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The demand of rail travel and transport of goods by
train has increased significantly in Sweden during the
last decades. Due to the high utilisation level,
significant capacity shortages is nowadays common on
numerous lines within the railway system causing
substantial delays and low punctuality. The demand is
foreseen to continue to increase, especially since we
live in a time of climate change and travelling by train
is an environmentally sustainable alternative.
The government of Sweden has initiated an
investigation of potentially building a high-speed
railway connecting Stockholm with Malmö and
Gothenburg. This would reduce the strain on existing
railways, but it would also demand large investment
costs and the subject has therefore been highly
debated in politics and by media. The purpose of this
study is to investigate potential future high-speed train
stations between Jönköping and Malmö. The route of
the track has not yet been decided but Växjö and
Värnamo are the two primarily discussed cities for a
station along the route. This study therefore focuses on
studying the capacity and robustness of these two
stations but also for a potential high-speed train
station.
By developing event-based models of the stations in
SimEvents, which is a simulation tool in Matlab, the
trains and their movements could be visualized and
studied. The capacity of Växjö and Värnamo station
were simulated with different track formation and
diverse track dedication. The theoretical capacity as
well as different forecasted timetables for the year of
2040 was simulated for the stations and the results
showed that the station in Värnamo has greater
potential in dealing with future demand without
needing costly refurbishments.
One infrastructural solution was created for the highspeed train station according to Trafikverket’s technical
specifications. The maximum speed for the railway
switch was set to be 130 km/h since it was calculated
to be the lowest possible speed to maintain the
specified headway. A switch that could handle higher
speeds would result in greater capacity of the station
but in addition greater investment costs. The results
from simulating the high-speed station emphasised
the importance of homogenous traffic. It was also seen
that it is easier to remain high robustness when there is
a small number of great delays than if the system is
exposed to multiple small delays.
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Sammanfattning
Under de senaste decennierna har efterfrågan på trafik på järnväg ökat kraftigt. Detta
har lett till omfattande kapacitetsbrister inom det svenska järnvägssystemet vilket
medfört stora förseningar. Den låga punktligheten har drabbat både gods- och
persontrafiken och åtgärder för att möta en fortsatt ökad efterfrågan utreds. Ett alternativ
som skulle frigöra kapacitet på befintliga järnvägar som idag har hög belastning är att
bygga en höghastighetsförbindelse mellan Stockholm och Malmö samt mellan
Stockholm och Göteborg. En höghastighetsbana skulle innebära att restiden mellan
Stockholm och Göteborg minskas till två timmar och resan Stockholm-Malmö skulle ta
två och en halv timme. Genom att minska restiden och öka punktligheten skulle tåget bli
en än starkare konkurrent till inrikesflyget och därmed skulle koldioxidutsläppen från
transportsektorn reduceras. En ny höghastighetsjärnväg innebär dock omfattande
kostnader vilket gör att ämnet blivit mycket omdiskuterat, både politiskt och medialt.
Många menar att det finns andra mindre omfattande investeringar som kan bidra till
ökad kapacitet och att dessa borde prioriteras istället.
Denna studie syftar till att studera utvalda tågstationer och deras kapacitet år 2040
utifrån olika trafikeringsprognoser vid en eventuell byggnation av en höghastighetsbana
mellan Jönköping och Malmö. Sträckningen genom södra Sverige är ännu inte
fastslagen och därför finns det fortfarande flera potentiella stationsorter varav Växjö och
Värnamo valts ut för djupare studier eftersom alla föreslagna dragningar av
