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Inledning
Denna PM har tagits fram för att beskriva de åtgärder som föreslås för att möjliggöra
långa tåg i triangeln Malmö – Hallsberg – Göteborg. Underlaget beskriver förslag på
åtgärder, presenterar kostnadskalkyler samt redogör för en samlad effektbedömning.

Bakgrund
Att trafikera järnvägsnätet med längre tåg ger både möjligheter och utmaningar. Det
stärker konkurrenskraften för godstransporter på järnväg och förutsättningarna hos
näringslivet till mer lönsamma transporter. Längre tåg kan också ge mer kapacitet på
järnvägen då samma volym transporteras i färre antal tåg.
Flera av dessa argument ligger till grund för att både EU, näringsliv och
järnvägsoperatörer vill utveckla möjligheterna till att trafikera järnvägen med längre tåg.
Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet trädde i kraft i december 2013. I denna
finns krav till år 2030 att infrastrukturen i stomnätet på järnväg ska klara:





kraven från övergripande nätet
22,5 tons axellast (godsbanor)
100 km/tim (godsbanor)
möjlighet till trafik med 740 meter långa tåg (godsbanor)

Dessa krav, i kombination med önskemål från järnvägsoperatörer, innebär att
Trafikverket har studerat möjliga punktinsatser och trimningsåtgärder för att uppnå en
robust trafikering med långa godståg i triangeln Malmö – Hallsberg – Göteborg.

Syfte
Syftet med denna PM är att beskriva fysiska åtgärder för att möjliggöra trafikering med
långa tåg i triangeln Malmö - Hallsberg – Göteborg, vilket bland annat skulle uppfylla
kraven i TEN-T-förordningen.

Avgränsningar

TMALL 0423 PM v 1.0

Utredningen som ligger till grund för förslagen har utgått från befintliga tåglägen och
tidtabeller där tre till fyra långa godståg per sträcka och riktning har analyserats i ett
första steg. Åtgärdsförslagen har begränsats till steg 1-3-åtgärder enligt fyrstegsprincipen
i ett första skede. I ett andra steg med sex långa godståg per sträcka och riktning har även
steg 4-åtgärder övervägts vilket presenteras i PM om övrigt järnvägsnät.
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Figur 1: Södra Triangeln och vissa anslutande banor.
Malmö-Trelleborg och Malmö Fosieby-Lernacken har inte ingått i analysen. Linjerna
bedöms kunna hantera långa tåg utan åtgärder. Denna PM beskriver inte möjligheterna
att hantera långa tåg på rangerbangårdar i respektive nod.

Långa tåg - definition
I denna PM definieras långa tåg som tåglängder upp till 750 meter.
I dagsläget är merparten av järnvägsnätet anpassat för godståg med 630 meters längd.
Det är dock möjligt att på vissa järnvägssträckor i Sverige att framföra tåg upp till 730
meter beroende på bland annat trafikmängd, antal långa mötesstationer eller
förbigångsspår samt avstånden mellan dessa.
I Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 definieras som ovan
beskrivet tåglängder upp till 740 meter som en målsättning för TEN-T.
Sverige har sedan början på 1990-talet genomfört anpassningar och byggnationer av
mötesstationer samt förbigångsspår för tåg upp till 750 meter. Det har dock gjorts
undantag där bedömningar har skett att nyttan varit alltför låg i förhållande till kostnaden
för investeringen.
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Begränsningar för långa tåg
I denna PM beskrivs förslag på fysiska åtgärder i infrastrukturen för att möjliggöra långa
tåg i triangeln Malmö – Hallsberg – Göteborg. Det finns dock fler parametrar som
påverkar möjligheterna att trafikera med långa tåg än bara infrastrukturen. Exempel på
detta är bland annat:


Blandning med övriga trafik av person- och godståg med varierande längder och
hastigheter, förutsatt att förbigångsspår eller mötesstationer inte är tillräckligt
långa.



Trafikbelastning på sträckan, förutsatt att förbigångsspår eller mötesstationer
inte är tillräckligt långa.
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Det behöver finnas bromsprocenttabeller tillgängliga för tåg längre än 730 meter.



