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Kommunerna längs Ostlänkens sträckning planerar för expansion i de orter där den nya banan kommer att 
förbättra tågtrafiken. Restiderna förkortas och resandeunderlaget ökar. Bytespunkternas placering i tätorter-
na är viktigt både för att det skall bli så bekvämt som möjligt att resa och för tätorternas utveckling.

2.1 samhällsutveckling och bytespunkter

regional planering
I den senaste regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen (RUFS 2010) är ett viktigt 
åtagande för regionen att utveckla en attraktiv och 
kapacitetsstark kollektivtrafik som är tillgänglig för 
alla. I detta sammanhang nämns Ostlänken som 
en åtgärd som stärker kommunikationerna inom 
regionen och knyter Östergötland, Sörmland och 
Stockholm närmare varandra. 

I Regionförbundet Sörmlands målbild för kollektiv-
trafiken i Södermanland är kopplingen Östergöt-
land-Nyköping-Vagnhärad-Södertälje-Stockholm, 
inklusive flygplatsen i Skavsta samt Oxelösund, 
norrut och söderut, den reserelation som nämns 
först och har stor potential för ökat resande med 
kollektivtrafik. År 2006 skedde ca 10 procent av 
arbetsresorna i reserelationen med kollektivtrafik. I 
regionförbundets vision kan kollektivtrafikresandet 
i stråket öka från ca 1 000 dagliga arbetsresor till 
över 8 000 dagliga arbetsresor. Detta förutsätter att 
Ostlänken och andra kollektivtrafikförbättringar 
genomförs.

I Gemensam del kapitel 4.2 beskrivs mer om samhälls-
utvecklingen i regionerna. 

kommunal planering

södertälje kommun –  
Järna och hölö 

Järna
I Södertäljes kommundel Järna bor det drygt 8 000 
personer, varav 6 000 bor i Järna tätort. Tätorten be-
döms i den kommuntäckande översiktsplanen även 
i fortsättningen vara kommundelscentrum för kom-
munens södra del. Järna har de senaste åren haft en 
kraftig befolkningstillväxt. Med en fortsatt befolk-
ningsutveckling på samma nivå som de senaste 
åren kommer de södra kommundelarna ha nästan 
18 000 invånare år 2030.  I den kommuntäckande 
översiktsplanen redovisas företagsområden mel-
lan Järna tätort och motorvägen vid Södertuna och 
nya bostadsområden närmast tätorten. Idag stan-
nar SL:s pendeltåg i Järna. Det är även möjligt för 
regionaltåg på Västra stambanan att stanna i Järna. 
Ostlänkens Blå och Grön korridorer innebär en 
sträckning förbi Järna station.

hölö
Hölö ligger mitt emellan Järna och Vagnhärad och 
har ca 1 200 invånare. På den omgivande lands-
bygden bor ytterligare drygt 2 000 invånare. Själva 
tätorten består av en gles villabebyggelse. I över-
siktsplanen beskrivs en viss förtätning och expan-
sion av tätorten samt en utbyggnad i bystruktur på 
den omgivande landsbygden. Hölö ligger längs med 
Södra stambanan, Nyköpingsgrenen, har en station 
som inte används idag. 

Karta 2.1.1 Järna tätort. Ett fördjupat översiktsplanearbete pågår. Alternativ A motsvarar en sträckning inom Röd 
utredningskorridor. Alternativ B samt C motsvarar sträckningar inomBlå respektive Grön korridor. Sträckning-
arna är Södertälje kommuns tolkning av utredningskorridorerna. Ur Översiktsplan 2004 för Södertälje kommun. 

Karta 2.1.2 Hölö tätort. Aktualitetsprövning pågår. Alternativ A motsvarar en sträckning inom Röd utredningskor-
ridor. Alternativ B samt C motsvarar sträckningar inom Blå respektive Grön korridor. Sträckningarna är Söder-
tälje kommuns tolkning av utredningskorridorerna. Ur Översiktsplan 2004 för Södertälje kommun. 

2 Förutsättningar marknad och trafik
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trosa kommun – Vagnhärad

Trosa kommun har de senaste åren haft en årlig 
befolkningstillväxt på 1-2 procent och kommu-
nen hade år 2008 ca 11 200 invånare. Den största 
befolkningstillväxten har varit i Trosa tätort, men 
kommunen planerar för att 70 procent av kommu-
nens framtida befolkningsökning kommer att ske 
i Vagnhärad tätort. I den aktuella översiktsplanen 
redovisas tänkbara boendeområden och stadsdelar 
som möjliggör ungefär 1 000 nya bostäder i Vagn-
härad, Trosa och Västerljung.  

