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Välkomna till Tidig Dialog T19

Allmän information
Nödutgångar

Toaletter

Wifi

Ni som är med i morgon, behåll era namnbrickor

Frågor kan ställas direkt efter handuppräckning



Tidig Dialog T19

23 januari i Solna

SL-området

Ostkustbanan 
(söder om Uppsala) 

Mälarbanan 

Svealandsbanan

Sala-Oxelösund
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Dagens program

• Presentation av deltagare

• Förändrad infrastruktur

• Trångsektorsplaner

• Täthet mellan tåg

• Banarbetstillägg

• Ny organisation Trafikverket

• Ny/förändrad trafik till T19

• Frågor som kräver djupare analys

• Avslutning
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Getingmidjan

Reinvestering av järnvägen mellan 

Stockholm C och Stockholms södra

Södermalm

Stockholm C

Tegelbacken

Norrströmsbron

Söderströmsbron
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• Trafikavbrott påsken v1916 (18/4 kl 22:00 – 21/4 kl 05:00)

• Enkelspårsdrift Tegelbacken – Tanto två veckor före och två veckor efter 

trafikavbrottet. All trafik kan inte gå:
– Enstaka tåg ställs in eller

– Vissa tåg kopplas ihop (hela tågets sträcka alternativt delning i Flemingsberg/Södertälje Syd)

• Trafikavbrott Stockholm C – Stockholms södra v1926 – v1933 (24/6 kl 00:00 –

18/8 kl 24:00)
– Viss tågtrafik bör ledas om via Mälarbanan (med undantag för perioden 5/7 – 29/7 då 

Mälarbanan är stängd pga arbeten)

– Trafiken bör vara likformig under hela perioden

– Tjänstetågen bör lyftas ur tågplaneprocessen på samma sätt som i T18 (ska dock vara med i 

ansökan)

• Trafikavbrott hösten v1942 – v1943 (18/10 kl 22:00 – 21/10 kl 05:00) 

Getingmidjan
Reinvestering av järnvägen
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Enkelspårsdrift Stockholm C – Stockholms södra

Växelvis avstängt på uppspår respektive nedspår mellan Tanto och Tegelbacken
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Fjärrtåg trafikerar Stockholms södra via det yttre spårsystemet

Regionaltåg trafikerar Flemingsberg via det yttre spårsystemet

Pendeltåg trafikerar via Citybanan och det inre spårsystemet

Enstaka tåg till/från Hagalundsdepån samt posttåg trafikerar via Citybanan och inre/yttre spårsystemet

Tjänstetågen från Hagalund 
korsar spår U1/U2 för att 
nå Citybanan

Trafikeringsprincip
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Inkoppling av Älvsjö godsbangård påsken 2018
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Spår för 

persontåg

Spår för 

godståg

Sp 47-48

Sp 12-13 

elektrifierade

Hårdgjord yta

Sp 49-51

Sp 52-55

Sp 56-61

Älvsjö godsbangård – trafikeringsprincip 
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Stockholms södra

• Stockholms södra trafikeras av interregionala tåg, i första hand regelbundna trafiksystem för att 

utnyttja kapaciteten maximalt

• Spår 3 och 4 ska endast trafikeras av tåg kan manövreras från båda ändar

• Spår 3 och 4 norr om plattformen (i tunneln) är tillgängliga för uppställning/vändning

• Spår 5 och 6 är tillgängliga för uppställning/vändning/lokrundgång (saknar plattform) 
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14 16

Tåg 2 Tåg 4 Tåg 4 Tåg 2

3 Plattformsspår

3N Ej plattformsspår

Tåg 3 Tåg 5 Tåg 5 Tåg 3

4 Plattformsspår

4N Ej plattformsspår

Tåg 1 Tåg 1

5 Ej plattformsspår

6 Ej plattformsspår

1530 30

Stockholms södra
Exempel på spåranvändningsplanering
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Flemingsberg

• Spår 2: Nytt plattformsspår (delat) inkopplad december 2017

• Spår 7: Slopad 10-övervakning samt utökad hinderfri längd (700 m)
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• Fordon som ska trafikera Citybanan måste uppfylla kraven på prestanda 

(lutningsförhållanden, lastprofil SEa etc)

• Trafikverket kommer endast att tilldela tjänstetåg samt posttåg kapacitet i 

Citybanan (ej resandetåg)

• Trafikverket genomförde under år 2016 gångtidssimuleringar på vissa 

fordonstyper, dessa verifierades genom provkörningar under våren 2017

• Följande fordonssammansättningar kan framföras på Citybanan utan att 

påverka kapaciteten negativt:
– X2-6

– X40

– X55

– X74

– Rc4-lok med 400 tons vagnvikt  

– Rc6-lok med 400 tons vagnvikt 

– 2 st Rc6-lok med 600 tons vagnvikt

Trafikering av Citybanan
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Stockholm C
Spårkonfiguration under Getingmidjans avstängning 2019

Samtliga spår på genomfartsbangården avkortade under 

Getingmidjans avstängning (spår 15-17 avstängda)

En möjlig förlängning av de avkortade spåren utreds för 

närvarande
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• Stockholms södra är en mycket trång sektor, vid ändrad tågordning finns 

risk för inlåsning av tåg. 