Bangårdar och terminaler behöver kunna både ta emot och skicka iväg långa tåg.

Detta hanteras till viss del i projektet om Längre, tyngre, större tåg i Trafikverket och
beskrivs inte i denna PM.

Förslag på åtgärder
Föreslagna åtgärder bör tolkas som principiella förslag och att fördjupad utredning bör
ske för att avgöra både förslag till vilka driftsplatser som bör förlängas och detaljerad
utformning.
Denna PM kommer uppdateras med förslag till ytterligare signalåtgärder under våren
2018.

Metod
Denna utredning har genomförts i enlighet med fyrstegsprincipen och kan anses
motsvara en åtgärdsvalsstudie. Ett tydligt problem har identifierats, tänkbara lösningar
har prövats och åtgärder har rekommenderats för vidare inriktning.
I ett första steg att identifiera lämpliga åtgärder gjordes en sammanställning över hur
infrastrukturen ser ut idag, vad gäller spårlängden på förbigångsspår och mötesstationer.
Vidare gjordes en sammanställning av planerade åtgärder på de berörda sträckorna.
Längddata inhämtades i första hand från programmet BIS där ett utdrag gjordes för
sidospår och avvikande huvudspår för hela Sverige, utdraget gjordes 2016-03-23. För
vissa driftplatser saknades data i datautdraget från BIS och då gjordes kompletteringar
från RailSys (senaste version av Sverigenätet), samt från PM Långa godståg HallsbergMalmö.
Nästa steg var att kartlägga vilka driftplatser som används i dag (T16) av godstågen, där
användning har definierats som ett uppehåll. Därför ingår även förarbyten på 3 minuter i
kartläggningen. En vanlig torsdag (2016-10-27) valdes ut för att ge representativ bild av
hur den planerade användningen ser ut av driftplatserna längs sträckorna. Resultatet
delades in i riktning samt tid på dygnet.
I ett tredje steg upprättades en dialog med två godsoperatörer (Green Cargo och Hector
Rail) om vilka av dagens (T16) eller nästa tågplans (T17) tåglägen de skulle vilja köra som
långa tåg. En lista erhölls med önskemål på långa tåglägen för respektive sträcka från
båda operatörerna.
Utifrån listan med önskemål och spridning över dygnet valdes 3-4 befintliga tåglägen ut
på vardera sträcka och riktning. Med de valda tåglägena genomfördes sedan en
tidtabellsanalys i tre steg för att analysera möjligheterna att köra långa tåg:
TMALL 0423 PM v 1.0

1. Försöka lägga en tidtabell utifrån nuvarande infrastruktur
2. Lägga en tidtabell med de av denna utredning föreslagna åtgärderna
3. Lägga en störd tidtabell där godståget är 45 minuter försenat, med de föreslagna
åtgärderna
Tidtabellsanalysen utfördes i simuleringsverktyget RailSys som används av Trafikverket
för både tidtabellsanalyser och simuleringar. Det senaste Sverigenätet med T16:s tidtabell
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har använts och persontågstrafiken har kontrollerats mot prognoser gjorda för 2017 av
Lennart Lennefors.
Under analysen har en iterativ åtgärdsvalsprocess tillämpats för att erhålla de mest
lämpliga förslagen baserat på Trafikverkets fyrstegsprincip.
Slutligen diskuterades de föreslagna åtgärderna med representanter från Trafikverket vid
en workshop i slutet av april (2016-04-28).

Föreslagna åtgärder
I den underlagsrapport som tagits fram av Sweco föreslås åtgärder på alla tre sträckorna
mellan Malmö - Hallsberg - Göteborg. Dessa förslag har sedan diskuterats i Trafikverket
utifrån bland annat kapacitet och i dialog med regionala planerare med vilket slutsatsen
om vilka åtgärder som föreslås vidare beskrivs nedan.
Malmö – Hallsberg
På sträckan råder redan idag relativt goda förutsättningar för långa tåg då de flesta
driftplatserna på sträckan är utbyggda sedan tidigare.
Det viktigaste på sträckan är att se till att långa godståg kan ha förarbyte i Nässjö på ett
så störningsfritt sätt som möjligt, vid huvudspåren. Där föreslås en enklare förlängning
av plattformen i uppåtriktning. Dessutom föreslås att Hästveda och Hässleholm kan
hantera långa tåg genom förlängning av spår respektive signalåtgärder.
De åtgärder som föreslås på sträckan Malmö-Hallsberg är därmed följande enligt
prioritering:
1.

