travel and transportation that 
exists today cannot be fully satisfied. There is also a much larger potential demand than can 
be seen from the timetable applications. 

Continued deregulation means that more operators will enter the network, which will 
increase the demand for capacity still further. In recent years environmental issues have 
also had a significant impact on the choice of travel mode. If this is to be able to be 
resolved, considerably greater capacity utilisation than today is needed. Investing in greater 
capacity takes time, even if the decisions have been taken and are funded. Substantial 
capacity additions also require substantial investment. Even if more money reaches the 
infrastructure, capacity and punctuality must be improved in a short-term perspective. 

Capacity is not an unambiguous concept but the capacity that can be utilised depends on 
several factors. The infrastructure, the traffic structure, the rolling stock, the degree of 
utilisation and the delays are a few of the most important of these. Each one in its turn also 
has several components of importance. There is no simple way of increasing capacity in the 
rail network in the short term all at once. In some cases it might on the contrary be 
desirable to reduce the number of trains in order to reduce the delays.  

If capacity is to increase also in the short term without substantial investment, the railways 
must be seen as a system where not only the number of trains per section is important but 
also the design of the timetable and the trains’ capacity and degree of utilisation are also of 
great importance. Examples of measures that can be taken in the short to medium term, 3-
5 years, are: 

• Improved maintenance of infrastructure and rolling stock 

• Minor investments in signalling systems, passing places and overtaking tracks 

• Traffic planning measures for better utilisation of train paths 

• Better capacity utilisation on the trains and trains with greater capacity 

• Stimulate more efficient utilisation through differentiated track access charges 

One way of increasing capacity and punctuality in the short-term is to draw up action plans 
in collaboration between infrastructure managers and railway companies. This includes 
better maintenance, minor investments in signalling systems, passing places, overtaking 
tracks, traffic planning measures and operative measures to increase punctuality. One 
example of this in Sweden is the “Mälardalen effort” that is being carried out over a three-
year period. Similar programmes are also being carried in the Gothenburg and Malmö 
regions. 

By building more crossing stations on long sections of single track or more overtaking 
stations on double-track lines, trains can meet or overtake each other more often. This 
makes it possible to add more trains to the timetable and counter disruptions. As does 
constructing turning tracks and platforms between the tracks on a double-track line for 
trains to turn on the line instead of side platforms. Constructing triangles (wyes) between 
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lines at strategic nodes increases flexibility and reduces operating costs for the operators at 
the same time as they might also open new markets.  

Possibilities exist to run more trains if traffic can be made more homogeneous at certain 
times or on certain sections. It is the mix of fast and slow trains that causes capacity to fall. 
If more fast trains or slower trains can be run after each other, it is possible to run more 
trains. The difficulty is that Banverket must then regulate the traffic fairly strictly with pre-
planned train paths. This may not least be necessary in a deregulated situation to secure 
maximum capacity utilisation. 

Coordination of traffic sometimes allows certain shared timetable slots to be used for 
various traffic tasks. To some degree this runs contrary to an increasingly deregulated 
traffic situation but is one of few measures that does not need to involve increased costs. 
One example is a fast commuter train between Stockholm and Västerås stopping at the 
major stations and that could function as both a regional train and a local train. When the 
regional train passengers alight at the major job areas on the outskirts of the city, the local 
train passengers can board to travel into town. 

Fares can be used by operators and customers to help achieve better train fill. Degree of 
utilisation in SJ’s express train traffic has increased from 55% to 73% by means of more 
differentiated pricing. Another way of increasing track capacity utilisation is to apply 
differentiated track access charges so that it costs more to run trains at peak periods than at 
off-peak periods. This can be achieved by increasing the total charge levy. 

The trains’ capacity is also crucial and can sometimes be increased by means of longer 
trains. With the trains at maximum length capacity can be further increased by running 
high-capacity trains. Both double-decker trains and wide-body trains that have 30-40% 
greater capacity than conventional trains are available today. In the freight transportation 
field too there may be possibilities to increase capacity by means of higher axle loads, 
higher loading gauges and longer trains.  

Another method is one-way freight traffic on two single-track lines in either direction to 
obtain a double-track line in a technical sense. Convoy operation can then be used at 
certain times of the day, perhaps even with longer trains. Freight traffic may need to be 
given priority over passenger traffic at certain times but total capacity will increase. 

This report describes capacity problems and presents proposals for measures both at 
national level for passenger and freight traffic separately and for passenger and freight 
traffic jointly on the major lines. It contains such proposed measures as those described 
above. These have been developed as a result of the analyses carried out at KTH and 
discussions with railway companies and Banverket. The proposals are to be seen as a basis 
that can be processed further, established and coordinated with Banverket’s ongoing 
planning of measures. 

Banverket has already implemented a great many measures to improve capacity in the short 
term. In addition to the measures in the Mälardalen effort, programmes have also been 
decided in Gothenburg and Malmö, for example longer platforms. Bottleneck plans have 
also been drawn up in the Stockholm and Gothenburg areas with pre-planned train paths. 
It has also been decided to introduce track access charges based on loading in 2012. 

In the long term, investment in new track and railways is the best way to increase capacity. 
Examples of major investments that will be completed over the next few years are the 
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Ådalen Line and Bothnia Line between Sundsvall and Umeå, the City Tunnel in Malmö 
and the Gothenburg-Öxnered double-track line. 

 

 
Figure: Example of measures on the southern main-line Stockholm/Hallsberg to Malmö. 

 

 

KTH Railway Group 
The Railway Group at The Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm 
conducts interdisciplinary research and education in railway technology and train 
traffic planning. The purpose of the research is to develop methods and contribute 
knowledge that can develop the railway as a mode of transport and make the train 
more attractive to transportation customers and more profitable for the railway 
companies. The Railway Group is funded by, among others, the Swedish Transport 
Administration, Bombardier and the Association of Swedish Train Operators. 

This project “Capacity analysis of the Swedish rail network” was funded by the 
National Rail Administration (Banverket) and the findings reported in three partial 
reports:  

1. How many trains can be run? An analysis of theoretical and practical capacity 

2. Processing and analysis of a database of infrastructure, traffic, timetables and 
delays 

3. Proposed measures to increase capacity in the short term 

These and other interesting reports from the Railway Group KTH at the Department 
of Traffic and Logistics can be found on our website at www.infra.kth.se/jvg 

http://www.infra.kth.se/tol/jvg
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1 Bakgrund och syfte 
Det svenska järnvägsnätet är hårt utnyttjat på många sträckor. Efterfrågan på resor och 
godstransporter med järnväg har ökat snabbt de senaste åren. Operatörer och kunder kan 
inte få de tåglägen som önskas. Banverket har blivit tvungna att förklara järnvägsnätet 
överbelastat på flera delsträckor. Det innebär att efterfrågan som finns i dag på resor och 
transporter inte kan tillfredställas fullt ut. Det finns också en mycket större potentiell 
efterfrågan än vad som framgår av tidtabellsansökningarna. 

En fortsatt avreglering innebär att fler operatörer kommer in på banan vilket ökar kraven 
på kapacitet ytterligare. De senaste åren har också miljöfrågan fått en påtaglig påverkan på 
valet av transportmedel. Skall denna kunna lösas behövs det väsentligt större 
kapacitetsutnyttjande än i dag. Att investera i ökad kapacitet tar tid, även om besluten är 
tagna och de är finansierade. Stora kapacitetstillskott kräver dessutom stora investeringar. 
Även om mer medel kommer fram till infrastruktur så måste kapacitet och punktlighet 
förbättras i ett kortsiktigt perspektiv. 

Kapacitet är inget entydigt begrepp utan den kapacitet som kan utnyttjas beror på flera 
faktorer: Infrastrukturen, trafikstrukturen, fordonen, beläggningsgarden och förseningarna 
för att nämna några av de viktigaste. Inom dessa finns flera komponenter av betydelse.  

Syftet med detta projekt är att ge en översiktlig bild av kapacitetsutnyttjandet av det 
svenska järnvägsnätet och att redovisa förslag till åtgärder som kan genomföras på kort sikt 
inom en period på 3-5 år. Kapacitetsproblem och förslag till åtgärder har analyserats dels på 
nationell nivå för person- och godstrafik separat, dels för de större stråken gemensamt för 
person- och godstrafik. 