• Tåg som trafikerar Stockholms södra spår 3-4 ska kunna manövreras i båda 

ändarna (motorvagns-/manövervagnståg eller lok i vardera änden) 

• Växlingsrörelser mellan spåren på Älvsjö gbg innebär ökade risker för 

flödena in och ut på bangården. Dessa måste i möjligaste mån undvikas, 

annars finns risk för att tåglägen måste nekas.

• Omledning (begränsad) via Mälarbanan bör tillämpas i större omfattning. I 

tågplan T18 är endast TÅGAB som ansökt om omledning under de 5 veckor 

som Mälarbanan är öppen.

Övrigt
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• Planeringsförutsättningarna för 

tågtrafiken under Getingmidjans 

avstängningar redovisas i en särskild 

trångsektorsplan

• Den tillfälliga trångsektorsplanen är 

under arbete och kommer att 

publiceras i februari

Planeringsförutsättningar
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Stockholm C

Anpassning av spår och plattformar
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Stockholm Central
Bangårdsanpassning

• Spår och plattformar kommer att anpassas till den förändrade trafikeringen 

av Stockholm Central
– Nya växelförbindelser i södra änden för ökad kapacitet

– Anpassning av plattformarna på Stockholm C

– Förändring av växelzonen norr om Karlberg

• Spår 15-16 avstängda v1928 – v1952
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Stockholm C – Sörentorp
Påskavstängningar

• Spår U1, U3, D1 och M mellan Karlberg – Tomteboda övre avstängda under påsken. Stor 

trafikpåverkan på norrgående tåg mot Ostkust- och Mälarbanan 

• Anslutande spår till driftspåren (M, V1/V2 samt 42-45) växelvis avstängda

• E- resp C-gruppen vid Norra Bantorget kan periodvis endast angöras söderifrån

Då Getingmidjan och Mälarbanan är avstängda samtidigt medför detta projekt ytterligare 

begränsningar i kapaciteten. 



21 2018-01-26

Nynäsbanan

• Ny pendeltågsstation i Vega tas i bruk våren 2019
– Nuvarande hastighetsnedsättning utgår till tågplan T19

– Tid (samt aktivitetskod) för uppehåll bör inplaneras för hela T19

• Växelanslutning Norvik
– Trafikavbrott 16/4 – 23/4, tågvändning sker i Ösmo
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• (Sundbyberg) – Barkarby, fyrspårsutbyggnad Spånga – Barkarby
– Trafikavbrott påsken v1916 18/4 kl 01:10 – 23/4 kl 04:30 (samtidigt som Getingmidjan)

– Trafikavbrott 5/7 kl 22:30 – 29/7 kl 04:30 (samtidigt som Getingmidjan)

– Trafikavbrott 1/11 kl 22:30 – 4/11 kl 04:30

• Nya dvärgsignaler i Västerås norra (Vån 22, 52 och 54). Kopplas in v1923

Mälarbanan (1)
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– Projekt brobyte Tegnérgatan i Västerås. Börjar v1833. Klart v2021

– Hastighetsnedsättning sth 70 km/h mellan km 109.200-109.800

– Enkelspårsdrift (Västerås) – (Västerås norra), inga tågmöten med 

UVEN i Västerås Norra kan ske fram till v2021

– Helgavstängning v1923 (L-S)

– Dubbelspårsdrift v 1924-1934 (sommaruppehåll)

Mälarbanan (2)
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Ostkustbanan (söder om Uppsala)

• Skavstaby
– Ny huvudsignal 37 för ökad kapacitet (kopplas in Midsommar 2018)

• Knivsta
– Befintlig plankorsning stängs och ersätts av en GC-port. 24 timmar trafikavbrott helgen v 

1816

• Uppsala
– Plankorsningar: Uppskjutet till år 2020

– Elektrifiering av spår 16-18 för att möjliggöra uppställning 

– Spår 12-27 ansökt om avstängning  v1920 – v1933
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Svealandsbanan

• En ny växelförbindelse ska byggas i Gredby-änden av Eskilstuna för att få 

access till depån från två håll

• Spår 30 och 41 förlängs

• Plus andra signalåtgärder

• Kopplas in v1935 – v1936.
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Sala – Oxelösund

• Spårbyte Eskilstuna-Flens Övre. Förarbeten 

v1918-1927. Avstängt kl 21-03

• Trafikavbrott v1927 kl 22:00 -1933 kl 06:00

• Hastighetshöjande åtgärder kommer att ske. 