Nässjö – Åtgärder för att minska påverkan av förarbyten för långa tåg

2. Hästveda – Förlängning av befintligt förbigångsspår
3. Hässleholm – Signalåtgärder
En förlängning av förbigångsspåret i Hästveda är redan i planeringsstadiet varför de två
föreslagna åtgärderna på sträckan blir Nässjö och Hässleholm.
Nässjö
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I Nässjö sker ett mycket stort antal förarbyten på 3 minuter och det antas att dessa sker
på huvudspåren 4 och 5 vid plattform. För att minska påverkan av förarbyten med långa
godståg i uppriktning föreslås att en mindre plattform byggs ut från nuvarande plattform
vid spår 5 mot mellansignal 184, en sträcka på cirka 225 meter, på det sättet kan de långa
godstågen stanna vid mellansignal 184 och belägger sträckan till huvuddvärgsignal 257,
en sträcka på cirka 840 meter. Med den föreslagna åtgärden blockeras då endast spår 5
och sidospåret 6. I Figur 2 visas en schematisk spårplan över Nässjö och de olika
signalernas placering.
För godståg i nedriktning har inga lämpliga åtgärder hittats för att minska effekterna av
förarbyten med långa godståg, utan dessa antas stanna vid huvuddvärgsignal 249 och
blockera sträckan till huvuddvärgsignal 112, en sträcka på ca 1000 m. Detta kommer att
blockera spår 3 och spår 1 och 2 från Jönköpingsbanan. Detta bedöms dock inte få en
stor påverkan på trafiken då tågen från Jönköpingsbanan kan använda spår 7-10 istället,
något som de redan gör i stor utsträckning idag. Mellan signal 251 och 192 finns också en
nära på tillräcklig längd på 728 m.
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Figur 2 Schematisk spårplan över Nässjö med signalnummer, från Trafikbilder.

Hässleholm
För att öka robustheten på Södra stambanan föreslås att en ny huvuddvärgsignal byggs
vid Hässleholms rangerbangård, något som skulle möjliggöra att långa godståg kan
förbigås i både upp- och nedriktning. Huvuddvärgsignalen förslås byggas på spår 21, se
Figur 3. Den nya signalen är tänkt att placeras runt km-tal 533+255 och därmed väldigt
nära kur 9, dit den antas kunna kopplas. Avståndet mellan den befintliga
huvuddvärgsignal 149 och den nya huvudsignalen blir cirka 780 meter.
Problemet med åtgärden är att bangården blockeras norrifrån, men då en förbigång inte
antas vara längre än 10-15 minuter bedöms det inte medföra några större problem för
trafikeringen av bangården. Det finns en skyddsväxel vid växeln ut mot huvudspåret.

TMALL 0423 PM v 1.0

Hässleholm har som Halmstad ett ställverk 65 och vad gäller utbyggnadsmöjligheter
antas liknande förutsättningar gälla för Hässleholm som för Halmstad. Det innebär att
åtgärderna först kan genomföras efter sommaren 2018 men även då värderas mot andra
behov vid ställverk 65 i syd.
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Figur 3: Planritning över norra delen av Hässleholms rangerbangård med en tänkt placering av
den nya huvuddvärgsignalen, hämtad från "Emil".

