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EUROPASPÅRET
Landskrona-Köpenhamn



Planerad utökning och kapacitetsrisker 
med Öresundsbron

Fjärrtrafik: 2020 ansökte SJ om att få trafikera Öresundsbron med 7 avgångar 
per dag men på grund av kapacitetsproblem har SJ bara fått plats med 5 

avgångar. SJ beställer nu nya snabbtåg och vill köra upp mot 30 avgångar per 

dag Stockholm/Göteborg-Köpenhamn 2030. (Källa SJ)

Öresundstågen: Region Skåne hyr/köper 20 begagnade Öresundståg för att 
utöka trafiken kommande år, och planerar för nya tåg till 2030. Skåne ska öka 

från 6 till 10 tåg i timmen över Öresundsbron. 
(Källa Skånetrafiken Persontågsstrategin 2020-2040)

Godståg: När Fehmarn-förbindelsen öppnar 2029 förväntas godstågstrafiken 
över Öresundsbron att öka med 80-100%. (Källa Sund & Baelt)

Redundans: Tågen väljer av konkurrensskäl fasta
förbindelser. Öresundsbron pekas ut som största

redundansrisken när Fehmarn Bält är klar.
(Källa regeringsuppdrag Tågfärjeförbindelse)



Järnvägens behov

• Ökad kapacitet till fjärr- och godståg genom och över 

Öresund

• Redundans för godstrafiken och ökad kapacitet 

(tågfärjorna avvecklas)

• Möjlighet att hantera mer godstrafik och bygga de 835-

1050 m långa godståg som Fehmarn Bält anpassas för

• Regionförstoring och utökad regionaltågstrafik i

Öresundsregionen/Greater Copenhagen



Vad säger näringslivet och operatörerna? 

”Tågföretagen upplever en politisk samsyn om behoven av mer kapacitet i form av nya stambanor och 
tillkommande förbindelser i Öresund under kommande år. Infrastrukturen i södra Sverige måste svara 

upp och de konkreta besluten – om förbindelser både för person- och godstrafik med kapacitet för

1 050 långa tåg – måste fattas snarast.”

Tågföretagen, Järnvägsnyheter.se, 18 januari 2021

”Regionpolitikerna i Skåne har bestämt att Landskrona är ett ointressant alternativ. Men vi vet ju inte det 
eftersom ointresset gjort att Europaspåret inte blivit ordentligt utrett av Trafikverket. (…) Om man ska ta 

ett beslut att använda nationella resurser på en ny förbindelse, så måste alla alternativen upp på bordet 

så vi vet vad Landskrona-alternativet kan ge. För godset är Europaspåret mycket bättre eftersom, det 

har kapacitet för godståg.”

Karolina Boholm, Skogsindustrierna, Timbro.se, 2 februari 2021

”Enligt utredningen kommer inte en HH-tunnel att få någon praktisk betydelse för den långväga 
persontrafik vi kör. Det viktiga är att det byggs mer kapacitet mellan Sverige och Danmark, en fast 

förbindelse som klarar både godstrafik och långväga persontåg. Det är oundvikligt om järnvägen ska 

kunna expandera. Och då är Landskronas alternativ väldigt konkret. Det skulle vara konstigt om man 

inte tittade på Europaspåret, tillsammans med andra möjligheter.”

Pär Helgesson, ansvarig för samhällskontakter och höghastighet på SJ, Helsingborgs 
Dagblad.se, 9 februari 2021



HH-projektet

• En vägtunnel

• En järnvägstunnel för lokaltrafik 

Helsingör – Helsingborg med 49*-

60min** Helsingborg C-Köpenhamn H

• Järnvägen ansluter till Kystbanan som 

är fullbelagd (ingen gods/fjärrtrafik)

Slutsatser från utredningen

• Projektet med järnväg är tydligt 

olönsamt

• Kystbanen har karaktären av en 

lokalstreckning, inte internationell 

fjärrtrafik eller godstrafik

• ”Samlat innebär detta att det kan vara 

svårt att få EU-stöd”

Vad är HH-projektet? - Två delar

(Källa: Strategisk analyse, Trafikverket/Vejdirektoratet)

Fullbelagd

(Källa: Transportplan 2027 

Transportministeriet) *Bästa möjliga restid enligt Strategisk analyse
** Totalrestid med dagens restid på Kystbanan



