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Sammanfattning 

Att höra om tågstörningar på nyheterna har varit mer regel än undantag de senaste åren, antingen är 

det signalfel eller nedrivna kontaktledningar, och alla dessa störningar har orsakat enorma problem 

både för person- och godstransporter. En stor anledning till att störningar får så stora konsekvenser i 

järnvägssystemet är att det finns mycket begränsade möjligheter att leda om tåg vid störningar. Det 

kan dock komma att ändras i takt med att det planerande höghastighetsnätet byggs ut, där den 

första etappen är Ostlänken som är en ny dubbelspårig järnväg Järna – Linköping för hastigheter upp 

till 320 km/h. Därmed kommer det finnas två dubbelspåriga järnvägar på den sträckan och dessutom 

den enkelspåriga Nyköpingsbanan, vilket kommer att öppna upp helt nya möjligheter för att leda om 

höghastighetstågen på Ostlänken vid avstängningar.  

Syftet med detta arbete är att se vilka effekter omledning av höghastighetståg har på övriga tåg samt 

på de omledda tågen. För att kunna se dessa effekter utförs en fallstudie på Ostlänken med en 

oplanerad avstängning Norrköping-Nyköping där höghastighetstågen kommer att ledas om i fyra 

olika omledningsscenarion. Målet med studien är att hitta den bästa omledningsvägen för 

Ostlänkentågen vad gäller restid, påverkan på övrig trafik och hur många stationer som trafikeras. 

Slutligen kommer en generell modell att tas fram för att kunna uppskatta den totala omledningstiden 

för höghastighetståg.  

Då Ostlänken ligger 15 år framåt i tiden undersöks omledningsmöjligheterna i Italien och Frankrike 

som redan i dag har väl utbyggda höghastighetsnät. Undersökningen visa att båda länderna har byggt 

många kopplingspunkter mellan det ordinarie- och höghastighetsnätet vilket ger stora möjligheter 

för omledning av höghastighetståg. 

Fallstudien genomförs med simuleringsprogrammet RailSys där de fyra utredningsalternativen och 

jämförelsealternativet simuleras. Simuleringen sker inom området Södertälje – Hallsberg – Linköping 

– Nyköping. För att få en realistisk bild av hur trafikeringen kan komma att se ut vid Ostlänkens 

öppnande, år 2030, har både prognoser och dagens trafikering, Tågplan 15 (T15) använts. 

Användandet av T15 motiveras med att inga restidsminskningar kommer att ske på de berörda 

banorna och att Västra och Södra stambanan redan idag är högt belastade.  

Resultatet visar på att omledning av höghastighetståg har en marginell påverkan på övrig 

trafik, detta förklaras med att de kan hålla banans högsta tillåtna hastighet. Vid en oplanerad 

avstängning Norrköping-Nyköping förordas utredningsalternativ 3 (UA3) där snabbtågen leds 

om via Katrineholm och hälften av IR-tågen vänder i Skavsta och resterande IR-tåg använder 

Nyköpingsbanan.  Den framtagna modellen visar på att det finns potential för att kunna 

beräkna den totala omledningstiden och därmed bättre kunna förutsäga ankomsttider för 

omledda tåg.  
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Abstract 

To hear of train disruptions on the news has been more a rule than an exception in recent years, 

whether it is signal failure or torn down contact lines, all these disturbances have caused enormous 

problems both for passengers and goods. A big reason that disruptions have such a big impact on the 

railway system is that there are very limited opportunities to divert trains. However, this may change 

with the future high-speed network in Sweden, where the first stage is the Eastern Link, a new 

double track railway between Järna - Linköping for speeds up to 320 km / h. Thus, there will be two 

double-track railways on the route and moreover the single-tracked Nyköping line, which will open 

up entirely new opportunities to reroute high-speed trains from the Eastern Link when future failures 

occur. 

The purpose of this work is to see what effects the rerouting of high-speed train has on other trains 

as well as on the rerouted trains. To see these effects a case study is being carried out on the Eastern 

Link with an unplanned shutdown between Norrköping - Nyköping, where high-speed trains will be 

diverted in four different scenarios. The goal of the study is to find the best alternative route for the 

Eastern Link trains in terms of travel time, impact on the other traffic and the number of stations 

served. Finally, a general model is developed to estimate the total diversion time for high-speed 

trains. 

As the Eastern Link is scheduled to be completed in 15 years, other countries like Italy and France 

that already had a large high-speed network are looked into on the rerouting possibilities they have. 

A common thing for both countries is that they have built many connection points between the 

ordinary and high-speed network which provides great opportunities for the rerouting of high-speed 

trains. 

The case study is being done with the simulation software RailSys where the four study options and 

the comparing alternative are simulated. The simulation takes place in the area of Södertälje - 

Hallsberg - Linköping - Nyköping. In order to get a realistic picture of how the traffic can come to look 

at the opening of The Eastern Link, year 2030, both forecasts and current timetables (T15) are used. 

The use of T15 is being motivated that no travel time reductions will be made on the relevant 

courses and that the Western and Southern main line are already heavily loaded. 

The result indicates that the diversion of high-speed rail has a very marginal impact on other traffic, 

this is explained by the fact they can keep the track speed limit. In an unplanned shutdown between 

Norrköping-Nyköping study option 3 (UA3) is recommended, this option uses both the Southern 

Main Line and the Nyköping line. The developed model shows that there is potential to calculate the 

total diversion time and thus better able to predict arrival times for the rerouted trains. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Stommen för det nuvarande järnvägsnätet byggdes för runt 150 år sedan (Trafikverket 2011) och då 

trafiken har ökat markant sedan dess, har kapacitetstaket nåtts för flertalet sträckor (Trafikverket 

2015 a). Detta är en av anledningarna till att det under en längre tid har diskuterats att bygga ett 

höghastighetsnät i Sverige, på allvar sedan i början av 1990-talet (Nelldal 2008, 8). Detta för att dels 

avlasta det nuvarande nätet och dels för att minska restiderna med högre hastigheter. I dagsläget är 

maxhastigheten på det svenska järnvägsnätet 200 km/h, med ett höghastighetsnät skulle tågen 

kunna köra i hastigheter uppemot 320 km/h 

(Trafikverket 2015 b). 

Det planerade höghastighetsnätet, figur 1, är 

tänkt att gå från Stockholm till Jönköping och 

där dela sig i två grenar, västerut mot Göteborg 

(Götalandsbanan) och söderut mot 

Helsingsborg/Malmö (Europabanan). Med 

bygget av ett höghastighetsnät är 

förhoppningen att bidra till en regionförstoring 

genom minskade restider och på så sätt öka 

arbetspendlingen mellan orter där det i 

dagsläget finns en begränsad sådan 

(Trafikverket 2010, 11). Exempelvis är den 

tilltänkta restiden mellan Stockholm och 

Norrköping ca 60 minuter vilket kommer att 

öka attraktiviteten för pendling mellan 

Östergötland och Mälardalen, men även 

pendlare i Södermanland kommer att få 

minskade restider (Trafikverket 2009, 7). I ett större perspektiv kommer höghastighetsnätet att öka 

attraktiviteten för resande med tåg mellan de stora städerna i Sverige och på så vis troligtvis minska 

bilens och flygets andel på dessa resor. Målet är 2 timmar mellan Stockholm-Göteborg och två och 

en halv timme mellan Stockholm-Malmö (Sverigeförhandlingen 2015). 

I Europa finns flera höghastighetsbanor, den första öppnades i Frankrike 1981 mellan Paris och Lyon 

och därefter har byggandet bara fortsatt och 2008 så fanns mer än 5500 km höghastighetsjärnvägar i 

Europa (Nelldal 2008, 27). Idag har ett flertal europeiska länder ett väl utbyggt höghastighetsnät, 

exempel är Frankrike, Italien och Spanien. Gemensamt för dessa länder är en mycket större 

befolkning än i Sverige, vilket gör att nyttan av ett höghastighetsnät kan ifrågasättas men i en 

utredning gjord av Gunnar Malm, visar den samhällsekonomiska kalkylen att ett sådant nät är 

samhällsekonomiskt lönsamt även i Sverige (SOU 2009:74, 23).   

Järnvägssystem är väldigt störningskänsliga då det i de flesta fall saknas (rimliga) alternativa vägar att 

leda om tågtrafiken vid ett avbrott, till skillnad från vägtrafiken som är mycket mer flexibel. 

Byggandet av ett höghastighetsnät kan därför få ytterligare en positiv effekt förutom 

kapacitetsökningen och restidsförkortningen, och det är att på vissa sträckor kommer det att finnas 

nästintill parallella dubbelspåriga järnvägar, vilket innebär nya möjligheter för omledning. 

Figur 1 Karta över framtida höghastighetsnät i Sverige, 
Fröidh, Oskar 
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Just på den sträcka som kommer vara avstängd i denna studie har den hittills allvarligaste 

järnvägsolyckan i Sverige inträffat. 1 oktober 1918 spårade ett persontåg, med 10 vagnar och 165 

resenärer ombord, ur vid Getå, ca 13 km nordöst om Norrköping. Urspårningen orsakades av ett 

jordskred och ledde till att 42 människor miste livet. Efter den tragiska olyckan gjordes omfattande 

geotekniska undersökningar av platsen, vilka ledde till att kunskaperna inom det området ökade 

väsentligt. (Wegmann, Rolph 2013) 

1.2 Problembeskrivning 
Störningar förekommer inom alla system och järnvägen är inget undantag, de kan bero på tekniska 

fel eller olyckshändelser. Just järnvägssystemet i Sverige har under senare år haft stora problem med 

störningar som uppkommit på grund av bland annat bristande underhåll, extremväder och 

undermåliga fordon, något som media har rapporterat flitigt om.  Ibland har dessa störningar varit så 

omfattande att en järnvägssträcka har behövts stängas av helt för trafik och då kan det bli aktuellt att 

leda om trafiken till alternativa sträckor eller att ställa in avgångar.  