Hallsberg – Göteborg
Sträckan Hallsberg - Göteborg är en del av Västra stambanan och har ett fåtal långa
driftplatser. Flera nya driftplatser är dock planerade vilket kommer att förbättra
förbigångsmöjligheterna.
Förutom de befintliga driftplatserna har det, efter dialog med Trafikverkets
kapacitetscenter, antagits att Stenkullen, mellan Lerum och Floda, är färdigbyggd till år
2018. Denna förutsätts ha kapacitet för långa tåg. Vidare har driftplatserna Skövde,
Falköping och Alingsås antagits inte lämpa sig för åtgärder i detta skede.
De åtgärder som föreslås på sträckan Hallsberg-Göteborg är därmed följande enligt
prioritering:
1.

Väring - Förlängning av befintligt förbigångsspår

2. Slätte - Förlängning av befintligt förbigångsspår
3. Regumatorp - Nytt förbigångsspår i nedriktning
4. Herrljunga – Signalåtgärder
Då Regumatorp innebär ett helt nytt förbigångsspår vilket dels är en Steg 4-åtgärd samt
kräver ytterligare utredning utgår denna i föreslaget åtgärdspaket på sträckan.
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Väring
Bana, el och grundläggande signalåtgärder
Valt spåralternativ innebär att befintlig spårgeometri behålls i upp- och nedspår, men ett
antal växlar byts ut för att in- och utfarter till förbigångsspåret ska tillåta 80 km/h.
Befintligt förbigångsspår förlängs i söder till 805 meter HIP-HIP.
I den norra änden rivs befintliga växlar 31A och 31B, och ersätts med nya 60E 1:15växlar. Skyddsspår anläggs utifrån växel 31B.
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I den södra änden ersätts befintliga växlar 32A och 32B med nya 60E 1:15-växlar. Nytt
skyddsspår anläggs utifrån växel 32A. Befintliga växlar 22A-22B, flyttas till nytt läge
längre söderut.
De signalåtgärder som kalkylerats innefattar en flyttning av mellansignalerna 33, 31 och
61 cirka 140 meter söderut samt baliserna och spårledningsskarvarna tillhörande
respektive signal. Kiosk 5 används idag för alla de flyttade objekten förutom för de
sydligaste växlarna (Vx8) som använder skåp 5a, efter förflyttningen antas samma kiosk
och skåp användas.
Vidare behöver skåp 5a troligtvis flyttas för att ge plats åt det förlängda spåret. Dessutom
flyttas in- och utfartsblocksignalerna vid den södra änden med cirka 140 meter för att
behålla samma avstånd till växeln, cirka 240 meter, för att möjliggöra växling inom
driftplatsen. Det kan även vara en idé att se över in- och utfartsblocksignalerna om de
eventuellt ska dras isär.

Figur 4: Planritning över Värings södra ände, hämtad från "Emil".

Signalåtgärder för samtidighet vid enkelspårsdrift
För att åstadkomma samtidighet vid enkelspårsdrift på nedspåret behövs två nya
huvuddvärgsignaler på driftplatsen och dessa ska placeras 200 meter bakom respektive
mellansignal. Vidare behövs nya spårledningsskarvar och baliser i anslutning till de nya
signalerna.
Den nya signalen söderut placeras runt km-tal 298+705 och den norrut runt km-tal
298+313. Den södra signalen antas anslutas till kiosk 4 och den norra till kiosk 5.
Slätte
Bana, el och grundläggande signalåtgärder
Valt spåralternativ innebär att befintlig spårgeometri behålls i upp- och nedspår, men ett
antal spårväxlar byts ut för att in- och utfarter till förbigångsspåret ska tillåta 80 km/h.