Europaspåret – ett förslag som löser 
problemen

Trafikslag
• Regionaltåg

• Godståg

• Fjärrtåg

• Kombinerbar med väg, ansluts till E6 

vid Landskrona

Ingående infrastruktur
• Triangelspår Teckomatorp/Eslöv

• Anslutningsspår och station 

Landskrona

• Sänktunnel Landskrona-Köpenhamn

• Borrad tunnel under Köpenhamn

• Station (Triangeln) vid Köpenhamn H

• Kan anslutas till HH Lund-Hässleholm

• Väganslutning (kombinationstunnel)



Anslutning Köpenhamn

Anslutning Köpenhamn

Järnväg

• Löser kapacitetsproblemen vid 

Köpenhamn H med fler 

spår/perronger

• Separat godstunnel

Väg

• Möjlig väganslutning till Östlig 

Ringvej



Regionala trafikfunktioner
• Helsingborg-Köpenhamn-

Malmö-Kristianstad

• Ringlinje i Öresund med restider 

<60min oavsett riktning

• Direkttrafik till nya stationer i 

Malmö utan att belasta 

Citytunneln

• Restid Köpenhamn-Kristianstad 

på ca 60-65 minuter

• Systemet är separerat från 

dansk regionaltrafik för minskad 

störningsrisk

Regional trafik över Öresund

Separerad 

svensk/dansk-

trafik



Restider inom 30 min från Köpenhamn



Godstrafikstruktur - nuläge

Två godsstråk i Sverige

• Södra stambanan

• Västkustbanan (Hallandsås)

Två godsstråk i Danmark

• Stora Bält/Jylland

• Fehmarn Bält (2029)

Framkomlighetsproblem

• Malmö godsbangård

• Lommabanan (m 

Pågatågen)

• Förbi Malmö & anslutningar

• Öresundsbron

• Kastrup – Kalvebod



Godstrafikstruktur - Europaspåret

Europaspåret skapar:

• Fördubblad kapacitet för 

godståg

• Kortare körsträcka

• Kortare gångtid

• Hanterar tunga godståg

• Avlasta Kävlinge, Eslöv, 

Lomma, Lund och Malmö 

från godstrafik

• Ökar kapaciteten för 

regional persontrafik

• Redundans med två stråk



Fjärrtrafik

Möjlig väg för snabbtåg direkt 

mot Kontinenten

• Göteborg – Köpenhamn 1h 

45 min (ca 45 min 

restidsbesparing)

• Stockholm-Köpenhamn (ca 

30 min restidsförkortning)

• Genomgående tåg 

Stockholm/Göteborg får 

lättare direkta förbindelser 

med Hamburg/Berlin



Europaspåret med vägförbindelse

Europaspåret med väg

• Nyttja samma sektion 

som Fehmarn Bält

• Kortare körsträcka

• Kortare gångtid

• Anslutning till Östlig 

Ringvej och Kastrup

• Stora samordningsvinster

• Finansieringskälla

Anslutning Östlig Ringvej
Anslutning 

Östlig Ringvej



Samhällspåverkan

• Mycket stora restidseffekter och 

kapacitetseffekter för person- och godstrafik

• Förstoring av Öresundsregionens 

arbetsmarknad

Kostnad

• Järnvägstunnel ca 56 Mdkr (inklusive 

stationer och anslutningar i SE och DK)

• Vägtunnel ca 24 Mdkr

Finansiering

• EU-finansiering: 40% på jvg (likt Fehmarn)

• Finansieringsbehov: 58 Mdkr (som HH)

• Avgifter för väg och järnvägstrafik i linje 

med Öresundsbron

• Byggtid: 8 år

Europaspåret är självfinansierande
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Nästa steg mot en ny Öresundsförbindelse

• Tillämpa Fyrstegsprincipen

• Åtgärdsvalsstudien – Problembilden är avgörande för att förstå vad som ska 

lösas i pröva tänkbara lösningar. 

• ”Bestäm” inte lösning utan koppling till kapacitets- och funktionsproblemen

• Nästa steg bör vara en mellanstatlig utredning som utreder vilket behov som 

finns och samtliga möjliga lösningar på problemen inklusive Europaspåret



Tack

europasparet.se

@europasparet
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