Syftet är inte att ta fram en ny plan för investeringar i nya banor utan att ta fram åtgärder 
som kan öka kapaciteten eller kapacitetsutnyttjandet på befintliga banor där mindre 
investeringar som kan genomföras relativt snabbt och till mindre kostnad kan ingå. 

Förslag till åtgärder har tagits fram som ett resultat av de analyser som genomförts på KTH 
och diskussioner med operatörer och Banverket. Förslagen skall ses som ett underlag för 
ett program ”Kraftsamling Sverige” som kan bearbetas vidare, förankras och samordnas 
med den pågående åtgärdsplaneringen vid Banverket. 
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2 Kapacitetsutnyttjande och 
kapacitetsproblem 

2.1 Kapacitetsutnyttjande av järnvägsnätet 
Kapacitet är inget entydigt begrepp utan den kapacitet som kan utnyttjas beror på flera 
faktorer: Infrastrukturen, trafikstrukturen, fordonen, beläggningsgraden, tidtabellen och 
förseningarna för att nämna några av de viktigaste. Inom dessa finns flera komponenter av 
betydelse. Banverket gör varje år en analys av kapacitetsutnyttjandet på det svenska 
järnvägsnätet. Av figur framgår en karta över kapacitetsutnyttjandet på Banverkets nät 
beräknade med utgångspunkt från UIC 406. 

Av kartan framgår rödmarkerade linjer med ett kapacitetsutnyttjande över 80 % vilket 
innebär att det i praktiken är mycket svårt att lägga in fler tåg utan att förseningarna ökar. 
Det är sträckorna omkring storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö, 
Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall, Kil-Kristinehamn och Gävle-Ockelbo samt 
ytterligare några sträckor. Gulmarkerade anger kapacitetsutnyttjande med 60-80 % och det 
är stora delar av stambanorna.  

Man kan notera att de rödmarkerade sträckorna begränsar antalet avgående tåg från 
Storstäderna där det finns en stor efterfrågan på fler tåg. Om denna begränsning inte fanns 
skulle sannolikt fler tåg köras och en del av de gulmarkerade sträckorna varit röda och en 
del av de grönmarkerade varit gula. En analys av flera faktorer som påverkar 
kapacitetsutnyttjandet har genomförts av KTH på uppdrag av Banverket. Några resultat 
redovisas nedan. 

Av figuren på sidan 14 framgår totalt antal tåg, antalet persontåg och antalet godståg under 
ett dygn på det svenska järnvägsnätet. Man ser tydligt att det totala antalet tåg är störst 
omkring storstadsområdena samt på västra och södra stambanorna. Studerar man antalet 
persontåg så blir det grundläggande mönstret detsamma men det syns också att 
belastningen i Östergötland är hög och att Ostkustbanan upp till Gävle och Mälarbanan 
har hög belastning. 

När det gäller godstrafiken blir även där västra och södra stambanorna högt belastade men 
här tillkommer hela norra stambanan ner till Bergslagen och därifrån till Hallsberg. De 
största godsstråken går således från Norrland till Hallsberg och därifrån på västra 
stambanan till Göteborg och Göteborgs hamn samt på södra stambanan mot Skåne och 
kontinenten. På västra och södra stambanan sammanfaller således de stora 
godstrafikflödena med de stora persontrafikflödena. 

Av figurerna på sidan 17 och 18 framgår ytterligare några faktorer som påverkar 
kapaciteten: Storleken på godstågen, hastighetsskillnader mellan tågen och förseningar. I 
alla figurerna är färgskalan sådan att högt utnyttjande är rött, medelhögt är gult och lågt är 
grönt i en glidande skala. 
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Figur: Banverkets karta över kapacitetsbegränsningar i järnvägsnätet 2008. 
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ett vardagsdygn och riktning i oktober 2008. Källa: KTH:s bearbetning av tidtabellsdata på 
uppdrag av Banverket. 
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2.2 Tågens storlek 
Storleken på tågen är ett mått på hur mycket kapaciteten för varje tågläge utnyttjas. Måttet 
är intressantast för godståg eftersom kapaciteten ofta har större betydelse än frekvensen. 
Ofta är kundkravet att det ska gå ett tåg per dygn med passande avgångs- och ankomsttider 
samt att kostnaden ska vara låg. Den lägsta kostnaden per transporterad enhet får man med 
stora tåg. För persontrafik har turtätheten stor betydelse åtminstone till en viss gräns – det 
går inte att ersätta ett snabbtåg per timme mellan Stockholm och Göteborg med några 
jättelånga snabbtåg per dag. 

Kartan med godstågens längd visar att de största godstågen går på malmbanan, stambanan 
genom Norrland och några olika vägar ner mot Hallsberg samt på västra stambanan mellan 
Stockholm och Göteborg och södra stambanan mellan Stockholm och Malmö. En analys 
av bruttovikten för godståg ger ungefär samma bild men med något tyngre tåg i Norrland. 
Den maximala tåglängden i Sverige är normalt 750 m men i praktiken ofta begränsad till 
600-650 m.  

Beroende på varuslag så kan antingen vikten eller längden vara dimensionerande. 
Dessutom måste nästan alla tåg också innehålla tomvagnar vilket gör att den 
dimensionerande riktningen kan ge högre värden än genomsnittet. Att tågen är kortare än 
vad som är möjligt behöver således inte betyda att det finns överkapacitet. 

2.3 Blandning av snabba och långsamma tåg 
Blandningen av snabba och långsamma tåg har stor betydelse på dubbelspår eftersom tågen 
inte kan köra förbi varandra varsomhelst. Det innebär att kapaciteten sjunker när man 
blandar långsamma och snabba tåg. Av figuren på sidan 17 framgår kvoten mellan de 5 % 
snabbaste tågen och de 10 % långsammaste tågen per bansträcka. De största skillnaderna 
med en kvot över 2,0 finns på västra och södra stambanorna. Det innebär att X2000-tåg 
med en maxhastighet på 200 km/h och en medelhastighet på 180-190 km/h blandas med 
godståg som har en maxhastighet på 100 km/h och en medelhastighet på 80-90 km/h.  

Även en blandning av lokaltåg, som stannar på många stationer och därigenom får en 
medelhastighet på 50-60 km/h och godståg och persontåg med medelhastigheter från 80-
120 km/h ger stora hastighetsskillnader och kapacitetsproblem. Ett sådant exempel är 
sträckan Göteborg-Alingsås. På sträckor med få snabba tåg såsom t.ex. Ljusdal-Bräcke-
Östersund är också kvoten hög men här är det enstaka snabba persontåg som ger en hög 
kvot och kapacitetsproblemet är mer begränsat till vissa tåglägen. 

2.4 Punktlighet och förseningar 
Av figuren på sidan 18 framgår förseningarna för persontåg: Andel persontåg som får en 
merförsening per sträcka, medianförseningen för försenade tåg per sträcka och 
standardavvikelsen för förseningarna i minuter. De båda sistnämnda visar antalet minuter 
per 100 km och är således normerade med banlängden. 

Andelen försenade tåg uppgår till 30-50 % på de olika delsträckorna på de dubbelspåriga 
västra och södra stambanorna men även enkelspåriga linjer som Ostkustbanan, Dalabanan 
och Laxå-Kil har hög andel försenade tåg. Även vissa enkelspåriga sidobanor med relativt 
sett lägre tågantal visar höga tal såsom Linköping-Västervik och Göteborg-Strömstad, 
främst beroende på att det finns få mötesstationer.  

När det gäller medianförseningen i minuter så ligger de i regel i intervallet 1-5 minuter per 
100km och delsträcka. De högsta värdena finns omkring storstadsområdena på kortare 
sträckor men där förseningarna således ändå blir relativt sett höga. Värden på 2-5 minuter 
kanske inte verkar höga men man får tänka på att för ett tåg som åker längre sträckor så 
ackumuleras dessa förseningar längs vägen. På en sträcka som Stockholm-Göteborg som är 
450 km innebär en genomsnittsförsening på 3 minuter/100 km således 14 minuter för de 
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tåg som är försenade. Även om det drabbar bara de 40 % av tågen som är försenade så är 
det relativt mycket.  

Observera att förseningarna här är räknade på 1-minut-nivån på varje delsträcka och 
således inte direkt jämförbara med den statistik över tåg i rätt tid inom 5 minuter som 
Banverket brukar redovisa till slutstation. Den sista bilden visar standardavvikelsen i 
minuter på försenade tåg. Att standardavvikelsen är hög innebär att förseningarna kan 
variera mycket på en sträcka, det kan vara mer eller mindre slumpmässigt att tågen kommer 
i tid. Det kan vara ett tecken på hög belastning och/eller dålig kvalitet i något avseende 
som gör att förseningarna är svåra att förutse. 