TMALL 0423 PM v 1.0

Befintligt förbigångsspår förlängs i norr till 805 meter HIP-HIP.
I den norra änden rivs befintliga växlar 31A och 31B och en ny förbindelse placeras längre
norrut med 60E 1:15-växlar. Detta för att tillåta en hastighet på 80 km/h. Nytt
skyddsspår anläggs utifrån växel 31B. Befintliga växlar 21A-21B flyttas och återläggs i
nytt läge längre norrut.
I den södra änden ersätts befintliga växlar 32A och 32B med nya 60E 1:15-växlar. Nytt
skyddsspår anläggs utifrån växel 32A.
Befintlig profilgeometri är okänd, så ingen hänsyn har tagits till detta i denna spårskiss.
De signalåtgärder som kalkylerats innefattar en flyttning av mellansignalerna 64, 62 och
32 cirka 130 meter norrut samt baliserna och spårledningsskarvarna tillhörande
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respektive signal. Det antas att kur 2 används för alla de flyttade objekten även till de
flyttade växlarna. Dessutom flyttas in- och utfartsblocksignalerna vid den norra änden
med cirka 130 meter för att behålla samma avstånd till växeln, cirka 200 meter, för att
möjliggöra växling inom driftplatsen.
Det kan även vara en idé att se över in- och utfartsblocksignalerna om de eventuellt ska
dras isär. På driftplatsen finns ett par ”kontrollsignaler” som ska visa att tåget är inom
signalsträckan, dessa signaler finns endast på enstaka driftplatser och kan anses vara
överflödiga, en förflyttning av dem är dock med i kostnadskalkylen.

Figur 5: Planritning över Slättes norra ände, hämtad från "Emil".

Signalåtgärder för samtidighet vid enkelspårsdrift
För att åstadkomma samtidighet vid enkelspårsdrift på nedspåret behövs två nya
huvuddvärgsignaler på driftplatsen och dessa ska placeras 200 meter bakom respektive
mellansignal. Vidare behövs nya spårledningsskarvar och baliser i anslutning till de nya
signalerna.
Den nya signalen söderut placeras runt km-tal 266+686 och den norrut runt km-tal
266+260. Den södra signalen antas anslutas till kur 3 och den norra till kur 2.
Herrljunga
I och med plattformsombyggnaden i Herrljunga 1 där spår 7 ersätts med en plattform och
ett nytt spår anläggs (spår 8) kommer det att bli möjligt att ha långa tåg på spår 6 utan
att blockera trafiken från Uddevalla/Vänersborg, se figur 6 för en schematisk spårplan
över driftplatsen.
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Spår 6 är ett förbigångsspår i uppriktning och har idag en hinderfri längd på 660 meter
mellan huvuddvärgsignalerna 63 och 34. Det är möjligt för ett 750 meter långt tåg att
använda spår 6 i nedriktning idag, och använder då huvuddvärgsignal 63 och dvärgsignal
38 och spåret får då en längd på över 800 meter.
För att kunna använda spåret för långa tåg i uppriktning krävs att dvärgsignal 38 byts ut
mot en huvuddvärgsignal. Idag är dvärgsignal 38 kopplade med kur 104 och det antas att
den nya huvuddvärgsignalen också kopplas dit. Det finns en skyddsväxel vid växeln ut
mot huvudspåret.

1

Västra Stambanan, Göteborg–Skövde, punktinsatser, http://www.trafikverket.se/naradig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Goteborg-Skovde/
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Herrljunga har ett ställverk 85 och det antas att det går att hitta delar till det då det
endast handlar om små signalåtgärder, ett byte av en dvärgsignal mot en
huvuddvärgsignal.

Figur 6: Schematisk spårplan över Herrljunga med signalnummer, från Trafikbilder.

Göteborg – Malmö
Sträckan består av Västkustbanan och Godsstråket genom Skåne där ungefär hälften av
driftplatserna är långa. Delar av sträckan är enkelspårig vilket komplicerar trafikeringen.
Ett antal åtgärder är planerade på sträckan som dubbelspår mellan Hamra och Varberg
samt utbyggnad av ett antal mötesstationer på Godsstråket genom Skåne men dessa
ligger utanför den tidshorisont som satts.
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Under utredningen har det framkommit att Region Skåne har avtalat att trafikera
Godsstråket genom Skåne, som är ett enkelspår, med persontåg. Även om ett antal nya
mötesstationer är planerade att byggas är det viktigt att godstågen inte nedprioriteras på
sträckan och därför är det viktigt att godstrafikens intressen förs fram. Att det till
exempel byggs fler mötesstationer än planerat eller att de planerade stationerna byggs
som 3-spårsstationer, för att möjliggöra 3-tågsmöten. Trafikverket har bedömt att banan
efter komplettering med två mötesstationer (Kågeröd och Svalöv) på norra delen och två
på södra delen (Stävie och Alnarp) kan klara denna tillkommande persontrafik.
Alla de nya planerade stationerna kommer att ha passagerarutbyte vid båda spåren vilket
minskar möjligheterna för möten för godstågen om passagerartrafiken är intensiv. Det
föreslås därför att stationsutbyggnad och utvecklingen av persontrafiken bevakas för att
säkerställa godstrafikens möjligheter att trafikera Godsstråket genom Skåne.
De åtgärder som föreslås på sträckan Göteborg-Malmö är därmed följande enligt
prioritering:
1.

