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1. Sammanfattning 

Inledning 

Sydostlänken är ett projekt i beslutad nationell plan för transportsystemet 2018-2029. 

Projektet är inte fullt ut finansierat och byggstart är därför bedömd till slutet av 20-talet. I 

samband med att den formella planeringsprocessen ska starta har det bedömts vara behov 

av en genomgång av de ingående kraven på projektet samt att sammanställa tidigare 

beslutade krav på anläggningen och analysera dess fortsatta relevans. 

Utredningen ska föreslå placering av mötesdriftplatser längs Sydostlänken inkluderande 

både befintlig och ny sträckning. Utredningen ska även bestämma till exempel längd på 

mötesspår, växelhastigheter, behov av samtidigheter och placering av plattformar. 

En framtida utformning av Olofströms bangård ska särskilt analyseras och ett förslag till 

utformning tas fram.  

Vidare inkluderar utredningen även Sydostlänkens koppling till Blekinge Kustbana, 

sträckan till Karlshamn och konsekvenserna detta får på Karlshamns driftplats. 

Persontrafiken på Sydostlänken ska antas framföras med ett 80 meter långt fordon som kan 

framföras i minst 160 km/tim. Trafiken ska planeras mellan Karlshamn och Älmhult med 

uppehåll på flera platser längs sträckan. 

För godstrafiken har det i utredningen antagits 40 godståg mellan Älmhult och Olofström 

samt 20 stycken mellan Olofström och Blekinge Kustbana per vardagsmedeldygn. Mellan 

anslutningen och Karlshamn de 20 godstågen plus fem av de tio som idag trafikerar 

Blekinge kustbana.  

Utredningssträckan har delats in i flera geografiska delar för att få en bättre överblick. 

Trafikala krav på ny anläggning 

Älmhult 

I tidigare utredningar om Sydostlänken har behovet av ”kapacitetshöjande åtgärder” på 

Älmhults bangård diskuterats. Dessa ingår dock inte i tidigare prognosticerad kostnad.  

Plattform vid nuvarande spår 20 måste byggas. Den ska vara minst 200 meter. En viss 

ombyggnation av växelförbindelser till och från detta spår samt anslutningen till Södra 

stambanan behövs också. 

En eventuell sydlig anslutning har också utretts vilken skulle ge en stor avlastning av 

Älmhults bangård. Det är dock klarlagt att det inte går att slopa den befintliga anslutningen 

till Älmhult då detta skulle innebära en försämrad kapacitet på Södra stambanan. 

Älmhult – Olofström 

Hastigheten ska höjas genom att delvis flytta spåret för att medge större radier, längre 

övergångskurvor och en annan dosering. En något förändrad hastighetsprofil har föreslagits. 
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Mötesspår byggs i Långhult (km 4), Kärraboda (km 15) och Esseboda (km 28). Utöver det 

ska plattformar byggas i Lönsboda och Vilshult vid huvudspåret. Hököns linjeplats ska 

ersättas med ett spår för banarbetsfordon vid ett av mötesspåren. 

Olofström 

Olofströms driftplats kan delas upp i två delar. Övre respektive och nedre stationsdelen. På 

den övre delen ska ett ankomst- /avgångsspår byggas parallellt med huvudspåret. Detta 

behövs för att fortsatt kunna hantera tåg till från den övre fabriksdelen på ett rationellt sätt 

utan att störa övrig trafik på Sydostlänken. Denna nya del samt befintliga spår till övre 

fabriksdelen ska signalregleras och elektrifieras.  

På den nedre bangårdsdelen behöver det finnas minst fyra huvudspår varav två ska vara 

försedda med plattform. Spår för omloppsnära uppställning med cirka 1500 meter 

uppställningsspår. Övriga funktioner som behöver finnas är uppställningsspår för lok med 

tillhörande lokvärmeposter, reparationsspår samt uppställningsspår med intilliggande 

lastyta för underhållsfordon. 

Under arbetet har det observerats att en befintlig kommunal bro (Västra storgatan) som 

korsar bangården är för låg och troligen behöver bytas alternativt måste bangården sänkas. 

Minsta tillåtna höjd på kontaktledningen är 5,15 meter och bron har en höjd på 5,2 meter. 

Olofström – Anslutning Blekinge kustbana inklusive anslutningen 

Denna del av Sydostlänken ska byggas i ny sträckning och här ska göras en 

lokaliseringsutredning. Krav på hastighetsprofil på denna nya del har tagits fram. Det 

behöver finnas en mötesstation i närhet, maximalt 2-4 kilometer, från anslutningen till 

Blekinge kustbana. Anslutningen ska ske med ett triangelspår där hastigheten ska optimeras 

i riktning mot Karlshamn. Det finns krav på spårlängder i triangelspåret för att optimera 

anläggningen. 

Lutningar på sträckan kan vara upp till 15 promille och mötesstationen ska placeras så plant 

som möjligt.  

Anslutning Blekinge kustbana – Karlshamn 

På Blekinge kustbana där trafiken från Sydostlänken ska trafikera gemensamt med övrig 

befintlig trafik krävs en kapacitetsförstärkning. En ny mötesstation behöver byggas där 

långa godståg kan mötas. Flera olika alternativ har analyserats där alternativ ”Kråketorp” 

strax väster om Mörrum anses vara det som bäst uppfyller kraven. 

Karlshamn 

På befintliga stationsdelen behöver det byggas en ny plattform som ska vara minst 200 

meter och då kunna hantera två vändande tåg samtidigt. Ett befintligt uppställningsspår ska 

elektrifieras och förses med tågvärmeposter. För att kunna bygga plattformen behöver minst 

två spår slopas och ersättas på annan plats. 

För att kunna hantera den önskade mängden godståg behöver bangårdskapaciteten öka 

kraftigt i Karlshamn. Lämplig placering av en sådan större godsbangård är i Stilleryd. Dels 

behöver spåren på Karlshamns station ersättas samt ett flertal funktioner tillföras för att få 

en rationell hantering av godståg. 
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På bangården behöver det finnas uppställningsspår för omloppsnära uppställning, 

uppställningsspår för lok med tillhörande lokvärmeposter, reparationsspår samt 

uppställningsspår med intilliggande lastyta för underhållsfordon. 

Generella krav på anläggningen 

På flera sträckor mellan mötesspåren behöver det också byggas mellanblocksignaler, eller 

motsvarande funktion, för att kunna köra tåg tätare efter varandra. Detta gäller särskilt 

delen på Blekinge kustbana. 

Sträckan ska byggas för STAX 25, STVM 8,0 och referensprofil Sec. Mötesstationerna ska 

medge samtidig infart för 750 meter långa tåg där växlarna ska medge minst 80 km/tim till 

avvikande huvudspår. 

Tidtabeller 

Att skapa tidtabeller för tåg på sträckan kan göras på flera olika sätt. I rapporten presenteras 

två olika förslag på tidtabeller för persontågen. Dessa är båda med styv tidtabell. Den ena 

med timmestrafik och den andra med 90-minuterstrafik.  

Det finns god kapacitet för att framföra godståg. Samtliga stationer har full längd vilket 

också behövs i tidtabellsläggningen. 

Sträckan mellan Gustavstorp och Karlshamn får en tät trafik. Vid konstruktionen av olika 

förslag till tidtabell framgår det tydligt vikten av en mötesstation med full längd på Blekinge 

Kustbana. 
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2. Inledning 

Mellan Älmhult och Blekinge kustbana har det tidigare funnits en förbindelse (SOEJ, 

Sölvesborg-Olofström-Elmhult Järnväg) som stod klar 1901. Från början användes banan 

för att framförallt frakta gods och naturmaterial som sten, trä och torv. Banan förstatligades 

1944 och några år senare gjordes en satsning i form av inköp av nya motorvagnar för 

persontrafik. Redan i början av 1960-talet började Volvo köra containertåg mellan 

Olofström och Göteborg, en trafik som pågår än idag.  

På 1980-talet var det många sträckor som lades ner i Sverige och denna bana var inget 

undantag. 1984 gick sista persontåget och 1988 revs sträckan Olofström-Sölvesborg upp. 

Bara fem år senare genomförde dåvarande Banverket en första studie om en återuppbyggd 

bana mellan Olofström och Blekinge kustbana. 

Under åren därefter har det gjorts flera utredningar som beskrivs närmare nedan och 2018 

beslutade Regeringen att projektet ”Sydostlänken” är med i nationell plan för 

transportsystemet 2018-2029. Projektet är inte fullt ut finansierat och byggstart är därför 

bedömd till slutet av 20-talet. 

2.1. Syfte med kapacitetsanalysen 

Denna kapacitetsanalys ska sammanfatta de trafikala kraven på den nya anläggningen 

utifrån tidigare utredningar och visa en inriktning för den fortsatta planeringen av 

Sydostlänken. 

Utredningen ska föreslå placering av mötesdriftplatser längs Sydostlänken inkluderande 

både befintlig och ny sträckning med vägledning av tidigare genomförd förstudie och 

järnvägsutredning. Utredningen ska även bestämma till exempel längd på mötesspår, 

växelhastigheter, behov av samtidigheter och placering av plattformar. 

En framtida utformning av Olofströms bangård ska särskilt analyseras och ett förslag till 

utformning tas fram. Här ska bland annat vilka funktioner som behövs för godstrafiken i 

Olofström belysas. 

Även övriga mindre kapacitetsfrågor som exempelvis mellanblockssignaler ska belysas.  

Vidare inkluderar utredningen även Sydostlänkens koppling till Blekinge Kustbana, 

sträckan till Karlshamn och konsekvenserna detta får på Karlshamns driftplats. 

2.2. Tidigare utredningar 

Redan 1993 gjordes den första utredningen om en förbindelse mellan Olofström och 

Blekinge kustbana av dåvarande Banverket. Detta var då endast fem år efter det att den 

gamla sträckningen revs upp. 

Under år 2007 färdigställdes en förstudie för sträckan Älmhult – Olofström med tillhörande 

funktions- och teknikutredningar. För kvarvarande sträcka Olofström till Blekinge kustbana 

gjordes under 2013 en järnvägsutredning. Detta år togs även en slutrapport fram. Rapporten 
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sammanfattande tidigare framtaget underlag och tog fram förslag på vidare inriktning och 

arbete. 

Under alla årens arbete har beslut om inriktningar samt avtal om medfinansiering tagits 

gemensamt med olika intressenter. Det finns också ett flertal underlagsrapporter samt PM, 

utöver de som nämnts ovan, till grund för den mest aktuella avsiktsförklaringen för sam- 

och medfinansiering av projektet. Detta dokument är från 2017 och skrevs under av 

Trafikverket, Region Blekinge, Region Kronoberg, Osby Kommun, Älmhults kommun, 

Karlshamns kommun, Olofströms kommun, Karlshamns Hamn AB samt Volvo Cars AB. 
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3. Trafikala krav och önskemål med 
Sydostlänken 

Utformningen av Sydostlänken och anslutande stationer och sträckor bestäms av den 

prognosticerade trafikmängden tillsammans med vad de aktuella järnvägsföretagen har för 

trafikala önskemål.  

Kartan nedan visar kapacitetsutnyttjandet i dimensionerande tid för aktuella sträckor. Både 

befintlig Olofströmsbana samt aktuell sträcka av Blekinge kustbana har ett mycket högt 

kapacitetsutnyttjande.  

 

Figur 1: Urklipp från kartan över kapacitetsutnyttjande 2018 i maxtimmar, dimensionerande tid. 

Godstrafiken består nästan uteslutande av Volvos transporter av material och färdiga 

produkter samt annat som är kopplat till Volvofabriken i Olofström. Vissa andra företag är 

också transportköpare men deras gods dras av samma godståg som Volvos gods. Dessa tåg 

består sammanlagt av fem dubbelturer per dygn, totalt 10 godståg. 

Sporadiskt förekommer det andra typer av godståg på sträckan. 

Aktuell del av Blekinge kustbana trafikeras av sammanlagt 52 persontåg samt upp till 12 

godståg per vardagsdygn. Under persontrafikens maxtimmar är det mycket svårt att få fram 

några godståg och det är inte möjligt att köra ett godståg per riktning samtidigt. 

3.1. Persontrafik 

Sträckan för Sydostlänken passerar genom Blekinge, Skåne och Kronoberg län. Det är alltså 

dessa tre läns respektive kollektivtrafikmyndighet som gemensamt ska trafikera sträckan 

med persontåg. Utifrån tidigare underlag har det diskuterats olika förslag på nya stationer 

för resandeutbyte samt vilka start och slutstationer den tänkta tåglinjen ska ha. Det är också 

väsentligt att veta turtäthet, viktiga anslutningar och själva fordonets egenskaper. 
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För att få svar på ovanstående har uppgifter fåtts från Trafikverkets Basprognos, tidigare 

utredningar för Sydostlänken samt aktuell information från transportköpare, 

kollektivtrafikmyndigheter och järnvägsföretag. 

Trafikverkets Basprognos har inte med några persontåg på Sydostlänken då det var oklart 

om det skulle vara någon persontrafik när denna senast uppdaterades. 

Persontrafiken på Sydostlänken ska antas framföras med ett 80 meter långt fordon som kan 

framföras i minst 160 km/tim. Trafiken ska planeras mellan Karlshamn och Älmhult med 

uppehåll i Älmhult, Lönsboda, Olofström, Mörrum och Karlshamn. Eventuellt är det aktuellt 

med uppehåll i Vilshult och det ska utredas vad ett sådant stopp får för troliga konsekvenser. 