För att kunna uppnå syftet med detta arbete kommer en fallstudie utföras på Ostlänken, när den är 

totalt avstängd mellan Norrköping och Nyköping och avstängningen kommer att pågå under en så 

lång tid (29 timmar) att trafiken behöver ledas om.  

1.3 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att se effekterna, både vad gäller förlängd restid och påverkan på 

ordinarie trafik, av att leda om höghastighetståg till ordinarie banor vid en oplanerad avstängning, 

samt att kunna beräkna den extra körtiden för de omledda tågen genom en generell modell.  

Studiens mål är följande: 

 Att se hur trafiken kan ledas om på bästa sätt vid ett oplanerat avbrott på Ostlänken 

 Att se vilka alternativa sträckor som är mest lämpade för omledning och hur den ordinarie 

trafiken påverkas 

1.4 Metod 
Denna studie kommer att utföras med följande metoder: 

 Litteraturstudie 

 Bearbetning och analys av utredningsmaterial för att få realistiska tidtabeller 

 Simuleringar med simuleringsprogrammet RailSys 

Med hjälp av litteraturstudier kommer de olika riskerna för avbrott att analyseras för den berörda 

sträckan samt se vilka typer av störningar som påverkar trafiken i sådan omfattning att trafiken 

behöver ledas om. Det ovanstående kommer att ske med data från Sverige, därutöver kommer även 

störningshantering i länder med ett utbyggt höghastighetsnät att studeras.  

Vidare kommer utredningsmaterial att studeras för att få realistiska tidtabeller. Detta är av 

avgörande betydelse för att få ett trovärdigt resultat, då alla simuleringar kommer att utgå från dessa 

data. 
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Slutligen kommer simuleringsprogrammet RailSys att användas för att simulera olika alternativ för 

omledning. Med hjälp av RailSys kommer körtider och förseningar att räknas ut. En utförligare 

beskrivning av hur RailSys kommer att användas finns beskrivet i kapitel 5.  

1.5 Avgränsningar 
Då detta examensarbete är av begränsad omfattning, 30 högskolepoäng, kommer endast en viss del 

av Ostlänken (Norrköping – Nyköping) att stängas av och simuleras och dessutom antas övriga banor 

ha normal funktionalitet. Vidare kommer ingen hänsyn tas till ändrade trafikmönster med öppnandet 

av Götalands- och Europabanan utan scenariot gäller endast när Ostlänken är färdigbyggd runt år 

2030. Avstängningen kommer att pågå från 00:00 till 05:00 dagen efter, i sammanlagt 29 timmar, på 

en normal vardag (torsdag  22 oktober 2015). Banan mellan Flen och Nyköping (TGOJ-banan) har 

exkluderats då den inte anses vara ett rimligt omledningsalternativ i denna studie. Vidare kommer 

ingen samhällsekonomisk analys att genomföras för de olika utredningsalternativen, utan dessa 

kommer att analyseras endast utifrån simuleringsresultaten och i vilken mån stationerna trafikeras.  

1.6 Begrepp 
Deadlock   Ett tillstånd i RailSys som kan uppstå under en simuleringskörning, som 

innebär att minst två olika tåg har hamnat i en situation där inget av 

tågen kan köra vidare förrän det andra har gjort det, och skapar därmed 

en låsning.   

Driftplats   Tidigare kallad station inom vilken det finns minst en kopplingspunkt 

Höghastighetståg  Är tåg med en hastighet på minst 250 km/h. 

IR-tåg   Interregional-tåg  

Omledning  Att ett eller flera tåg leds om via en alternativ väg på grund av en 

avstängning på den ordinarie sträckan. 

Kopplingspunkt En punkt där växling mellan två spår kan ske.  

Korglutning  Teknik som möjliggör att tåg kan framföras i högre hastighet i kurvor.   

RailSys  Ett simuleringsprogram för tågtrafik.  

STH   Största tillåtna hastighet.  

Tågplan Är planeringen av användningen av järnvägen i Sverige med tidtabeller 

för person- och godståg samt banarbeten och gäller ett år. Trafikverket 

har ansvaret för att en tågplan upprättas men den utarbetas i 

samarbete med tågoperatörerna. (Trafikverket 2015 d) 
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2 Litteraturstudie 

2.1 Modeller för omledning av tåg 
Det har gjorts många studier om hur algoritmer och modeller kan användas för att hantera 

störningar i järnvägsnätet optimalt. I en litteraturstudie gjord av Törnquist (2005) ingick 21 stycken 

studier vars syfte var att reducera effekterna av störningar. Det specifika målet varierade något 

mellan dem; att minimera den totala förseningen, att minimera tågförseningar, att minimera 

förseningskostnad och att lösa konflikter med hjälp av prioritet. Gemensamt för dessa studier var att 

det förekom någon form av störning vilket gjorde att den ordinarie tidtabellen inte kunde följas 

längre. Det verkar dock inte som de behandlade en total avstängning av en järnvägssträcka utan 

endast en hastighetsreduktion. Utav dessa 21 stycken modeller har endast en implementerats i ett 

järnvägssystem.  

Detaljnivån i infrastrukturen skiljer sig åt mellan de olika modellerna, från makro till mikro. I en 

mikromodell är till exempel varje enskild växel och signal utsatt medan i en makromodell är 

detaljgraden mycket lägre, men ger möjligheten att utföra beräkningar för större områden. Ska en 

modell implementeras behöver informationen nå trafikledarna så fort som möjligt, så det blir en 

fråga om trade-off mellan detaljnivå och beräkningshastighet. (Törnquist Krasemann 2012) 

2.2 Simulering av tågtrafik 
Huvudsyftet med att göra en simulering är att kunna utvärdera olika alternativ utan att behöva göra 

ändringar i den faktiskta infrastruken och därefter utvärdera de olika alternativen. Detta kräver att 

simuleringen efterliknar verkligheten så mycket som möjligt för att få realistiska och tillförlitliga 

resultat.  

Vid simulering av tågtrafik, byggs först järnvägsnätets infrastruktur upp med de olika restriktionerna 

som finns; STH, signaler, lutningar med mera. Därefter definieras de olika tågtypernas egenskaper, 

bland annat: högsta hastighet, vikt, längd samt accelerationsförmåga och retardationsförmåga. 

Infrastrukturen och tågen utgör grundförutsättningarna för att genomföra en simulering då de 

används för att räkna ut körtider. Slutligen läggs en tidtabell med önskat antal tåg och för att få 

simuleringen realistisk läggs förseningsfördelningar in i programmet, dessa förseningar är ofta 

hämtade från verklig data. (Nelldal et al. 2008).   

2.3 Höghastighetsjärnväg  
Höghastighetsjärnväg definieras generellt som en nybyggd järnväg avsedd för persontåg, konstruerad 

för hastigheter över 250 km/h. Banan byggs så att dessa hastigheter ska kunna uppnås utan 

korglutning på tågen och därför krävs det större kurvradier för banan. Det innebär i sin tur att det 

behövs fler broar och tunnlar än vid byggande av konventionell järnväg och kostar också i regel mer, 

mellan 100-500 miljoner kronor per kilometer. Vidare ska höghastighetsjärnvägar byggas utan några 

plankorsningar, vilket ytterligare ökar behovet av broar och tunnlar. (Fröidh et al. 2011, 124)  

2.4 Kapacitet 
Kapacitet inom järnvägssystem beror på en rad olika faktorer: infrastruktur, signalsystem, 

trafikstruktur, tidtabell, tågtyp, beläggning samt förseningar. Den faktor som har störst inverkan på 

kapaciteten är hur infrastrukturen är uppbyggd, där det i huvudsak finns tre olika alternativ; enkel-, 

dubbel- och fyrspår. Enkelspåret har den lägsta kapaciteten och fyrspår den högsta, vilket beror på 
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att vid enkelspår kan tåg enbart mötas vid driftplatser medan vid fyrspår så är tågen inte beroende 

av driftplatser för att kunna mötas samt att trafiken kan särskiljas beroende av hastighet. (Fröidh et 

al. 2011, 157) 

Kapaciteten för en sträcka beräknas teoretiskt av signalsystemet och tågens prestanda men i 

verkligheten behöver hänsyn tas till andra parametrar som väder, förarbeteende samt tidstillägg för 

förseningar. Som exempel är den teoretiska kapaciteten för ett dubbelspår omkring 60 tåg per 

riktning och timme medan den praktiskta kapaciteten är omkring 30 tåg per riktning och timme, med 

ett tåg varannan minut om trafiken är homogen. Vid heterogen trafik brukar den praktiskta 

kapaciteten beräknas till runt 20 tåg per riktning. (Fröidh et al 2011, 157-159) 

Figur 2 visar hur två olika typer av tågtrafik påverkar kapaciteten. En heterogen trafik har en högre 

medelhastighet än en homogen trafik men har å andra sidan en lägre kapacitet och även en lägre 

robusthet vilket gör systemet mer störningskänsligt. Detta visar på nyttan av att kunna ha en så 

homogen trafik som möjligt.  

2.5 Prognosmodeller 
För att analysera dagens och framtida trafik används så kallade prognosmodeller och de är 

uppbyggda i fyra steg (fyrstegsmodeller) : 

 Resegenerering – hur mycket individen reser 

 Destination – vart individen väljer att resa 

 Färdmedel – vilket färdmedel individen väljer för resan 

 Färdväg – vilken väg individen väljer att resa 

Figur 2 Kapacitet för olika typer av tågtrafik, Fröidh et al. 2011 
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Först genereras en resa, det vill säga att individen bestämmer sig för att resa, därefter väljer 

individen vart denne vill resa, sedan med vilket färdmedel och slutligen vilken väg. Modellerna brukar 

sedan kalibreras mot verklig data för att få dem att representera verkligheten. (Fröidh et al. 2011, 

242)  

Med hjälp av de dessa prognosmodeller kan därmed effekterna av olika förändringar i infrastukturen 

analyseras. Till exempel för att se vilken effekt ett höghastighetsnät skulle ha och då är det 

framförallt restiderna som kommer att påverka resefördelningen. (Fröidh et al. 2011, 244) 

En av dessa prognosmodeller, Samvips, har använts för att räkna ut hur transportarbetet skulle 

förändras vid ett utbyggt höghastighetsnät samt vid ett scenario där stambanorna är utbyggda till 

fyrspårsjärnväg hela vägen. Resultatet visas i tabell 1. (Fröidh et al. 2011, 357) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har gjorts en sammanställning (figur 3) på hur restiden för tåg påverkar marknadsandelen mellan 

tåg och flyg. Är restiden runt två timmar har tåget i stort sett hela marknaden och ända upp till tre 

timmar står sig tåget väldigt starkt, men blir restiden längre så sjunker attraktiviteten snabbt. 