Stora variationer i förseningarna är något som upplevs mycket negativt av både resenärer 
och godskunder eftersom det innebär en stor osäkerhet och att det inte blir förutsägbart 
när man kommer fram. I vissa avseenden kan detta vara mer negativt än förseningen i sig. 
Om man vet att tåget brukar vara fem minuter försenat så kan man planera för det men om 
det ibland kommer i tid och ibland är en halvtimme försenat så kan det vara svårare att 
hantera. Detsamma gäller för godstrafiken där det ofta är viktigare att veta när godset 
garanterat kommer fram snarare än att det kommer fram snabbt ibland men inte alltid. 

Förseningarna är således det mest komplexa att beskriva i järnvägsystemet men är samtidigt 
ett tecken på brister i infrastrukturen, tidtabellen, fordonen samt den operativa driften och 
trafikledningen. Samma analys som redovisas för persontrafiken ovan har gjorts för 
godstrafiken. Den visar ungefär samma bild men där de största problemen finns på vissa 
sträckor i de stora godsstråken jämte en del sidobanor med relativt sett lite men 
oregelbunden trafik på enkelspåriga banor med få mötesplatser.  

2.5 Slutsatser 
Om man försöker att sammanfatta de analyser som gjorts av belastningen i antal tåg, tågens 
storlek, hastighetsskillnader och förseningar så pekar de på att västra och södra 
stambanorna samt banorna omkring storstadsområdena är banor som har stora 
kapacitetsproblem. Därutöver finns också kapacitetsproblem på enkelspåriga sträckor 
såsom mellan Kristinehamn, Karlstad och Kil och på Ostkustbanan mellan Gävle och 
Sundsvall. 

Det finns också tidvis problem med elkraftförsörjningen samt med för korta mötesplatser 
på malmbanan som ger kapacitetsbegränsningar. 

På västra och södra stambanorna sammanfaller stora persontrafikflöden med stora 
godstrafikflöden. Hastighetsskillnaderna är stora vilket begränsar den kapacitet som kan 
utnyttjas. Godstågen är redan i dag relativt stora liksom en del av persontågen. Andelen 
försenade tåg är hög liksom genomsnittsförseningen särskilt för tåg som går längre sträckor 
samtidigt som variationerna i förseningarna är stora vilket tyder på att man ligger nära 
kapacitetsgränsen. Om man dessutom relaterar till den potentiella efterfrågan som finns 
redan i dag och i framtiden mot bakgrund av de prognostiserade befolkningsökningarna 
blir bilden ännu tydligare. 
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Figur: Till vänster: Medellängd för godståg i september-oktober 2008. Till höger: 
Hastighetsskillnad mellan tåg; kvot mellan de 5% snabbaste tågen och de 10% långsammaste 
tågen (exklusive tjänstetåg) i oktober 2008. Källa: KTH:s bearbetning av banstat och 
tidtabellsdata på uppdrag av Banverket. 
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Figur: Förseningar för persontåg. Till vänster: Andel merförsenade tåg per sträcka i %. I mitten: 
Medianförsening per sträcka i minuter för försenade tåg normerat per 100km banlängd. Till 
höger: Standardavvikelse i minuter för försenade tåg normerat per 100km banlängd. Källa: 
KTH:s bearbetning av TFÖR för september och oktober 2008 på uppdrag av Banverket. 
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3 Möjligheter att öka kapacitetsutnyttjandet 
på kort sikt 

I detta avsnitt behandlas åtgärder för att öka kapacitetsutnyttjandet i järnvägsnätet på kort 
sikt utan omfattande investeringar i nya banor, men väl mindre investeringar i befintliga 
banor och andra åtgärder i trafikplaneringen och den operativa driften. Exempel på 
åtgärder som kan genomföras på kort och medellång sikt är: 

• Trafikplaneringsåtgärder för bättre utnyttjande av tåglägen 

• Förbättrat underhåll av infrastruktur och fordon 

• Mindre investeringar i signalsystem, mötesplatser och förbigångsspår 

• Bättre kapacitetsutnyttjande i tågen och tåg med högre kapacitet 

• Stimulera effektivare utnyttjande genom differentierade banavgifter 

Med kort sikt avses här att åtgärderna ska vara möjliga att genomföra inom en tidsperiod på 
3-5 år men det finns givetvis ingen bortre gräns för när åtgärderna kan genomföras. Ett 
exempel är de kraftsamlingar som genomförts i samarbete mellan Banverket och operatörer 
i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionerna. Som ett exempel beskrivs först 
”kraftsamling Mälardalen” som var det första kraftsamlingsarbetet som genomfördes. 

3.1 Kraftsamling mellan infrastrukturhållare och 
järnvägsföretag 

Kapaciteten i Stockholmsregionen har alltid varit hårt ansträngd men under 2005 blev läget 
särskilt ansträngt med alltför frekventa och stora förseningar som följd, se figuren på nästa 
sida. Det berodde på att det kördes fler tåg än tidigare samtidigt som det fanns brister i 
underhållet av infrastrukturen och nya fordon hade tagits i trafik som inte fungerade 
tillfredställande. Banverket, SJ och SL startade därför ett projekt där man identifierade 
åtgärder som skulle kunna genomföras inom 1-3 års sikt. Detta kom senare att kallas 
”Kraftsamling Mälardalen”. Följande åtgärder ingick: 

• Att inte tilldela fler tåglägen än vad järnvägssystemet tål 
• Säkerställa att tågen avgår i rätt tid 
• Säkerställa fungerande fordon och tillräckliga reserver 
• Bättre samordning mellan olika trafiksystem i tidtabellsplaneringen 
• Förstärkt underhåll av infrastrukturen 
• Förstärkt kraftförsörjning 
• Förbättringar i signalsystem 
• Mindre och snabba investeringar i förbigångspår och mötesstationer 
• Beredskap vid störningar, t.ex. vinter med gemensamma planer för trafikreducering 

Åtgärderna har identifierats stråk för stråk med utgångspunkt från Stockholm Central. 
Stockholm Central utgör hjärtat i tågtrafiken inte bara i Mälardalen utan i hela Sverige. Av 
figuren på nästa sida framgår åtgärdspaketet som också innefattade en 
informationskampanj med 44 punkter som bockades av i annonser. 
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Figur: Punktligheten för SL:s pendeltåg och SJ:s regionaltåg i Mälardalen 2005-2009. Ankomst 
till slutstation inom 5 minuter från rätt tid, glidande 6-månaderstal. 
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Figur: Kraftsamling Mälardalen, principskiss. 
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Inventeringen av åtgärder genomfördes under sommaren 2006 och under hösten 2006 
fattades beslut om de flesta åtgärderna. Projektet genomfördes sedan i huvudsak 2006-2009 
men några åtgärder avslutades 2010. 

Punktligheten för SL:s pendeltåg och SJ:s regionaltåg förbättrades också successivt, se 
figuren på föregående sida. Under 2005/2006 ankom mindre än 90% av SL:s pendeltåg och 
mindre än 85% av SJ:s regionaltåg inom fem minuter från rätt tid. Under 2007-2009 ökade 
punktligheten så att över 95% av SL:s pendeltåg och över 90% av SJ:s regionaltåg ankom i 
rätt tid med undantag för vinterperioderna. 

Kraftsamlingsprojekt har senare genomförts även i Göteborgsregionen och i Skåne med 
lite annan inriktning än i Mälardalen. I Göteborgsregionen har en del av åtgärderna 
inarbetats i investeringsplanerna för de kommande åren och i Skåne har det bl.a. resulterat i 
att Banverket förlängt plattformarna så att man kan köra längre tåg. 

3.2 Trafikplaneringsåtgärder för bättre utnyttjande 
av tåglägen 

Möjligheter finns att köra fler tåg om trafiken kan göras mer ensartad vissa tider eller på 
vissa sträckor. Det är blandningen av snabba och långsamma tåg som gör att kapaciteten 
sjunker. Om fler snabba eller långsamma tåg körs efter varandra kan man köra fler tåg. 
Svårigheten ligger i att Banverket måste styra upp trafiken ganska hårt med förplanerade 
tåglägen. Det är delvis motstridigt mot en alltmer avreglerad trafik. Tidtabellsläggning med 
hjälp av simulering och som stöd till operativ trafikledning är andra sätt att öka kapaciteten 
och möjligheter att göra järnvägsdriften mer flexibel. 