Halmstad – Signalåtgärder

2. Tyllered – Förlängning av befintligt förbigångsspår
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I dialog med Region Väst har två stycken förbigångsspår någonstans på sträckan mellan
Falkenberg och Halmstad pekats ut. Denna ersätter Tyllered men är också så pass
omfattande att den prioriteras i förstärkningspaketet på triangeln. Då signalåtgärder i
Halmstad inte bedöms ha nog effekt förrän dessa två förbigångsspår är i drift förskjuts
även denna åtgärd till ett förstärkningspaket för triangeln.
Hallsbergs rangerbangård
På Hallsbergs rangerbangård saknas spår över 700 meter på infartsgruppen. När ett
godståg, längre än 700 meter, ankommer I-gruppen, går det in på exempelvis spår 301
och har då sista vagnarna kvar i infarten. Ett rangerlok kopplas till sista vagnen och
erforderligt antal vagnar kopplas loss och växlas över till ett annat spår på I-gruppen.
Trafikverket föreslår därför en förlängning av spår 301 för att förbättra hanteringen av
långa tåg på Hallsbergs rangerbangård. Åtgärden innebär bland annat schaktning för
nytt spår, kanalisation, nya kontaktledningsfundament, flytt av huvuddvärgsignal och en
ny mellansignal. Se schematisk skiss nedan i figur 7:

Figur 7: Schematisk skiss Hallsbergs rangerbangård.

Kostnadskalkyler
Kostnadskalkyler är upprättade med användning av kalkylprogrammet MAP
Applications, med bygganalys resurs- och prisregister med prisnivå 2016-01. Kalkylerna
för åtgärderna i steg 1 redovisas enligt Trafikverkets mall TMALL 0167 Underlagskalkyl.
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För åtgärderna över 100 000 SEK har mall för Underlagskalkyl använts medan det för
åtgärden på Nässjö bangård tagits fram en kostnadskalkyl via Grov Kostnadsindikation.

Åtgärdskostnader
Paket/Steg 1
Göteborg - Hallsberg
Slätte
Väring
Herrljunga

Trafikverket

Kostnad
35 490 000
38 400 000
2 775 000
Texttelefon: 010 - 123 99 97
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Malmö - Hallsberg
Nässjö
Hässleholm