 

Figur 3 Samband mellan tågrestid och marknadsandel tåg/flyg, Fröidh et al. 2011 

Tabell 1 Persontransportarbete för stambane- och höghastighetsalternativet, Fröidh et al. 
2011  
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3 Erfarenheter från befintliga järnvägar 

3.1 Störningsrisker för höghastighetståg 
Då höghastighetståg har en hastighet på minst 250 km/h tillkommer det nya risker för störningar 

jämfört med normaltåg. För att reducera olycksriskerna kopplade till de höga hastigheterna har 

höghastighetsjärnvägar inga plankorsningar, vilket medför att det inte finns några konflikter med 

motorfordon, cyklister och fotgängare. Påkörningsolyckor kan även reduceras genom att ha ett 

välutbyggt stängsel längs spåren och att ha ett sensorsystem som känner av hinder på spåren. 

Frankrike har applicerat dessa säkerhetssystem med mycket goda resultat. (SOU 2009:74, 120) 

Ett antal infrastrukturstörningar kommer troligtvis att öka med höghastighetsjärnvägar och detta 

beror uteslutande på de höga hastigheter som tågen kommer att färdas i. De höga hastigheterna 

kommer att kräva större och längre växlar, vilket i sin tur troligtvis leder till att problemen med snö 

och is i växlarna blir större. Ytterligare problem som kan komma att förvärras med höghastighetståg 

under vinterperioden, är rimfrostiga och stela ledningar. (SOU 2009:74, 199) 

3.2 Störningsorsaker på Sveriges järnvägar under 2013 
När en försening på minst tre minuter uppstår anges orsaken till förseningen och med hjälp av den 

statistiken har Trafikverket släppt en resultatrapport (Trafikverket 2014 a), Tillsammans för tåg i tid. I 

den har de analyserat förseningarna under 2013 och orsakerna till dem, samt hur man ska kunna 

åtgärda dem på bästa sätt. Tillsammans för tåg i tid är ett samarbete mellan Trafikverket, 

branschföreningen Tågoperatörerna, Föreningen Sveriges järnvägsentreprenörer, Swedtrain, 

Jernhusen och Svensk kollektivtrafik. Det började 2013 och är ”ett långsiktigt samverkansarbete … för 

att öka punktligheten i järnvägstrafiken”.  

I figur 4 visas hur fördelningen av förseningstimmarna såg ut i Sverige under 2013 per orsaksområde.  

 

Figur 4 Förseningstimmar orsakade av fel och händelser per effektområde, Trafikverket2014a 
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De orsaker som kan orsaka en avstängning och som är av intresse i denna studie anses vara 

följande: 

 Infrastruktur (17 %) omfattar kontaktledningar, signaler, spår och växlar och problem med 

dessa system.  

 Fordon (14 %) innebär att det varit något fordonfel eller att fordonet har ”störts av annat 

tåg”.  

 Banarbete (5 %) som består av både planerade och oplanerade arbeten. 

 Obehöriga i spår (3 %) som är personpåkörningar, obehöriga i spårområde samt sabotage 

och hot.  

3.3 Olika typer av avstängningar 

3.3.1 Planerade banarbeten 

Trafikverket utför varje år ett antal planerade banarbeten på järnvägsnätet och dessa kategoriseras i 

två grupper: planerade större banarbeten och banarbeten som inte kategoriserats som större. De 

planerade större banarbeten finns med i Järnvägsnätsbeskrivningen, som visar nätets förutsättningar 

för att bedriva trafik för tågoperatören. De övriga planerade banarbetena ansöks som ett tågläge 

samtidigt som tågoperatörerna söker sina tåglägen, därefter förs en dialog mellan Trafikverket och 

tågoperatörerna för att hitta den bästa lösningen för alla parter. (Trafikverket 2014 b) 

3.3.2 Oplanerade banarbeten och störningar 

Vid oplanerade störningar är det de åtta trafikledningscentralerna som har i uppgift att hantera de 

uppkomna störningarna. För att kunna hantera dessa störningar har trafikledarna tillgång till så 

kallade reduceringsplaner som minskar eller stänger av trafiken på de berörda sträckorna 

(Trafikverket 2014 c). Dessa planer är gjorda i förväg för att kunna hantera olika typer av situationer 

och underlättar besluten för trafikledarna, det finns fyra nivåer av reduceringsplaner:  

 Grön  – ”Trafikering enligt tågplan, men smärre förseningar kan förekomma 

 Gul  – ”Trafikering enligt tågplan, men med vissa störningar som förväntas förekomma en 

längre tid” 

 Orange – ”Allvarlig typ av störning, trafikering enligt tågplan kan ej ske på en eller flera 

sträckor. Kraftig reducering av tågtrafiken 

 Röd - ”Trafikavbrott som varar under en längre tid” 

 

De olika trafikledningscentralerna har olika typer av åtgärder för varje nivå inom deras 

ansvarsområde och dessa uppdateras vid varje tågplan (Trafikverket 2014 d).  

 

3.4 Omledning av höghastighetståg i andra länder 

3.4.1 Italien 

Italien har ett väl utbyggt höghastighetsnät från Turin i norr till Neapel i söder som passerar Milano, 

Bologna, Florens och Rom. Den totala längden är 870 km varav 630 km är helt nybyggda banor och 

resten en uppgradering av befintliga banor (SOU 2009:74, 133).  
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I figur 5 visas en karta över en del av norra Italiens järnvägsnät där de röda linjerna är huvudjärnvägar 

och lila sekundärjärnvägar. De inringade områden visar kopplingspunkterna mellan 

höghastighetsnätet och det ordinarie nätet Bologna-Turin. Det finns totalt 13 stycken 

kopplingspunkter på en sträcka av 250 km och det har inneburit en tillbyggnad på 43 km (UNIRC 

2008). Detta möjliggör stora möjligheter för omledning av höghastighetstågen. En förutsättning för 

att kunna ha så många kopplingspunkter har varit att banorna i stort sett går parallellt och att 

avstånden är relativt korta. Ett exempel på hur en sådan kopplingspunkt kan se ut, visas i figur 6 som 

ligger vid Cassino på sträckan Rom-Neapel.  

Vid ett avbrott på båda höghastighetsspåren leds höghastighetstågen om till den ”äldre banan” vid 

någon av kopplingspunkterna. Vad gäller prioriteringen mellan höghastighetstågen och de ordinarie 

tågen är den beroende av de olika kontrakten mellan infrastrukturhållaren och järnvägbolagen. 

Trafikledarna har olika beredskapsplaner vid olika typer av störningar som hjälpmedel för att hantera 

situationen och generellt sett försöker man se till att tågen håller tidtabellerna, ger företräde åt 

snabbare tåg och tåg med färre stopp.1 

 

                                                           
1
 Giovine, Valerio. 2015. Ansvarig för trafikeringen vid Italiens motsvarighet till Trafikverket (Rete Ferroviaria 

Italiana). E-mail 27 februari 

Figur 6 Kopplingspunkt vid Cassino på sträckan Rom-Neapel, Panoramio  

 

Huvudbanor – Höghastighetsbana parallell med 
ordinarie bana mellan Bologna - Torino 
Sekundära banor 
Nodbanor 
Kopplingspunkt 

Figur 5 Karta över kopplingspunkter mellan höghastighetsnät och ordinarie bana i nordvästra Italien, Rete Ferrorivaria 
Italiana 
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3.4.2 Frankrike 

Frankrike är det land i Europa som har det mest 

utbyggda höghastighetsjärnvägen och är 1900 km långt 

och mer än 1700 km är under planering (SOU 2009:74, 

119). 

Även i Frankrike som har ett välutbyggt 

höghastighetsnät, finns det sträckor som är nästintill 

parallella, som sträckan Lyon-Avignon, figur 7. De lila 

linjerna är höghastighetsbanor och de tjockare bruna 

linjerna är dubbelspåriga banor. Som fallet är i Italien 

finns även i Frankrike ett antal kopplingspunkter mellan 

höghastighetsbanan och den konventionella banan, i 

figur 7 visas de som finns Lyon-Marseille och dessa har 

lokaliserats med hjälp av Google maps.  

Detta möjliggör som i Italiens fall stora möjligheter för 

omledning av höghastighetstågen till de ordinarie 

banorna om någon del av höghastighetsbanan behöver 

stängas av.  

  

 
Höghastighetsbanor  
Ordinarie dubbelspåriga banor 
Ordinarie enkelspåriga banor 
Kopplingspunkt 

Figur 7 Karta över sydöstra Frankrikes järnvägsnät med 
utmarkerade kopplingspunkter, Réseau Ferré de France 
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4 Fallstudie Ostlänken 
Ostlänken är en framtida dubbelspårig järnväg avsedd för höghastighetståg mellan Järna i Södertälje 

kommun och Linköping och är en del av det framtida höghastighetsnätet i Sverige. Stationer med 

passagerarutbyte är planerade i Vagnhärad, Nyköping, Skavsta flygplats, Norrköping och Linköping 

(Trafikverket 2015 b). Vid Nyköping är det tänkt att en enkelspårig bibana ska gå genom tätorten 

medan huvuddragningen går via Skavsta flygplats. I och med öppnandet av Ostlänken kommer 

kapaciteten att nästintill fördubblas mellan Järna och Linköping, vilket möjliggör för mer gods-, 

pendeltågs- och annan trafik, på Västra och Södra stambanan.  