Banverket har i trångsektorplanen för Stockholmsregionen utarbetat en tidtabell med 
förplanerade tåglägen som innebär att kapaciteten vid Stockholms Central och 
omkringliggande banor utnyttjas optimalt utan att punktligheten äventyras. 
Trångsektorplaner finns utarbetade för Stockholms- och Göteborgsregionen och är 
publicerade i Järnvägsnätsbeskrivningen för 2011. Möjlighet finns att göra detta för andra 
områden och även för linjerna vilket möjliggör ökat kapacitetsutnyttjande samtidigt som 
trafiken blir mer låst till vissa tider och lägen, åtminstone i högtrafik. 

Genom att samordna trafiken kan ibland gemensamma tidtabellslägen utnyttjas för olika 
trafikuppgifter. Ett exempel är en snabbpendel mellan Stockholm och Västerås som 
stannar vid de större stationerna som skulle kunna fungera både som regionaltåg och 
lokaltåg. När regionaltågsresenärerna stiger av vid de stora arbetsområdena i utkanten av 
staden kan lokaltågsresenärerna stiga på för att åka till city. Förslag till sådana trafikupplägg 
har utarbetats för samordnade lokaltåg/regionaltåg Stockholm-Västerås och Stockholm-
Uppsala men inte genomförts. 

Principen är att SL:s pendeltåg Bålsta-Stockholm görs om till snabbpendel och dras ut till 
Västerås. Den gemensamma Snabbpendeln går då Västerås-Stockholm med uppehåll i 
Enköping, Bålsta, Bro, Kungsängen, Jakobsberg, Sundbyberg och Stockholm. Restid blir 
60 min och turtätheten var 30:e minut.  

SL:s pendeltåg startar i Kungsängen var 15:e minut med uppehåll på alla mellanstationer. 
Insatståg går från Jakobsberg när snabbpendeln inte går. 

SJ:s Regionaltåg går (Örebro-) Västerås-Stockholm och stannar i Enköping och 
Sundbyberg. Restiden blir då 50 min med X40 och turtätheten var 60:e minut. 

Det blir ett tåg mindre i maxtimmen och större marginaler mellan tågen, och bättre 
kapacitetsutnyttjande av tåg och bana. 
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Det blir ökad tillgänglighet genom att Kista och Veddesta m.fl. nås från Västerås och 
Enköping via bussanslutning från Jakobsberg och kortare restid i vissa relationer. 

Av figur nedan framgår tidtabellen för alla tågen under morgonens maxtimme mot 
Stockholm i T07:3 (16 juni 2007-15 juni 2008) utan samordnad trafik och med samordnad 
trafik, och av figuren på nästa sida framgår en grafisk tidtabell. 

 

 

Mälarbanan Västerås-Bålsta-Stockholm
Morgonsrusnigen maxtimmen
Nuvarande tidtabell T07:3 16 juni 2007 - 15 juni 2008

X10 X60 L80 X10 X60 X40 X10 X60 L80 X10 X60
Maxh 7:35-8:34 ank Cst 11 tåg

SL SL SJ SL SL SJ SL SL SJ SL SL
Örebro C 5:55 6:25
Arboga 6:19 I
Köping 6:30 I 6:56
Västerås C 6:50 7:10 7:21
Västerås C 6:53 7:15 7:23
Enköping 7:11 I 7:41
Bålsta 7:11 7:25 I 7:41 7:55
Bro 7:17 I I 7:47 I
Kungsängen 7:16 7:23 I 7:38 I 7:53 I 8:08
Kalhäll 7:20 7:27 I 7:42 I 7:57 I 8:12
Jakobsberg 7:24 7:31 I 7:41 7:46 I 7:56 8:01 I 8:11 8:16
Barkarby 7:27 7:34 I 7:44 7:49 I 7:59 8:04 I 8:14 8:19
Spånga 7:30 7:37 I 7:47 7:52 I 8:02 8:07 I 8:17 8:22
Sundbyberg 7:35 7:42 7:45 7:52 7:57 I 8:07 8:12 8:15 8:22 8:27
Karlberg 7:39 7:46 I 7:56 8:01 I 8:11 8:16 I 8:26 8:31
Stockholm C 7:43 7:50 7:53 8:00 8:05 8:03 8:15 8:20 8:23 8:30 8:35

Samordnad tidtabell Regionaltåg Pendeltåg
Arne Hällqvist 2007-05-23 Snabbpendel Insatståg

X40 X60 X40 X10 X60 X60 X60 L80 X10 X60
Maxh 7:35-8:34 ank Cst 10 tåg

Stationer SJ/SL SL SJ SL SL SJ/SL SL SJ SL SL
Örebro C 610
Arboga 631
Köping 640 703
Västerås C 658 726
Västerås C 639 703 709 728
Enköping 653 717 723 744
Bålsta 705 ¦ 735 ¦
Bro 712 ¦ 742 ¦
Kungsängen 717 722 ¦ 737 747 752 ¦ 807
Kalhäll ¦ 725 ¦ 740 ¦ 755 ¦ 810
Jakobsberg 722 729 ¦ 740 744 752 759 ¦ 810 814
Barkarby ¦ 732 ¦ 743 747 ¦ 802 ¦ 813 817
Spånga ¦ 735 ¦ 746 750 ¦ 805 ¦ 816 820
Sundbyberg 730 739 745 751 754 800 809 815 821 824
Karlberg ¦ 743 ¦ 755 758 ¦ 813 ¦ 825 828
Stockholm C 738 747 753 759 802 808 817 823 829 832  

 
Figur: Tidtabell för Mälarbanan Västerås/Bålsta-Stockholm i maxtimmen utan samordnad trafik 
(överst) och med samordnad trafik (nederst). 
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Figur: Grafisk tidtabell för Mälarbanan i morgonrusningen före trafiksamordning. 

 

 
 

Figur: Grafisk tidtabell för Mälarbanan i morgonrusningen med samordnad trafik. 
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En annan metod är att enkelrikta godstrafiken på två enkelspåriga banor åt varsitt håll så att 
man får ett tekniskt dubbelspår. Då kan kollonkörning tillämpas vissa tider på dygnet, 
kanske även med längre tåg. Det kan kräva att persontrafiken måste prioriteras ned vissa 
tider, men den totala kapaciteten ökar samtidigt som gångtiderna minskar genom att de 
flesta tågmötena bortfaller. Ett exempel på sådant upplägg är att huvudsakligen köra 
godstågen söderut på Botniabanan och godstågen norrut på norra stambanan under natten. 

Trafikplaneringsåtgärder kan genomföras snabbt inom planeringstiden på 1-2 år. Även om 
det är de effektivaste åtgärderna som dessutom inte behöver kosta någonting så kan de vara 
svåra att genomföra i praktiken då olika operatörer och huvudmän har olika intressen och 
inte gärna släpper några tåglägen som man redan har. I en avreglerad situation kan det bli 
ännu svårare då konkurrensen om tåglägen blir hårdare samtidigt som det är en möjlighet 
att få till stånd en ökad kapacitet på kort sikt utan investeringar. 

3.3 Förbättrat underhåll av infrastruktur och fordon 
Fel på infrastruktur och fordon orsakar förseningar som i sin tur innebär att kapaciteten 
inte kan utnyttjas fullt ut. För att kunna hantera förseningar måste marginaler läggas in i 
tidtabellerna som kan vara större eller mindre. Om risken för förseningar är stor måste 
marginalerna vara större. Om alla tåg var i tid skulle den teoriska kapaciteten kunna 
utnyttjas fullt ut. Detta är kanske inte möjligt men det finns ändå en stor 
förbättringspotential. 

I kraftsamling Mälardalen konstaterades att alltför många störningar som inträffade i 
Stockholmsregionen berodde på eftersatt underhåll av infrastrukturen. Banverket fick 
ökade anslag för underhåll och kunde därmed förbättra underhållet och också inrätta 
särskilda jourpatruller för att snabbare kunna åtgärda fel, den s.k. ”Cityakuten”. Det gav 
positiva resultat redan efter ett år. 