Vagnhärad
För Vagnhärad, som idag har ca 5 000 invånare, är 
en kombination av förtätning, återanvändning av 
mark och byggande på naturmark nödvändig för 
att skapa utrymme för nya bostäder. I den kom-
muntäckande översiktsplanen är området norr om 
Solberga gård markerat som det största samman-
hängande området för nya bostäder. Vid Lånesta 
och väg 218 föreslår kommunen att den södra och 
östra delen av industriområdet på sikt bör kunna 
innehålla en kombination av bostäder, handel och 
lättare verksamheter. Området vid Solberga gård 
och Lånesta kommer att ha god tillgänglighet till 
en bytespunkt i både Röd och Blå korridor. Bättre 
tågförbindelser kommer sannolikt att påskynda ut-
vecklingen i dessa områden och ge ökad inflyttning 
till Vagnhärad. 

Ett arbete pågår med en fördjupad översiktsplan 
för de nordöstra delarna av Vagnhärad. Fördjup-
ningsarbetet är ett första steg mot att utveckla 
Vagnhärads samhälle. Parallellt med detta har ett 
utvecklingsarbete för centrum initierats. Ostlän-
kens dragning vid Vagnhärad styr den framtida 
markanvändningen i stor omfattning. 

Karta 2.1.3 Översiktsplan för Vagnhärd tätort. Några utredningskorridorer för Ostlänken redovisas inte på denna karta utan redovisas 
separat. De korridorer som kommunen redovisar i översiktsplanen motsvarar förstudiens korridorer. Ur Översiktsplan 2006 Trosa kommun.
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nyköpings kommun

nyköpings tätort
Nyköpings kommun har år 2007 ca 50 700 invå-
nare, varav ca hälften bor inom 10 minuters gång 
eller cykelavstånd till befintlig bytespunkt. I den 
fördjupade översiktsplanen 2006 för Nyköpings tät-
ort förespås en befolkningsökning som motsvarar 
en tillväxt om 12 000 invånare till 2030. Den största 
nybyggnadspotentialen finns söderut på Arnölan-
det medan den största andelen nya bostäder kom-
mer att byggas vid Stadsfjärden. Möjligheten att 
utveckla staden med nya stadsdelar mot väst och 
nordväst begränsas av bl.a. bullerutbredningen från 
Skavsta och motorvägen. Den fördjupade översikts-
planen innehåller strategin att staden ska byggas 
”inifrån och ut”, d.v.s. att mark i centrala lägen med 
goda kommunikationer ska exploateras i första 
hand. Detta medför att andelen boende med god 
tillgänglighet till bytespunkten i Nyköping kommer 
att öka.

Översiktsplanens syfte och mål
Syftet med en fördjupad översiktsplan är att ge en 
helhetsbild av framtida utvecklingsmöjligheter av 
tätorten för att underlätta ställningstaganden när 
det gäller olika delområden och delfrågor. 

Den fördjupande översiktplanen och dess process 
ska:

•  Fungera som vision för framtida mark- och 
vattenanvändning i tätorten.

•  Vara ett instrument för dialog med statliga in-
tressen, grannkommuner och medborgare.

•  Utgöra ett samlat kunskapsunderlag för olika 
sektorer.

•  Vara vägledande för och fungera som ett prak-
tiskt verktyg i kommunens arbete med pro-
gram, detaljplaner och bygglov.

En av fördjupningsplanens viktigaste utgångspunk-
ter är den kommuntäckande översiktsplanen. Detta 
är ett strategiskt instrument för att visa hur mark, 
vatten och bebyggelse på lång sikt avser förvaltas 
och utvecklas. Gällande kommuntäckande över-
siktsplan för Nyköpings kommun antogs av kom-
munfullmäktige i Nyköping den 9 september 2003.

Nyköpings kommun har som strategi att stadens 
ska byggas »inifrån och ut», dvs. mark i centrala 
lägen med goda kommunikationer ska exploateras i 
första hand.  Kommunens tillväxtmål är att staden 
ska öka med 500 invånare/ år.

10000 2000 m

�

StrandstuvikenStrandstuvikenStrandstuvikenStrandstuvikenStrandstuvikenStrandstuvikenStrandstuvikenStrandstuvikenStrandstuviken

JanstorpskogenJanstorpskogenJanstorpskogenJanstorpskogenJanstorpskogenJanstorpskogenJanstorpskogenJanstorpskogenJanstorpskogen

ÖrstigsnäsÖrstigsnäsÖrstigsnäsÖrstigsnäsÖrstigsnäsÖrstigsnäsÖrstigsnäsÖrstigsnäsÖrstigsnäs
LinuddenLinuddenLinuddenLinuddenLinuddenLinuddenLinuddenLinuddenLinudden

BryngelstorpBryngelstorpBryngelstorpBryngelstorpBryngelstorpBryngelstorpBryngelstorpBryngelstorpBryngelstorp

BrandholmenBrandholmenBrandholmenBrandholmenBrandholmenBrandholmenBrandholmenBrandholmenBrandholmen

StenkullaStenkullaStenkullaStenkullaStenkullaStenkullaStenkullaStenkullaStenkulla

LabroLabroLabroLabroLabroLabroLabroLabroLabro

ArnöArnöArnöArnöArnöArnöArnöArnöArnö

KungshagenKungshagenKungshagenKungshagenKungshagenKungshagenKungshagenKungshagenKungshagen