2010 beslutade Trafikverket vilken korridor som ska används för byggandet av Ostlänken och 

byggstarten är planerad till år 2017-2021 med en trafikstart år 2028 och nu pågår upphandlingar för 

järnvägsutredningar för olika delsträckor (Trafikverket 2015 b).  

4.1 Infrastruktur 
Ostlänken en dubbelspårig höghastighetsjärnväg som kommer att gå mellan Järna(Gerstaberg) och 

Linköping via Vagnhärad, Nyköping/Skavsta och Norrköping. De tänkta kopplingspunkterna visas 

schematiskt i figur 8.  

Banan kommer att bestå av totalt 20 kilometer i tunnel och 10 kilometer på broar, sammanlagt 155 

järnvägsbroar och 29 vägbroar (Trafikverket 2015 c.). Plattformerna är tänkta att vara 320 meter för 

höghastighets- och interregionaltågen samt 225 meter för regionaltågen (Trafikverket 2009, 36). 

4.1.1 Teknisk standard 

Vid byggande av höghastighetsjärnväg krävs att banan klarar av den ökande påfrestningen som de 

höga hastigheterna (320 km/h) medför. Vad gäller spåren krävs det att kurvradierna är större än vid 

konventionella banor. Däremot kan högre lutningar tillåtas då inga godståg trafikerar 

Figur 8 Schematisk karta över Ostlänken med kopplingspunkter, Trafikverket 2008 
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höghastighetsbanor (Trafikverket 2009, 34). Även vid tunnelbyggande krävs att hänsyn tas till de 

höga hastigheterna för att kunna hantera de tryckvågor som uppstår när tåget färdas genom tunneln. 

Det bildas vågor i marken när ett tåg passerar och effekten av dessa vågor ökar med hastigheten som 

tåget färdas i. För Ostlänkens del, med hastigheter uppemot 320 km/h, kommer mark med lera, 

organisk jord och troligen även silt att behöva förstärkas eller skiftas ut för att reducera vågornas 

effekt. (Trafikverket 2009, 36) 

4.1.2 Signalsystem  

Ostlänken kommer att byggas med det gemensamma europeiska signalsystemet ERTMS och för den 

nivå som har valts kommer inga optiska signaler att behövas. All kommunikation kommer att ske inne 

i förarhytten och informationen kommer sändas via radiomaster som behöver placeras på 8 

kilometers avstånd. (Trafikverket 2009, 36) 

4.2 Trafikering på Ostlänken 
Två olika tågtyper är tänkta att trafikera Ostlänken (Trafikverket 2009, 27):  

 Snabbtåg – Dagens snabbtåg från Stockholm söderut mot Jönköping och Malmö/Köpenhamn 

kommer att flyttas över till Ostlänken och förhoppningen är att minska restiden med 30 

minuter och att kunna öka trafikeringsgraden till halvtimmestrafik under maxtimmarna.  

 Interregional-tåg – Med Ostlänken kommer restiderna att sjunka avsevärt med interregional-

tåg mellan Stockholm-Linköping från 2 timmar och 15 minuter till 1 timme och 20 minuter. 

Dessutom kommer Skavsta flygplats att kunna nås snabbare och enklare vilket är till vinst 

både för flygplatsens resenärer och personal.  

I järnvägsutredningen (Trafikverket 2009, 26) har ett trafikeringsscenario för 2020 antagits med 

Ostlänken färdigbyggd och i den, Figur 9, kan utläsas att 58 tåg per riktning och dygn är tänkta att 

trafikera Ostlänken varav 40 är interregional-tåg. Värt att notera är även att hälften av 

pendeltågen i Östergötland förlängs från Norrköping till Kolmården (Krokek), vilket gör att den 

västra delen av Nyköpingsbanan kommer att brukas även i framtiden. 

De beräknade restiderna efter att Ostlänken har byggts (Fröidh et al. 2011, 354): 

Kortaste restid 
till Stockholm 

I dag som 
bäst 

Med 
Ostlänken 

Förändring 

Nyköping 0:59 0:36 -39% 

Norrköping 1:13 0:51 -30% 

Linköping 1:38 1:03 -36% 
                         Tabell 2 Kortaste restider till Stockholm i timmar, i dagsläget och med Ostlänken 



22 
 

 

Enligt rapporten om nya stambanor Stockholm-Göteborg (Trafikverket. 2014 f, 55) finns det en 

möjlighet att låta godstågen mot Östergötland från Stockholm gå på Nyköpingsbanan och vidare på 

den gamla banan via Södertälje hamn och Tumba, som idag trafikeras av pendeltågen Södertälje-

Märsta. Detta skulle dock innebära att Södertälje syd skulle behövas byggas om. 

I samma rapport beskrivs hur situationen Järna-Katrineholm kommer att förbättras genom att 

snabbtågen och vissa regionaltåg mot Östergötland kommer att flyttas över till Ostlänken och 

därmed kommer pendeltågstrafiken Södertälje-Gnesta att kunna ökas samt att godståg kommer 

kunna få fler tider på dagtid. 

4.3 Geologi och infrastrukturförutsättningar för Norrköping-Nyköping 
I Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) (Banverket 2009, 158) till järnvägsutredning för Ostlänken 

 

 

 

    Riskområden 
för översvämning 
och/eller skred 

Figur 10 Karta över riskområden för översvämningar och skred för den valda korridoren på sträckan Järna – Norrköping, 
Trafikverket 

Figur 9 Schematisk karta över Trafikering år 2020 med Ostlänken med antal tåg per riktning och dygn, Trafikverket 2009 
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behandlas risker för den studerade sträckan, Norrköping – Nyköping. I rapporten påpekar de att 

terrängen som Ostlänken ska gå igenom är kuperad vilket kommer innebära att delar av sträckan 

kommer att gå genom tunnlar. De pekar även på att den valda sträckningen kommer att passera flera 

vattendrag med risk för översvämningar och skred, sträckan kommer även att passera tätbebyggda 

områden vilket ökar risken för påkörningsolyckor. 

Figur 10 visar riskområdena för översvämning och skred, varav två stycken ligger på sträckan 

Norrköping-Nyköping, figuren har sammanställts med hjälp av ovanstående MKB och uppgifter från 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB 2015). I figur 11 visas den preliminära 

tunnelsträckningen (bruna streckningen) för tunnlarna på delsträckan Norrköping-Nyköping. 

4.4 Förutsättningar för omledning av höghastighetståg på Ostlänken 
I förslaget till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 (Trafikverket 2013 b, 103 et 119) är 

flera upprustningar av Nyköpingsbanan föreslagna vilket indikerar att banan kommer att vara kvar 

även efter trafikstarten på Ostlänken, vilket förutsätts i denna studie. Med Nyköpingsbanan kommer 

det troligtvis att finnas fem stycken kopplingspunkter mellan Ostlänken och de nuvarande banorna. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Katrineholm 

Linköping 
Norrköping 

Skavsta 

Nyköping 

Järna 

Vagnhärad 

Västra och Södra stambanan 

Nyköpingsbanan 
Ostlänken 

Figur 12 Karta över Ostlänken med befintliga banor 

Figur 11 Karta över vald korridor omkring Norrköping, Trafikverket 
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De kommer att ligga vid Linköping, Norrköping, västra Nyköping, östra Nyköping och 

Järna(Gerstaberg) och det är dem som denna studie kommer att utgå i från. Banan mellan Flen och 

Nyköping (TGOJ-banan) har inte tagits med då den inte anses vara ett rimligt alternativ för omledning 

i denna studie. 

 

 

 

 

 

 

Att åka från Järna till Norrköping via Katrineholm är 19 km längre jämfört med att åka via 

Nyköpingsbanan. Det tar dock ca 20-25 minuter längre tid att åka över Nyköpingsbanan enligt 

gällande tidtabell (Resplus 2014 a och b). Det ska dock noteras att dessa restider gäller Snabbtåg som 

går via Katrineholm utan några stopp på sträckan medan det är regionaltåg som går via 

Nyköpingsbanan med ett antal stopp. 

4.5 Beskrivning av alternativ 
I denna studie kommer fyra stycken olika utredningsalternativ att analysera och sedan jämföras 

sinsemellan samt med jämförelsealternativet. Nedan beskrivs de olika alternativen: 

4.5.1 Jämförelsealternativet (JA) – Normal trafik på Ostlänken/Ingen omledning 

I jämförelsealternativet är ingen del av Ostlänken avstängd och inga tåg leds om. På de övriga 

banorna går trafiken som vanligt. Det är 58 stycken Ostlänkentåg som trafikerar Järna-

Nyköping/Skavsta och 54 stycken Nyköping/Skavsta-Linköping, skillnaden består i att 4 stycken tåg 

enbart går Stockholm-Nyköping.  

Baninformation 

Sträcka STH Distans 

Västra och Södra stambanan 

Järna - Katrineholm 180-200 km/h 82 km 

Katrineholm - Norrköping  110-200 km/h 48 km 

Norrköping - Linköping 110-200 km/h 47 km 

Nyköpingsbanan 

Järna - Nyköping 100-160 km/h 52 km 

Nyköping - Norrköping 60-160 km/h 59 km 
Tabell 3 Baninformation på ordinarie banor omkring Ostlänken, Jansson och Resplus. 2014b 
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4.5.2 Utredningsalternativ 1 (UA1) - Södra och Västra stambanan 

I det första utredningsalternativet, UA1, leds höghastighetstågen om till Södra stambanan vid 

Norrköping och fortsätter sedan på Västra stambanan via Katrineholm mot Järna. I detta alternativ 

trafikeras inte stationerna Nyköping/Skavsta och Vagnhärad och sträckan blir ca 20 km längre jämfört 

med Ostlänken.  