höghastighetsbanan passerar någon av städerna. Stationer utgör ofta flaskhalsar i
järnvägssystem och utformningen av dessa är därmed av yttersta vikt för att systemet
ska fungera problemfritt. I de båda städerna studerades två stationsalternativ, dels
befintlig station i centralt läge samt en ny station utanför staden i anslutning till
höghastighetsbanan. Då det i dagsläget inte finns någon höghastighetstation togs en
exempelstation för höghastighetsbanan fram som kan användas oberoende av geografisk
placering. Även utbyggnationer av det befintliga järnvägssystemet undersöktes då
kapacitetsbrister identifierades.
För att studera stationerna byggdes en modell upp för vilken olika framtidsscenarier
simulerades för att analysera tågens rörelser genom systemet. För alla stationsalternativ
studerades först den teoretiska kapaciteten, vilket innebär gränsen för antalet tåg som
kan trafikera stationen i teorin, följt av prognosticerade trafikeringar år 2040. Resultaten
av simuleringarna visade tydligt att en station i Växjö skulle kräva mer omfattande
ombyggnationer än i Värnamo för att möta framtida kapacitetsbehov, eftersom
kapaciteten är högre i förhållande till belastningen i Värnamo. Det togs även fram en
kostnadskalkyl för de olika stationerna vilken visade att utbyggnationer av befintlig
station i Värnamo medför högre kostnader än att bygga ut i Växjö. En ny station i
anslutning till höghastighetsbanan innebär dock likvärdiga kostnader för de båda
städerna.
Höghastighetsstationens placering bestämdes i arbetet till ett läge öster om Värnamo
respektive väster om Växjö utifrån restider, geografiska förutsättningar och för att
undvika skyddade natur- och kulturmiljöer. Utifrån studiens resultat förespråkas
Värnamo ur ett kapacitetsperspektiv men Växjö rekommenderas från ett
tillgänglighetsperspektiv då detta alternativ skulle innebära att fler får tillgång till
höghastighetsbanan och därmed förkortade restider. Det totala antalet resenärer från
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Växjö är dock litet i relation till prognosen för det totala resandet på höghastighetsbanan
och skillnaden i antalet resenärer på höghastighetsbanan för de olika stationsalternativen
blir i slutändan små, trots att befolkningsunderlaget är mycket större i Växjö.
Anledningen till detta är att resenärer från Växjö väntas resa via Värnamo om en station
byggs där och vice versa.
Av det prognosticerade resande är knappt hälften ändpunktsresenärer.
Ändpunktsresenärerna ansågs ändå vara den viktigaste målgruppen enligt de operatörer
som intervjuats i studien. Överlag var operatörerna som intervjuades positiva till en
höghastighetsbana då de är i stort behov av utökad kapacitet, framförallt mellan
storstäderna. De ställde sig dock kritiska till processen som idag ligger bakom
fastställandet av vilka som får trafikera den svenska järnvägen och menade att en ny
modell krävs om höghastighetståg ska införas.
För höghastighetsbanan beräknades en spårlösning som uppfyllde de tekniska krav som
Trafikverket specificerat vilket bland annat innebär att tågen ska trafikera i 320 km/h
med minimalt fyra minuters mellanrum. Växelhastigheten på höghastighetsbanan
bestämdes till 130 km/h eftersom det medför en stationslängd som möjliggör trafikering
enligt uppsatta krav. En högre växelhastighet skulle innebära större kapacitet men även
medföra en längre station vilket resulterar i ökade kostnader. På denna fasta
infrastruktur studerades den teoretiska kapaciteten för att undersöka hur många tåg som
i teorin kan trafikera höghastighetsstationen samt robustheten för att avgöra stationens
förmåga att hantera förseningar för olika prognostiserade trafikeringar år 2040.
Simuleringarna visade på vikten av homogen trafik om stationen ska trafikeras nära sin
maximala kapacitet. Därtill underlättas höghastighetsstationens robusthet av få stora
förseningar jämfört med många små. En restidstabell för olika sträcknignar beräknades
vilken visade tydligt att höghastighetsbanan innebär att tåget blir en stark konkurrent till
flyget i regionen, vilket är fördelaktigt ur ett miljöperspektiv.