InnerstadenInnerstadenInnerstadenInnerstadenInnerstadenInnerstadenInnerstadenInnerstadenInnerstaden

BrandkärrBrandkärrBrandkärrBrandkärrBrandkärrBrandkärrBrandkärrBrandkärrBrandkärr

IsaksdalIsaksdalIsaksdalIsaksdalIsaksdalIsaksdalIsaksdalIsaksdalIsaksdal

EkensbergEkensbergEkensbergEkensbergEkensbergEkensbergEkensbergEkensbergEkensberg

HålletHålletHålletHålletHålletHålletHålletHålletHållet

DammgruvanDammgruvanDammgruvanDammgruvanDammgruvanDammgruvanDammgruvanDammgruvanDammgruvan

HögbrunnHögbrunnHögbrunnHögbrunnHögbrunnHögbrunnHögbrunnHögbrunnHögbrunn

OppebyOppebyOppebyOppebyOppebyOppebyOppebyOppebyOppeby

SpelhagenSpelhagenSpelhagenSpelhagenSpelhagenSpelhagenSpelhagenSpelhagenSpelhagen

RyssbergenRyssbergenRyssbergenRyssbergenRyssbergenRyssbergenRyssbergenRyssbergenRyssbergen

SvanvikenSvanvikenSvanvikenSvanvikenSvanvikenSvanvikenSvanvikenSvanvikenSvanviken
        Lindbacke        Lindbacke        Lindbacke        Lindbacke        Lindbacke        Lindbacke        Lindbacke        Lindbacke        Lindbacke

Planförslagets
huvuddrag

Planområdets avgränsning
Befintlig bebyggelse och verksamheter
Detaljplanelagd mark, bostäder
Detaljplanelagd mark, verksamheter
Utvecklings- och omvandlingsområde
Tillkommande bebyggelse, innerstad
Omvandlingsområde innerstad
Tillkommande bebyggelse, trädgårdsstad
Tillkommande bebyggelse, villaområde/villastad
Tillkommande bebyggelse, verksamhetsområde
Värdefullt rekreations- och grönområde
Gestaltad strandpark

Område inom vilket begravningsplats 
för djur kan anordnas

Föreslaget rekreationsområde med 
camping och bad

Av kommunen förordad utrednings-
korridor för Ostlänken
Stationsområde Ostlänken, Nyköping
Stationsområde Ostlänken, Skavsta
Föreslagen sträckning av Skavstabanan
Föreslagen ny väg till Skavsta
Föreslagen ny huvudgata
Föreslagen ny cykelväg
Urban strandzon
Naturstrand

Föreslagen sträckning för framtida 
naturgasledning

Fördjupad översiktsplan 
för Nyköpings tätort.

Antagen av Kommunfullmäktige 
2006-06-13

Planenheten, Nyköpings kommun

Bebyggelse
Befintlig bebyggelse

Den existerande bebyggelsestrukturen och den väv 
av stadstyper som kan urskiljas ska utgöra grund 
för riktlinjer för framida stadsutveckling. Fördjup-
ningsplanen befäster riktlinjer för vidare utveckling 
och bevarande för de befintliga stadsdeltyperna 
innerstad, villastad, öppen kvartersstad, villa- och 
grupphusbebyggelse, storskaligt bostadsområde, 
verksamhets- och handelsområde, institutionsom-
råde samt koloni- och fritidshusområde. 

Utvecklings- och omvandlings- 
områden

Omvandlingsområden är de områden där kommu-
nen föreslår en förändrad markanvändning. Vidare 
studier är nödvändiga för att utreda platsens förut-
sättningar samt vilken typ av markanvändning och 
bebyggelse som är lämplig.

Trafik
•  Nya kopplingspunkter mot Oxelösundsvä-

gen bedöms som nödvändiga för avlastning av 
centrum, såsom Hamnvägen och Örstigsledens 
förlängning.

•  Minska Västerledens betydelse att vara en på-
fart/avfart till E4 till att bli en stadsgata i sam-
band med utbyggnaden av angränsande områ-
den. Se vidare i planprogram för Idbäcken.

•  Kommunen ska verka för att ny dragning av 
Strandstuviksvägen kommer till stånd i syfte att 
att minimera störningar för bostadsområden.

•  Förbättra förbindelsen mellan Skavsta flygplats, 
via E4/trafikplats Kungsladugården och Riks-
väg 53 i syfte att avlasta ett flertal hårt belastade 
punkter i tätortens trafiknät och särskilt utsatta 
bostadsområden.

•  Arnö strandväg byggs för att öka tillgänglighe-
ten i området och utformas så att genomfartstra-
fik minimeras.

•  Stationsområde för Nyköping tätort med kopp-
ling till Ostlänkens huvudbana säkras i syfte att 
skapa god tillgänglighet och en effektiv bytes-
punkt mellan olika trafikslag. Ett läge mellan 
dagens järnvägsstation och Nyköpingsån har 
störst fördelar med utgångspunkt i korsningen 
Järnvägen/Brunnsgatan.