Det är viktigt att det skapas en anslutning i Älmhult till tåg mot Stockholm i första hand och 

mot Krösatåg och Öresundståg mot Alvesta i andra hand. I Karlshamn ska det vara 

anslutning mot Öresundstågen som kör öster om Karlshamn till Karlskrona. 

Trafiken på den aktuella sträckan på Blekinge kustbana bedöms utvecklas, utöver trafiken 

från Sydostlänken, med att de timmar det är maximal persontrafik blir något fler. 

3.2. Godstrafik 

I basprognosen är det antaget 19 godståg på sträckan Älmhult – Olofström och fyra stycken 

mellan Olofström och Blekinge kustbana. Mellan anslutningen och Karlshamn tillkommer 

två godståg. 

I tidigare utredningar har det antagits 40 godståg mellan Älmhult och Olofström samt 20 

stycken mellan Olofström och Blekinge Kustbana. Mellan anslutningen och Karlshamn 20 

godståg plus de tio som idag trafikerar Blekinge kustbana. Detta är alltså väsentligt högre än 

Trafikverkets Basprognos.  

Eftersom planeringen av projektet hittills har utgått från de senare nämnda och högre 

siffrorna kommer de att gälla även i denna kapacitetsanalys. 
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4. Infrastruktur och trafik 

Sträckan Älmhult – Olofström är cirka 42 kilometer lång och är i dagsläget en enkelspårig 

bana utan mötesmöjlighet. I Hökön finns en linjeplats med en växel i var ände. Detta spår 

används främst av arbetsmaskiner och behovet av denna funktion kommer finnas även 

framöver. I Olofström finns en spårväxel till Olofström Övre varifrån en del godståg 

ankommer och avgår direkt från. På Olofström driftplats finns ett fåtal spår som har ett 

mycket högt utnyttjande. 

Sträckan mellan Olofström och Blekinge Kustbana är uppriven sedan 1984 och den nya 

föreslagna sträckningen följer den ursprungliga ett par kilometer närmst Olofström men 

ansluter sedan till Blekinge Kustbana längre österut och närmre Karlshamn. 

Från tänkt anslutning på Blekinge kustbana till Karlshamn finns endast en kort 

mötesdriftplats i Mörrum.  

För att få en bättre överblick har utredningssträckan delats in i flera delar. Dessa har ett 

kapitel var nedan och innehåller de förslag på utbyggnader som diskuterats i tidigare 

utredningar och aktuella trafikala krav på utformning av anläggningen. Det finns även ett 

specifikt kapitel om generella utformningskrav på anläggningen. 

4.1. Älmhult 

För Älmhults bangård gjordes en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 2011 där ett flertal åtgärder 

föreslogs. Några av dessa har genomförts. När ÅVS:en genomfördes var varken triangelspår 

i Alvesta eller Sydostlänken beslutade för genomförande och förutsättningarna har därför 

förändrats. 

Bangården i Älmhult har idag ett mycket hårt kapacitetsutnyttjande. Det finns genomgående 

godstrafik på Södra stambanan med trafikuppgift1 i Älmhult, kombitåg med start- och 

slutstation i Älmhult samt godståg till/från Olofström. Här sker också rundgångar med lok, 

byte av lok mellan el- och dieseldrift, växling av vagnar och vändning av persontåg. 

Operativt sker också förbigångar då bangården inte är upptagen för andra fordonsrörelser.  

HässleholmAlvesta

Olofström

21

20

1

2

3

4

5

 

Figur 2: Schematisk skiss över nuvarande utformning av Älmhult. Endast spår 1-5 samt 20-21 inritade. 

                                                           
1 Till exempel till- och avkoppling av vagnar 
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Bangården i Älmhult har nått sin maxgräns och det behövs åtgärder för att kunna hantera 

en ökad trafik. 

Spåren 20 och 21 används för uppställning av vagnar som ska repareras samt av 

banarbetsfordon.  

4.1.1. Förslag i tidigare utredningar 

I tidigare utredningar om Sydostlänken har behovet av ”kapacitetshöjande åtgärder” på 

Älmhults bangård diskuterats. Dessa ingår dock inte i tidigare prognosticerad kostnad. 

Åtgärderna har beräknats till över 200 miljoner kronor men det är oklart vilka åtgärder som 

avses. 

Det har även beslutats att en sydlig anslutning av banan från Olofström någon kilometer 

söder om Älmhult ska utredas i senare skede. Denna anslutning finns skissad med ett 

triangelspår enligt figur 3. 
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Figur 3: Skiss över triangelspårsanslutning söder om Älmhult enligt tidigare utredning. 
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I underlagsrapport ”stationslägen” från 2013 beskrevs hur två befintliga spår (20 och 21) 

öster om Södra stambanan ska anpassas för resandetåg på Sydostlänken. I förslaget skulle 

det ena spåret tas bort för att kunna få en tillräcklig bredd på plattformen.  

 

Bild 1: Spår 20 och 21 i Älmhult där en ny plattform för persontågen från Sydostlänken föreslås. 

4.1.2. Aktuella krav på utformning 

För Sydostlänkens trafik och den påverkan det projektet får på Älmhults bangård finns det 

några åtgärder som måste ingå i projektet. Detta innefattar ny plattform och ändrad 

hastighetsstandard vid trafik till och från Olofström. 

I annat projekt kommer det att byggas ett förbigångsspår på uppspårssidan i närheten av 

Älmhults bangård vilket avlastar bangården något. 

Under slutet av 2019 kommer en ny Åtgärdsvalsstudie för Älmhults bangård att påbörjas. 

Denna kommer då att med de nya förutsättningarna, Sydostlänken och triangelspår i 

Alvesta, analysera vilka åtgärder som eventuellt behöver göras i Älmhult. 

4.1.2.1. Plattform 

Ur kapacitetshänseende ska korsande tågvägar undvikas så långt som möjligt och det är 

därför fördelaktigt om den tänkta persontrafiken på Sydostlänken dels ska vända i Älmhult 

och dels gör det på östra sidan av Södra stambanan. 

Som föreslagits i tidigare utredning finns de ursprungliga spåren, som användes senast det 

var persontrafik på dåvarande Olofströmsbanan, kvar. Dessa har idag spårnummer 20 och 

21. Vid dessa spår bör därför en ny plattform byggas vilket troligtvis innebär att ett av spåren 

behöver slopas för att kunna bygga en ny plattform med väderskydd och bredd enligt dagens 

Spår 20 Spår 21 
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regelverk. Längden på plattformen ska vara minst 200 meter för att kunna hantera eventuell 

upp- och nerformering samt uppställning mellan hög och lågtrafik. Detta innebär också att 

spåret ska delas upp i två signalsträckor vilket innebär en utformning enligt den 

schematiska skissen i figur 4.  

Det finns fördelar med att det är en mellanplattform mellan spår 1 och spår 20 och detta ska 

eftersträvas. Då även plattformen mot Södra stambanan blir längre krävs det mindre 

anpassningar även på detta spår. 

Spåret ska förses med lämplig tågvärmepost så att fordon kan stå uppställda nattetid. 
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Figur 4: Skiss över lösning med en plattform vid nuvarande spår 20 samt ett minimum krav på nya 

signaler. 

Spåren 20 och 21 används idag för uppställning av arbetsmaskiner samt godsvagnar som för 

tillfället inte behövs och spåren behöver ersättas på annan plats i Älmhult, förslagsvis på 

västra sidan av Södra stambanan vid kombiterminalen. Det motsvarar cirka 350 meter 

uppställningsspår. 

4.1.2.2. Andra krav på Älmhult driftplats med anledning av Sydostlänken 

Växel till nya plattformsspåret, motsvarande dagens växel 124, bör medge en hastighet på 

minst 60 km/tim. Denna ligger idag i kurva vilket innebär att en större växel (än om det 

varit rakspår) kan krävas för att uppnå denna hastighet. Växeln är också i nära anslutning 

till växel 123 som är förbindelsen till Södra stambanan. Denna växel bör medge minst 75 

km/tim som in- och utfartskurvan ska göra efter åtgärder, se tabell 1. I praktiken innebär det 

en växel för 80 km/tim. Detta kan innebära att infartskurvan behöver justeras något vilket 

det bedöms finnas goda möjligheter till. 

4.1.2.3. Ny sydlig anslutning 

Den nya anslutning som föreslagits i tidigare utredning bedömer Kapacitetscenter inte vara 

tillräckligt kapacitetsstark. Visserligen innebär den att godståg i relationen Olofström-

Malmö inte behöver köra in på Älmhults bangård för lokrundgång med de korsande 

tågvägar det ger, vilket förbättrar kapacitetssituationen på bangården. Men den nya 

anslutningen innebär samtidigt att de persontåg som ska vända i Älmhult behöver korsa 

Södra stambanan. Dessa tåg kommer heller inte att kunna nå det föreslagna vändspåret 

ovan utan en ombyggnad med fler växelförbindelser vilket i sin tur leder till än fler korsande 

tågvägar. 
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Norrgående godståg från Sydostlänken som ska utföra trafikuppgift i Älmhult kommer 

belasta Södra stambanan mer än om de ankommit i dagens infart. 

Kapacitetscenter anser samtidigt att det skulle vara mycket fördelaktigt om en sydlig 

anslutning byggs men då måste den befintliga anslutningen också vara kvar. Detta skulle då 

kunna utformas enligt figur 5. I figuren har anslutningen kombinerats med ett välbehövligt 

förbigångsspår på Södra stambanan. 
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Figur 5: Skiss över en sydlig anslutning med ett anslutande förbigångsspår samt bibehållen befintlig 

anslutning till Älmhult. Grönt är sådant som måste byggas vid en sydlig anslutning och rött är ett tillägg 

för att även förbättra trafiken på Södra stambanan samt ytterligare avlasta Älmhults bangård. 
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Lösningen med ett spår som ansluter söderut innebär att tåg kan ankomma/avgå direkt mot 

Malmö och kontinenten utan att behöva passera Älmhults bangård. Detta minskar 

tågantalet på befintlig infart genom Älmhult samt förbättrar kapaciteten på Älmhults 

bangård. Den sydliga anslutningen till Sydostlänken kommer användas av godståg som ska 

direkt från Olofström/Karlshamn till Malmö och kontinenten. 

Växlarna i dessa förbindelser, mellan upp- och nedspår samt till triangelspåret, ska byggas 

för 100 km/tim. Det nya ”benet” i triangelspåret ska dimensioneras för minst 80 km/tim. 

4.2. Älmhult – Olofström 

Denna sträcka trafikeras kommer efter planerat spårbyte 2020-2021 vara i gott skick. 

Sträckan kommer efter spårbytet behålla sin relativt låga hastighet då det finns många 

plankorsningar på sträckan som inte åtgärdas i det skedet. 

Sträckan är mycket kuperad och det finns ett stort antal stigningar på upp till 20 promille. 

Vissa av dessa är endast kortare sträckor men det finns även de stigningar som pågår i flera 

kilometer och som har stor påverkan på möjligheten att placera mötesspår. Precis som 

nämnts i tidigare utredningar kommer det krävas urschaktning och eventuell sprängning för 

att kunna bygga mötesspår på en plan yta. 

 

Figur 6: Karta över sträckan Älmhult – Olofström från Trafikverkets ”Stigfinnaren”. 
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Godstrafiken är på sträckan Älmhult – Olofström relativt omfattande med 12 godståg per 

dag i genomsnitt. Sträckan trafikeras alla dagar i veckan. Det finns i dagsläget ingen 

persontrafik på denna sträcka. Befintlig linjeplats i Hökön, vid km 10, används av 

banarbetsfordon. Km-räkningen på sträckan utgår från Älmhult där km 0 finns.  

4.2.1. Förslag i tidigare utredningar 

Tidigare har beslutats att fortsatt planering ska utgå från en hastighetshöjning enligt 

alternativ ”H2”. Detta innebär spårbax på upp till 0,5 meter utifrån befintligt läge på spåret. 

Rälsförhöjning och övergångskurvor anpassas till hy hastighet. Hastighet enligt ”H2” 

redovisas i tabell 1 nedan. 

Mötesspår har tidigare utretts i Kärraboda (cirka km 15), Duvhult (cirka km 18+500), 

Esseboda (cirka km 26+700) och Olofström Övre (cirka km 36+300). Det har inte 

föreslagits något mötesspår i Lönsboda där resandeutbyte ska ske. Det finns inte nämnt 

någonstans i tidigare utredningar vad som ska ske med befintlig linjeplats i Hökön. 

 

 

Figur 7: Höjddiagram med föreslagna placeringar av nya driftplatser i tidigare utredning. Den övre 

grafen är för km 0-10 och den undre för km 10-42. 

Samtliga föreslagna mötesspår ligger i lutning och några till och med i kraftig lutning vilket 

troligen kommer kräva avsevärd schaktning på de platser där mötesspår placeras. 

Kärraboda 
Duvhult 

Esseboda 

Olofström Övre 
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4.2.2. Aktuella krav på utformning 

4.2.2.1. Hastighetsprofil 

För att få en jämn hastighetsprofil föreslås att maxhastighet för B-tåg ska gälla enligt tabell 1 

för fortsatt planering. Hastigheten för A-tåg kan vara lägre.  