	
  

ii
	
  

Förord
Detta examensarbete utgör den sista delen av civilingenjörsutbildningen i system i
teknik och samhälle vid Uppsala universitet och har genomförts i samarbete med
järnvägsavdelningen på WSP Sverige AB. Arbetet har utförts gemensamt av två
författare där alla moment genomförts tillsammans och där vi båda tagit lika stort ansvar
för samtliga delar av arbetet.
Vi vill här passa på att tacka de personer som hjälpt oss under arbetets gång. Först vår
handledare Mia Forsberg, gruppchef på WSP, som gett oss möjligheten att genomföra
detta lärorika projekt och tagit sig tid att handleda oss samt delat med sig av sina
kontakter inom företaget som alla varit till stor hjälp under arbetets gång. Ett varmt tack
riktas till dessa personer på WSP som delat med sig av sin kunskap och visat intresse
för vårt arbete. Ett särskilt tack riktas till gruppen Bana & Mark i Stockholm, där vi haft
vår arbetsplats, för ett varmt välkomnande, många trevliga kaffepauser och
lunchpromenader.
Vi vill även tacka alla andra personer från olika organisationer som ställt upp på
intervjuer och svarat på våra frågor, utan er hade inte arbetet kunnat genomföras.
Slutligen vill vi tacka vår ämnesgranskare Kjartan Halvorsen på Uppsala universitet för
stöd och värdefulla kommentarer under arbetets gång samt Marcus Björk på Uppsala
universitet som ställde upp som ämnesgranskare vid presentationen.
Trevlig läsning!
Malin Jakobsson och Amanda Lidström
Uppsala, maj 2016