•  Kommunen förespråkar alternativ »röd« ban-
korridor för Ostlänkens sträckning med bibana 
genom Nyköping.

•  Bygg ut cykel- och gångvägnätet för att skapa 
ett sammanhållet tillgängligt nät där trafiksäker-
hetsåtgärder inte ger avkall på trygghetsaspekter. 

•  Östra Kungsladugården, Dammgruvan, Sta-
tionsområdet, Västra Kråkberget, Stenbrovägen 
är områden där förutsättningarna för planlägg-
ning för bostäder och eventuell icke störande 
verksamheter ska prövas.

•  I innerstan ska förtätning prövas på vissa en-
skilda tomter.

Omvandlingsområde innerstad

•  Spelhagen, Kungshagen och delar av Idbäcken 
ska successivt omvandlas till blandade stads-
områden med huvudsakligen verksamheter 
men även bostäder och kvarter med både 
bostäder och arbetsplatser.

Tillkommande bebyggelse

•  Tillkommande bebyggelse delas upp i tre kate-
gorier: innerstad, trädgårdsstad och villastad.

Grönstruktur
•  Skapa ett samlat rekreationsområde  med 

campingplats, badsjö, möjligheter till solbad 
samt bollspel vid Kungshagen.

•  Verka för att en begravningsplats för djur eta-
bleras vid Björshult.

•  Hänsyn ska tas till utpekade värdekärnor.  

•  Bevara utpekade gröna kilar som sträcker sig 
från värdefulla gröna  
miljöer i stadens utkant in till stadens centrala 
delar.

•  Utveckla och förstärk utpekade  
strategiska förbindelser mellan de gröna kilar-
na. Utveckla ett övergripande nät av gångstråk 
som förbinder gröna miljöer med varandra och 
gör det möjligt att promenera mellan stadens 
olika natur- och rekreationsområden.

•  Hänsyn ska tas till utpekade närströvområden.

Karta 2.1.4 Översiktsplan för Nyköpings tätort. De utredningskorridorer för Ostlänken som redovisas motsvarar Röd utredningskorridor 
samt bibana i befintlig järnvägs sträckning anslutning vid Skavsta från väster. Ur Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort 2006.
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Detaljerad plankarta. 

skavsta
Den fördjupade översiktsplanen för Skavsta omfat-
tar en utveckling till en flygplats som kan hantera 
8 till 10 miljoner passagerare per år. Detta räknar 
man med kan ske på befintliga landningsbanor 
kompletterat med taxibanor. Befintlig terminal-
byggnad byggs successivt ut åt väster och komplet-
teras med passagerar- och trafikservice. I Tå, söder 
om flygplatsen, pågår detaljplanearbetet för han-
del, industri, kontor och utbildningsverksamhet. 
Samråd har genomförts för två detaljplaner under 
2007. Planerna är inte fastställda. Utvecklingen av 
flygverksamheten ökar behovet av parkering till 
dess att Ostlänken är genomförd. I kommunens 
fördjupade översiktsplan föreslås att en korttidspar-
kering med parkeringshus förläggs direkt söder om 
spårreservatet liksom långtidsparkering.  

norrköpings kommun –  
Åby och krokek

Norrköpings kommun planerar för en försiktig till-
växt i Åby och i Krokek. År 2030 beräknas befolk-
ningen vara ca 5 500 invånare i Åby och ca 4 600 
i Krokek. Bebyggelsen består mestadels av villor 
och även den tillkommande bebyggelsen kommer 
troligen att vara villor.   

Karta 2.1.5 Fördjupad översiktsplan för Skavsta flygplats och arbetsområde. De utredningskorridorer som redovisas motsvarar förstu-
diens utredningskorridorer. Ur Skavsta Flygplats och arbetsområde - Fördjupning av översiktsplanen, Nyköpings kommun, 2005.
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Bytespunkter
Snabba byten till och från andra trafikslag och god 
tillgänglighet till bytespunken är viktigt för att 
attrahera så många resenärer som möjligt till tåget 
som transportmedel. Bytespunkten ska upplevas 
som trygg och säker samt ha de servicefunktioner 
som resenärerna behöver. Nya bytespunkter är en 
mycket viktig utgångspunkt för planeringen av den 
framtida stadsutvecklingen i respektive ort och 
ett nav för ortens och regionens trafik. Nya bytes-
punkter kan även medföra stora förändringar av det 
lokala trafiksystemet. 

Längs den befintliga järnvägen finns tre bytespunk-
ter med tågtrafik idag, Vagnhärad, Nyköping och 
Krokek (stationsnamn Kolmården).

Vagnhärad

Vagnhärads stationsområde utgör Trosa kommuns 
bytespunkt för resa med tåg. Inom bytespunktsom-
rådet i Vagnhärad finns parkeringsytor för pendlare 
och ytor för bussangöring. Tågen stannar vid en 
sidoplattform. Bredvid plattformen finns en kiosk. 
Den gamla väntsalen är såld till privata intressen 
och kan inte längre nyttjas av tågresenärerna.

nyköping

Nyköpings C är idag en bytespunkt för resenärer 
inom olika trafikslag. Idag finns både kort- och 
långtidsparkering intill bytespunkten. Kapaciteten 
på ytorna för av- och påstigning med bil och taxi är 
låg. Långtidsparkeringen är svåråtkomlig. 