Sträcka Enlig alt H2 Nytt förslag Sträcka Enlig alt H2 Nytt förslag

Vxl 123 cirka 0+450 I.U. 75 30+600 90 70

0+630 75 75 30+760 160 70

2+730 140 140 30+910 85 70

4+330 160 160 31+260 70 70

10+320 145 145 31+750 100 100

11+930 160 145 32+490 80 80

12+280 120 120 32+910 105 80

12+720 130 130 33+290 85 80

13+220 135 130 33+950 75 80

13+930 130 130 34+310 120 105

15+040 160 160 35+080 105 105

16+850 130 130 35+350 90 85

23+110 155 130 35+660 85 85

23+960 160 130 35+950 95 85

24+620 90 90 36+140 160 160

25+310 135 130 38+080 155 160

26+550 160 130 38+450 125 125

27+450 130 130 39+020 130 125

27+830 80 80 39+520 155 140

28+270 160 115 40+890 160 140

28+940 115 115 41+680 160 140

Hastighet Hastighet

 

Tabell 1: Hastighetsprofil enligt förslag ”H2” i tidigare utredning och ett nytt förslag med hänsyn till vad 

tågen kan utnyttja med hänsyn till acceleration och retardation. 

I tabellen finns i ”nytt förslag” flera sänkningar av hastigheten jämfört med tidigare förslag 

med hänsyn till vad ett järnvägsfordon kan utnyttja vad gäller acceleration och retardation.  

Hastighetsnedsättningar signaleras långt i förväg, i vissa fall innan tåget ankommit till 

höjningen av hastighet som finns innan nästa sänkning vilket skulle vara särskilt vanligt i 

ursprungsförslaget ”H2”. Detta innebär att en onödigt hög standard skulle byggas på vissa 

platser eftersom fordonen inte hinner utnyttja den högre hastigheten innan de måste 

bromsa mot nästa sänkning. Hänsyn har också tagits till planerat stopp i Lönsboda samt den 

växling som bedrivs och kommer bedrivas i Olofström. 

Det föreslås också två mindre höjningar jämfört med tidigare förslag vid km 33+950 och 

38+080. Detta önskas för att få en jämnare hastighetsprofil i dessa partier.  
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4.2.2.2. Mötesspår och platser för resandeutbyte 

Förslag till placering av ny driftplats ”Långhult” 

Med erfarenheter från andra platser med anslutande banor, där det finns en stor andel 

godstrafik, är det lämpligt att bygga ett mötesspår i närhet av anslutningen till den större 

banan. Detta innebär att det borde finnas ett mötesspår i närheten av Älmhult. Mötesspåret 

skulle användas för att kunna avgå med godståg från Älmhult och få dessa att lämna Södra 

stambanan utan att behöva uppehållas i onödan. Likaså fungerar det för tåg i andra 

riktningen som en magasineringsmöjlighet för en ledig lucka på Södra stambanan. 

En sådan placering har inte utretts tidigare men måste utredas i fortsatt planering. En 

tänkbar placering är vid km 4 invid en by som heter Långhult. Norra växeln bör placeras på 

ett rakspår mellan km 2+865 och 4+255. Den norra växeln bör dock inte placeras längre 

norrut än km 3+000 eftersom det även ska finnas plats för en framtida växel till ett 

triangelspår mot Södra stambanan. Det finns också ett rakspårsparti mellan km 4+410 och 

5+242. 

Eftersom lutningsprofilen på sträckan är enligt figur 8, finns det en platå mellan cirka km 

3+950 till km 4+900. Det är här mötesspåret i huvudsak bör byggas. 

 

Figur 8: Graf över lutningsprofil mellan km 1 och 5. Siffrorna i grafen visar antal promilles lutning, de 

röda strecken är horisontalkurvor och de blåa strecken är konstant lutning.  

Denna placering av mötesdriftplats innebär att plankorsningarna ”Fälhult Norra” och ”Väg 

636, Fälhult” som var tänkta att dels slopas och uppgraderas behöver få delvis andra 

åtgärder. En planskildhet behöver byggas tillsammans med tidigare planerad parallellväg.  

Kapacitetscenter anser att denna driftplats ska byggas. 
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Kärraboda 

Kärraboda som enligt tidigare utredning föreslås vara vid cirka km 15 har en mycket bra 

placering med hänsyn till lutningar på banan. Den norra växeln in till avvikande huvudspår 

kan placeras på en sträcka utan lutning och i rakspår mellan km 14+140 till km 14+405. 

Nästa rakspår är mellan km 15+137 och 15+869 där den sydliga växeln kan placeras. 

 

Figur 9: Graf över lutningsprofil mellan km 13 och 17. Siffrorna i grafen visar antal promilles lutning, de 

röda strecken är horisontalkurvor och de blåa strecken är konstant lutning.  

Den lilla ”höjden” som syns på höjdprofilen ovan bör planas ut för att få ett så plant 

mötesspår som möjligt. Plankorsning ”Kärraboda Södra” på km-tal 14+319 har i tidigare 

utredning föreslagits bli uppgraderad från en CD- till B-anläggning. Med placering av 

mötesdriftplats här och med nytt regelverk innebär detta att denna korsning måste byggas 

planskild alternativt måste vägen dras om ett par hundra meter. 

 

Bild 2: Foto taget norrut vid plankorsning ”Kärraboda Södra”. Föreslagen plats för nytt mötesspår. 

Kapacitetscenter anser att denna driftplats ska byggas. 
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Duvhult 

Tidigare föreslaget mötesspår i Duvhult vid km 18+500 inte är att rekommendera som 

tidigare utredning föreslagit dess utformning. I den utredningen skulle ”kullen” vid detta 

km-tal gränslas av mötesdriftplatsen. Detta ger kraftiga lutningar på var sida om mitten på 

mötesdriftplatsen alternativ alltför stora schaktningar för att få detta plant. 

 

Figur 10: Graf över lutningsprofil mellan km 16 och 21. Siffrorna i grafen visar antal promilles lutning, 

de röda strecken är horisontalkurvor och de blåa strecken är konstant lutning. 

En placering på platån mellan km 19+100 till 20+500, med hänsyn till kvarvarande 

plankorsning vid 19+101, är att föredra. Även om norrgående tåg får starta direkt in i ett 

kraftig uppförslut så visar simuleringar att detta är fullt möjligt om än inte optimalt. En 

placering så långt söderut som möjligt på denna platå ska eftersträvas. 

Kapacitetscenter anser inte att denna driftplats ska byggas. 
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Lönsboda 

I Lönsboda har det i tidigare utredningar inte föreslagits något mötesspår utan endast en 

plattform för resandeutbyte. Platsen för denna har dock bestämts till norr om plankorsning 

med väg 119/121 som är på km 21+329. Detta motsvarar platsen till vänster på vänstra fotot 

och till höger på det högra fotot nedan. 

 

Bild 3: Foto till vänster är taget i riktning norrut och fotot till höger är taget i riktning söderut vid km 21 i 

Lönsboda 

För att bättre hantera bomfällningar samt att få en möjlighet att vända tåg i Lönsboda vid 

störningar ska platsen utrustas med signaler som en driftplats med bland annat in- och 

utfartssignaler. Jämförelse kan göras med Lomma som ska byggas (år 2020) på detta sätt. 

Plattformen ska vara minst 100 meter. Signaler, kontaktledningsstolpar med mera ska 

placeras så att en förlängning till 170 meter är enkel att genomföra. 

 

21+329 
 Lönsboda 21+102

 Skolgatan 

 

Figur 11: Signalskiss över lösning för Lönsboda som driftplats med endast ett spår. 
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Esseboda 

Detta mötesspår har i tidigare utredning föreslagits vid km 26+700 och som kan ses i figur 

12 är detta en sträcka med svåra förhållanden att placera en mötesdriftplats på, med hänsyn 

till lutningar. Trots detta behöver en mötesdriftplats placeras någonstans i detta område.  

 

Figur 12: Graf över lutningsprofil mellan km 23 och 30. Siffrorna i grafen visar antal promilles lutning, 

de röda strecken är horisontalkurvor och de blåa strecken är konstant lutning.  

Med beaktande av avstånden till närliggande mötesdriftplatser i Kärraboda och Olofström 

(som Kapacitetscenter föreslår ska byggas) är det lämpligt att placera driftplatsen 

någonstans mellan km 25 och 30. Då hänsyn tas till lutningarna på denna sträcka är det två 

stycken ”toppar” vid km 26+700 och 28+200 som kan bli aktuella för placering av ett 

mötesspår. Oavsett vilken av dessa som väljs så innebär det att större schaktning eller 

fyllning måste göras på cirka 4-5 meter mätt från högsta punkten. Detta behöver göras för 

både mötesspåret och befintligt spår.  

Den av topparna som Kapacitetscenter anser är mest lämplig är den vid km 28+200 för att 

få en lite längre accelerationssträcka till den långa uppförslutningen norrut som startar vid 

km 26. Vid denna sträcka finns det rakspår mellan km 26+652 till 27+225, 27+994 till 

28+198 samt 28+347 till 28+718. Det innebär att kan krävas att även huvudspåret läggs om 

en kort sträcka för att skapa ett rakspårselement på den mest lämpliga sträckan där växeln 

eller växlarna kan ligga.  

Huvudförslaget från Kapacitetscenter är att den norra växeln placeras direkt söder om 

plankorsning ”Väg 2132, N Esseboda” cirka på km 27+300 och den södra växeln cirka vid 

km 28+500. 
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Bild 4: Äldre lutningsvisare vid Esseboda som framförallt användes av eldaren och lokföraren på 

ångloken. 

En placering av mötesspår i Esseboda är en dyr lösning men samtidigt kan Kapacitetscenter 

inte finna några andra lämpliga placeringar i närheten med hänsyn till trafikupplägg och 

användbarhet för godstrafik. 

Kapacitetscenter anser att denna driftplats ska byggas. 

Vilshult 

Om det blir aktuellt med resandeutbyte i Vilshult byggs en plattform invid huvudspåret. Det 

ska inte byggas något mötesspår och det behövs inga signaler likt den lösning som föreslås 

för Lönsboda. Plattformen placeras på lämplig plats, med hänsyn till bland annat 

plankorsningar, vid km 33-34.  

Plattformen ska vara minst 100 meter. Signaler, kontaktledningsstolpar med mera ska 

placeras så att en förlängning till 170 meter är enkel att genomföra. 

Eventuellt kommer det ändock bli en lösning likt Lönsboda då det inte kommer finnas några 

hållplatser i ERTMS/ETCS. Det finns dock inget trafikalt krav på att det byggs på detta sätt. 

4.2.2.3. Nytt uppställningsspår för banarbetsfordon 

Det har inte bedömts som lämpligt att ha en lastplats på linjen på den upprustade banan. 

Lösningen skulle bli för kapacitetssvag. Det skulle då gå att argumentera för att bygga om 

Hökön till driftplats med huvudsignaler men det skulle dock inte längre vara tillåtet att 

ställa upp fordon på spåret, vilket är hela syftet med spåret idag. Spåret bedöms också vara 

för kort för att konverteras till mötesdriftplats. Sammantaget är bedömningen att spåret och 

växlar ska tas bort. 



Sida 26 (64) 

På någon av tidigare nämnda driftplatser bör ersättningen för dagens lastplats i Hökön 

placeras. Esseboda har en bra placering på banan för en sådan funktion och förordas av 

Trafikverkets verksamhetsområde Underhåll.  

>200 meter

>200 meter
 

Figur 13: Principskiss för mötesspår med stickspår för arbetsfordon.  

Detta last- och uppställningsspår ska vara helt plant. Stickspåret ska vara minst 200 meter 

hinderfritt och det ska finnas möjlighet att lasta material från en hårdgjord yta bredvid 

spåret som även ska vara belyst. Spåret ska inte vara elektrifierat. Rörelser till och från 

stickspåret ska kunna ske med växlingsrörelse och växeln till spåret ska medge minst 40 

km/tim. 

Det ska tas i beaktande att de fordon som använder dessa spår ofta bullrar och då särskilt 

nattetid. Avstånd till bostadshus ska därför vara en styrande del i placering. 

4.2.2.4. Övriga kapacitetshöjande åtgärder 

Utifrån att driftplatser byggs i Långhult, Kärraboda och Esseboda samt att Lönsboda byggs 

som en driftplats utan mötesmöjlighet ska mellanblocksignaler, eller motsvarande funktion, 

placeras på följande bevakningssträckor: 

 Långhult – Kärraboda 

 Esseboda – Olofström (övre) 
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4.3. Olofström 

Olofströms driftplats har två bangårdar. Nedre bangården som är placerad vid Olofströms 

stationshus och övre bangården som är placerad norr om stationen vid Volvos övre fabrik. 

Driftplatsen börjar vid infartssignalen som är belägen vid km 37+060 och sträcker sig till 

stoppbocken på gamla linjen mot Sölvesborg vid km 43+603. Gränsen mellan bangårdarna 

går vid dvärgsignal ¼ som ligger på km 37+822. 

Signalställverket styrs i dagsläget av en lokaltågklarerare som är placerad i stationshuset vid 

Olofströms nedre. 