	
  

iii
	
  

Ordlista
Ballast – Makadam eller grus som ligger under rälsen för att hålla den på plats samt för
att fördela kraften från tågen över banunderbyggnaden.
Ballastfria spår – Fast banöverbyggnad i betong där rälsen är fäst och är vanligt på
höghastighetsbanor. Ballastfria spår är dyrare än konventionella ballastspår men kräver
mindre underhåll.
Bibana – En järnvägssträcka som avviker från huvudspåret under en delsträcka för att
sedan återansluta till huvudspåret igen.
Blocksträcka – Del av en linje som begränsas av två huvudsignaler. På varje
blocksträcka får det vara maximalt ett tåg vilket gör att en spårdel kan vara antingen
ledig eller upptagen för ett bakomvarande tåg att köra in på.
Förarmarginal – För att efterlikna verkligheten där förare beter sig olika används ett
påslag på den tekniska retardationssträckan om tre procent för att modellera den
mänskliga faktorn.
Halmstad-Nässjö/Jönköpingsbanan – Enkelspårig, oelektrifierad bana från Halmstad
till Jönköping och Nässjö med delningspunkt i Vaggeryd. Banan trafikeras av personoch godstrafik.
Headway – Avståndet, i tid eller sträcka, mellan fronterna på två efterföljande tåg.
Höghastighetsbana – Järnväg avsedd för extra höga hastigheter. Höghastighetsbanan
har stora kurvradier, saknar plankorsningar och definieras vanligtvis som banor med av
hastigheter över 250 km/h. Höghastighetsbanor innefattar även äldre banor som rustats
upp för att klara högre hastigheter men som har en lägre teknisk standard.
Höghastighetsstation – Station längs höghastighetsbanan, ofta i anslutning till
konventionell järnväg.
Höghastighetståg – Tåg med hög största tillåtna hastighet, 250 km/h och uppåt.
Ingångsförsening – Begrepp i kapacitetsanalyser som avser den försening ett tåg har
när det kommer in på en sträcka.
Internationella järnvägsunionen (UIC) – Utarbetar normer för gränsöverskridande
trafik, syftar till att stärka internationellt samarbete och främja järnväg som
transportmedel.
Järnvägsnätsbeskrivningen – Information utfärdad av Trafikverket
förutsättningarna för att ansöka om att utföra järnvägstrafik på järnvägsnätet.

om

Järnvägsstation – Definieras i uppsatsen som en station där tågmöten och
resandeutbyte kan ske. I tågteknisk betydelse är stationer punkter där tåg har möjlighet
att byta spår genom växelförbindelser.
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Konventionell järnväg – I denna studie klassas konventionell järnväg som redan
existerande järnväg.
Kust till kust-banan – Enkelspårig, elektrifierad bana mellan Göteborg i väster som
delar sig i Emmaboda för att nå Kalmar och Karlskrona i öster. Banan trafikeras av både
person- och godstrafik och utgör en viktig koppling mellan landets östra och västra
delar.
Körbar – För de simuleringar som genomförts i studien definieras tidtabeller som
körbara om alla tåg klarat att komma igenom systemet, det vill säga att inga flaskhalsar
uppstått som medfört att simuleringen stannat.
Linje – Banan utanför stationens gränser.
Maxtimme – Det intervall med högst belastning under dygnet. Maxtimme avser alltid
två timmar i denna rapport.
Medelhastighet – Beror av järnvägens tillåtna hastighet, accelerations- och
retardationstider samt uppehållstider.
Merförsening – Skillnaden mellan ingångs- och utgångsförsening.
Nyttoanalys – Analysmetod för att bedöma samhällsnyttor vid projekt, inkluderar både
positiva och negativa aspekter.
Plankorsning – Korsning i samma plan mellan bana och väg, eller mellan två banor.
Punktlighet – Kvalitetsmått på hur väl tågen följer tidtabellen. I denna uppsats
definieras en försening på samma sätt som Trafikverkets definition där en försening är
ett tåg som ankommer mer än fem minuter efter utsatt tid, RT+5.
Robusthet – Hur väl järnvägssystemet klarar att hantera störningar och ändå kunna
trafikera enligt tidtabell.
RT – Rätt tid enligt tidtabell där sekunder rundas ned till närmsta minut. RT+5 innebär
ankomst fem minuter efter tidtabell vilket är definitionen för punktlighet. RT+0 innebär
att tåget ankommit enligt tidtabell. I denna uppsats används om inget annat anges
RT+5, men för validering har även RT+0 använts då alla ankomster efter tidtabell
påverkar systemets utgångsförsening och punktligheten på stationen.
Stambana – Benämning på bana av nationell betydelse med relativt mycket trafik.
Storregionala tåg – Tåg på höghastighetsbanan som trafikerar
höghastighetsbanan i 250 km/h och gör fler uppehåll än höghastighetstågen.