3.4 Mindre investeringar i infrastruktur 
Med mindre investeringar i infrastruktur avses åtgärder i signalsystem, byggande av 
mötesplatser och förbigångsspår som kan göras relativt snabbt. Det rör sig om åtgärder 
som kostar miljoner och inte miljarder och som kan göras inom befintligt järnvägsområde 
eller utan ett omfattande planarbete i nära samarbete med kommunerna.  

Signalåtgärder kan innebära förkortade blocksträckor, nya repeterbaliser, samtidig infart 
och hastighetshöjning etc, åtgärder som kan smörja tågsystemet och göra att trafiken flyter 
bättre och att förseningar kan undvikas. Ofta finns dessa åtgärder identifierade i tidigare 
planer men det gäller att välja de åtgärder som ger störst effekt för flest tåg. 

Mötesstationer kan byggas ut på enkelspåriga linjer dels för att minska förseningsrisken dels 
för att öka flexibiliteten i tidtabellsplaneringen och den operativa driften. Ett exempel är 
den enkelspåriga Svealandsbanan som blev klar 1997 men som var konstruerad för en 
speciell tågplan som bara gällde de första två åren. Det berodde i sin tur på att trafiken 
ökade mer än beräknat så att andra tåg måste sättas in. Genom att bygga några nya 
mötesstationer kunde avståndet mellan dessa halveras och därmed blir det lättare att 
hantera förseningar och ändra tidtabellerna. 

Förbigångsstationer kan byggas på dubbelspåriga linjer för att öka möjligheterna för 
snabbare tåg att köra förbi långsammare tåg. Det finns i förhållande till nuvarande trafiken 
för få förbigångstationer längs stambanorna. Som exempel kan nämnas att en ny 
förbigångstation byggts inom ramen för kraftsamling Mälardalen mellan Stockholm och 
Katrineholm för att möjliggöra fler godståg i högtrafik. Planer finns även för att bygga fler 
förbigångsstationer mellan Hallsberg och Göteborg. 
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3.5 Högre kapacitetsutnyttjande och kapacitet i tågen 
Bättre tågfyllnad kan åstadkommas av operatörer och kunder delvis genom att använda 
priset. I SJ:s snabbtågstrafik har beläggningsgraden ökat från 55 % till 73 % genom mer 
differentierad prissättning s.k. yield management. Differentierad prissättning har i 
begränsad utsträckning provats i lokaltrafik som oftast riktat sig till ungdomar och 
pensionärer. Det kan vara svårare att påverka efterfrågan i pendeltrafik eftersom 
resenärerna där oftast är bundna av arbetstiderna. 

Tågens kapacitet är också avgörande och kan ibland ökas genom längre tåg. När SJ:s 
direkttåg med X2000 från Göteborg till Stockholm med avgång 6:00 blev fullbelagt ökade 
man kapaciteten genom att multipelkoppla två tåg så att man fick dubbla kapaciteten på ett 
tågläge. Plattformarna är emellertid inte tillräckligt långa för att köra tre sammankopplade 
tåg så när två tåg var fulla valde man att köra ytterligare ett tåg 5 minuter före det ordinarie 
tåget. Detta är inte alltid möjligt men innebär att minimal bankapacitet tas i anspråk för att 
köra många passagerare, i detta fall också med kortast möjliga restid. 

Samma problem finns också i lokaltrafiken i Skåne och Göteborg. Där har man också valt 
att köra längre tåg eftersom det inte finns kapacitet att köra fler tåg. Dock är ofta 
plattformarna byggda för kortare tåg från början. I Skåne förlänger Banverket därför 
plattformarna för att Skånetrafiken ska kunna köra längre Pågatåg och Öresundståg 
eftersom den nuvarande kapaciteten inte räcker till. Även i Göteborgsregionen planerar 
man att förlänga plattformarna för att köra längre tåg. 

När tågen har maximal längd kan kapaciteten öka ytterligare genom att köra 
kapacitetsstarka tåg. Det finns i dag tåg på marknaden, tvåvåningståg och breda tåg, som 
har 30-40 % högre kapacitet än konventionella tåg. 

Även på godstransportområdet kan det finnas möjligheter genom högre axellast, större 
fordonsprofil, tyngre tåg och längre tåg. Den största tillåtna axellasten håller i Sverige på att 
ökas från 22,5 till 25 ton. Banverket har i vissa fall tillåtit högre axellast utan att någon 
omfattande uppgradering gjorts av infrastrukturen och har i stället följt upp banans tillstånd 
genom mätningar. Detta kan vara en metod för att snabbare tillgodogöra sig högre 
axellaster. 

Tyngre och längre tåg ger också möjligheter att få med mer gods i varje tåg. Tyngre tåg är 
möjliga inom ramen för den största tillåtna tåglängden, normalt 750 m. Redan i dag kan det 
vara möjligt om järnvägsföretagen har starkare lok eller fler lok under förutsättning att 
strömförsörjningen är tillräcklig. Då nya lok anskaffas successivt av järnvägsföretagen kan 
den normala maximala tågvikten utökas från 1600 ton till 2000 ton. Med fler eller ännu 
starkare lok kan ännu tyngre tåg köras men då kan dels längden vara en begräsning och dels 
kopplen som normalt håller för en tågvikt på 3000 ton. 

Att påverka utnyttjandet av tågen, tågens storlek och längd kan göras med mycket 
varierande tidsperspektiv. I undantagsfall kan det göras direkt, om det gäller att köpa nya 
lok eller tåg kan det ta 3-5 år och om det kräver investeringar i infrastruktur inom 3-10 år. 
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Figur: Exempel på persontåg med olika kapacitet i förhållande till tåglängd. 

 

 
Tågt yp An t al Max Max St ax Med el Med el Med el Ind ex Ut nyt t jan -
Dragkraf t lo k t ågvikt t åg längd t åglängd t ågvikt last vikt d egrad
lokt yp st t on m t on m t on t on %
Vagnslast t raf ik
Rc 1 1 650 600 22,5 513 1200 629 100 52%

Rc 1 1 650 750 22,5 641 1490 791 126 53%

BR 185 1 2 000 750 25,0 641 1643 923 147 56%

Kom bit raf ik
Rc 1 1 650 500 22,5 428 971 444 100 46%

BR 185 1 2 000 750 22,5 641 1458 675 152 46%

 
Figur: Exempel på godståg med olika kapacitet beroende på dragkraft, tåglängd och axellast. 
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3.6 Högre kapacitetsutnyttjande genom 
differentierade banavgifter 

Ett annat sätt att öka kapacitetsutnyttjandet av banan på lång sikt är att tillämpa 
differentierade banavgifter. Banavgifterna ska enligt den rådande trafikpolitiken sättas på 
samhällsekonomisk grund och med hänsyn till trafikens externa effekter. Enligt banverket 
betalar järnvägen i stort sett sina samhällsekonomiska kostnader utom när det gäller 
dieseldrivna tåg med nuvarande avgifts- och beräkningsmetoder. Det finns också en 
osäkerhet i marginalkostnaderna för banunderhåll. Till detta ska läggas differentierade 
kostnader med hänsyn till kapacitetsutnyttjande som är en ny dimension. 

En kostnad för kapacitet skulle t.ex. kunna tas ut i form av en högre tågkilometeravgift. 
Den nuvarande tågkilometeravgiften är ca 1 kr per tågkilometer vilket utgör omkring 1 % 
av genomsnittskostnaden för att köra ett normalstort tåg på stambanorna. Totalt sett utgör 
banavgifterna 5-10 % av kostnaderna för att köra tåg. Det krävs således ganska stora 
förändringar av banavgifterna för att påverka kapacitetsutnyttjandet. Avgifterna vid ledig 
kapacitet skulle då sänkas i motsvarande mån. Några större höjningar kan inte göras av 
banavgifterna inom nuvarande principer för det totala avgiftsuttaget. 

För persontrafik gäller att det skulle ge ett incitament till att köra längre tåg snarare än fler 
tåg. I vissa fall kanske man kan köra vid andra tidpunkter men här är möjligheterna mer 
begränsade med tanke på hur efterfrågan ser ut. För godstrafik skulle de lägre banavgifterna 
kunna vara ett incitament till att köra andra mindre belastade vägar. Eftersom det för 
godstrafiken huvudsakligen är avgångs- och ankomststationerna som är intressanta skulle 
godsoperatörerna kunna kompenseras för en längre väg med en lägre banavgift. 