 

Figur 14:Karta över Olofström från Trafikverkets Stigfinnaren 

Till Olofström ankommer normalt flertalet av godstågen och stannar innan skiljeväxeln 

mellan Olofström Övre och den nedre delen av driftplatsen. På denna punkt delas tåget i två 

delar där en del går till den övre bangården och en del går till den nedre bangården. På båda 

platser sker lastning och lossning av containers och lastning av skrot. 

Olofström övre 

Volvos övre 

fabriksdel  

Olofströms station 

Volvos nedre 

fabriksdel samt övrig 

godshantering 

Växel till 

Olofström övre  
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På Olofströms övre så kan tåg ankomma till spår 21. Tåg kan avgå från både spår 21 och 22, 

det vanligaste fallet är att tågen avgår från spår 22. 

Olofström nedreÄlmhult

Olofström övre

Lastspår
VOLVO

Spåren är cirka 
580 meter

 

Figur 15: Skiss över nuvarande utformning Olofström Övre. 

På Olofströms nedre finns det tre huvudspår, spår 2, 3 och 4, övriga spår är sidospår. Dessa 

spår samt spår 1 ägs av Trafikverket. Spår z9, 5 och 6 ägs av Volvo Cars. Spår 4 används 

bland annat som frilastspår för lasta av och på containers, övriga spår som ägs av 

Trafikverket används för uppställning och växling. 

När tåg ankommer till Olofströms nedre så avslutas tågfärden vid sista mellansignal innan 

bangården och övergår till växling. När tåg avgår från Olofströms nedre så lämnar tågsättet 

bangården som växling fram till första mellansignal övergår där till tågfärd. 

 

VOLVO

4

3

2

1

5

6

z9

Älmhult

 

Figur 16: Skiss över nuvarande utformning Olofström station. 

Det finns två plankorsningar på bangården där den ena används för personal som går 

mellan fabrik och parkering och den andra inte verkar vara i användning längre eller i vart 

fall användas sporadiskt. Båda dessa plankorsningar behöver slopas med hänsyn till 

nuvarande regelverk kring plankorsningar. Med stor sannolikhet behöver en planskildhet 

över bangården för gång- och cykeltrafik byggas. 

4.3.1. Förslag i tidigare utredningar 

Tidigare utredningar har till viss del analyserat behoven i Olofström och därmed finns några 

krav ställda samt ett förslag till utformning av stationen. Det ska dock nämnas att dessa 

förslag inte alls motsvarar det behov som finns med prognosticerade 20 godståg per dygn 

samt persontrafik. 
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4.3.1.1. Olofström Övre 

Mötesspåret som i tidigare utredningar kallas ”Olofström Övre” är placerat vid km 36+300 

och halva mötesspåret är i kraftigt nedförslut. Tåg i riktning norrut skulle efter ett stopp ha 

cirka 2 kilometer på sig att accelerera för att kunna ta sig upp för den cirka 4 kilometer långa 

uppförsbacken med i sammanhanget mycket kraftig lutning. Simuleringar visar dock att 

detta är möjligt. Troligtvis skulle det dock vara stor risk för fastkörningar vid till exempel 

lövhalkeperioder. 

 

Figur 17: Graf över lutningsprofil mellan km 23 och 30. Siffrorna i grafen visar antal promilles lutning, 

de röda strecken är horisontalkurvor och de blåa strecken är konstant lutning.  

4.3.1.2. Olofström nedre bangård 

För den nedre bangården har det tidigare tagits fram ett förslag som innebar att det endast 

fanns ett plattformsspår som också var det enda genomfartsspåret för tåg. Övriga spår skulle 

vara för växling och dessas spår skulle tillfalla annan infrastrukturägare. Detta bedöms i 

dagsläget inte som lämpligt och troligen inte möjligt att genomföra juridiskt. 

Totalt skulle det endast finnas fyra längre spår och som inte motsvarar övriga krav på 

tåglängder på Sydostlänken. Det skulle inte gå att mötas i Olofström, inte ens med två korta 

persontåg. 

4.3.2. Aktuella krav på utformning 

Olofströms nedre bangård måste anpassas för trafikutbyte av både godstrafik och 

persontrafik. Godstågen måste ha ett signalreglerat spår för tågankomster och avgångar. 

Tågspåren byggs för samtidig infart och en hastighet av minst 80 km/tim. Här är det viktigt 
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att rätt skyddsåtgärder byggs för de spår där växling förekommer samtidigt som det körs tåg 

på intilliggande spår. 

Signalställverket måste även kunna hantera växlingsvägar då det finns två bangårdar på 

driftplatsen Olofström (övre och nedre). Mellan dessa ska det kunna ske växling. 

Bangården måste utformas så att längre godståg än idag kan erbjudas för godstrafiken.  

Persontrafiken behöver två signalreglerade spår med plattform.  

4.3.2.1. Hastighet över bangården 

Med hänsyn till att det kommer bedrivas växling samt för att kunna projektera bangården 

med hänsyn till kurvradier med mera kan hastigheten begränsas till 80 km/tim över 

bangården. Detta är ungefär mellan km 42 och 43. Det blir också en begräsning till 80 

km/tim om det byggs en plattformsövergång i plan, vilket skulle kunna vara en möjlig 

lösning. Eventuellt behövs särskilt skydd mellan tågspåren och de spår där det kommer 

bedrivas mer frekvent växling. Detta kan vara extra stort spåravstånd eller spärrstaket. 

4.3.2.2. Ny utformning bangård Olofström Övre 

Trots de negativa aspekterna med tidigare föreslagna mötesspår som kallades ”Olofström 

övre” behövs någon åtgärd för att hantera godstrafiken till och från fabriksdelen Olofström 

övre på ett rationellt sätt utan att störa den genomgående trafiken på Sydostlänken. Det 

behövs ett avgångs- och ankomstspår bredvid huvudspåret för de tåg som ska till/från 

Olofström övre. 

Olofström nedre

Älmhult

Olofström övre

Lastspår
VOLVO

Spåren är cirka 
580 meter

Spåret ska vara 
minst 630 meter 

hinderfritt

Norra växeln ska tillåta minst 
80 km/tim för att medge 
avgående godståg norrut 
utan att fastna i backen

 

Figur 18: Skiss över ett ankomst- och avgångsspår för tåg till/från fabriksdelen Olofström övre. Det 

som byggs nytt är markerat med grön färg. Det är viktigt att norra växeln medger hög hastighet. 

Eftersom växeln till fabriksdelen Olofström övre är placerad på km 37+561 måste ett sådant 

spår vara norr om den växeln. Vid km 37+142 börjar en stigning på 16-17 promille och som 

varar i cirka en kilometer. Det innebär att den norra halvan av spåret kommer att hamna i 

relativt kraftig lutning. Det bör dock undersökas om, och i så fall hur, en större del av spåret 

kan placeras plant. 

Ett sådant spår ser rent schematiskt ut som ett mötesspår och i teorin kunna användas som 

ett sådant, för åtminstone persontåg. Men huvudsyftet är att den växling som idag sker på 

huvudspår flyttas till ett avvikande huvudspår. Växlingen skulle i övrigt ha samma 

förutsättningar som i dagsläget. 
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Lösningen ska ses som en helhetslösning för växlingen som bedrivs i Olofström och inte som 

ytterligare ett mötesspår på Sydostlänken. Spåret kommer vara upptaget under stor del av 

dagen för just växlingsrörelser. 

På samma plats finns det idag gångbanor och belysning längs huvudspåret. Dessa 

funktioner ska finnas på det nya avvikande huvudspåret, längs hela spårets längd. 

På denna del av bangården ska samtliga spår som syns i figur 18 elektrifieras. 

Kontaktledning ska finnas fram till spåren inne på fabriksområdet där det ska vara ett avslut 

med så kallad ”Gudrun-brygga” eller liknande lösning. Ellok ska kunna lämna och hämta 

vagnar på lastspåren. Detta innebär också att samtliga växlar på Olofström övre, och som 

syns i figuren ovan, ska signalregleras för att få en rationell hantering. 

Det ska gå att köra tågrörelse hela vägen till de båda spåren på Olofström övre. Till och från 

fabriken ska det gå att ställa växlingsväg. Det ska också vara möjligt att växla på hela 

Olofström driftplats, vilket även innefattar samtliga spår i figuren ovan. Det ska till exempel 

vara möjligt att göra rundgång på de nya spåren. 

Hastigheten på huvudspåret får inte påverkas av aktiviteterna på detta nya spår. Spåren ska 

därför byggas med ett sådant spåravstånd att det inte skapas några begränsningar och att 

eventuella skyddsåtgärder får plats.  

Växlarna till och från detta nya spår ska medge minst 60 km/tim i södra änden och 80 

km/tim i norra änden. 

4.3.2.3. Ny utformning bangården på Olofström station 

Den nya bangården måste innehålla minst fyra huvudspår. Två huvudspår med plattform 

som i huvudsak används till resandetrafiken, dessa bör placeras närmast 

stationshuset/bussterminalen för en säkrare väg till/från tågen. Längden på plattformen ska 

vara minst 100 meter och förlängningsbar till 170 meter. Passagen till och från plattformen 

bör lämpligen ske planskild med anslutning på båda sidor av bangården, en till samhället 

och en till Volvo. 

Spår 3 ska vara ett huvudspår som tillägnas godstrafiken, detta spår måste vara så långt som 

möjligt med tanke på omgivningarna.  

När godstrafiken går över till eldrift så kommer växlingen i Olofström till största delen 

fortsatt hanteras av diesellok. Detta diesellok behöver en plats för tankning, vilket kan ske 

via fast anläggning eller tankbil. I Olofström finns det två områden i direkt anslutning till 

Volvo där växling av godsvagnar sker vid flera tillfällen dagligen. Lastning och lossning sker 

på Trafikverkets spår och Volvo Cars spår. Vid en ombyggnad av bangården så behövs även 

en ombyggnad av spårsystemet inne hos Volvo Cars så att det blir minst två spår för lastning 

och lossning av vagnar. Här finns en vagnvåg som måste beaktas.  

På bangården i Olofström måste det byggas spår för omloppsnära uppställning av vagnar 

som väntar nya uppdrag. Antalet spårmeter som ska byggas måste ta höjd för dagens 

uppställningsmeter samt en ökning av uppskattningsvis 700-900 spårmeter. Anledningen 

är den prognostiserade ökningen av antalet godståg. Sammantaget innebär detta an bangård 
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med cirka 1500 spårmeter uppställningsspår. Dessa spårmeter ska fördelas på minst sex 

olika spår. 

Vid växling på bangårdens västra sida så behöver det anläggas ett utdragsspår norrut så att 

växlingen kan hämta ett ankommande tågsätt och växla in det till Volvo Cars samtidigt som 

det körs resandetåg på intilliggande spår. Utdragsspåret ska minst lika långt som spåren 

kommer vara inne på Volvo Cars område. 

Utöver ovanstående måste följande funktioner finnas på bangården som Trafikverket ska 

ansvara för: 

 Uppställningsspår för lok 

o 3 spår på minst 60 meter vardera som kan avslutas i stoppbock 

o Spåren ska vara elektrifierade 

o Varje spår ska ha tre lokvärmeposter 

 Reparationsspår 

o Två spår på minst 100 meter vardera  

o Hårdgjord yta mellan spåren och ett spåravstånd på minst 9 meter 

o Serviceväg till och från denna yta måste finnas 

o Spåren ska inte vara elektrifierade 

 Spår för underhållsfordon 

o Ett spår på minst 250 meter, motsvarande resterande del av det som rivs på 

Karlshamns station  

o Hårdgjord yta intill spåret 

o Serviceväg till och från denna yta måste finnas 

o Spåret ska inte vara elektrifierat 

På en lång bro över bangården korsar Västra storgatan, bron är kommunalägd och är byggd 

1956 enligt BaTMan, Trafikverkets system för bland annat broar. 

Bild 5: Flygfoto över Västra storgatan från BaTMan och fotot till höger är taget i riktning söderut vid km 

43 i Olofström. 
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Bron har en höjd på 5,2 meter. Idag används tre portaler under bron av järnvägen, för att få 

ut största möjliga spårlängd och användbarhet så behöver åtminstone spår 1 och 2 flyttas till 

en portal under bron som idag inte används för järnvägsdrift. Det innebär att minst fyra 

portaler behövs för järnvägstrafiken. Frågan behöver utredas om det är möjligt att använda 

samtliga portaler med tanke på elektrifieringen. Minsta tillåtna höjd på kontaktledning är 

5,15 meter, vilket innebär att det krävs åtgärder. Antingen behöver spåren sänkas eller bron 

bytas till en högre. En ny bro kan eventuellt kombineras med en planskild åtkomst till 

plattform. 

Ankomst- och avgångsbangård. 
Minst 750 meter långa spår. 

Samtidig infart med 10-
övervakning om möjligt.

Annan ägare

Rundgångsspår 
för lok

Utdragsspår minst lika långt 
som det längsta spåren på 

Volvo Cars anläggning

Samtidig infart för 
persontåg på dessa spår 
Växlar till dessa spår ska 

klara 80 km/tim.