Bytespunktens huvudentré och grundfunktioner 
är riktade mot innerstaden. En kiosk samt biljett-
expedition, väntsal och kafé finns i stationshuset. 
Stationshuset är till stor del tillgänglighetsanpassat. 
Orienterbarheten i området är låg, funktionerna är 
utspridda vilket leder till långa gångsträckor inom 
området.

I dagsläget finns de största målpunkterna söder om 
bytespunkten. Endast en mindre del av alla resor 
som görs till bytespunkten uppskattas i dagsläget 
komma från områden norr om bytespunkten. 

Nyköpings bussterminal är lokaliserad ca 1 000 
meter söder om tågstationen mot stadens centrum.

     

•	 Station är det vi i dagligt tal kallar en plats på 
järnvägssträckan där passagerare kan kliva av 
eller på ett tåg.

•	 Bytespunkt är en plats med möjlighet till 
byten mellan olika transportslag.

•	 Resecentrum är en större bytespunkt med 
t.ex. caféer och butiker, som också har en vä-
sentlig samhällsfunktion genom sin koppling 
till den omgivande tätortsmiljön.

skavsta

I nuläget angör flygbussarna flygterminalen, liksom 
stadsbussar och taxi. Personbilsparkering i parke-
ringsgarage finns i nära anslutning till terminalen 
och långtidsparkering utomhus finns ca 250 meter 
från terminalen.  

krokek

I Krokek (station Kolmården) består dagens bytes-
punkt av en sidoplattform, angöring för bussar och 
parkering för bilar.

Nyköpings stationhus är, liksom alla andra byggnader knutna till Nyköpingsbanan byggda i tegel. Plattform och bangård i Nyköping. 

Vagnhärads stationhus har en Kunglig väntsal som nyttjades vid resorna till Tullgarns slott. 
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nuvarande  
förhållanden

trafikering i nuläget

Dagens järnväg mellan Stockholm och Norrköping 
via Nyköping trafikeras av regionaltåg. Dessa tåg 
stannar i Flemingsberg, Södertälje Syd, Vagnhärad, 
Nyköping och Krokek (station Kolmården). 
Järnvägen går igenom Järna, men Järna har inget 
stopp med regionaltåg utan trafikeras med SL:s 
pendeltåg till Södertälje. 

I Hölö och Åby finns ingen spårburen trafik, 
utan orterna trafikeras med SL-bussar respektive 
ÖstgötaTrafikens bussar. 

I den utredning som SL har genomfört (2007) 
angående kollektivtrafik till Hölö rekommenderas 
utökning av busstrafiken. På kort sikt är det svårt att 
etablera pendeltågstrafik p.g.a. kapacitetsbristen på 
spåren i Stockholm och att det krävs en investering 
på 6 miljoner kronor på Hölö station. 

Skavsta flygplats trafikeras av flygbussar från 
Stockholms city, Gullmarsplan/Stockholm (via 
Södertälje), från Örebro (via Arboga och Eskilstuna) 
och från Linköping (via Norrköping) samt två 
busslinjer inom Nyköpings lokaltrafik. Dagens 
trafikering och restider mellan olika målpunkter 
presenteras i tabell 2.2.1 samt i figur 2.2.1-2. 

År 2008 går det tre godståg dagligen på Södra 
stambanan via Nyköping. Mer om godstrafiken på 
dagens banor beskrivs i Gemensam del kapitel 4.1. 

Dagens järnväg mellan Järna och Norrköping via 
Nyköping har enkelspår och en hastighetsstan-
dard som medger cirka 90 km/tim. Denna kallas 
Södra stambanans Nyköpingsgren och avviker från 
Västra stambanan söder om Järna vid en planskild 
kopplingspunkt. På sträckan har banan koppling till 
TGOJ-banan i Nyköping. I söder ansluter Nykö-
pingsgrenen av Södra stambanan till Katrineholms-
grenen av Södra stambanan vid Åby. Katrineholms-
grenen är dubbelspårig. 

resandevolymer och resande-
strömmar i nuläget 

Det saknas sammanhållen statistik över resandet 
med samtliga färdmedel i det aktuella utrednings-
området. Regionförbundet i Sörmland genomförde 
år 2005 en resandeundersökning av kollektivtrafi-
ken i Södermanland. Av allt resande med kollektiv-
trafik i Södermanland utgör tågresandet 33 procent.