Även för STAX 25

• Plattformsförlängning i Ransta. Spår 1 

avstängt v1933-1940 nattetid. 

• Plattformsförlängning i Kvicksund. Klart 

v1927. Avstängt v1920-1927 kl 23:00-04:30

Ban typ 3
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Paus
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Trångsektorsplan Stockholm

• Trångsektorsplan T19 förändras inte jämfört med den nuvarande (T18)

• Trångsektorsplanen i Stockholm infördes i tågplan T09 som en del av ett 

åtgärdspaket i samband med överbelastningsförklaring år 2008 

(Skavstaby/Jakobsberg – Flemingsberg) 

• I samband med att Citybanan togs i bruk år 2017 har behovet av 

trångsektorsplanen i Stockholm minskat varför Trafikverket överväger att 

slopa den till tågplan T20

• Som planeringsförutsättningar skulle även fortsättningsvis de 

konstruktionsregler samt uppgifter om headwaytider (”minsta tidsavstånd 

mellan tåg”) gälla
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• Värden för hur tätt tåg kan planläggas för 

dubbelspåriga linjedelar

- Headway på linjen

- Headway vid förbigång

• Minsta tid mellan tåg är beräknat med en 

headwayanalys i simuleringsverktyget Railsys

• Rapporten finns publicerad på Trafikverkets 

hemsida vid JNB 2019

Täthet mellan tåg
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• Förändringar till T19 Östra

- Intet

Täthet mellan tåg
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Banarbetstillägg

• Mälarbanan, fyrspårsutbyggnad 
– Båda spåren: Sth 70 km/h ”flytande nedsättning” längs max 2 000 m 

(Huvudsta) – (Jakobsberg) hela T19. 2 min gångtidstillägg för alla tåg

• Mälarbanan, Tegnérgatan
– Båda spåren: Sth 70 km/h. Tågen tappar knappt 60 sek. Hanteras via 

nodtillägg
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Övrig info

• Anpassningar för PSB 

– Trafikverket uppmanar samtliga sökande att anpassa sina ansökningar 

för de PSB som är publicerade

– Tjänstetågen till/från Hagalund under Getingmidjans avstängning 

hanteras i ad-hoc-processen

• Trafikverket kommer avkräva kompletta ansökningar där ni söker 

uppställning i association till tågläget 

– Någon annan hantering av uppställning kommer inte vara möjlig 
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Ny organisation inom 

Trafikverket Planering Trafik 

from 2018-01-01 
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Kund och 

omvärld

Veronica Molin

Trafik

Catrine 

Carlsson

Långsiktig 

trafikplanering

Jonas Westlund

Affärsregler och 

modeller

Hans Stenbacka

System och 

information

Åsa Jönis

Trafikmiljö

Tf Håkan 

Svensson

Bättre kapacitet

Jan Gilbertsson

Transporttjänster

Fredrik Eriksson

Kapacitetsoptimering Väst

Tf Per Joelsson

Malou Klock Strömgren

Kapacitetsoptimering Syd

Lennart Persson

Kapacitetsoptimering Öst

Tf Mikael Eriksson

Eftermarknad

Rekrytering pågår

Transportdispenser

Rekrytering pågår

Support Järnväg

Rekrytering pågår

Restkapacitet

Sussi Blom

Nationell kapacitetsoptimering

Patrik Assarsjö Karlsson

Kapacitetsoptimering Nord

Jessica Söder Sörling

Verksamhetsstyrnin

g

Jennica Sjöstedt

• Tydligt leveransansvar, tydlig linjestyrning

• Segmentering i olika tidsfönster med avgränsade 

leveranser

• Lämnar över en produktionsplan med hög kvalitet

• Skapar förutsättningar för självservice
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Ny/förändrad trafik till T19

• Förändring av pendeltågstrafiken i Stockholm
- T18: s trafikupplägg med skip-stop-tåg förändras eventuellt i tågplan T19

- Kan påverka annan tågtrafik, främst på Ostkustbanan och Mälarbanan

- Ett färdigt trafikupplägg finns ännu inte, SLL/MTR och Trafikverket har 

fortlöpande dialog

• Information från JF
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Synpunkter på mötet, 

förbättringsförslag mm skickas till : 

per.konrad@trafikverket.se

Kommande tågplaner & frågor 

som kräver djupare analys
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Tack för idag!