Reperationsspår

Rundgångsspår 
och utdrag så 

långt som möjligt

UppställningsspårLokuppställning 3 spår

 

Figur 19: Schematisk skiss över nytt spårsystem på Olofströms station som uppfyller nämnda krav för 

Olofströms bangård. 
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Bild 6: Flygfoto med inritade kvadrater som visar på ett ungefär vilka ytor som minst krävs för den nya 

bangården. Osäkerhet hur långt ner mot Holjeån som behöver bebyggas. Eventuella behöver ån 

kulverteras även vid denna del. 

 

  

Troliga ytor som 

behövs för den 

nya bangården 
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4.4. Olofström – Blekinge Kustbana 

Denna del av Sydostlänken ska byggas i helt ny terräng och troligtvis ansluta till Blekinge 

kustbana cirka 1,5 kilometer öster om befintlig mötesdriftplats Sandbäck. Detta är strax 

öster om där väg 15 korsar Blekinge Kustbana. 

 

Figur 20: Karta över sträckan Olofström – Blekinge Kustbana från ”Stigfinnaren”. 

4.4.1. Förslag i tidigare utredningar 

Enligt tidigare beslut och ställningstagande ska korridor ”UA1” enligt tidigare utredning 

gälla för fortsatt planering. En viss justering där den nya sträckningen följer vägen ner till 

Kylinge innan den viker av mot Blekinge Kustbana ska utredas vidare.  

Trafikverket kommer göra ett omtag för hela denna sträcka med en lokaliseringsutredning. 

För denna kapacitetsstudie har tidigare utredningsresultat använts som grund för 

analyserna. 

Den nya banan ska dimensioneras för 160 km/tim men det blir troligen lägre hastighet vid 

passage av Holjeån strax söder om Olofström. 

I tidigare utredning har en maximal lutning på 10 promille antagits men att lutningar på 

upp till 15 promille ska utredas i nästa skede. 

Tidigare utredningar har förslagit en ny mötesdriftplats ”Kylinge” vid km 55+100. Detta 

motsvarar cirka km 13-14 på höjddiagrammet nedan. 
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Figur 21: Höjdprofil för UA1 enligt förslag i tidigare utredning. 

För att översätta ovanstående höjddiagram till befintlig ”km-räkning” mellan Älmhult och 

Olofström har ritningar tolkats så att km 41 motsvarar km 0. Detta innebär således att nya 

banan ansluter till Blekinge kustbana på km 58. 

4.4.2. Aktuella krav på utformning 

4.4.2.1. Hastighetsprofil 

För att kunna utföra analysen har hastighetsprofil enligt tabell nedan antagits på denna 

sträcka. Denna är en tolkning av tidigare utredningar där det är en lägre hastighet ut från 

Olofström samt närmst anslutningen till Blekinge kustbana. 

Hastighet

Sträcka Förslag

Olofström Km 42 80

43+000 120

44+500 160

57+000 120

Cirka km 58 

anslutning BkB

 

Tabell 2: Antagen hastighetprofil utifrån tolkning av uppgifter i tidigare utredning. 
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4.4.2.2. Mötesspår och platser för resandeutbyte 

Precis som i förslag i tidigare utredningar så finns ett behov av en mötesdriftplats på denna 

sträcka. Denna bör placeras närmare anslutningen till Blekinge kustbana än Olofström och 

en optimal placering med hänsyn till lagda tidtabeller är cirka 2-4 kilometer från 

triangelspåret.  

Det ska dock beaktas att driftplatsen placeras på lämplig plats med hänsyn till lutningar. Det 

får inte vara kraftig lutning uppför åt något håll i direkt anslutning till mötesspåret. 

Driftplatsen ska placeras så plant som möjligt 

Kapacitetscenter anser att denna driftplats ska byggas. 

4.4.2.3. Övriga kapacitetshöjande åtgärder 

Kapacitetscenter anser att med hänsyn till lutningar på den norra sträckningen mellan 

Olofström och Älmhult samt på Blekinge Kustbana och de begräsningar dessa ställer på 

tågvikter finns det ingen anledning att ställa krav på max 10 promilles lutning på denna 

sträcka. För en bättre massbalans och troligen billigare genomförande är det acceptabelt 

med lutningar upp till 15 promille, även om så små lutningar som möjligt ska eftersträvas.  

Mellanblocksignal, eller motsvarande funktion, ska byggas mellan Olofström och ny 

mötesstation. 

4.5. Anslutning Blekinge Kustbana 

4.5.1. Förslag i tidigare utredningar 

Anslutningen till Blekinge kustbana ska enligt tidigare utredning ske med ett triangelspår 

som hastighetsmässigt ska optimeras mot Karlshamn. Det nämns att spårväxeln mot 

Karlshamn ska tillåta 100 km/tim och den mot Sölvesborg ska tillåta 80 km/tim.  

I tidigare utredning nämns också att spåret på Blekinge kustbana ska baxas för att skapa 

rakspårselement där anslutningsväxlarna ska läggas in. 

Det finns inga krav på spårlängder i de olika triangelbenen. 

4.5.2. Aktuella krav på utformning 

För att bygga ett effektivt triangelspår ska det helst finnas mötesspår i nära anslutning på de 

olika triangelbenen samt att vart och ett av de olika benen kan fungera som magasinerings-

/mötesspår. Mötesspår planeras vid Kylinge mot Olofström samt finns i Sandbäck mot 

Sölvesborg. I riktning Karlshamn finns Mörrum som dock är för kort.  

Den trafikalt bästa placeringen av anslutningen från Sydostlänken är öster om Sandbäck och 

väster om en eventuell ny mötesstation mellan anslutningen och Mörrums befintliga station. 

Placering enligt förslag i tidigare utredning, eller i närheten av denna, är att föredra trafikalt. 

En utformning av triangelspåret enligt skissen nedan är den kapacitetsmässigt bästa 

utformningen och den som ska eftersträvas i fortsatt planering. Triangelbenen medger ett 

”tågmöte” mellan tåg på upp till 750 meter med 40-övervakning i relevanta relationer. För 
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att spara spårlängd och utrymme kan det krävas skyddsväxlar vilket är med skissen. Det är 

ett krav att uppnå minst 750 meter hinderfritt i benet mot Karlshamn. I benet mot 

Sölvesborg kan längden vid behov minskas om det är behövligt för att även minska den plats 

anläggningen tar i anspråk. Hastigheter enligt nedan ska dock uppnås och den hinderfria 

längden bör vara minst 450 meter. 

Viktigt är dock att uppnå 950 meter mellan anslutningsväxlarna. 

Sölvesborg Karlshamn

Olofström

>950 meter

>450 meter >750 meter  

Figur 22: Skiss över anslutningen till Blekinge kustbana.  

Triangelbenet mot Karlshamn ska klara minst 100 km/tim och därmed ska växeln vara för 

denna hastighet i anslutningen till Blekinge kustbana. 

Triangelbenet mot Sölvesborg ska klara minst 80 km/tim och därmed ska både växeln i 

anslutning till Blekinge kustbana samt den som skiljer triangelbenen i norra änden klara 80 

km/tim. 

4.6. Sträckan mellan anslutning Blekinge Kustbana och Karlshamn 

Trafiken till och från Sydostlänken är i första hand tänkt att köra till Karlshamn. Detta gäller 

både person- och godstrafiken. Sträckan är enkelspårig och har en mycket enkel utformning 

med endast en mötesdriftplats i Mörrum vars mötesspår är kort och inte kan hantera möten 

mellan två normallånga godståg. I Vekerum finns ett spår till Mörrums bruk som endast kan 

nås österifrån. Här finns alltså ingen mötesmöjlighet. 

Sträckan mellan den tidigare föreslagna placeringen av det kommande triangelspåret vid 

Skörsemo och Karlshamn är cirka 13 kilometer. 

 

Figur 23: Karta över aktuell del av Blekinge kustbana från ”Stigfinnaren”. 
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4.6.1. Förslag i tidigare utredningar 

Tidigare utredningar har haft sitt avslut vid anslutningen till Blekinge kustbana och de har 

därmed inte analyserat sträckan till Karlshamn. I slutrapport förstudie och 

järnvägsutredning nämns dock att kostnad för ny mötesdriftplats ”Vekerum” inte ingår i den 

sammanlagda kalkylen för Sydostlänken vilket tyder på att det även tidigare har identifierats 

ett behov av ett mötesspår på sträckan. 

4.6.2. Aktuella krav på utformning 

Sträckan är redan idag mycket hårt belastad av trafiken som kör på Blekinge kustbana. Det 

passerar idag 52 persontåg och 10 godståg på sträckan ett vardagsmedeldygn. På sträckan 

Karlshamn-Vekerum tillkommer ytterligare 4 godståg som endast kör den sträckan. 

Persontågen möts inbördes i Mörrum och Pågatågen vänder i Karlshamn. 

Ny anslutning från 
Sydostlänken

Mörrum
Karlshamn

Spår till 
Stillreydshamnen

Vekerum 
(Mörrums bruk)

Ca: km 47 Ca: km 53 Ca: km 56

Ca: km 60 Ca: km 62

 

Figur 24: Skiss över sträckan anslutning från Sydostlänken till Karlshamn med km-tal för 

längdräkningen på Blekinge Kustbana 

Sträckan från anslutningen till Karlshamn kommer bli än mer belastad med Sydostlänken 

och det kommer inte vara möjligt att köra all önskad trafik utan åtgärder. Önskemålen i 

rusningstrafiken motsvarar tre persontåg per timme och riktning och samtidigt minst ett 

godståg per timme och riktning. Görs inga investeringar på denna sträcka kan inte önskad 

trafik framföras stora delar av dygnet och framförallt kan inte Sydostlänken utnyttjas fullt 

ut. Det krävs ett nytt mötesspår på sträckan. 

4.6.2.1. Nytt mötesspår 

För att möjliggöra den önskade trafiken krävs ett nytt mötesspår på sträckan där långa 

godståg kan mötas.  

 

Figur 25: Graf över lutningsprofil mellan km 47 och 62 på Blekinge Kustbana. De röda strecken är 

horisontalkurvor och de blåa strecken är konstant lutning. 

Anslutning 

Sydostlänken Mörrum 

 

Vekerum 

 

Karlshamn 
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Det nya mötesspåret bör placeras nära mitten på sträckan vilket är i närheten av Mörrum. 

Befintlig driftplats behövs dock för persontrafiken och det bedöms inte som lämpligt att 

förlänga denna med hänsyn till bland annat lutningsprofilen. Höjdprofilen visar också att 

det är mycket olämpligt med ett nytt mötesspår vid Vekerum.  

Med hänsyn till ovanstående finns följande lämpliga placeringar av mötesspåret:  

1. ”Gustavstorp” Mellan km 47+000 – 49+000  

2. ”Kråketorp” Mellan km 50+600 – 51+800  

3. ”Hultagården” Mellan km 53+500 – 54+500 

4. ”Horsaryd” Mellan km 56+500 – 58+000 

”Gustavstorp” 

Alternativ 1 anses vara för nära triangelspåret och befintlig mötesstation ”Sandbäck” på 

Blekinge kustbana. Här finns också flertalet privata bostäder i direkt närhet till banan som 

troligtvis skulle behöva rivas. Något sämre markförhållanden på denna plats. Sammantaget 

är detta inte ett alternativ som bör utredas vidare. 

”Kråketorp” 

För alternativ 2 ”Kråketorp” är det relativt gynnsamma lutningsförhållanden där stationen 

till största delen skulle hamna på en platå. Den västra delen kräver dock en del schaktning 

för att plana ut både befintligt huvudspår och det nya mötesspåret.  

Spåret går huvudsakligen i väst-östlig riktning på platsen och direkt norr om järnvägen finns 

en väg ”Gustavstorpsvägen”. Norr om vägen finns ett tiotal bostadshus på ett avstånd av 30-

100 meter från järnvägen. 

Från cirka km 51+100 till 51+700 finns det flera vattenmagasin på den södra sidan av spåret 

och delar av sträckan består av berg som skulle behöva sprängas ur. 

 

Figur 26: Graf över lutningsprofil mellan km 50 och 52 på Blekinge kustbana. Siffrorna i grafen visar 

antal promilles lutning, de röda strecken är horisontalkurvor och de blåa strecken är konstant lutning. 
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Det eftersträvas att placera spårväxlar i rakspår eftersom detta leder till lägre 

underhållskostnader samt att det inte kräver specialkomponenter för att kunna reparera 

växlar som går sönder. Befintliga rakspårselement på Blekinge kustbana är i detta område 

mellan km 50+567 – 50+705 och 50+965 – 51+454. 

Om växeln placeras i den västliga rakspårsdelen innebär det att den östra växeln troligtvis 

kommer hamna i övergångskurva eller cirkulärkurva. Aktuell kurva har en radie på 449 

meter med en rälsförhöjning på 150 millimeter och det skulle med stor sannolikhet vara en 

innerbågväxel. Möjligtvis skulle det gå att få plats med mötesspåret utan att lägga växlarna i 

kurva men då krävs sannolikt skyddsväxlar och eventuellt en lägre hastighetsstandard på de 

växlar som byggs i syfte att korta mötesspårslängden.  

Om växeln placeras så långt österut som möjligt på rakspårsdelen skulle den hamna vid km 

51+450. Växeln i andra änden skulle placeras i en annan cirkulärkurva med en radie på 507 

meter med en rälsförhöjning på 150 millimeter och det skulle med stor sannolikhet vara en 

ytterbågväxel. Denna placering skulle också innebära att halva mötesspåret skulle vara i en 

kraftig lutning vilket inte är önskvärt. En befintlig bro över Gallån skulle också behöva 

byggas om. Eventuellt behöver den östra växeln placeras vid bron över järnvägen strax öster 

om ovan nämnd kurva. 