 

4.5.3 Utredningsalternativ 2 (UA2) - Nyköpingsbanan och Ostlänken 

I det andra utredningsalternativet, UA2, leds höghastighetstågen om via Nyköpingsbanan från 

Norrköping(Åby) till Nyköping och ansluter därefter till Ostlänken. Sträckan på Nyköpingsbanan är 

Katrineholm 

Linköping 
Norrköping 

Skavsta 

Nyköping 

Järna 

Vagnhärad 

Västra och Södra stambanan 

Nyköpingsbanan 

Ostlänken 

Hallsberg Gnesta Flen 

Jämförelsealternativet - JA 

Figur 13 Karta över JA med antalet Ostlänkentåg i vardera riktning 

Alla tåg 

Katrineholm 

Linköping 
Norrköping 

Skavsta 

Nyköping 

Järna 

Vagnhärad 

Västra och Södra stambanan 

Nyköpingsbanan 

Ostlänken 

Utredningsalternativ 1 - UA1 

Figur 14 Karta över UA1 med antalet Ostlänkentåg i vardera riktning 
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enkelspårig med fem stycken driftplatser (figur 15) och i detta alternativ trafikeras inte Skavsta. I UA2 

kommer pendeltågen som går till Kolmården att vända vid Norrköping för att ge kapacitet åt tågen 

från Ostlänken, som bedöms ha en högre prioritet än pendeltågen. 

 

 

 

4.5.3.1 Endast i södergående riktning (UA2a) 

De södergående höghastighetstågen leds om via Nyköpingsbanan och via Katrineholm i norrgående 

riktning. I detta alternativ kommer stationerna Vagnhärad och Nyköping endast trafikeras i 

södergående riktning.  

Figur 15 Karta över driftplatserna på sträckan Norrköping-Nyköping, Trafikverket 
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Västra och Södra stambanan 

Nyköpingsbanan 

Ostlänken 

Utredningsalternativ 2 a - UA2a 

Figur 16 Karta över UA2a med antalet Ostlänkentåg i vardera riktning 
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4.5.3.2 Endast i norrgående riktning (UA2b) 

 I UA2b sker omledning omvänt jämfört med UA2a, de norrgående höghastighetstågen leds om via 

Nyköpingsbanan och de södergående via Katrineholm. Nyköping och Vagnhärad trafikeras endast i 

norrgående riktning.  

 

4.5.4 UA3 – Utredningsalternativ 3 (UA3) – Nyköpingsbanan och via Katrineholm 

I utredningsalternativ 3 går snabbtågen via Katrineholm, hälften av IR-tågen vänder i Skavsta och 

resterande IR-tåg leds om via Nyköpingsbanan. På detta sätt missar inte snabbtågen någon station 

och Vagnhärad och Nyköping trafikeras i båda riktningar av IR-tågen. Det medför dock att 

turtätheten för IR-tågen till och från Linköping halveras. Som i UA2 vänder pendeltåg mot Kolmården 

i Norrköping för att ge plats åt IR-tågen från Ostlänken.  

I UA3 är tågen som trafikerar Ostlänken omledda på tre olika sätt och antalet tåg per sträckning är 

visualiserat i figur 18. Det är 18 stycken snabbtåg som leds om via Katrineholm och från Järna till 

kopplingspunkten väster om Nyköping går det 40 stycken IR-tåg. Därefter vänder cirka hälften av 

dessa vid Skavsta och resterande fortsätter mot Linköping via Nyköpingsbanan och vid Norrköping 

ansluter dessa till Ostlänken och det blir sammanlagt 37 tåg i vardera riktning på sträckan 

Norrköping-Linköping.  
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Utredningsalternativ 2 b - UA2b 

Figur 17 Karta över UA2b med antalet Ostlänkentåg i vardera riktning 



28 
 

  

IR-tåg via Nyköping 

IR-tåg via Skavsta 
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Utredningsalternativ 3 - UA3 

Snabbtåg 

Figur 18 Karta över UA3 med antalet Ostlänkentåg i vardera riktning 
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5 Simulering - RailSys 

5.1 Infrastruktur 
Infrastrukturen, kallad US2b av Trafikverket, som används för att köra de olika simuleringarna i 

RailSys är tagen från Trafikverket och innehåller ett helt utbyggt höghastighetsnät tillsammans med 

nuvarande banorna. Då denna studie endast utgår från att Ostlänken är färdigbyggd används endast 

Ostlänken samt nuvarande banor, dessutom har nätet begränsats till att innehålla banorna Hallsberg-

Linköping-Nyköping-Södertälje (figur 19). 

 

I modellen finns kopplingspunkter mellan Ostlänken och ordinarie banor vid den nya driftplatsen 

Gerstaberg belägen strax norr om Järna, Nyköping (figur 20) och Norrköping (figur 21) och det finns 

inga kopplingspunkter mellan spåren på Ostlänken. Medelavståndet på blocksträckorna på linjen är 

ca 1400 meter och största tillåtna hastighet ute på linjen är 320 km/h och något lägre vid 

stationerna. 

 

Figur 19 Karta över infrastrukturnätet i RailSys 

Figur 20 Karta över Nyköping i RailSys 
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I Norrköping, figur 21, har en ny station ersatt den gamla och godsbangården är borttagen och 

istället har en lättgodsbangård lagts till strax norr om stationen. 

 

5.2 Tågtyper 
Förutom de nuvarande tågtyperna används två nya tågtyper för trafiken på Ostlänken. Det är samma 

tåg som Trafikverket använder i sina simuleringar av höghastighetsnätet. Den tågtypen som används 

för regionaltrafiken kallas ”B250” med en högsta hastighet på 250 km/h och en längd på 220 meter 

och för långdistanstrafiken används ”ICE A 3” med en högsta hastighet på 320 km/h och en längd på 

200 meter. Accelerationsförmågan är bättre för B250 än för ICE A 3, som kan utläsas i figur 22 och 

figur 23. De båda nya tågtyperna har antagits ha standardvärdet 3 % i förartillägg (standard 

allowance). Alla tågen antas ha ERTMS nivå 2 installerat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21 Karta över Norrköping i RailSys 

Figur 23 Accelerationsdiagram för B250 
Figur 22 Accelerationsdiagram för ICE A 3 
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5.3 Tidtabeller 
Tidtabellerna som används till simuleringen är Tågplan 2015 (T15) för en normal vardag (22 oktober 

2015) och för trafikeringen av Ostlänken antas vara densamma som Trafikverkets scenario för 2020 

som redovisats i 4.2. Tidtabellen för snabbtågen på Ostlänken har 60-minuterstrafik och 

extraavgångar i rusningstrafik och den är snarlik dagens trafikering och det kan motiveras med att 

restiden Stockholm-Malmö fortfarande kommer att vara relativit lång, runt 4 timmar, vilket innebär 

att flyget fortfarande är ett betydligt snabbare alternativ. Interregionaltågen har som bas 30-

minuterstrafik där vartannat tåg går till Skavsta respektive Nyköping, samt några extraavgångar till 

och från Nyköping i rusningstrafik. Denna stora ökning jämfört med dagens läge kan motiveras med 

betydligt kortare restider med Ostlänken vilket kommer öka attraktiviteten.  

Med öppnandet av Ostlänken antas snabb- och regionaltågen mot Östergötland och söderut att 

flyttas över till Ostlänken därför har dessa tåg tagits bort från tidtabellen. Det rör sig om ca 18 

snabbtåg från Västra och Södra stambanan samt 11 stycken regionaltåg från Nyköpingsbanan, figur 

24. Annars är det inget som tyder på att trafiken på de aktuella sträckorna för omledning på Västra 

och Södra stambanan (Norrköping-Katrineholm-Järna) kommer att öka efter Ostlänken tagits i bruk, 

snarare kan den komma att minska då det diskuteras om en del godståg kan flyttas till 

Nyköpingsbanan. (Trafikverket 2014 f, 55 och Trafikverket 2009, 26) 

I tabell 4 visas antalet tåg uppdelat på sträcka och tågtyp medan i figur 25 visas det totala antalet tåg 

på respektive sträcka. Antalet är i maxriktningen och är snarlikt antalet i den andra riktningen.  
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Figur 24 Antalet borttagna tåg från T15 i vardera riktning 
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  Ordinarie tåg - T15 Ostlänken   

  Godståg Pendeltåg Snabbtåg Posttåg Övriga pass.tåg.  Snabbtåg Regionaltåg Totalt 

Södertälje - 
Järna 11   34 5 14 18 40 122 

Järna - 
Gnesta 12 26 34 5 14     91 

Gnesta - 
Flen 12   34 5 14     65 

Flen - 
Katrineholm 14   34 5 29     82 

Katrineholm 
- Hallsberg 9   34 2 15     60 

                  

Katrineholm 
- Åby 12     3 16     31 

Åby  -
Norrköping 14 30   3 16     63 

Norrköping 
- Linköping 13 46   3 17     79 

                  

Nyköping - 
Åby 2 30           32 

Tabell 4 Antal tåg per sträckning i maxriktning 

 

5.4 Förseningsfördelningar 
I RailSys förekommer två olika typer av förseningar, den första typen är primärförseningar som läggs 

in manuellt och den andra typen är sekundärförseningar som är följdförseningar orsakade av 
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Totalt antal tåg i maxriktning – T15 och Ostlänken 

Figur 25 Antal tåg i maxriktning i simuleringsmodellen 



33 
 

primärförseningar. I jämförelsealternativet är tidtabellen helt konfliktfri, vilket innebär att inga tåg 

kommer att vara försenade. Då detta är ett orealistiskt scenario läggs olika typer av förseningar in 

manuellt, de vanligaste är ingångförseningar, uppehållsförseningar och linjeförseningar. I denna 

studie har förseningsstatistik från Trafikverket används under perioden januari-mars 2015 och 

innehåller alla tåg som trafikerar någon av stationerna i det aktuella infrastrukturnätet. 

Förseningarna är uppdelade på tågnummer och finns för varje ankomst- och avgångstid för alla 

driftplatser och är kategoriserade på om tåget är försenat 1, 3, 5, 10, 15, 30 eller mellan 30 och 60 

minuter. Utifrån denna information fås fördelningarna för ingångsförseningar, som är den 

förseningen som tåget har när det åker in simuleringsnätet. Ingångsförseningar används även för tåg 

som har sin startpunkt inom simuleringsnätet.  