100 000
2 537 000

Hallsbergs rangerbangård
Förlängning spår 301
59 265 361
Totalt

138 567 361

Föreslagen utbyggnad i planperioden
Åtgärderna föreslogs planeras för genomförande under åren 2018-2020 vid inlämnande
till åtgärdsplaneringen. I förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 har
dessa åtgärder placerats i tidsperioden 2024-2029.
Koordinering med utbyggnad av ERTMS på sträckorna Göteborg-Hallsberg samt MalmöHallsberg har genomförts. Bedömningen är att de föreslagna åtgärderna inte påverkas av
ERTMS-projektet så länge åtgärderna färdigställs 2020. Åtgärden på Hallsbergs
rangerbangård påverkas av utbyggnaden till dubbelspår söder om Hallsberg.
Om objektet i planförslaget fortsatt ligger i tidsperioden 2024-2029 vid fastställande
krävs alltså en utökad samordning mellan de olika objekten.
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Då åtgärderna föreslås genomföras inom planperioden uppfylls målen i TEN-Tförordningen för stomnätet till 2030 om möjligheten att framföra 740 meter långa tåg på
sträckorna.
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Samlad effektbedömning
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LTS; Hallsberg-Malmö/Göteborg, åtgärder för långa godståg, JTR1803
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Nuläge och brister: Den normala godkända längden på godståg i Sverige är 630 meter. I nuläget tillåts
godståg upp till 730 m att framföras endast på ett fåtal stråk och med stora restriktioner i Sverige.
Följande brister för att framföra 750 meter långa tåg i triangeln Hallsberg-Göteborg-Malmö har
indentifierats:
Hallsberg-Göteborg: Sträckan Hallsberg-Göteborg är en del av Västra stambanan och har ett fåtal långa
driftplatser. Flera nya driftplatser är dock planerade vilket kommer att förbättra förbigångsmöjligheterna.
Dessa ingår som en förutsättning för analysen, i både jämförelse- och utredningsalternativ.
Malmö-Hallsberg: I stort sett all driftplatser på sträckan Malmö-Hallsberg är långa. En utbyggnad till
dubbelspår mellan Degerön och Hallsberg är planerad och ingår i den nationella planen.
På sträckan Göteborg-Malmö går det med dagens infrastruktur att köra fyra tåglägen som långa, varvid
denna sträcka undantas från analysen.

Åtgärdens syfte: Syftet med denna SEB är att vara ett underlag till åtgärdsplaneringen till kommande
nationella transportplan 2018-2029. Syftet är att möjliggöra för tre långa tåg per sträcka, riktning och dygn
inom triangeln Hallsberg-Göteborg-Malmö och därigenom stärka konkurrenskraften för godstransporter
på järnväg och förutsättningarna hos näringslivet till mer lönsamma transporter. Längre tåg kan också ge
mer kapacitet på järnvägen då samma volym transporteras i färre antal tåg. Syftet är även att säkerställa
att kraven från TEN-T-förordningen nr 1315/2013 uppfylls till 2030.

Förslag till åtgärd: Kostnaden är

137 mnkr i prisnivå 2015-06.

Malmö-Hallsberg: Administrativa hinder för 750 meter tåg tas bort.
Investeringsåtgärder:
Södra Stambanan
Nässjö: mindre ombyggnadsåtgärd

Tabell 1 Samhällsekonomiskt analysresultat - sammanfattning

2.
Samhällsekonomisk
analys

TMALL 0423 PM v 1.0

Västra Stambanan
Slätte: förlängning av förbigångstation och växelbyten
Väring: förlängning av förbigångstation och växelbyten
Herrljunga: mindre signalåtgärd
Hallsberg: Förlängning av ett spår på rangerbangårdens infartsgrupp.

Kalkylresultat:
Nettonuvärde, mnkr

215

Trafikverket

+

Miljöeffekter som ej
värderats i kalkylen

Positivt
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+

Övriga effekter
som ej värderats i
kalkylen

Positivt

Sammanvägd
Samhällsekonomisk
=> lönsamhet

Lönsam
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Tabell 2 Effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen - sammanfattning
Effekter som har värderats i kalkylen
Exempel på effekter år

Nuvärde
(mnkr)

2040

Resenärer

Ej angett

Godstransporter

Minskade kostnader

Persontransp.företag

Ej angett

0

Trafiksäkerhet

Ej angett

0

Klimat

Ej angett

0

Hälsa

Ej angett

0

Landskap

Diagram

0
402

Landskapseffekter får inte ingå i denna tabell

Övrigt

Ej angett

0

SamEk Inv.

Ej angett

-188

Nettonuvärde

215

Nyckeltal utifrån prissatta effekter
NNK-i=

Informationsvärde NNK =

1,14

NNKiKA*=

Ej angett

########

NNK-idu=

1,14

Effekter som inte har värderats i kalkylen

Övrigt

Miljö

Berörd/påverkad av effekt

Bedömning

Sammanvägd
bedömning

Kortfattad beskrivning och bedömning
Överflyttning av godstrafik från väg/sjöfart till
järnväg

Klimat

Positivt

Hälsa

Positivt

Landskap

Försumbart

Barriäreffekter vid förlängning av spår.