Det är inte tillåtet att bygga en växel i en kurva med mindre radie är 600 meter. Detta 

innebär eventuellt att även huvudspåret måste rätas på en delsträcka för att kunna bygga 

denna mötesstation. 

Hastigheten på huvudspåret är idag 110 km/tim på den västra delen och 90 km/tim på den 

östra delen av det tänkta mötesspåret. Växlarna in till mötesspåret ska medge minst 80 

km/tim. Med tanke på att den östra eller västra växeln eventuellt blir krökt kan hastigheten 

för denna vara ned till 50 km/tim om det krävs för att få en lämplig teknisk lösning. 

Stationen ska byggas för samtidighet med 750 meter långa tåg och 40-övervakning ska 

eftersträvas. 

 

Bild 7: Bild över placering av mötesspår i Kråketorp med troliga placeringar av växlarna om det går att 

bygga med skyddsväxlar. 

Trafikalt är placeringen av ”Kråketorp” mycket bra. Alternativet bör utredas vidare för att 

finna lämpliga tekniska lösningar. 

Eventuella placeringar 

av västra växeln 

”Vattenmagasin” 

direkt söder om spåret 

Eventuella placeringar 

av östra växeln 
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”Hultagården” 

Alternativ 3 är direkt öster om befintlig station i Mörrum. Som ses på höjdprofilen nedan 

skulle mötesspåret vara placerat på en höjd med kraftig lutning på var sida om inga åtgärder 

gjordes. En sänkning av huvudspår skulle krävas vilket leder till ett stort schaktnings- och 

sprängningsbehov. Redan idag är järnvägen i en djup skärning på sträckan. 

Vid cirka km 54+500 passerar järnvägen under motorvägen E22 som passerar på en vägbro. 

Denna är inte förbered för två spår och kommer troligen att påverkas vid en sänkning av 

huvudspåret. 

Mellan km 53+300 och 53+700 finns ett flertal bostadshus i närhet av järnvägen där de 

närmsta är cirka 25-30 meter från dagens spårmitt. 

 

Figur 27: Graf över lutningsprofil mellan km 53 och 55 på Blekinge kustbana. Siffrorna i grafen visar 

antal promilles lutning, de röda strecken är horisontalkurvor och de blåa strecken är konstant lutning. 

Befintligt rakspårselement i detta område är mellan km 53+664 – 54+004. I övrigt är det 

endast cirkulärkurvor och övergångskurvor. Placering av växel i kurva kommer därför inte 

gå att undvika. Som alternativ krävs en omläggning av huvudspåret en kortare sträcka.  

Placering av den västra växeln på den enda rakspårsdelen innebär att motorvägsbron som 

nämnts ovan behöver bytas samt att den östra växeln kommer placeras i närheten av en 

mindre samling hus i västra delen av Vekerum. Att bygga mötesspåret på denna plats skulle 

kräva mycket stora ingrepp med sprängning och schaktning. Att samtidigt plana ut spåret 

innebär än större ingrepp i området och att det skapas en skärning på runt 10-12 meter i 

höjd. 

Trafikalt är detta en acceptabel placering av mötesspåret men de tekniska svårigheterna är 

stora och bedöms som mycket kostnadsdrivande. Alternativet bör därför inte utredas vidare. 
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”Horsaryd” 

Det fjärde alternativet innebär en placering mycket nära triangelspåret till Stilleryd i 

Karlshamn.  

Den västra delen av mötesspåret skulle placeras på en kulle som behöver planas ut. Vid km 

56+300 samt vid km 58 finns det ett flertal bostadshus på båda platserna medan det på 

resten av sträckan inte finns några i närhet av järnvägen. 

Banan går genom kuperad mark och passerar redan i flera skärningar. Sträckan är mycket 

kurvig och det finns endast en rakspårsdel där en växel får plats och det är mellan km 

57+351 – 57+500. Eftersom den västra växeln ska vara så långt österut som möjligt för att 

stationen inte ska placeras i en svacka innebär detta att det troligtvis krävs två stycken 

krökta växlar till denna station. 

 

Figur 28: Graf över lutningsprofil mellan km 56 och 58 på Blekinge kustbana. Siffrorna i grafen visar 

antal promilles lutning, de röda strecken är horisontalkurvor och de blåa strecken är konstant lutning. 

En vägbro för ”Vekerumsvägen” behöver byggas om och anpassas för två spår. Det finns 

även en högspänningsledning som är parallell med järnvägen idag på en kortare sträcka. 

Eventuellt behöver denna flyttas. Även här kommer det kräva mycket stora ingrepp med 

sprängning och schaktning. 

Sammanfattning nytt mötesspår 

Kapacitetscenter förordar alternativ 2 ”Kråketorp” för vidare utredning där nästa steg bör 

vara en teknisk genomförbarhetsutredning för att utröna om det är möjligt att bygga 

stationen på denna plats. 

4.6.2.2. Befintlig station och plats för resandeutbyte 

På befintlig station i Mörrum behövs inga åtgärder med anledning av Sydostlänken. 
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4.6.2.3. Övriga kapacitetshöjande åtgärder 

Med tanke på det mycket stora prognosticerade tågantalet på sträckan behövs det åtgärder 

för att kunna framföra tåg tätt efter varandra. Mellanblocksignaler, eller motsvarande 

funktion, ska byggas mellan: 

 Anslutning från Sydostlänken till ny mötesstation ”Kråketorp” 

 Mellan Mörrum och Vekerum 

 Mellan Vekerum och Karlshamn infartssignal som antas vara placeras som det är 

idag, väster som triangelspåret till Stilleryd  

Ambitionen är att tåg ska kunna framföras var fjärde-femte minut vilket motsvarar 

maximala signalsträckor på 1500-2000 meter. Exakt utformning får utredas senare, 

ovanstående antal är en fingervisning av behovet. 

4.7. Karlshamn 

Karlshamn är idag en stor station för godstrafiken där flera målpunkter finns. EONs 

gasanläggning, Södra Cells pappersbruk samt Stillerydshamnen är de största. Det körs även 

tåg som sedan delas upp i mindre delar för att bilda lokalgodståg mot Sölvesborg. Stora 

godstyper är massaved, kemikalier, gas och containers. 

För att hantera dagens godstrafik används både bangården på Karlshamn station samt 

befintlig bangård i Stilleryd fullt ut. Under delar av dygnet är dessa maximalt utnyttjade. 

Godsbangården är omodern och är inte särskilt effektiv. Spåren är för korta och varken på 

Trafikverkets bangård eller i Stilleryd är det möjligt att ankomma med långa godståg. 

Persontrafiken har timmestrafik med Öresundståg med en förtätning till halvtimmestrafik i 

rusningstrafik med hjälp av Pågatåg västerut. 

4.7.1. Förslag i tidigare utredningar 

I tidigare utredningar för Sydostlänken har det nämnts att det troligtvis behövs ett 

uppställningsspår för persontåg i Karlshamn. 

Det har inte nämnts att det behövs några investeringar för godstrafiken. 
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Figur 29: Skiss över nuvarande utformning av Karlshamns driftplats. På stationen där det sker 

resandeutbyte finns fler spår men det är ovanstående spår som huvudsakligen används för 

tågrörelser. 

Nuvarande utformning har ett triangelspår i västra delen av stationen. Spåret till 

innerhamnen kan endast trafikeras med växlingsrörelse. 

4.7.2. Aktuella krav på utformning 

För att dela upp kraven på de olika delarna person och godstrafik används rubrikerna 

”godsstationen” och ”personstationen”. Dessa ska inte ses som något styrande för hur de 

olika delarna kan användas utan är endast en förenkling i denna rapport. 

4.7.2.1. Personstationen 

På personstationen behöver en ny plattform byggas. Denna föreslås invid dagens spår 5. 

Plattformen ska vara minst 200 meter lång och vara uppdelad i två plattformslägen. 

Befintlig plattform behöver inte förändras. 

Befintlig

Ny 

8

7

6

5

 

Figur 30: Skiss över ny utformning av Karlshamn station. 

Spår 8 ska elektrifieras och åtminstone 160 meter tåg måste få plats på spåret. Till och från 

detta spår ska det vara möjligt att ställa växlingsväg och spåret ska förses med lämplig 

tågvärmepost. 

Plattformsövergången över två spår är möjlig att bibehålla. Maximal hastighet för de spåren 

som passerar över är 80 km/tim. Idag är hastigheten 40 km/tim, denna ändras bara om 

växlarna behöver bytas, då ska 80 km/tim eftersträvas. 
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Bild 8: Flygfoto från ”Stigfinnaren” med en monterad skiss över ny plattform vid nuvarande spår 5. 

Spår 5 ska vara så långt som möjligt och bibehåller i princip dagens utformning.  

Resterande spår på stationen (1 – 4 samt 10 – 14) rivs och ersätts på annan plats. Dessa spår 

motsvarar cirka 1950 meter uppställningsspår. 

4.7.2.2. Godsstationen 

Med tanke på de stora godsmängder som är prognosticerat (cirka 25-30 tåg per dygn) 

behöver bangården i Karlshamn tillföras ett flertal funktioner för att det ska vara möjligt 

med en rationell hantering av godstrafiken och för att kunna hantera denna mängd gods 

överhuvudtaget. Den plats som har diskuterats för en sådan bangård är invid dagens 

kommunägda bangård i Stilleryd. 

Bild 9: Flygfoto från ”Stigfinnaren” med två blå linjer inritade för att ge en uppskattning på hur mycket 

plats 750 meter långa spår tar. 
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Som grundkrav måste det finnas minst tre genomgående spår som kan hantera 750 meter 

långa godståg. Utöver detta ska det finnas minst ett genomgående spår som kan hantera 630 

meter långa godståg och ett spår som kan hantera 500 meter långa godståg. Sammantaget 

ska det alltså kunna vara 4 godståg samtidigt på bangården där ett spår hålls ledigt för till 

exempel rundgång. Samtliga dessa spår ska vara elektrifierade och signalreglerade för 

tågvägar. 

Spåren ovan är endast för ankommande och avgående godståg.  

Ytterligare funktioner som måste finnas på bangården som Trafikverket ska ansvara för är: 

 Utdragsspår 

o Ska vara minst 750 meter 

o Ska kunna användas oberoende av annat ankommande och avgående tåg till 

bangården 

 Uppställningsspår för omloppsnära uppställning 

o Uppställningsspår motsvarande en del av de som eventuells rivs på 

Karlshamns station, minst 1700 meter  

o Dessa ska fördelas på minst 6 olika spår i varierande längder som kan 

avslutas i stoppbock, det är dock fördelaktigt om alla eller några är 

genomgående 

o Spåren ska vara elektrifierade 

 Uppställningsspår för lok 

o 3 spår på minst 60 meter vardera som kan avslutas i stoppbock 

o Spåren ska vara elektrifierade 

o Varje spår ska ha tre lokvärmeposter 

 Reparationsspår 

o Två spår på minst 100 meter vardera  

o Hårdgjord yta mellan spåren och ett spåravstånd på minst 9 meter 

o Serviceväg till och från denna yta måste finnas 

o Spåren ska inte vara elektrifierade 

 Spår för underhållsfordon 

o Ett spår på minst 250 meter, motsvarande resterande del av det som rivs på 

Karlshamns station  

o Hårdgjord yta intill spåret 

o Serviceväg till och från denna yta måste finnas 

o Spåret ska inte vara elektrifierat 

Utöver det som nämnts ovan behövs spår för hantering och omlastning av godset, till 

exempel kombiterminal och frilastspår. Dessa spår ska inte ägas av Trafikverket och 
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dimensionering och antal måste därför utredas vidare av extern part. Signalreglering av in- 

och utfart till dessa spår ska dock styras av Trafikverket. 

Spår för långtidsuppställning av vagnar för till exempel konjunktursvängningar 

tillhandahåller inte Trafikverket. Sådana spår bör finnas i närhet till bangården, behov av 

detta måste också utredas vidare av extern part. Spåren behöver inte vara signalreglerade 

eller elektrifierade. 

Det ska alltid vara möjligt att ankomma eller avgå med ett godståg samtidigt som växling 

pågår på bangården och framförallt då utdragsspåret används. Huvudspåret ska inte vara 

utdragsspår, även om det i teorin ska kunna användas som det. Det är viktigt att observera 

att bangården både ska betjäna godståg som har vagnar till hamnen men även till andra 

slutkunder i närområdet. Bangården kommer alltså även trafikeras av godståg som inte har 

någon egentlig anknytning till hamnverksamheten.   

Samtliga spår på bangården ska ha gångbanor invid sig. Belysning ska finnas enligt gällande 

regelverk för bangårdar. På spår för reparation och för underhållsfordon ska belysningen 

vara särskilt god. 