I denna studie har ingångsförseningar används vid följande stationer: Flen, Gnesta, Hallsberg (Hpbg), 

Järna, Katrineholm, Kimstad, Kolmården, Linköping, Norrköping, Nyköping, Södertälje Hamn och 

Södertälje Syd. Förseningarna har därefter delats in på följande tågtyper: godståg, pendeltåg, 

snabbtåg, regionaltåg och övriga persontåg. Snabbtågen och IR-tågen på Ostlänken har antagits ha 

samma förseningsfördelning som motsvarande tåg i dag.  

5.5 Tidstillägg – återställningsförmåga 
I RailSys har tågen en möjlighet att ”köra in” förseningar med hjälp av olika tidstillägg, dels finns den 

tekniska körtiden som är den teoretiska körtiden och på den läggs ett förartillägg som är 3 % för alla 

tågtyper i denna studie. Dessutom brukar även ett körtidstillägg att användas och det är framförallt 

från detta tillägg som förseningar kan ”köras in” och detta är satt till 10 % för alla tågtyper, efter 

stickprovskontroller.  

5.6 Omledning 
Vid de olika utredningsalternativen har Ostlänkentågen letts om med hjälp av ”Reroute-funktionen” i 

RailSys. Den fungerar genom att först väljs de tågen ut som ska omledas och därefter markeras vilken 

del av den ordinarie sträckan som ska ändras och därefter väljs den nya sträckningen ut. Den nya 

tidtabellen lämnas orörd, det vill säga att inga konflikter åtgärdas, detta för att simulera en oplanerad 

avstängning. För att lösa de uppkomna konflikterna används den inbyggda ”Routing-funktionen” som 

kan simulera en tågledares arbete och utgår från tågens prioritet vid konfliktlösningen.  

I RailSys är det möjligt att ge olika prioritet åt olika tågtyper och denna prioritering används vid 

förseningar och konflikter för att kunna veta hur de olika situationerna ska hanteras. Till exempel kan 

ett snabbtåg med hög prioritet köra om ett lågprioriterat godståg. I denna studie har alla ordinarie 

tåg behållit sin prioritering medan de nya Ostlänkentågen har fått högsta prioritet i normalfallet. 

Denna prioritet kan sedan ändras beroende på förseningsnivån för det aktuella tåget. 

5.7 Uppehållstider 
De befintliga uppehållstiderna från T15 har behållits och har i vissa fall förlängts för att i 

basalternativet få till en konfliktfri tidtabell. Även om tidtabellsdetaljer är sekundära i detta arbete, 

har rimliga uppehållstider eftersträvats. För trafikeringen på Ostlänken har uppehållstider (tabell 4) 

uppskattats genom att se på liknande tågtyper och stationer, i vissa fall är uppehållstiden längre för 

IR-tågen för att möjliggöra förbigång av snabbtåg i framförallt Vagnhärad.  
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Uppehållstider för tåg på Ostlänken (s) 

  Snabbtåg IR-tåg 

  Minimum Planerad Minimum Planerad 

Vagnhärad - - 45 60 

Nyköping - - 60 90 

Skavsta - - 60 90 

Norrköping 90 120 90 120 
Tabell 5 Uppehållstider för tåg på Ostlänken 

5.8 Antalet simuleringar 
För att bestämma hur många dagar simuleringen ska köras för varje utredningsalternativ kördes en 

körning på 300 dagar för det alternativ som bedömdes vara det mest komplicerade, UA3. 

Anledningen till att det endast är 272 dagar är att det uppstod 28 ”deadlocks” under körningen och 

dessa räknas inte med. Efter körningen analyserades (tabell 6) avvikelserna för medelvärdet av 

förseningen för alla tåg och den delades upp på 100, 200 och 272 dagar. Då det är väldigt 

tidskrävande att köra många simuleringar, valdes att använda 200 dagar. Detta beroende på att 

standardavvikelsen mellan 200 och 272 var 1,71 sekunder och mellan 100 och 200 3,06 sekunder.  

Antal simuleringar 100  200  272 

Medelvärde 347,87 349,77 347,07 

Standardavvikelse 52,08 49,02 50,73 

 

  

Tabell 6 Utvärdering av 300 simuleringar av UA3 
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6 Modell för att uppskatta omledningstid för höghastighetståg 
Den tekniska restiden kan relativt enkelt räknas ut genom att få tillgång till sträckans längd och tågets 

hastighet, men det är svårare att uppskatta förseningen för ett tåg. I ett försök att räkna ut den 

faktiska tiden, har en modell tagits fram för att kunna räkna ut förseningen som de omledda tågen 

får. Modellen är uppbyggd på att höghastighetstågen kan hålla banans högsta hastighet och att 

endast övrig trafik på banan påverkar förseningstiden. 

Det antas att höghastighetstågen i genomsnitt kommer vara bakom andra tåg under halva sträckan 

och därför delas den totala omledningssträckan med två. 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 =
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠

2
  

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 = 𝑂𝑚𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 

Den extra tid som höghastighetstågen blir försenade med beror på hur stor hastighetsskillnaden är 

och här kan flera olika tågtyper användas med olika hastigheter. Hastighetsskillnaden räknas ut 

genom att ta skillnaden mellan genomsnittshastigheten på sträckan och tågtypens högsta hastighet. 

∆𝑉𝑇å𝑔1,2… =
1

𝑉𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑀𝑎𝑥
−

1

𝑉𝑇å𝑔1,2…

 

𝑉𝐺𝑒𝑛𝑜𝑛𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑀𝑎𝑥 = 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑝å 𝑜𝑚𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛 

𝑉𝑇å𝑔1,2…
= 𝑇å𝑔 1,2, … ℎö𝑔𝑠𝑡𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 

𝑇å𝑔1,2… = 𝑇å𝑔𝑡𝑦𝑝𝑒𝑟 

Därefter multipliceras halva sträckan med hastighetsskillnaden för varje tågtyp för att räkna ut hur 

mycket tid höghastighetstågen blir försenade med per tågtyp. 

𝑇𝑖𝑑 𝑏𝑎𝑘𝑜𝑚1,2… = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 ∗ ∆𝑉𝑇å𝑔1,2… 

Den genomsnittliga tiden bakom tåg räknas ut genom att multiplicera tiden bakom för varje tågtyp 

med andelen för den tågtypen och sedan adderas dem och multipliceras med 60 för att få tiden i 

minuter. 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 𝑏𝑎𝑘𝑜𝑚 = 60 ∗ (𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙1 ∗ 𝑇𝑖𝑑 𝑏𝑎𝑘𝑜𝑚1 + 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙2 ∗ 𝑇𝑖𝑑 𝑏𝑎𝑘𝑜𝑚2 + ⋯ ) 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙1,2… =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡å𝑔1,2..

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡å𝑔
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡å𝑔 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡å𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 

Den totala extratiden erhålls genom att multiplicera den genomsnittliga tiden bakom med 

sannolikheten att det finns ett tåg på den berörda sträckan. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑖𝑑 = 𝑆𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑇å𝑔 ∗ 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 𝑏𝑎𝑘𝑜𝑚 + 𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔  

Förutom den beräknade tiden, har ett tidstillägg lagts till som är beroende av antalet tåg och i denna 

studie har endast två typer av tåg tagits med och efter viss kalibrering sattes tilläggen till följande: 
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𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔 =  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡å𝑔 ∗ 0,1 + 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡å𝑔
1

∗ 0,62  

Sannolikheten beräknas genom att först beräkna hur länge ett tåg befinner sig på sträckan genom att 

dividera sträckan med ett medelvärde av maxhastigheterna för de olika tågtyperna. Den tiden 

multipliceras med antal tåg per timme som fås genom att dividera den aktuella tidsperioden med 

antalet tåg under den perioden. Genom detta erhålls hur stor del av en timme som ett tåg befinner 

sig på sträckan och till sist divideras 60 med det erhållna resultatet för att få ut sannolikheten att ett 

tåg befinner sig på sträckan.  

𝑆𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑇å𝑔 =
60

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠
𝑉𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡

∗
𝑇𝑖𝑑𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡å𝑔

 

𝑉𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 = 𝑇å𝑔𝑡𝑦𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 

𝑇𝑖𝑑𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 = 𝑇𝑖𝑑𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑜𝑚 𝑜𝑚𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑠𝑘𝑒𝑟 𝑡. 𝑒𝑥. 06 − 23 

I denna studie har sträckan beräknats till 144 km vilket är avståndet mellan Norrköping och 

Södertälje syd. Medelhastigheten har satts till 150 km/h för den berörda 

sträckan och tidsperioden till 06-24 (18 timmar). Totalt antal tåg antas till 76 

varav 10 stycken är godståg (𝑇å𝑔1). Det utredningsalternativ som har använts 

är UA1 och sedan har det modifierats med att lägga till och ta bort godståg för 

att kunna testa modellen med olika antal tåg och tågtyper. De olika scenarion 

som har använts kan ses i tabellen till vänster. Hastigheten för 𝑇å𝑔1 har 

antagits vara 100 km/h. Tågtypernas medelhastighet, 𝑉𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡, har satts till 

150 km/h.  

För att utvärdera den föreslagana modellen har utredningsalternativ 1 (UA1) och fyra olika varianter 

av den, simulerats under samma förutsättningar som övriga utredningsalternativ, det vill säga under 

200 dagar.  

  

Scenarion 

UA1 Utan godståg 

UA1 10 godståg 

UA1 + 8 godståg 

UA1 + 12 godståg 

UA1 + 15 godståg 
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7 Resultat 

7.1 Faktisk körtid 
Den faktiska körtiden är summan av den tidtabellslagda tiden plus eventuella förseningar och denna 

parameter används för att se hur mycket längre restid det blir för de omledda tågen mellan de olika 

utredningsalternativen. Restiden har beräknats för sträckan Södertälje Syd – Norrköping vilken är 

sträckan tågen omleds på. Snabbtågen har skilts från IR-tågen för att kunna få en tydligare analys.  