Vagnhärad
Av tågresorna med start eller mål i Vagnhärad har 
88 procent mål- eller startpunkt i Stockholms län. I 
Vagnhärad är det ca 300 på- och avstigande under 
en vardag. I dagsläget är tågen mycket ofta fullsatta 
när de kommer till Vagnhärad söderifrån, vilket 
begränsar möjligheten för boende i Trosa kommun 
att resa med tåg mot Stockholm. Enligt resandeun-
dersökningen är det 21 procent av tågresenärerna 
som reser med buss till Vagnhärads bytespunkt. Det 
saknas information om övriga färdmedel till och 
från bytespunkten i Vagnhärad.  

nyköping
Av tågresorna med start eller mål i Nyköping har 
70 procent mål- eller startpunkt i Stockholm, 25 
procent i Östergötland och övriga 5 procent i Vagn-
härad och Södertälje. Av tågresenärerna en vardag 
är det hälften som är på väg till eller från arbetet. 
Regionförbundet uppskattar att tåget har en mark-
nadsandel på 20 procent för arbetsresor mellan Ny-
köping och Stockholms län. För arbetsresor mellan 
Nyköping och Östergötland har tåget en marknads-
andel på uppskattningsvis 15 procent. På Nyköpings 
station är det ca 1 700 på- och avstigande under en 
vardag. Av dessa är det cirka 10 procent som åker 
buss till och från bytespunkten. Nästan hälften av 
resenärerna går eller cyklar till bytespunkten.

skavsta
Antalet ankommande och avresande resenärer på 
Skavsta flygplats har ökat kraftigt de senaste fem 
åren, från 0,3 miljoner passagerare år 2002 till ca 2 
miljoner passagerare år 2007. Av dagens resenärer 
är 57 procent bosatta i Sverige. Av dessa bor 48 pro-
cent i Stockholms län, 23 procent i Södermanland 
och 12 procent i Östergötland. Sannolikt har majo-
riteten av dem som inte är bosatta i Sverige Stock-
holms län som mål. Flygbussen har en marknadsan-
del på ca 40 procent vid Skavsta, d.v.s. i genomsnitt 
2 000 passagerare per dygn. Det saknas statistik 
över hur många som åker tåg till Nyköping C och 
därefter buss eller taxi till Skavsta.

 tabell 2.2.1. trafikering och restid 2007,  
 direktresor vardagar

 Reserelation
Restid 
(minuter)

Antal turer 
(vardagar)

Järna-Stockholms C   
(1 byte) 44-67 Ca 25

Järna-Norrköping C   
(minst 1 byte) 107-127 Ca 20 

Vagnhärad-Stockholms C 39-43 13
Vagnhärad-Norrköping C 61-69 10
Nyköping-Stockholms C 62-66 12
Nyköping-Norrköping C 38-42 15
Skavsta-Stockholms C  
(flygbuss) Ca 80 33

Skavsta-Norrköping C  
(flygbuss) Ca 50 6

Krokek-Stockholms C 86-91 10
källa: www.sj.se och www.flygbussarna.se

Stockholm

Järna

Nyköping

Flen

Katrineholm

Vagnhärad

TGOJ-banan

TGOJ-banan

TGOJ-banan

Södra stambanan

Södra stambanan

Södra stam
banan

Västra stambanan

Svealandsbanan

NorrköpingSödra stambanan

Krokek

Västra stambanan

Karta 2.2.1 Befintliga banor.

2.2 trafikering och resande 



•	 Ett höghastighetståg planeras gå över 
250 km/tim. Ostlänken planeras i järnvägs-
utredningen för 320 km/tim.

•	 Framtidens interregionaltåg är snabbare än 
dagens snabbtåg – upp till 250 km/tim.

•	 Dagens snabbtåg går upp till 200 km/tim. 
Dagens moderna interregionaltåg och  
regionaltåg kan gå i 200 km/tim där banan  
tillåter det. 2
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År 2020 och 2030
År 2020 beräknas Ostlänken vara färdigbyggd och 
hela Götalandsbanan 2030. 

Trafikering och resande beskrivs även i Gemensam 
del kapitel 4.4. 

Målet för restid på Götalandsbanan är att sträckan 
Stockholm – Göteborg inklusive två stopp på vägen 
ska kunna klaras på 2 timmar och 15 minuter. Målet 

är vidare att det ska finnas kapacitet på spåren till 
ett höghastighetståg varje timme i vardera rikt-
ningen med möjlighet till ytterligare förtätning 
under högtrafik samt interregional tågtrafik med 
tätare uppehåll varje halvtimme. Utifrån detta 
övergripande mål har restidsmål för sträckan 
Gerstaberg-Loddby brutits ut. Det ska ta högst 22 
minuter för genomgående höghastighetståg och 
högst 31 minuter för stoppande interregionala tåg 
på sträckan Gerstaberg-Loddby. Se även tabell 2.2.2 
och karta 2.2.2.