Hamnen Kombiterminalen

Blekinge 
Kustbana

Lokuppställning 
3 spår

Utdragsspår minst 
750 meter

Ankomst- och 
avgångsbangård

Reperationsspår

Kort 
utdragsspår

Uppställningsspår

Utdrag/
rundgångsspår

Annan ägare

Uppställningsspår 
för banarbetsfordon

 

Figur 31: Skiss över godsbangård i Stilleryd som uppfyller ovanstående krav. Detta är endast en 

förslagsskiss som visar exempel på hur de olika funktionerna kan placeras på en bangård.  
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Det finns flera delar som fortfarande är osäkra och därför behöver bland annat följande 

saker utredas vidare: 

 Hur en utbyggd kombiterminal och hamnspår ska se ut, var spåren ska placeras och 

kopplas mot bangården i övrigt 

 Hur många av ovanstående spår som ska vara signalreglerade, för växlingsrörelser 

eller tågrörelser, utöver det som bestämts ovan 

 Lokalfrigivningsområden och utformning av olika möjligheter att frånskilja 

kontaktledningsanläggnigen 

 Om spänningen i kontaktledningen ute i Stilleryd räcker då det ska bedrivas både 

växling och tågrörelser i kraftigt ökad omfattning 

 Eventuell tankningsmöjlighet för diesellok och dess placering 

 Behoven av servicevägar inom bangården 

 För att förhindra stölder, vandalism med mera behöver bangården stängslas in. Hur 

kan detta göras på bästa sätt 

 Markreservation för eventuella utbyggnadsmöjligheter 

 Eventuell koppling med Kölöspåret och därmed även en möjlighet att koppla den 

östra änden av kombiterminalen mot detta spår 

4.7.2.3. Generellt Karlshamn 

Mellan samtliga delar av driftplatsen ska det vara möjligt att framföra växlingsrörelse. Detta 

gäller inom hela området av dagens driftplats Karlshamn. Det är dock minst lika viktigt att 

det inte är möjligt att köra växlingsrörelse till/från Vekerum. Denna driftplats ska alltså inte 

inkorporeras i Karlshamns driftplats. 

Det ska vara möjligt att framföra tåg och/eller växlingsrörelser tätt efter varandra vilket 

ställer krav på att det ska vara relativt tätt mellan signalerna, eller kapaciteten ska i vart fall 

inte begränsas av signalanläggnigen. 
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4.8. Gemensamma krav på anläggningen 

Det finns ett flertal gemensamma krav för hela sträckan från Älmhult till Karlshamn. Dessa 

listas nedan. 

4.8.1. Krav på dimensionering 

Hela sträckan från Älmhult till Karlshamn ska byggas för:  

 STAX 25  

 STVM 8,0  

 Referensprofil Sec 

På både befintlig Olofströmsbana och sträckan på Blekinge kustbana kan det finnas nyligen 

genomförda beräkningar av järnvägsbroar. Kontakt måste tas med VO Underhåll innan nya 

sådana beställs. 

På sista delen vid Karlshamn så är det i första hand spåret till Stilleryd som behöver 

anpassas för ovanstående krav. På spåren öster om triangelspåret behöver inte detta 

genomföras. 

4.8.2. Krav på mötesstationer 

Samtliga mötesstationer ska byggas enligt följande krav, om inte annat nämnts tidigare i 

rapporten: 

 Samtidig infart med 10 (15)-övervakning för 750 meter långa tåg vilket innebär cirka 

880 meter långa mötesstationer 

 80 km/tim för växlar till avvikande huvudspår 

4.8.3. Indelning av driftplatser 

I rapporten har det föreslagits ett flertal driftplatser och olika bangårdsombyggnationer. 

Inför nästa steg i utredningarna där det bland annat ska göras en signalutredning behövs en 

trafikal bedömning av indelning av driftplatser och driftplatsdelar.  

Krav är att sträckan ska vara indelad i driftplatser med linje mellan. Det ska inte vara en 

eller flera stora utbredda driftplatser. 

Förslag på namn och indelning finns i figurer nedan. Observera att vissa av namnen endast 

är förslag och att det för större delen av driftplatserna inte finns några, av 

Transportstyrelsen, formellt beslutade namn eller förkortningar. 
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4.8.3.1. Förslag på indelning i driftplatser 

Älmhult 
(Äh)

Långhult 
(Låt)

Kärraboda 
(Käa)

Lönsboda 
(Löo)

Esseboda 
(Esb)

Olofström 
(Of)

Kylinge 
(Kyl)

Gustavstorp 
(Gup)

Sandbäck 
(Sak)

Kråketorp 
(Kåk)

Mörrum 
(Mru) Vekerum 

(Vru)
Karlshamn 

(Kh)

Vilshult 
(Vsh)

 

Figur 32: Förslag på indelning av driftplatser längs utredningssträckan. Vissa av dessa ska delas in i 

driftplatsdelar.  

Eftersom det inte kommer byggas hållplatser på linjen med ERTMS är även Vilshult inritad 

som en driftplats även om det inte finns ett trafikalt behov för detta. 

4.8.3.2. Förslag på indelning i driftplatsdelar 

Driftplatserna som ska delas in i driftplatsdelar är Olofström och Karlshamn för att bland 

annat kunna skapa en bättre tidtabellskonstruktion och tydliggöra till vilken del av en större 

driftplats som tågen ska till. 

Dpd Olofström nedre 
(Ofn)

Dpd Sjötorpet 
(Söt)

Dpd Olofström övre 
(Ofö)

Dp Olofström 
(Of)

 

Figur 33: Indelning av driftplats Olofström i driftplatsdelar. Driftplatsdel Olofström nedre är förenklad i 

skissen. 
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Dpd Karlshamns 
personbangård (Khp)

Dp Karlshamn 
(Kh)

Dpd Tubbaryd
(Tub)

Dpd Stillerydshamnen 
(Shn)  

Figur 34: Indelning av driftplats Karlshamn i driftplatsdelar. Driftplatsdelarna Karlshamns 

personbangård och Stillerydshamnen är förenklade i skissen. 

4.9. Naturskydd och miljö 

Detta kapitel är inte heltäckande när det gäller dessa frågor men ger en fingervisning för 

vilka naturskydd som finns längs de befintliga järnvägssträckorna. 

4.9.1. Naturskydd 

Kullans naturreservat och Natura 2000 vid cirka km 34+400-35+000 väster om järnvägen. 

Som närmst 5 meter från spåret. Här är det inte planerat några åtgärder förutom 

hastighetshöjning. 

Holje naturreservat och Natura 2000 vid cirka km 39+900-40+200 öster om järnvägen. 

Som närmst 20 meter från spåret. Här är det inte planerat några åtgärder förutom 

hastighetshöjning.  

Halens naturreservat och Natura 2000. Där dagens bana slutar i Olofström och väster om 

riksväg 15. Kan påverka sträckning för nya banan. 

Natura 2000 cirka km 53+200 på Blekinge kustbana vid passage Mörrumsån. Inte aktuellt 

med åtgärder på denna plats. 

4.9.2. Biotopskydd 

Skogsstyrelsens biotopskydd vid cirka km 36+600 till 36+900 väster om järnvägen och som 

närmst cirka 12 meter från spåret. Här är det planerat för ett spår som ska användas för 

växling i Olofström och att kunna köra till och från den övre stationsdelen på ett effektivt 
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sätt utan att störa övrig trafik. I och med att detta spår även kräver gångbanor samt troligen 

skyddsåtgärder mot huvudspåret kan anläggningen komma att inkräkta i 

biotopskyddsområdet. 

Skogsstyrelsens biotopskydd vid cirka km 38+800 till 39+200 väster om järnvägen. Detta är 

precis intill spåret. Här är det inte planerat några åtgärder förutom hastighetshöjning. 

Det finns ytterligare observerade nyckelbiotoper vid cirka km 50+100-50+250 på Blekinge 

kustbana. Här är inga åtgärder planerade. 

4.9.3. Vattenskyddsområden 

Genom Lönsboda på cirka km 20+300 till 21+300 är det ett vattenskyddsområde. 

Detsamma gäller i Olofström. I den sydöstra delen av stationen mellan km 42+900 till där 

banan tar slut idag. Kan påverka ny sträckning.  
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5. Tidtabeller med antagen utformning 

5.1. Anslutande persontåg i Karlshamn och Älmhult 

Eftersom det har framförts krav på att tågen på Sydostlänken ska ha anslutning i Karlshamn 

och Älmhult har tänkta framtida tidtabeller för dessa tågen använts som tagits fram inom 

ramen för en annan kapacitetsanalys av hela Trafikverkets Region Syd. Det har också 

nämnts att det är viktigt med anslutning, och gärna möte mellan persontågen i Olofström 

kring skiftbyten i fabrikerna. Dessa är i dagsläget vid klockan 6, 14 och 22.  

Öresundstågen på Blekinge kustbana förväntas fortsatt att mötas i Ångsågsmossen vilket 

innebär att de är i Karlshamn med cirka 15 minuters mellanrum. I de framtida planerna för 

Blekinge kustbana kommer detta tågmöte, efter flera stora investeringar, att flyttas till 

Karlshamn.  

Öresundstågen på Blekinge kustbana avgår mot Karlskrona vid minut 20 varje timme och 

ankommer från Karlskrona vid minut 35 varje timme i Karlshamn.  

I Älmhult avgår Öresundstågen kring minut 45 i sydlig riktning och kring minut 15 i nordlig 

riktning medan Krösatågen möts inbördes i Älmhult kring minut 0. 

5.2. Körtider och restider 

Nedan ses körtider för Sydostlänken. För persontågen har fordonstyp X61 använts och för 

godstågen har ett godståg med 1400 tons vagnvikt och för 100 km/tim använts. Godståget är 

i grunden utan uppehåll medan persontåget har uppehåll på de stationer som finns i 

tabellen samt en minuts uppehållstid. 

Station Tid sammanlagt 

persontåg 

Tid sammanlagt 

godståg 

Älmhult 0:00 0:00 

Lönsboda 0:12 0:16 

Vilshult 0:21 0:25 

Olofström 0:29 0:32 

Mörrum 0:43 0:46 

Karlshamn 0:50 0:54 

Tabell 3: Körtider på sträckan Älmhult – Karlshamn för person- och godståg utan hänsyn till eventuella 

möten. Vid tågmöte tillkommer det körtid vilket innebär att den faktiska tidtabellstiden kommer vara ett 

par minuter längre. 

Eftersom körtiden Olofström – Älmhult är 29 minuter innebär det att ett tåg, i teorin, måste 

vända på endast två minuter i Älmhult för att kunna mötas igen i Olofström med nästa tåg. 
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Detta är inte möjligt utan vändtiden behöver ökas om det ska vara tågmöte i Olofström 

alternativt måste styv tidtabell frångås. Ett borttaget uppehåll i Vilshult gör att körtiden 

Älmhult – Olofström minskar med två minuter och då kan sex minuters vändtid uppnås. 

Med dagens lösning på Blekinge kustbana möts Öresundstågen och Pågatågen i Mörrum. 

Att köra strax före och efter Öresundstågen i Karlshamn, i syfte att uppnå en bättre 

anslutning, kräver därför förändring av dagens upplägg. 

5.3. Exempel på tidtabeller 

Att uppnå samtliga ovanstående önskemål för samma tåg är inte möjligt. För olika avgångar 

måste olika anslutningar väljas. Det går att få en bra anslutning i Karlshamn och ett tågmöte 

i Olofström strax efter skiftbyte på fabrikerna men inte samtidigt få en bra anslutning i 

Älmhult. Om till exempel Krösatågen ändras på Södra stambanan går det att få en 

anslutning även i Älmhult. 

Den grafiska tidtabellen nedan visar hur det skulle se ut när ”anslutning” till skiftbyte i 

Olofström med tåg från Karlshamn skulle kunna se ut. Tåg ankommer från Karlshamn 

minut 50 och avgår minut 10 mot Karlshamn. Det går endast att få en bra anslutning i 

Olofström från en av riktningarna vid samma skiftbyte. Antingen från Älmhult eller från 

Karlshamn. Det är i detta skede inte möjligt att ha anslutning till annat Öresundståg i 

Karlshamn. 

Det är heller inte möjligt att köra en styv tidtabell med hänsyn till ställda önskemål och övrig 

trafik på framförallt Blekinge Kustbana. Sträckan mellan anslutningen från Sydostlänken 

och Karlshamn får ett mycket högt kapacitetsutnyttjande och trots en ny mötesstation blir 

sträckan väldigt ”uppstyrd” för vilka tidtabellskanaler som är möjliga. 

En lösning som funnits där det går att få en styv tidtabell varje timme är med möte i 

Olofström kring minut 15. Detta innebär dock att vändtiden i Älmhult blir för kort. För att få 

åtminstone en teoretiskt möjlig vändtid måste då uppehållet i Vilshult slopas. 

För att så nära som möjligt tillgodose önskemålen har exempeltidtabeller tagits fram. Dessa 

visar hur banan skulle kunna trafikeras för att få till exempel anslutningar vid olika 

tidpunkter beroende på hur pendlingsriktningen är. Samtliga tabeller tar hänsyn till önskat 

tågantal på cirka 12 dubbelturer och kräver två eller tre fordon i trafik. 