7.1.1 IR-tåg 

Den faktiska körtiden för IR-tågen mellan Södertälje syd och Norrköping ligger runt 45 minuter i 

jämförelsealternativet och ökar sedan med 20-40 minuter beroende på utredningsalternativ. Den 

snabbaste körtiden erhålls i UA2a respektive UA2b, när Nyköpingsbanan används endast i en 

riktning. De längsta körtiderna fås i UA3 när Nyköpingsbanan används för dubbelriktad trafik. Det är 

just i UA3 som även de högsta förseningarna erhålls som beror på Nyköpingsbanans enkelspår.   

 

 

Figur 26 Faktiska körtider för norrgående IR-tåg Norrköping - Södertälje syd 

 

 

Figur 27 Faktiska körtider för södergående IR-tåg Södertälje syd – Norrköping 

7.1.2 Snabbtåg 

För snabbtågen ligger den faktiska körtiden Södertälje syd – Norrköping i normalfallet på 30 minuter 

och ökar sedan med minst det dubbla vid en omledning. Som med IR-tågen erhålls de kortaste 

restiderna för de södergående tågen i UA2a och för de norrgående i UA2b, då Nyköpingsbanan 
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används som omledningsväg endast i en riktning. Att skillnaderna blir mycket större för snabbtågen 

än för IR-tågen beror på den stora hastighetsskillnaden tågen mellan. Resultaten skiljer sig väldigt lite 

åt när snabbtågen leds om via Katrineholm, till exempel skiljer det endast 30 sekunder mellan UA1, 

UA2b och UA3 för de södergående tågen.  

 

Figur 28 Faktiska körtider för norrgående snabbtåg Norrköping - Södertälje syd 

 

 

Figur 29 Faktiska körtider för södergående snabbtåg Södertälje syd - Norrköping 

 

7.2 Försening övriga tåg 
Inverkan på den övriga tågtrafiken har analyserats med hjälp av att jämföra medelförseningen mellan 

de olika alternativen och det är avgångsförseningen som har använts. Då den mesta trafiken går 

längs Västra stambanan har förseningen vid Hallsberg, Katrineholm och Södertälje Syd kontrollerats 

(figur 30) och resultatet visar endast på smärre skillnader mellan de olika utredningsalternativen.  
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Även för de övriga tågen på Södra stambanan (Strångsjö ligger strax söder om Katrineholm) uppstår 

inga stora skillnader i medelförseningen mellan de olika utredningsalternativen. Det som sker är att 

medelförseningen till och med är lägre i UA2a och UA3 jämfört med JA och detta beror på att 

pendeltågen mot Kolmården vänder i Norrköping i UA2a, UA2b och UA3. Att förseningen är högre i 

UA2b än i JA trots att pendeltågen vänder i Norrköping, förklaras med att det uppstår tågkö vid 

kopplingspunkten till Nyköpingsbanan och därmed påverkas trafiken på Södra stambanan. 

  

7.3 Förseningsutveckling för Ostlänkentågen 
För att se var förseningarna uppstår har förseningsutveckling använts och sträckorna är indelade 

mellan Linköping – Norrköping – Katrineholm – Södertälje samt Norrköping – Nyköping 

(Nyköpingsbanan) och Nyköping – Södertälje (Ostlänken), se bilaga 1. Det är två sträckor som står ut 

där förseningen ökar dramatiskt. Den första sträckan är i UA2b på Ostlänken Nyköping – Södertälje 

för de norrgående tågen där förseningarna ökar med nästan 8 minuter, i detta alternativ leds alla 

norrgående Ostlänkentågen om via Nyköpingsbanan till Nyköping och fortsätter därefter på 

Ostlänken norrut. Den andra sträckan är Nyköping – Norrköping på Nyköpingsbanan i UA3 där de 

södergående tågens försening ökar med 12 minuter. Det är endast IR-tåg som trafikerar den sträckan 

i UA3 och således dessa tåg som drabbas av förseningarna.  

7.4 Antalet deadlocks per simulering 
Deadlocks är som beskrivits i begreppslistan i kapitel 1, en låsning mellan olika tåg i simuleringen som 

gör att simuleringen avbryts. Trots att de olika alternativen har justerats manuellt uppstod trots 

detta ett antal deadlocks under körningarna, men då dessa aldrig överstod 7 % (tabell 7) ansågs det 

vara godtagbart och inte påverka utgången annat i en begränsad omfattning.  

 

Figur 30 Medelförsening för övriga tåg vid Hallsberg, Katrineholm och Södertälje syd 

Figur 31 Medelförsening för övriga tåg vid Linköping, Norrköping och Strångsjö 
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7.5 Sammanställning av utredningsalternativen 
I följande tabell sammanställs ovanstående resultat för att få en bättre överblick över de olika 

utredningsalternativen. Utredningsalternativen har jämförts med jämförelsealternativet vad gäller 

faktiskt körtid, missade stationer, påverkan på övrig trafik och försening för Ostlänkentågen.  

Värdena är skillnaden i procent jämfört med jämförelsealternativet, förutom med missade stationer 

där det faktiskta antalet är angivet.  

Förändring (%) mellan utredningsalternativen och jämförelsealternativet 

  

Faktiskt körtid (Södertälje Syd - Norrköping) 
Missade 
stationer 

Norrgående Södergående 

  IR-tåg Snabbtåg IR-tåg Snabbtåg 

UA1 +53% +135% +52% 141% 3 

UA2a +51% +131% +43% 103% 2 

UA2b +44% +97% +52% 140% 2 

UA3 +67% +133% +79% 139% 0,5 

            

  Påverkan övrig trafik (medelförsening)     

  Hallsberg Katrineholm Södertälje syd     

            

UA1 +5% +6% +4% Legend   

UA2a +1% +0% +3% +0-50 %   

UA2b +4% +6% +0% > +50-100 %   

UA3 +2% +1% +2% > +100 %   
Tabell 8 Förändring mellan utredningsalternativen och jämförelsealternativet 

 

 

 

 

Antalet deadlocks per simulering 

Scenario Antal Andel i % 

JA 2 1% 

UA1 14 7% 

UA2a 9 5% 

UA2b 5 3% 

UA3 9 5% 
Tabell 7 Antalet deadlocks per scenario 
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7.6 Modell för total omledningstid 
Resultatet för den framtagna modellen jämförs i Tabell 9 med resultatet från simuleringen. De bästa 

resultaten erhålls när det läggs till godståg i UA1 då skiljer det endast 20-50 sekunder mellan 

modellen och simuleringen. Däremot är skillnaden relativt stor i grundvarianten av UA1 där 

skillnaden är 3 minuter, motsvarande 50 %. 

Körtid Södertälje syd - Norrköping för Ostlänkentågen 

Scenario Planerad Faktisk 
Försening 
simulering 

Försening 
modell 

Skillnad 
modell - 
simulering 

UA1 Utan godståg 01:06:37 01:09:23 00:02:46 00:04:02 00:01:16 

UA1 10 godståg 01:06:37 01:12:47 00:06:10 00:09:13 00:03:03 

UA1 18 godståg 01:06:37 01:19:48 00:13:11 00:13:58 00:00:47 

UA1 22 godståg 01:06:37 01:23:31 00:16:54 00:16:34 00:00:20 

UA1 25 godståg 01:06:37 01:25:43 00:19:06 00:18:35 00:00:31 
Tabell 9 Simulerad och beräknad försening Södertälje syd - Norrköping 
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8 Diskussion och analys 

8.1 Trafikering efter att Ostlänken öppnat 
Vad gäller användandet av T15 som tidtabell görs antagandet att trafiken inte kommer att öka på de 

berörda sträckorna på Västra och Södra stambanan och detta på grund av att restiderna inte kommer 

att ändras något. Det kommer förvisso försvinna ca 20 tåg per riktning Järna-Norrköping då dessa 

flyttas över till Ostlänken och därmed frigörs kapacitet men då det inte kommer finnas någon 

tidsvinst förefaller det inte troligt att någon större trafikökning kommer att ske.  

Möjligtvis att trafiken Stockholm-Göteborg kan komma att öka om fler operatörer väljer att trafikera 

den sträckan. Vad gäller regionaltågtrafiken är det ytterst osannolikt att den skulle öka på dessa 

sträckor speciellt med tanke på befolkningsantalet som bor längs Västra stambanan Järna-

Katrineholm/Hallsberg. Pendeltågstrafiken Södertälje-Gnesta skulle möjligtvis kunna öka något i 

samband med att kapacitet frigörs, men då inga faktiskta siffror har funnits har även den trafiken 

lämnats oförändrad. Även godstrafiken har lämnats oförändrad då inga faktiskta siffror har hittats 

gällande hur den kommer att förändras i samband med öppnandet av Ostlänken. Det finns dock 

planer på att köra godståg på Nyköpingsbanan och sedan vidare på den gamla järnvägen via Tumba. 

Detta scenario har dock lämnats därhän i denna studie på grund av tidsbrist, men det skulle kunna 

vara intressant att undersöka det vidare och se vilken effekt det skulle ha på omledningen av 

Ostlänkentågen och övrig trafik. 

8.2 Jämförelse med andra länder 
I kapitel 3.4 gjordes en genomgång av Frankrikes och Italiens möjligheter för omledning av deras 

höghastighetståg till ordinarie banor vid avstängningar. I Italiens fall går höghastighetsnätet i stort 

sett parallellt med det gamla nätet och dessutom har det byggts ett flertal kopplingspunkter mellan 

dem som ger mycket stora möjligheter för omledning. Nackdelen är att det dels blir dyrt om flera 

kopplingspunkter ska byggas och dessutom ökar risken för tekniska störningar med flera växlar samt 

ökar behovet av underhåll.  

Med det tilltänkta höghastighetsnätet här i Sverige kommer den nya banan eventuellt gå parallellt 

med Södra stambanan, den exakta dragningen för Europabanan inte är klar. Det som är säkert är att 

den gamla och nya banan kommer att gå parallellt Linköping-Norrköping. Vad gäller grenen mot 

Göteborg, Götalandsbanan, kommer den gå så långt från Västra stambanan att det inte kommer vara 

möjligt med några kopplingspunkter mellan dessa.  