Analysen av marknadsförutsättningar visar att 
resandeunderlaget inte är tillräckligt stort för att 
motivera ett tågstopp med Ostlänkens höghastig-
hetståg på sträckan mellan Järna och Norrköping. 
Analysen visar också att resandeunderlaget inte är 
tillräckligt stort för att motivera ett tågstopp med 
interregionala eller regionala tåg på Ostlänken i 
Järna, Hölö, Åby och Krokek. För Ostlänken som 
samhällsbyggnads- och regionförstoringsprojekt 
är det viktigt att orter i närområdet har goda kol-
lektiva förbindelser till bytespunkter på Ostlänken. 
Frågan om lokaltågstationernas framtida utveckling 
bör därför fortsätta utredas av regionala- och kom-
munala organ.

trafikering med ostlänken

Ostlänken och Götalandsbanan planeras för att 
kunna trafikeras av tre tågtyper för persontrafik:

•	 Höghastighetståg mellan storstadsområdena 
med ett fåtal stopp. Dessa antas börja trafikera 
först med Götalandsbanan i drift. 

•	 Interregionaltåg som även trafikerar andra 
banor i järnvägsnätet och gör uppehåll i kom-
munhuvudorter

•	 Regionala tåg som även stannar i andra tätorter 
förutom kommunhuvudorter. 

Se vidare Gemensam del kapitel 4.3 och 4.4. 

   
16 minuter (2 tåg/timme i vardera riktning)

15 minuter (2
 tå

g/tim
me i v

ard
era

 rik
tn

ing
)

Interregionala tåg 31 minuter (in
kl stopp i N

yköping)

Nationella tåg 22 minuter (in
get stopp)

Nyköping

Gerstaberg

Loddby

Vagnhärad

tabell 2.2.2 Banverkets måltal för höghastig-
hetståg och interregionala tåg

Direktförbindelser Restid Turtäthet

Stockholm-Göteborg 2 tim 15 min
1 tåg/tim 

(tätare morgon 
och kväll)

Stockholm-Nyköping 40 min 2 tåg/tim
Linköping-Nyköping 40 min 2 tåg/tim

Stockholm- 
Norrköping 1 tim 2 tåg/tim

Karta 2.2.2 Nedbrutna måltal för sträckan Gerstaberg - Loddby. 
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stapeldiagram till kapitel 2

turtäthet
2008 Ostlänken 2Götalandsbanan 2030

Vagnhärad-Stockholm C 11 24 24
Vagnhärad-Norrköping C 11 20 24
Nyköping-Stockholm C 11 24 24
Nyköping-Norrköping C 15 20 24
Skavsta-Stockholm C 0 16 24
Skavsta-Norrköping C 0 16 12

Restid
2008 Ostlänken 2Götalandsbanan 2030

Vagnhärad-Stockholm C 41 31 31
Vagnhärad-Norrköping C 65 33 33
Nyköping-Stockholm C 64 42 42
Nyköping-Norrköping C 40 22 22
Skavsta-Stockholm C 0 42 42
Skavsta-Norrköping C 0 22 22

Godståg

2008 Ostlänken 2Götalandsbanan 2030
Nyköpingsbanan/Södra stambana 3
Ostlänken 5 5
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Figur 2.2.2 Antal avgångar med tåg per dag och riktning 2008,  
med Ostlänken 2020 samt med Götalandsbanan 2030. Källa: Rikt-
linjer för trafik, fordon och banstandard, Besluts PM.

Figur 2.2.1 Restider med tåg 2008, med Ostlänken 2020 samt med 
Götalandsbanan 2030. Källa: Riktlinjer för trafik, fordon och ban-
standard, Besluts PM.

På sträckan Järna - Norrköping finns ett stort antal 
tänkbara trafikeringslösningar med interregional-
tåg och regionaltåg. I kapacitetsanalyserna och tra-
fikprognoserna har antagits en trafikeringslösning 
som uppfyller Ostlänkens ändamål.

I prognoserna antas att vid Vagnhärads bytespunkt 
stannar ett interregionalt tåg i halvtimmen i vardera 
riktningen. Vagnhärad förbinds norrut med Söder-
tälje Syd, Flemingsberg och Stockholms central och 
söderut med Nyköping, Norrköping och Linköping. 

I Nyköpings tätort stannar tågen två gånger per 
timme i vardera riktningen. Ett av de norrgående 
tågen går vidare från Stockholm till Gävle via Ar-
landa och Uppsala. Ett av de södergående tågen går 
mot Nässjö. Det andra går till Jönköping och vidare 
mot Göteborg. Boende i Nyköping kan således på 
sikt välja mellan att resa direkt med interregionala 
tåg till Göteborg eller ta ett interregionalt tåg till 
Norrköping och därefter byta till ett höghastighets-
tåg till Göteborg. 

Från Skavsta avgår två interregionala tåg per timme 
under högtrafik, totalt 16 tåg per dygn och riktning. 
Tågen norrut gör uppehåll vid Södertälje Syd och 
Flemingsberg innan de når Stockholm C. Tågen 
söderut stannar i Norrköping och Linköping.