Tabell 4 och 5 grundar sig på en styv tidtabell med timmestrafik. Tabell 6 och 7 är också en 

styv tidtabell men med 1,5 timme mellan avgångarna. Detta leder till att det behövs ett 

mindre fordonsomlopp. 
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fr Karlskrona 04:48 05:48 06:48 07:48 08:48 10:48 12:48 14:48 15:48 16:48 17:48 19:48

fr Karlshamn 05:42 06:42 07:42 08:42 09:42 11:42 13:42 15:42 16:42 17:42 18:42 20:42

fr Mörrum 05:50 06:50 07:50 08:50 09:50 11:50 13:50 15:50 16:50 17:50 18:50 20:50

t Olofström 06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 12:05 14:05 16:05 17:05 18:05 19:05 21:05

fr Olofström 06:07 07:07 08:07 09:07 10:07 12:07 14:07 16:07 17:07 18:07 19:07 21:07

fr Vilshult 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 12:13 14:13 16:13 17:13 18:13 19:13 21:13

fr Lönsboda 06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 12:23 14:23 16:23 17:23 18:23 19:23 21:23

t Älmhult 06:37 07:37 08:37 09:37 10:37 12:37 14:37 16:37 17:37 18:37 19:37 21:37

t Stockholm 10:34 13:36 14:35 17:36 18:39

 

Tabell 4: Exempel på linjetidtabell Karlshamn – Älmhult med timmestrafik. Varje färg representerar ett 

fordonsomlopp. 

 

fr Stockholm 05:25 09:25 10:25 13:25 15:24

fr Älmhult 05:19 06:19 07:19 08:19 09:19 11:19 13:19 15:19 16:19 17:19 18:19 20:19

fr Lönsboda 05:34 06:34 07:34 08:34 09:34 11:34 13:34 15:34 16:34 17:34 18:34 20:34

fr Vilshult 05:43 06:43 07:43 08:43 09:43 11:43 13:43 15:43 16:43 17:43 18:43 20:43

t Olofström 05:49 06:49 07:49 08:49 09:49 11:49 13:49 15:49 16:49 17:49 18:49 20:49

fr Olofström 05:51 06:51 07:51 08:51 09:51 11:51 13:51 15:51 16:51 17:51 18:51 20:51

fr Mörrum 06:06 07:06 08:06 09:06 10:06 12:06 14:06 16:06 17:06 18:06 19:06 21:06

t Karlshamn 06:14 07:14 08:14 09:14 10:14 12:14 14:14 16:14 17:14 18:14 19:14 21:14

t Karlskrona 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 13:09 15:09 17:09 18:09 19:09 20:09 22:09

 

Tabell 5: Exempel på linjetidtabell Älmhult – Karlshamn med timmestrafik. Varje färg representerar ett 

fordonsomlopp. 

 

fr Karlskrona 05:48 08:48 11:48 14:48 17:48 20:48

fr Karlshamn 05:22 06:52 08:22 09:52 11:22 12:52 14:22 15:52 17:22 18:52 20:22 21:52

fr Mörrum 05:30 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30 16:00 17:30 19:00 20:30 22:00

t Olofström 05:44 07:14 08:44 10:14 11:44 13:14 14:44 16:14 17:44 19:14 20:44 22:14

fr Olofström 05:45 07:15 08:45 10:15 11:45 13:15 14:45 16:15 17:45 19:15 20:45 22:15

fr Vilshult 05:52 07:22 08:52 10:22 11:52 13:22 14:52 16:22 17:52 19:22 20:52 22:22

fr Lönsboda 06:01 07:31 09:01 10:31 12:01 13:31 15:01 16:31 18:01 19:31 21:01 22:31

t Älmhult 06:14 07:44 09:14 10:44 12:14 13:44 15:14 16:44 18:14 19:44 21:14 22:44

t Stockholm 10:34 13:36 14:10 15:35 17:36 18:39 19:35 20:34 23:37

 

Tabell 6: Exempel på linjetidtabell Karlshamn – Älmhult 90-minuterstrafik. Varje färg representerar ett 

fordonsomlopp. 

 

fr Stockholm 05:25 06:25 07:22 09:25 10:25 13:25 14:25 15:24 17:05

fr Älmhult 05:15 06:45 08:15 09:45 11:15 12:45 14:15 15:45 17:15 18:45 20:15 21:45

fr Lönsboda 05:29 06:59 08:29 09:59 11:29 12:59 14:29 15:59 17:29 18:59 20:29 21:59

fr Vilshult 05:38 07:08 08:38 10:08 11:38 13:08 14:38 16:08 17:38 19:08 20:38 22:08

t Olofström 05:44 07:14 08:44 10:14 11:44 13:14 14:44 16:14 17:44 19:14 20:44 22:14

fr Olofström 05:45 07:15 08:45 10:15 11:45 13:15 14:45 16:15 17:45 19:15 20:45 22:15

fr Mörrum 06:00 07:30 09:00 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 18:00 19:30 21:00 22:30

t Karlshamn 06:07 07:37 09:07 10:37 12:07 13:37 15:07 16:37 18:07 19:37 21:07 22:37

t Karlskrona 07:09 10:09 13:09 16:09 19:09 22:09

 

Tabell 7: Exempel på linjetidtabell Älmhult - Karlshamn 90-minuterstrafik. Varje färg representerar ett 

fordonsomlopp. 
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Figur 35: Grafisk tidtabell över ett tänkt förslag. 

 

Godstrafiken ges goda möjligheter att trafikera hela sträckningen oavsett hur resandetågen 

planeras. Det går att få plats med  1-2 godståg per timme och riktning. 
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6. Sammanfattande trafikala krav på 
anläggningen och fortsatt arbete 

Kapitlet sammanfattar de krav som ställs på anläggningen och en bedömning om dess 

osäkerheter och utmaningar. Det finns också beskrivning om vad som i detta skede 

identifierats som behov av tekniska utredningar som kan utföras innan eller parallellt med 

den övriga processen. 

Samtliga krav beskrivs inte i detta kapitel utan endast de som kräver fortsatt utredning eller 

bedöms vara särskilt kostnadsdrivande. 

Det kan också vara bra att påminna om vad tidigare avsiktsförklaring angående sam- och 

medfinansiering beskriver utifrån vad som är aktuellt i detta kapitel. Denna säger att det 

krävs två mötesspår samt stationsåtgärder för persontrafiken och att dessa kostnader ska 

betalas av externa parter.  

Avsiktsförklaringen beskriver också att Volvo Cars ska betala en del av kostnaden för 

åtgärder i Olofström och att Karlshamns hamn ska betala en del av kostnaden för åtgärder i 

hamnen. Vilka delar detta är tar inte utredningen ställning till, frågan behöver utredas 

vidare. Likaså gäller en eventuell flytt av bangården i Karlshamn. 
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6.1. Skiss över kravställd anläggning 

Älmhult km 0 Långhult km 4

Kärraboda km 15 Esseboda km 28
Lönsboda km 21

Olofström km 42

Vilshult km 33 Olofström övre 
bangård km 38

Kylinge cirka 
km 54 Anslutning cirka km 58 på ny 

bana km 47 på Blekinge kustbana

Karlshamn 
km 62

Spår till 
Stillerydshamnen 

km 60

Vekerum 
(Mörrums bruk) 

km 56

 Kråketorp  km 51

Mörrum km 53

 

Figur 36: Skiss över sträckan från Älmhult till Karlshamn där de största åtgärderna som innefattar nya 

spår eller plattformar är markerade med rött. 
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6.2. Krav per station eller sträcka 

Vad som ska 

byggas 

KM-

tal 

Beskrivning av 

teknisk/ juridisk 

osäkerhet  

Behövs en teknisk 

utredning? 

Behövs endast 

för 

persontrafiken? 

Älmhult spår 

20, 21. Nya 

växlar, signaler 

m.m.  

0 Befintlig 

järnvägsmark. 

Bostadshus nära 

spåren med stora 

äldre träd som 

troligen behöver tas 

ner.  

Nej, kan troligen 

hanteras i 

järnvägsplan. 

Ja 

Älmhult sydligt 

triangelspår 

0-2 Ny bana 1,5 – 2 

kilometer. 

Industrifastigheter 

påverkas. Riksväg 

korsas.  

Nej, inte tekniskt 

komplicerat att bygga. 

Exakt dragning 

hanteras i 

lokaliseringsutredning 

eller järnvägsplan.  

Nej 

Hastighetsprofil 

Älmhult – 

Olofström  

0-42 Flytt av spåret samt 

ändring av 

rälsförhöjning m.m. 

Vattenskyddsområden 

passeras. 

Behövs eventuellt för 

att få en säkrare 

kostnadsbedömning. 

Delvis 

Mötesstation 

Långhult 

4 Nytt mötesspår på 

relativt plan mark. 

Inga dåliga 

markförhållanden, ett 

fåtal bostadshus invid 

spåret. 

Nej, inte tekniskt 

komplicerat att bygga.  

Ja och nej. En av 

stationerna 

Långhult och 

Kärraboda kan 

eventuellt slopas 

utan persontrafik. 

Mötesstation 

Kärraboda 

15 Det krävs schaktning 

och utplaning av 

marken i mindre 

omfattning. Minst ett 

bostadshus nära 

spåret som troligen 

behöver lösas in. 

Befintlig plankorsning 

behöver slopas med 

planskildhet eller 

omdragning av vägen. 

 

Nej, inte tekniskt 

komplicerat att bygga.  

Ja och nej. En av 

stationerna 

Långhult och 

Kärraboda kan 

eventuellt slopas 

utan persontrafik. 
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Vad som ska 

byggas 

KM-

tal 

Beskrivning av 

teknisk/ juridisk 

osäkerhet eller 

bekymmer 

Behövs en teknisk 

utredning? 

Behövs endast 

för 

persontrafiken? 

Plattform i 

Lönsboda 

21 Äldre järnvägsmark, 

inga särskilda 

förhållanden. 

Nej Ja 

Mötesstation 

Esseboda 

28 Besvärlig terräng med 

mindre 

vattendrag(Bäckar) 

backig terräng och 

berg. Några 

bostadshus i närhet 

som eventuellt 

påverkas 

Eventuellt för att få en 

klarare bild över 

kostnad. För övrigt 

inte tekniskt 

komplicerad. 

Nej 

Plattform i 

Vilshult 

33-

34 

Oklar placering av 

plattform. I övrigt 

inga funna 

svårigheter. 

Nej Ja 

Anslutning till 

och Bangården 

vid Olofström 

Övre 

37-

40 

Nytt ankomst-

/avgångsspår vid 

huvudspåret. Nära 

biotopskydd. 

Oklart vad 

elektrifiering och 

signalreglering av 

övre bangård kräver 

för åtgärder. 

Eventuellt en 

översiktlig utredning 

för att identifiera 

eventuella problem 

eller kostnads-

drivande åtgärder. 

Nej 

Olofström 40-

43 

Mycket oklart vilken 

fysisk plats en ny 

bangård tar med de 

nya kraven samt hur 

den ska utformas. 

Stora osäkerheter 

med befintliga broar 

och plankorsningar 

över och under 

bangården. 

Ja. Stora osäkerheter 

som kan vara mycket 

kostnadsdrivande. 

Spårskiss behöver tas 

fram samt nå 

överenskommelse med 

Volvo om var 

ägargränser ska vara. 

Nej. Men 

ombyggnationen 

tar mindre mark i 

anspråk utan 

persontrafik då 

mötesspåret för 

persontåg inte 

behövs. 
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Vad som ska 

byggas 

KM-

tal 

Beskrivning av 

teknisk/ juridisk 

osäkerhet eller 

bekymmer 

Behövs en teknisk 

utredning? 

Behövs endast 

för 

persontrafiken? 

Ny bana 

Olofström – 

Blekinge 

Kustbana med 

en mötesstation 

43-58 Ny bana i obruten 

terräng.  

Frågor hanteras i 

lokaliseringsutredning. 

Nej 

Mötesstation 

”Kråketorp” 

51 på 

BkB 

Svårt att få en bra 

teknisk lösning 

med växlar i 

rakspår. 

Vattendammar 

påverkas och/eller 

en allmän väg.  

Hanteras i 

järnvägsplan. 

Nej 

Ombyggnation 

Karlshamn C 

62 på 

BkB 

Osäkerhet när det 

gäller 

markåtkomst. 

Byggnation av ny 

plattform kräver 

flytt av spår för 

godstrafiken.  

 

Eventuellt. Men frågan 

om flytt av spåren 

drivs i annan 

utredning. 

Ja, för plattform 

och andra mindre 

åtgärder på 

Karlshamn C.  

Nej, när det gäller 

nya spår för 

godstrafiken och 

flytt av bangård. 
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6.3. Generella krav 

Vad som ska 

byggas 

KM-

tal 

Beskrivning av 

teknisk/ juridisk 

osäkerhet eller 

bekymmer 

Behövs en 

teknisk 

utredning? 

Behövs endast för 

persontrafiken? 

Stax 25 och STVM 

8,0  

0-58 

och 47-

62 

Osäkert med 

broars bärighet 

samt vilka, om 

några, åtgärder 

som behövs på 

övrig befintlig 

sträcka. 

Ja, bärighet behöver 

beräknas. Kan 

innebära stora 

kostnader. 

Kontroll ska göras 

med VO Underhåll 

om det finns nyligen 

genomförda 

beräkningar. 

Nej 

Referensprofil 

SEc 

0-58 

och 47-

62 

Osäkerhet om vilka 

åtgärder som krävs 

för att uppnå detta. 

Befintliga sträckor 

som berörs borde 

vara inmätta. 

Ja, utredning för att 

identifiera om det 

krävs några 

särskilda åtgärder, 

t.ex. brobyte.  

Nej 
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