8.3 Modell för att beräkna försening för omledda höghastighetståg 
Den modell som har tagits fram ska endast ses om en mycket tidig version och förhoppningsvis ge 

upphov till inspiration för framtida arbete inom detta område. Vidare är den på inget vis bunden till 

just höghastighetståg utan det går med enkelhet att justera den så att den kan gälla för andra 

tågtyper, då tågtyperna endast definieras av dess hastighet. Den skulle även kunna konstrueras så att 

den går att applicera för omledning på enkelspår. Modellen är medvetet mycket förenklad då tanken 

endast var att grovt kunna uppskatta förseningen och därmed den totala omledningstiden. 

Modellens resultat i denna studie får ändå anses vara godkända, men ska samtidigt betraktas med 

försiktighet då den endast testades på en sträcka, visserligen med olika scenarion.  
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En utvecklad modell skulle kunna användas som ett informationsverktyg för att ge mer exakta tider 

vid omledningar för resenärerna och på så vis minska de negativa effekterna som en omledning har 

genom att bättre uppskatta den nya restiden.  

8.4 Vilken trafik kommer att gå vid öppnandet av Ostlänken? 
En viktig fråga angående trafikering på Ostlänken är exakt vilken typ av trafik som kommer att 

trafikera banan från start. I denna studie har det antagits att snabbtåg med en hastighet på 320 km/h 

och IR-tåg med en hastighet på 250 km/h kommer att trafikera Ostlänken, frågan om det är ett 

rimligt antagande. Eftersom det råder en öppen marknad på Trafikverkets spår är det upp till 

operatörerna att bestämma vilken typ trafik de vill utföra och med vilka fordon denna trafik ska ske, 

med vissa restriktioner. Eftersom inga höghastighetståg finns i Sverige i dagsläget kommer 

operatörerna behöva köpa in nya fordon och då är det värt att diskutera om operatörerna kommer 

att köpa in fordon med en hastighet på 320 km/h Stockholm-Malmö när maxhastigheten endast 

kommer kunna utnyttjas på en begränsad del av sträckningen.  

Vad gäller IR-tågen är antagandet att de ska ha en hastighet på 250 km/h men vad händer om ingen 

operatör är beredd att köpa in tåg som klarar den hastigheten? Definitionen av höghastighetsjärnväg 

är att den minsta hastigheten ska vara 250 km/h, men om Trafikverket får svårt att fylla upp 

kapaciteten på Ostlänken är det inte omöjligt att de blir mer eller mindre tvungna att sänka den 

tröskeln. Det skulle ändra förutsättningarna helt och skulle innebära att alla analyser där restiden 

varit inblandad behöver göras om. 

Ytterligare ett argument mot att operatörerna kommer att använda sig av Ostlänken är att 

banavgiften troligtvis kommer att vara högre jämfört med ordinarie banor, då det är en nybyggd 

höghastighetsbana. Detta i sin tur skulle kunna innebära att Trafikverket kan behöva sänka 

banavgiften för att få någon operatör att vilja använda Ostlänken.  

Till sist bör effekten av korglutning analyseras, för om någon operatör bestämmer sig för att köpa in 

tåg med en topphastighet på 320 km/h för trafikering Stockholm-Malmö och därmed sparar tid på 

sträckan Järna-Linköping kommer dock tåget antagligen inte kunna hålla topphastighet på Södra 

stambanan Linköping-Malmö. Vilket kan leda till ett status quo eller i värsta fall en tidsförlust.  

8.5 Generellt om omledning av höghastighetståg 
Resultatet från de fyra olika utredningsalternativen visar tydligt att den ordinarie tågtrafiken inte 

påverkas i någon större utsträckning av de omledda höghastighetstågen, även i UA1 då det 

tillkommer nästan 30 tåg Norrköping – Södertälje syd. Att påverkan blir så pass liten för de övriga 

tågen beror troligtvis på att höghastighetstågen kan hålla maxhastighet och att inga tåg därmed 

hinner ikapp dem. Det ska även tilläggas att tågen från Ostlänken hade den högsta prioriteten bland 

alla tåg och trots detta blev påverkan så liten. Därför är det rimligt att påstå att omledning av 

höghastighetståg har en väldigt liten inverkan på den ordinarie trafiken som trafikerar de berörda 

sträckorna. Påståendet gäller dock inte en enkelspårssträcka som trafikeras av annan trafik, där gäller 

andra förutsättningar.  

8.6 Utredningsalternativen i fallstudien 
Vid en analys av de fyra olika utredningsalternativen framgår ganska snabbt att UA3 är det bästa. 

Detta påstående grundas framförallt på att i stort sett alla stationer trafikeras i båda riktningar 

(undantaget Skavsta söderut), i UA3. För snabbtågen är skillnaden i körtid relativt liten mellan de 



44 
 

olika utredningsalternativen, däremot blir restiden för IR-tågen Södertälje syd – Norrköping runt 10 

minuter längre i UA3 på grund av att de leds om i båda riktningar på Nyköpingsbanan. De 10 extra 

minuterna kan dock väldigt lätt försvaras med att Vagnhärad och Nyköping trafikeras i båda 

riktningarna samt att Skavsta trafikeras till och från Stockholm. De övriga utredningsalternativen 

trafikerar inte alls Skavsta och Nyköping samt Vagnhärad endast i en riktning. För att ytterligare 

belysa vikten av att trafikera stationer skulle det vara möjligt att göra en samhällsekonomisk analys 

för att räkna på kostnaden.  

När det gäller förseningen för Ostlänkentågen har den räknats ut på sträckan Södertälje syd – 

Norrköping och i jämförelsealternativet förekommer det knappt några förseningar alls, det ska dock 

tilläggas att dessa förseningar är endast de som uppkommer i simuleringen och inte 

ingångsförseningar. Även i utredningsalternativen är förseningarna inte särskilt stora, förutom för IR-

tågen i UA3 som förklaras med att de använder Nyköpingsbanan i båda riktningarna och då 

tidtabellen inte är konflikthanterad, uppstår förseningar vid tågmötena. En intressant observation är 

att i UA1 då IR-tågen och snabbtågen går samma sträcka Södertälje syd – Norrköping och håller 

samma högsta hastighet är förseningen större för IR-tågen än för snabbtågen. Det skulle kunna 

förklaras med att snabbtågen har fått en högre prioritet än IR-tågen och därmed har de fått 

företräde vid omledningen. 

8.7 För mycket körtillägg? 
En orsak till att påverkan på övriga tåg blev i stort sett oförändrad, även i UA1 då antalet tåg ökade 

med mer än 30 tåg per riktning, kan vara att körtillägget har varit för generöst, 10 % som det sattes 

till för alla tåg i simuleringen.  Detta ger stora förutsättningar att köra in förseningar, därför skulle det 

vara intressant att se hur resultatet skulle förändras med olika körtillägg. Dessutom skulle tillägget 

kunna variera mellan Ostlänkentågen och övriga tåg.   
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9 Slutsats 
 Resultatet från studien visar att omledning av höghastighetståg har en väldigt liten påverkan 

på den ordinarie trafiken som går på de berörda banorna. Detta beror på att 

höghastighetstågen kan hålla den högsta hastigheten och därmed kommer inga andra tåg att 

hinna ikapp dem, till skillnad från om ett godståg skulle ledas om.  

 

 Efter att resultaten från fallstudien analyserats konstateras att utredningsalternativ 3 (UA3) 

är det bästa alternativet för att omleda Ostlänkentågen vid en avstängning Nyköping-

Norrköping. Detta grundas på att påverkan på övrig trafik var i stort sett oförändrad mellan 

alla fyra utredningsalternativen, att körtiderna i UA3 var likvärdiga med övriga alternativ och 

att alla stationer trafikeras i båda riktningar.  

 

 I ett scenario där Ostlänken är avstängd Nyköping-Norrköping innebär att Skavsta station 

hamnar i kläm och då det är en av Sveriges största flygplatser är det viktigt med tillförlitliga 

transporter dit. Det behovet tillgodoses till en hög grad i UA3 där Skavsta och Stockholm har 

en fungerande och oförändrad trafikering. I övriga utredningsalternativ trafikeras stationen 

inte alls och cementerar därmed UA3 som det bästa alternativet. 

 

 Analysen av resultatet för den framtagna modellen visar att det finns potential för att räkna 

ut den totala omledningstiden och därmed ge resenärerna mer tillförlitlig information vid 

störningar då tåg leds om. 
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10 Framtida arbete 
 För vidare arbete föreslås att Ostlänken Nyköping-Järna stängs av och utreds på liknade sätt 

som avstängningen i denna studie. Dessutom det vore det intressant att utvärdera olika 

scenarion med olika många kopplingspunkter mellan Ostlänken och befintliga banor och se 

vilken effekt det får på omledningsmöjligheter kontra kostnad.  

 

 Förutom ovanstående infrastrukturförändringar bör även olika trafikeringsscenarion 

simuleras både för Ostlänken och för ordinarie banor. Detta för att gardera för den osäkerhet 

som alla prognoser innefattar.   

 

 Vidare är det möjligt att använda sig av liknande metoder för att simulera omledningar för 

olika sträckor i dagsläget och använda som stöd för trafikledarna vid omledningssituationer. 

Dessutom skulle de olika alternativen utredas utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Detta skulle kunna hjälpa trafikledarna att fatta svåra beslut, som till exempel innebär att 

resenärer blir lidande men är mest lönsamt för hela samhället.  

 

 Till sist vore det intressant att se hur den framtagna modellen skulle kunna utvecklas och 

vilka användningsområden den skulle kunna appliceras på.  
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12 Bilagor 

12.1 Bilaga 1 Förseningsutveckling för Ostlänkentågen 
Förseningsutvecklingen är i genomsnitt hur mycket försening ett tåg erhåller eller tappar på en 

sträcka.   
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12.2 Bilaga 2 - Grafisk tidtabell Södertälje syd-Hallsberg (Hpbg) 
 

Jämförelsealternativet (JA) 

 

Utredningsalternativ 1 (UA1) 
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