Resenärer

Okänt

Beroende på hur kapaciteten på järnvägen ändras

Godstransporter

Okänt

Beroende på hur kapaciteten på järnvägen ändras

Persontransportföretag

Okänt

Trafiksäkerhet

Positivt

Genom överflyttning från väg till järnväg

Övrigt

Försumbart

Försumbara övriga effekter

Sammanvägt effekter som ej ingår i nuvärde

Positivt

Positivt

Positivt

Överflyttning av godstrafik från väg/sjöfart till
järnväg

Beroende på hur kapaciteten på järnvägen ändras

Övervägande positiva effekter

*Känslighetsanalys med högre kostnad; successivkalkyl 85% eller motsvarande

3. Fördelningsanalys
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Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning
Fördelningsaspekt

Störst
nytta/
fördel

Trafikverket

Lokalt/
Kön: restid, resRegionalt/
kostn,
Län
Nationellt/Interrestidsosäkerhet
nationellt

Neutralt

Regionalt

Kommun

Trafikanter,
transporter,
externt
berörda

NäringsÅldersTrafikslag
gren
grupp

Flera
Flera län. kommuner:
Lätt
Södra
Göteborg, Transporter
gods
Sverige. Malmö,
Hallsberg
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www.trafikverket.se

Järnväg

Neutralt

Åtgärdsspecifik
fördelnings
aspekt

Neutralt
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(störst)
negativ
Neutralt
nytta/
nackdel

Ej bedömt

Neutralt

Neutralt

Neutralt

Neutralt

Neutralt

Neutralt

Neutralt

Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning
Medborgarnas resor

Näringslivets transporter

Tillgänglighet regionalt/ länder
Bidrag till
FUNKTIONSMÅLET
Jämställdhet

Tillförlitlighet

Inget bidrag

Tryggt & bekvämt

Inget bidrag

Tillförlitlighet

Inget bidrag

Nöjdhet & kvalitet

Inget bidrag

Pendling

Inget bidrag

Tillgänglighet storstad

Inget bidrag

Interregionalt

Inget bidrag

Jämställdhet transport

Inget bidrag

Lika möjlighet

Inget bidrag

Funktionshindrade

Kollektivtrafiknätet

Inget bidrag

Barn och unga

Skolväg

Inget bidrag

Gång & cykel, andel

Inget bidrag

Kollektivtrafik, andel
Mängd person- och
lastbilstrafik
Energi per fordonskilometer

Inget bidrag
Positivt bidrag

Energi bygg, drift, underhåll

Negativt bidrag

Kollektivtrafik, gång och cykel

Klimat

Hälsa
Bidrag till
HÄNSYNSMÅLET

Människors hälsa

Inget bidrag

Befolkning

Inget bidrag

Luft
Vatten
Mark
Materiella tillgångar

Landskap

Landskap
Biologisk mångfald, växtliv,
djurliv

4. Transportpolitisk målanalys
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Forn- och Kulturlämningar,
Annat kulturarv, Bebyggelse
Trafiksäkerhet

Målkonflikter
Inga betydande målkonflikter

Trafikverket
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Positivt bidrag

Döda & svårt skadade

Positivt
Inget bidrag
Inget bidrag
Bedöms inte fn
Inget bidrag
Negativt
Inget bidrag
Positivt bidrag
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Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning

TMALL 0423 PM v 1.0

Åtgärdens bidrag till ekologisk hållbarhet är positivt på grund av att förutsättningar förbättras för
överflyttning av transporter från väg till järnväg. Detta bedöms överväga effekter av utsläpp under
byggskedet. Åtgärden påverkar inte social hållbarhet. Beräknade nyttoeffekter är större än bedömda
kostnader vilket innebär att åtgärden bedöms bidra till samhällsekonomisk effektivitet och ekonomisk
hållbarhet. Eftersom bedömningarna är positiva eller neutrala enligt alla tre hållbarhetsperspektiven
kan åtgärden bedömas bidra till en långsiktigt hållbar transportförsörjning.
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