Differentierade banavgifter kan vara ett sätt att påverka kapaciteten på sikt. Däremot ökar 
det inte kapaciteten i sig, varför det inte är ett alternativ till investeringar i infrastruktur i de 
fall man redan nått kapacitetstaket. 
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4 Förslag till åtgärder på nationell nivå 
4.1 Godstrafik 
De stora godsstråken på järnväg går dels från norra Sverige ner mot Bergslagen och sedan 
vidare söderut där Hallsberg utgör en knutpunkt i järnvägsnätet. Från Hallsberg går ett 
stort godsstråk ner mot Göteborg där Göteborgs hamn har stor betydelse och ett stort 
godstråk ner mot Skåne där utrikestransporterna har stor betydelse. Godset kan också ta 
olika vägar t.ex. från Bergslagen väster om Vänern via Kil ner mot Göteborg och vidare på 
Västkustbanan till Skåne. Till kontinenten kan godset antingen gå via Öresundsbron genom 
Danmark eller via färjor direkt till Tyskland och Polen. Belastningen på järnvägsnätet i 
bruttoton framgår av figuren på nästa sida. 

Med nationella kapacitetsproblem menas här att det både finns stora transportvolymer på 
långa avstånd genom stora delar av Sverige och samtidigt kapacitetsproblem på hela eller 
delar av sträckorna. 

Stora kapacitetsproblem finns mellan Hallsberg och Göteborg, särskilt på sträckan 
Alingsås-Göteborg, till Sävenäs godsbangård och vidare till Göteborgs hamn. Omkring 
Hallsberg och linjen Hallsberg-Mjölby och vidare på södra stambanan finns 
kapacitetsproblem. På Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall samt mellan Falun och 
Borlänge finns också problem vissa tider. Generellt finns också problem att komma in och 
ut i storstadsområdena särskilt på eftermiddagarna för tidskänsligt gods. 

Stora stigningar medför operativa problem för godstrafiken och innebär att kapaciteten per 
tåg sjunker i och med att tågen måste vara lättare för att orka upp i stigningarna. Sådana 
problem finns i Norrland längs stambanan genom övre Norrland och på Västkusten vid 
Hallandsåsen. 

De åtgärder som generellt föreslås för att öka kapaciteten är att köra tyngre och längre tåg. 
För att åstadkomma detta kan det krävas incitament i banavgiftsystemet. För att hantera 
avsevärt längre tåg än vad som är normalt i dag kan godstrafiken enkelriktas på vissa tider 
och vissa banor så att man får ett tekniskt dubbelspår.  

När Botniabanan blir klar 2011 kan godstågen söderut gå längs kusten på Botniabanan och 
Ostkustbanan mellan Vännäs och Gävle. Där är stigningarna högst 10%o vilket innebär att 
man kan köra tåg med 1600 ton bruttovikt med ett Rc-lok. Längs norra stambanan från 
Gävle via Bollnäs, Ånge, Bräcke och Mellansel till Vännäs – den inre vägen – kan tågen 
norrut huvudsakligen gå. Här är stigningarna större men tågen också lättare eftersom de 
innehåller fler tomvagnar (Norrland exporterar mycket söderut men importerar inte lika 
mycket norrut). 

En sådan enkelriktning av trafiken skulle kunna fortsätta från Gävle/Ockelbo där trafiken 
söderut skulle kunna gå via Avesta-Krylbo och Fagersta till Frövi där dubbelspåret börjar 
och trafiken norrut från Frövi via Ludvika-Borlänge-Falun till Gävle/Ockelbo. Genom 
enkelriktningen bortfaller de flesta mötena mellan godstågen vilket gör att gångtiden blir 
snabbare även om enkelriktningen i vissa fall kan innebära omvägar. 

Om trafiken enkelriktas så behöver godstågen inte möta varandra och då skulle man också 
kunna köra längre tåg än normalt. I princip skulle man kunna köra 1000m eller 1500m 
långa tåg på tider och banor med lite persontrafik. När godstågen möter ett persontåg kan 
man välja att låta persontågen gå in på sidotågvägen och godstågen gå i huvudtågvägen. 
Persontågen är alltid så korta att de får plats på sidotågvägarna. 

Med noggrann planering kan man även tänka sig att köra längre godståg från Hallsberg ner 
till Mjölby och vidare till Malmö-Köpenhamn. Eftersom det är dubbelspår behöver inte 
godstågen möta varandra, däremot ibland bli förbigångna av persontåg. Långa godståg 
skulle då kunna köras sådana tider då det inte förekommer någon omfattande persontrafik. 
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DB har på prov kört 1000m långa godståg i Tyskland och kör även 834m långa godståg 
mellan Hamburg (Maschen) via Padborg till Köpenhamn. Det skulle vara mycket effektivt 
om dessa långa tåg kunde fortsätta ända till Hallsberg. De tidtabellsmässiga och operativa 
möjligheterna att köra längre tåg än 750m bör därför undersökas noggrant. Det måste 
finnas några reservmöjligheter vid trafikstörningar, t.ex. genom att gå över på det andra 
spåret på dubbelspårsträckor.  

Att få bra tåglägen anpassade till marknadens behov är vikigt särskilt för transporter av 
högvärdigt gods. En ökad största tillåtna hastighet för godståg skulle möjliggöra att lägga in 
fler godståg på banor och tider där det går mycket snabba persontåg. En höjning av sth 
från 100 till 120 km/h som tillämpas redan i dag för vissa tåg bör övervägas. Det bör 
undersökas noggrannare vilka krav som bör ställas på signalsystemet och tågens 
bromsförmåga för att tillåta detta på vissa bansträckningar.  

 

 

 
 
Figur: Stora godsflöden och kapacitetsproblem på nationell nivå. 
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Figur: Förslag till åtgärder för godstrafik på nationell nivå. 

 

 
Figur: Förslag till åtgärder för godstrafik på nationell nivå. 
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4.2 Persontrafik 
De stora nationella stråken för fjärrpersontrafik är Stockholm-Skåne/Köpenhamn (södra 
stambanan), Stockholm-Göteborg (västra stambanan), Stockholm-Sundsvall 
(Ostkustbanan) och Malmö/Köpenhamn-Göteborg (Västkustbanan). Belastningen på 
järnvägsnätet i form av flöden för långväga resor framgår av figuren på sidan 32. 

Med nationella kapacitetsproblem menas här att det både finns stora resandevolymer på 
långa avstånd genom stora delar av Sverige och samtidigt kapacitetsproblem på hela eller 
delar av sträckorna. 

Kapacitetsproblemen kan mätas i att det är svårt att lägga in fler tåglägen för fjärrtåg med 
tillräcklig kvalitet, att hastighetsskillnaderna är stora och att förseningarna är stora. Detta 
framgår av den databas som vi bearbetat. Man måste dock ta hänsyn till att när det gäller 
fjärrtrafiktågen rör sig över flera delsträckor och att förseningarna ackumuleras utmed 
vägen. Tar man hänsyn till alla data blir bilden rätt tydlig och bekräftas också av den 
förseningsstatistik som finns för olika tågslag. 

Kapacitetsproblem för fjärrtrafik finns omkring Storstadsområdena i Stockholm, Göteborg 
och Malmö-Köpenhamn samt i Östergötland, på Ostkustbanan och i Uppsala samt i några 
punkter där det finns korsande tågvägar t ex i Gnesta, Alingsås och Höör. Ofta är det 
konflikter mellan lokala trafiksystem och fjärrtrafiksystem omkring storstadsområdena eller 
mellan godståg och regionala persontåg på linjerna när hastighetsskillnaderna är stora. 
Problemen är kanske störst mellan Göteborg och Alingsås. Förutsättningarna är bäst i 
Stockholmsregionen eftersom där finns mycket fyrspår utbyggt men samtidigt är 
efterfrågan mycket hög i Stockholm.  

Vad som kan göras generellt på kort sikt är att bygga bort vissa flaskhalsar i form av 
korsande tågvägar eller att minska antalet tåg och konflikter genom trafiksamordning. 
Trafiken kan kanaliseras genom förplanerade tåglägen så att tåg med lika medelhastighet 
går mer samlade. Fler mötesstationer på enkelspår och fler förbigångsstationer på 
dubbelspår ökar möjligheterna att planera trafiken efter efterfrågan och att operativt 
hantera störningar. Bättre underhåll av infrastruktur och fordon så att inte störningar 
uppstår i onödan är också viktigt. 
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Figur: Stora persontrafikflöden och kapacitetsproblem på nationell nivå. 