I den föreslagna trafikeringen för Ostlänken ingår 
fem lättgodståg per dag. Antalet godståg beräknas 
att vara oförändrad när hela Götalandsbanan är 
färdigbyggd.
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resandevolym med ostlänken 
och götalandsbanan

Orterna längs Ostlänken beräknas få en högre 
befolkningsökning jämfört med genomsnittet för 
Sverige. Tillsammans med den förbättrade till-
gängligheten med tåg är detta huvudorsaken till att 
prognoserna för Ostlänken och Götalandsbanan 
visar en kraftig ökning av efterfrågan på tågresor. I 
figur 2.2.1-2 visas den förbättrade tillgängligheten i 
form av ökad turtäthet och kortare restider.

I nuläget går den långväga trafiken i relationen 
Stockholm-Göteborg eller Stockholm-Malmö via 
Katrineholm på Västra och Södra stambanan. Byg-
gandet av Götalandsbanan med Ostlänken medför 
att den långväga trafiken flyttas. På sträckan Järna-
Katrineholm och Katrineholm-Norrköping sker 
därför en minskning av den långväga persontrafi-
ken, mellan år 2020 och 2030 då Götalandsbanan 
är färdigbyggd. 

Stockholm

Järna

Nyköping

Flen

Katrineholm

Norrköping

Skavsta

Vagnhärad

4540
  750

7760

1570

570

 1930

7400

5600 

680 550

820

4360

Ostlänken år 2020
Totalt resande
Regionalt resande

Siffrorna  anges i 1000-tal resor per år 

Stockholm

Järna

Nyköping

Flen

Katrineholm

Norrköping

Skavsta

Vagnhärad

2110
  830

10880

1360

510

1600

10650

9060 

650 450

890

1930

Götalandsbanan år 2030
 Totalt resande
 Regionalt resande

 Siffrorna  anges i 1000-tal resor per år 

Karta 2.2.3 Prognos över framtida resande med Ostlänken utbyggd år 2020, 1000-tal resenärer per år.  
Källa: Banverket (Kartillustration Sweco). 

Karta 2.2.4 Prognos över framtida resande med Götalandsbanan utbyggd år 2030, 1000-tal resenärer per år.  
Källa: Banverket (Kartillustration Sweco). 

Då tillgängligheten till målpunkter längre bort 
förbättras blir det mer attraktivt att resa längre 
sträckor för arbete eller fritid. Detta syns i trafik-
prognoserna då andelen regionala resor går ner när 
hela Götalandsbanan är färdigbyggd.

Resandet med höghastighetståg på sträckan beräk-
nas till 3,3 miljoner resor per år med Ostlänken år 
2020 och ökar till 7,1 miljoner med hela Götalands-
banan år 2030.

På kartorna 2.2.3-4 redovisas prognoser för antal 
resande med järnvägsnätet med Ostlänken och 
Götalandsbanan utbyggd. Siffrorna anger 1000-tal 
resenärer under ett helt år och är totala siffror för 
antal passagerare på de olika delsträckorna. Även 
antal resenärer på Södra och Västra stambanan 
redovisas.

Vagnhärad
Resandeströmmarna till och från Vagnhärad är 
större mot Stockholm, jämfört med söderut. Antalet 
på- och avstigande i Vagnhärad ökar i lägre takt än i 

exempelvis Nyköping. Detta beror på att restidsför-
kortningen mellan Vagnhärad och Stockholm är re-
lativt sett lägre än från övriga orter. Antalet på- och 
avstigande i Vagnhärad beräknas till 0,4 miljoner år 
2020 och beräknas öka med ca 15 procent när hela 
Götalandsbanan är färdigbyggd år 2030. 

nyköping
Vid Nyköping C beräknas ca 2 miljoner på- och 
avstigande passagerare år 2020. Majoriteten av 
resorna är regionalt resande, d.v.s. de är kortare än 
10 mil. Två tredjedelar av tågresorna är arbets- el-
ler tjänsteresor. När hela Götalandsbanan är klar 
beräknas resandet ha ökat till 2,9 miljoner på- och 
avstigande.

skavsta 
Det framtida resandeunderlaget vid bytespunkt 
Skavsta kommer i huvudsak att bestå av flygresenä-
rer och personer som arbetar på eller besöker flyg-

platsen eller verksamhetsområdet vid flygplatsen. 
En bedömning av resandeunderlaget i ett 2030-per-
spektiv är förenat med stora osäkerheter. Enligt 
senaste prognos (2007) i dialog Luftfartsstyrelsen 
beräknas antalet flygpassagerare på Skavsta vara  
4,3 miljoner år 2020. 

En kraftig nedgång på flygmarknaden medför inte 
enbart en minskning av efterfrågan på flygresor till 
och från Skavsta utan även sannolikt att verksam-
hetsområdet vid Skavsta inte utvecklas i den takt 
som i dagsläget planeras. 

I utredningen antas att 40 procent av alla flygrese-
närer väljer att åka tåg till och från Skavsta, vilket 
motsvarar 1,7 miljoner på- och avstigande tågrese-
närer år 2020. Skavsta kommer sannolikt att trafi-
keras även med flygbussar år 2020 och flygbussen 
kommer både vara ett komplement till Ostlänkens 
tåg och ett konkurrerande färdmedel. Antagandet 
om en marknadsandel för tåget är osäkert. 
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