 

 

 
Figur: Förslag till åtgärder för persontrafik på nationell nivå. 
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5 Förslag till åtgärder på stråknivå 
5.1 Västra stambanan 
De åtgärder som beskrivits ovan är sådana som kan genomföras på västra och södra 
stambanan på kort sikt. En del åtgärder har redan genomförts eller är planerade att 
genomföras inom ramen för kraftsamlingsprojekten. Andra finns med som objekt i 
åtgärdsplaneringen varav en del sannolikt också kommer att genomföras. 

På västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg är följande åtgärder angelägna: 

• Trafiksamordning mellan Gnestapendeln och andra tåg alt. mittplattform i Gnesta 

• Fler förbigångsstationer längs hela sträckan 

• Kapacitetsåtgärder för godstrafiken i Hallsberg 

• Mittplattform för pendeltågen i Alingsås för att få konfliktfria tågvägar 

• Fler och bättre förbigångstationer Alingsås-Göteborg 

• Trafiksamordning/snabbpendel Göteborg-Alingsås 

• Konfliktfri tågväg till Godsbangården i Sävenäs 

• Åtgärder för att förbättra kapaciteten i Olskroken och på hamnbanan 

 

 
Figur: Förslag till åtgärder på Västra stambanan. 
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5.2 Södra stambanan 
På södra stambanan mellan Stockholm/Katrineholm och Malmö är följande åtgärder 
angelägna: 

• Trafiksamordning mellan Gnestapendeln och andra tåg alt. mittplattform i Gnesta 

• Återställande till full hastighet vid tunnlarna i Graversfors 

• Fler förbigångsstationer längs hela sträckan 

• Mittplattform för pendeltågen i Höör för att få konfliktfri tågväg 

• Utbyggnad av plattformar för Pågatågen enligt pågående program 

• Säkerställa tåglägen för ökad godstrafik över Öresundsbron 

• Kapacitetsåtgärder på dansk sida för Öresundsbron 

Dessa åtgärder är i första hand till för att säkerställa kvaliteten i dagens trafik och ger inte 
någon stor kapacitetsökning i högtrafik. Det kan röra sig om ytterligare några enstaka 
tåglägen i högtrafik. Flexibiliteten i tidtabellsläggningen ökar och möjligheterna att köra tåg 
längs hela banorna och över hela dygnet ökar däremot.  

 

 
Figur: Förslag till åtgärder på södra stambanan. 
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5.3 Ostkustbanan 
På Ostkustbanan mellan Stockholm, Sundsvall och Umeå är följande åtgärder angelägna: 

• Trafiksamordning mellan Uppsalapendeln, Upptåget och pendeltågen mellan 
Stockholm och Uppsala 

• Uppsala bangård bör byggas klar och kapaciteten norrut bör förstärkas 

• Fler mötesstationer på Ostkustbanan är önskvärt redan i dag och nödvändigt när 
Botniabanan tas i drift 2011, så småningom successiv utbyggnad till dubbelspår 

• På Botniabanan och Norra stambanan kan godstrafiken delvis enkelriktas enligt 
förslag ovan, vilket också underlättar för persontrafiken 

• Snabba tåg bör prioriteras under dagtid om restiderna ska bli konkurrenskraftiga 
medan godstrafiken kan prioriteras kvällar och nätter 

 

 

 
Figur: Förslag till åtgärder på Ostkustbanan. 
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5.4 Västkustbanan 
På Västkustbanan mellan Malmö/Köpenhamn-Göteborg och Oslo är följande åtgärder 
angelägna: 

• Bygga klart Västkustbanan till dubbelspår: Hallandsåsen och dubbelspåret genom 
Varberg 

• Ängelholm-Åstorp och Lommabanan bör prioriteras för godstrafik 

• Fler mötesstationer mellan Veinge, Markaryd och Hässleholm för att öka 
kapaciteten och flexibiliteten 

• Bygga mittplattform i Kungsbacka för pendeltågen för att få konfliktfri tågväg 

• Bygga klart dubbelspåret mellan Göteborg och Öxnered och bygga fler 
förbigångsstationer på denna sträcka 

• Fler mötesstationer mellan Erikstad och Halden för att öka kapaciteten och 
flexibiliteten 

• Större lastprofil i tunnlarna mellan Erikstad och Halden som idag utgör en 
begränsning 

• Pålok för godståg i Halden tillhandahålls av Jernbaneverket 

 
Figur: Förslag till åtgärder på Västkustbanan. 
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5.5 Dalabanan 
På Dalabanan mellan Stockholm och Falun/Mora är följande åtgärder angelägna: 

• Trafiksamordning mellan Uppsalapendeln, Upptåget och pendeltågen mellan 
Stockholm och Uppsala 

• Uppsala bangård bör byggas klar och kapaciteten norrut bör förstärkas 

• Samtidig infart på alla mötesstationer på Dalabanan 

• Högre hastighet på vissa avsnitt 

 

 

 
Figur: Förslag till åtgärder på Dalabanan. 
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5.6 Värmlandsbanan 
På Värmlandsbanan mellan Stockholm-Karlstad och Oslo är följande åtgärder angelägna: 

• Samtidig infart på alla stationer mellan Laxå och Karlstad 

• Fler mellanblocksignaler 

• Fler mötesstationer mellan Kil och Kristinehamn 

• Överväg trafiksamordning mellan Kristinehamn och Karlstad 

• Höjd banstandard Charlottenberg-Lilleström 

 

 

 
Figur: Förslag till åtgärder på Värmlandsbanan. 
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5.7 Bergslagen 
I Bergslagen och vidare mot Göteborg och Skåne är följande åtgärder angelägna: 

• Enkelrikta godstrafiken enligt förslag för nationell godstrafik ovan 

• Höj banstandarden mellan Ludvika och Kil så att detta blir ett fullgott alternativ till 
Göteborg jämfört med vägen via Hallsberg 

• Prioritera långa godståg framför korta persontåg vid tågmöten på vissa banor med 
mycket godstrafik och lite persontrafik 

• Banverket tillhandahåller pålok vid Ryggen mot skälig avgift 

• Trafiksamordning mellan Falun och Borlänge mellan SJ och TiB 

• Omledning av persontrafiken Hallsberg-Mjölby till en linje via Katrineholm-
Norrköping-Linköping-Mjölby-Motala medan dubbelspåret byggs ut 

 

 

 
Figur: Förslag till åtgärder i Bergslagen. 
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6 Övriga åtgärder 
6.1 Åtgärder för att öka flexibiliteten 
Både vid tidtabellsplaneringen och vid den operativa trafikledningen är det angeläget att det 
finns tillräcklig flexibilitet inbyggd i järnvägsystemet. Exempel på åtgärder som ökar 
flexibiliteten är: 

• Bygga triangelspår mellan banor på strategiska platser 

• Tillse att det finns tillräcklig och neutral terminalkapacitet 

• Bygga terminaler med genomgående spår och industrispår som är lätta att trafikera  

• Säkerställ uppställningsspår 

• Behåll sidospår för att hantera trasiga vagnar 

• Inte använda förbigångsstationer för uppställning av vagnar 

• Ha möjlighet att använda alternativa banor för omledning vid naturkatastrofer och 
olyckor 

Att bygga triangelspår innebär investeringar i samma storleksordning som en 
förbigångsstation. De både ökar flexibiliteten och minskar driftskostnaderna för 
operatörerna genom att de inte behöver växla och sätta loket i andra änden vid 
förgreningsstationer. I vissa fall kan det också öppna nya marknader för tågtrafiken. 

På senare år har många nya kombiterminaler och industrispår byggts, vilket är positivt. Det 
är viktigt att de utformas så att de blir operativt enkla att trafikera. Kombiterminaler bör 
om möjligt byggas med genomgående spår som möjliggör linjetåg och inte som 
ändpunktsterminaler. 

De övriga punkterna är främst en fråga om planering och en fråga om operativ ledning. 
Det gäller t ex att Banverket inte tar bort sidospår som kan utgöra reservspår. 

 

 
Figur: Förslag till triangelspår och exempel på omledningsvägar. 
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6.2 Mikroåtgärder 
Till mikroåtgärder räknas här åtgärder i signalsystemet som är till för att ”smörja” 
järnvägssystemet så att trafiken flyter smidigare. Sådana åtgärder är förhållandevis billiga 
men kan ofta ge stor effekt både i ökad kapacitet, kortare restider och ökad punktlighet.  

• Samtidig infart på mötesstationer på enkelspår 

• Förtätade blocksträckor på dubbelspår 

• Högre hastigheter i växlar 

• Repeterbaliser i anslutning till stationer och terminaler 

• Spänningssätta skyddssektioner 

• Slopning av plankorsningar 

Av nedanstående tabell framgår en lista på förslag till smärre åtgärder utarbetade av 
Tågoperatörerna. Listan innehåller både åtgärder för att öka flexibiliteten och 
mikroåtgärder. 

 
Tabell: Lista på förslag till mindre åtgärder i infrastrukturen från Tågoperatörerna. 

Plats Åtgärd Förväntad effekt
Björkliden eller  Abisko Ö Plattform vid sidotågspår Möjliggör möte mellan två resandetåg m. uppehåll
Piteå - Svedjan Signalreglering (förregling av ett par växlar)  Höjd säkerhet, höjd hastighet
Åre Förlängning av plattform vid sidotågspår Möjliggör tågmöte m. två "normala" vintersporttåg
Sundsvall Direkt anslutning från OKB till Suc spår 18 Ökad kapacitet, förenklar hantering av bl a posttåg
Gnarp Plattform vid sidotågspår Ökad kapacitet genom snabbare passage för gmft
Via, Hkl (prio 1), Id, Tdj, Hly (prio 2) Samtidig infart Ökad kapacitet, minskad störningskänslighet
Ockelbo Återställande av hastighet i växlar Gångtidsvinst ca 2 min
Repbäcken - Borlänge Mellanblocksignal Ökad kapacitet, minskad störningskänslighet
Blg - Sl,  Uppsala - Myrbacken Sth-optimering fordon kat. B (balisåtgärder) Ökad kapacitet (etappmål: 60 min Blg-Sl)
Uppsala - Knivsta Högre sth på Trunsta mosse (markarbeten) Ökad kapacitet
Knivsta Slopning av plankorsning Ökad kapacitet, minskad störningskänslighet
Kummelby - Karlberg                   Högre sth på delsträckor spår N1 och U1 Ökad kapacitet
Kbä, Rke, Åbe, Söö-Nkv, Ob Spänningssättning av skyddssektioner Säkerställer tågföring enligt tidtabell
Ställdalen Plf mellan spår 2-3 (norr om bef. sidoplf spår 1) Mer flexibel tågplan (tågmöten/anslutningar)
Nykroppa - Storfors Spårbyte ca 2,5 km Höjd axellast och sth; minskade godsskador
Kristinehamn - Ölme - Väse Mellanblocksignaler Ökad kapacitet, minskad störningskänslighet
Kornsjø - Skälebol Utökad lastprofil i tunnlar (Mon och Teåker) Ökad transportkapacitet för vedtåg, kombi etc.
Örebro C Mellansignaler på spår 3 Ökad kapacitet (fler tåg samtidigt, ofta tåggrupp)
Laxå Återöppnande av spår 5 Ökad kapacitet, minskad störningskänslighet
Skövde Avkortad tågväg på spår 2 från Väring Möjliggör samtidig infart till spår 3 från Stenstorp
Sandhem, Forserum Samtidig infart Ökad kapacitet, minskad störningskänslighet
Vårgårda, Alingsås Framflyttad målpkt infart t. sp. 1 i Vgå o. 0 i A Ökad kapacitet
Alingsås - Bryngenäs Förtätade blocksträckor Ökad kapacitet på sträckans mest utsatta del
Nyköping C Samtidig infart Ökad kapacitet, minskad störningskänslighet
Åtvidaberg - Basthagen Makadamisering ca 2 km Bättre adhesion ger ökad transportkapacitet
Mjölby Överhastighet på spår 1 Gångtidsvinst
Nässjö Elektrifiering, m. tvärbalk, 30 m in på spår 55 Diesellok kan bytas mot ellok i vedtåg
Vislanda Spårupprustn., gångbanor, belysn. spår 13-14 Kompenserar delvis stängning av frilast i Alvesta
Lund - Arlöv Repetérbaliser Ökad kapacitet
Malmö godsbangård Växel mellan spår 59 och I-gruppen Ökad rangeringskapacitet
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7 Åtgärder på lång sikt 
7.1 Infrastruktur 
På lång sikt är investeringar i nya spår och järnvägar det bästa sättet att öka kapaciteten. På 
enkelspår kan i första steget fler mötesstationer byggas. Därefter kan enkelspåren byggas ut 
till dubbelspår där efterfrågan är störst. Linjer med både omfattande person- och godstrafik 
bör på sikt byggas ut till dubbelspår i sin helhet. Kapaciteten är aldrig högre än den svagaste 
länken och därför bör flaskhalsar byggas bort. Ofta kan stationer och terminaler utgöra 
flaskhalsar, och det gäller att se till att hela systemet har tillräcklig kapacitet. 

Vid mycket hög efterfrågan och stora hastighetsskillnader, som runt storstäderna, bör man 
bygga fyrspår så att de långsamma tågen separeras från de snabba. Om det gäller på längre 
sträckor bör man bygga särskilda höghastighetsbanor för snabb persontrafik över 300 
km/h. Fördelen med att bygga ut två helt nya spår är att de kan ges en mycket rakare 
sträckning och därmed medge högre hastighet än om man bygger fyrspår längs befintlig 
bana.  

Då snabbtågen lyfts bort från de konventionella banorna ökar kapaciteten för godståg och 
regionaltåg som har ungefär samma medelhastighet. Samtidigt blir det mycket hög kapacitet 
och punktlighet på höghastighetsbanorna där alla tåg går fort. Höghastighetsbanor gynnar 
således både person- och godstrafiken. Investeringskostnaderna är höga men lönsamheten i 
trafiken blir också hög varför det ibland kan finnas möjlighet att delvis finansiera 
utbygganden med avgifter på trafiken.  

 

7.2 Nytt signalsystem ETCS/ERTMS 
Införande av det paneuropeiska signalsystemet ETCS/ERTMS beskrivs ibland som 
lösningen av järnvägens kapacitetsproblem. Det ökar framförallt interopabiliteten och 
innebär lägre investerings- och underhållskostnader för signalsystemet. ERTMS nivå 2, 
som är det system som för närvarande utnyttjas på nya banor i Europa, ger ingen större 
kapacitetsökning jämfört med det relativt nya signalsystem som finns på stambanorna i 
Sverige, ATC 2. ERTMS nivå 3 med flytande blocksträckor kan dock ge en 
kapacitetsökning när detta finns tillgängligt. 

Att byta ut ett fungerande signalsystem som ATC 2 kostar relativt mycket, för södra 
stambanan räknar banverket med ca 4 miljarder kronor. Det kan således inte betraktas som 
en mindre investering som kan genomföras på kort sikt, däremot när det nuvarande 
signalsystemet är moget för utbyte. Det finns också möjligheter att öka kapaciteten och 
punktligheten genom automatisk tågdrift. På lång sikt och fullt utbyggt kan således 
kapaciteten öka med hjälp av nya signalsystem och trafikstyrningsmetoder men det kan inte 
ensamt ersätta utbyggnad av spåren. 



KTH Järnvägsgruppen
Järnvägsgruppen vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm 
bedriver tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom järnvägsteknik och 
tågtrafikplanering. Syftet med forskningen är att utveckla metoder och bidra 
med kunskap som kan utveckla järnvägen som transportmedel och göra tåget 
mer attraktivt för transportkunderna och mer lönsamt för järnvägsföretagen. 
Järnvägsgruppen finansieras bland annat av Trafikverket, Bombardier och 
Branschföreningen Tågoperatörerna.

Detta projekt ”Kapacitetsanalys av det svenska järnvägsnätet” har finansierats 
av Banverket och redovisas i tre delrapporter:

1. Hur många tåg kan man köra? En analys av teoretisk och praktisk kapacitet

2. Bearbetning och analys av databas över infrastruktur, trafik, tidtabell och 
förseningar

3. Förslag till åtgärder för att öka kapaciteten på kort sikt

Andra intressanta rapporter från Järnvägsgruppen vid trafik och logistik finns 
på vår hemsida www.infra.kth.se/tol/jvg
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