delar

av

Styva tidtabeller – Kan syfta på att tidtabellen har fasta minuttal med ojämna intervall,
att tidtabellen har jämna intervall eller att den består av tider som är enkla att komma
ihåg, exempelvis delbara med fem. I denna uppsats används styva tidtabeller då de
består av jämna intervall.

v
	
  

Trafikering – Sköts av olika operatörer inom person- och godstrafik, exempelvis SJ
AB, Arlanda Express och Green Cargo AB. Dessa får ansöka till Trafikverket om lägen
i tågplanen.
Trafikeringsmönster – Beskriver blandningen av olika tåg och deras tillhörande
egenskaper (hastighet, prestanda, uppehållsmönster).
Tåglägen – Önskad trafikering med ett tåg, ansöks årsvis i tågplanen.
Tågmix – Blandning av olika tågtyper som trafikerar en sträcka.
Tågplanen – Järnvägens produktionsplan där grunden är tidtabellerna. Tågplanen
innehåller även spåranvändning, planer för utnyttjande av lok, motorvagnar och
personvagnar, tågsammansättningar, turlistor för åkande personal m.m. Tågplanen görs
i regel för ett år i taget.
Tågtyp – I denna uppsats används tågtyp som en benämning för tåg med ett visst
rörelsemönster, exempelvis huruvida de stannar på en station eller passerar den utan att
göra uppehåll.
Utgångsförsening – Begrepp i kapacitetsanalyser som avser den försening ett tåg har
då det lämnar en sträcka.
Växelhastighet – Den hastighet som tåget får ha när det passerar växeln, det vill säga
den hastighet som växeln är dimensionerad för.
Återställningsförmåga – Hur väl tågen på den studerade sträckan vid en viss tidtabell
kan hämta upp förseningar. Om utgångsförseningen är mindre än ingångsförseningen är
återställningsförmågan positiv.
Åtgärdsvalstudie (ÅVS) – Utredningsprocessen som föregår en eventuell järnvägsplan.
Ändpunktsresande – Resande mellan två slutdestinationer på en järnvägssträcka. I
denna rapport syftar ändpunktsresandet på sträckan Stockholm-Malmö/Köpenhamn, där
Malmö och Köpenhamn ses som en gemensam ändpunkt om inget annat anges.
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1. Inledning
Tågresandet har ökat markant i Sverige de senaste decennierna, bara sedan år 2003 har
antalet genomförda resor ökat med 46 procent (Trafikanalys, 2016a). En anledning till
tågets markanta ökning är att allt fler väljer tåget tack vare dess lägre miljöpåverkan (SJ,
2015) vilket resulterat i att tåget tagit marknadsandelar från flyget (WSP Analys &
Strategi, Järnvägsgruppen, KTH, 2008). Den viktigaste faktorn för valet mellan flyg och
tåg är dock restiden och studier har visat att för sträckor med restid under tre timmar har
tåget större marknadsandel än flyget (Fröidh, et al., 2011; SOU, 2009:74;
Sverigeförhandlingen, 2015b) och om restiden understiger två timmar är tåget helt
dominerande (PwC, 2015). I tillägg till ökad miljömedvetenhet lever vi i ett allt
mobilare samhälle där ökad arbetspendling med tåg i kombination med växande
efterfrågan på godstransporter på järnväg resulterat i att flertalet sträckor i järnvägsnätet
är överbelastade (Trafikverket, 2016H). De höga belastningarna orsakar dagligen
betydande förseningar för såväl gods- som persontåg och under år 2015 blev ett av tre
persontåg inställda eller ankom efter tidtabell till sin slutstation (Trafikanalys, 2016b).
Enligt en SIFO-undersökning från år 2015 framgick det att en tredjedel av de tillfrågade
väljer bort tåget som följd av förseningsrisken (TNS SIFO, 2015). Kapaciteten på de
svenska järnvägarna är alltså ett stort problem redan idag, så hur ska järnvägsnätet klara
en fortsatt ökad efterfrågan?
I april år 2014 fastställde regeringen Trafikverkets nationella plan för transportsystemet
för perioden 2014-2025 vilket därmed också innebar klartecken för Sveriges första
höghastighetsbana mellan Mölnlycke och Bollebygd, samt Ostlänken mellan Järna och
Linköping (Trafikverket, 2015c). Framtidsplanen är att utvidga denna sträcka till ett
höghastighetssystem som knyter ihop Stockholm med Malmö och Göteborg. Kravet på
dessa potentiella nya stambanor är att restiden mellan Stockholm och Göteborg ska
reduceras till två timmar och sträckan Stockholm – Malmö till två och en halv timme
(Sverigeförhandlingen, 2015a), vilket därmed skulle göra tåget till en ännu starkare
konkurrent till flyget. En eventuell höghastighetsjärnväg skulle även frigöra betydande
kapacitet på dagens stambanor vilket skulle medföra betydligt högre punktlighet (PwC,
2015). En höghastighetsbana skulle innebära Sveriges största investering sedan dagens
järnväg byggdes (NE, 2016a), vilket resulterat i att frågan om höghastighetsbanor är
någonting för Sverige att satsa på blivit mycket omdiskuterad (DN, 2016; DI, 2016;
SVD, 2016). Trafikverkets målsättning är byggstart under 2017-2021 och att hela det
nya höghastighetsnätverket ska stå klara år 2035 (Trafikverket, 2015c).
En höghastighetsjärnväg ska byggas för att hålla i minst åttio år (TDOK, 2014:0159)
vilket innebär att de beslut som tas idag är avgörande för det svenska järnvägssystemets
utveckling (Kaijser, 1994). Utredningsprocessen bakom sådana beslut är därför av
yttersta vikt eftersom höghastighetssystemet ska uppfylla krav från flertalet aktörer
inklusive operatörer, resenärer och lokala intressenter. I dagsläget är
höghastighetprojektet i utredningsfasen och konsultföretaget WSP har fått i uppdrag av
Trafikverket att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för att studera alternativa
sträckningar och stationer mellan Jönköping och Malmö. Stationer utgör ofta flaskhalsar
i järnvägsnätet (Nelldal, et al., 2009) och eftersom alla påtänkta sträckningar passerar
Växjö eller Värnamo på väg ned till Malmö har denna studie valt ut dessa stationer för
djupare kapacitetsanalyser. Eftersom ingen höghastighetsstation finns i Sverige idag
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behövde även en stationslösning utformas för möjliggör kapacitetsanalyser. Framtiden
är oviss men studien utreder och analyserar hur kapacitetssituationen kan komma att se
ut för tågstationer i Växjö och Värnamo, klarar de efterfrågan år 2040?

1.1 Syfte och frågeställningar
Uppsatsen syftar till att studera tågstationer och hur dessa kan utformas för att anpassas
efter olika aktörers krav, samt studera deras kapacitet år 2040 utifrån olika
framtidsscenarier vid en eventuell byggnation av en höghastighetsbana mellan
Jönköping och Malmö. Genom att simulera olika spårutformningar och trafikeringar
med olika tidtabeller för tågstationer i Växjö och Värnamo syftar arbetet till att besvara
följande frågeställningar:
!
!
!

Vilka faktorer är viktiga för att en höghastighetsstation ska möta resenärers
efterfrågan, operatörers krav samt leda till positiv utveckling för regionen?
Hur kan en stationslösning för en höghastighetsbana se ut för att, utifrån
tekniska krav och kostnadseffektivitet, uppnå tillfredställande kapacitet och
robusthet?
Hur klarar studerade tågstationer prognostiserad trafikering år 2040?

1.2 Avgränsningar
I de tekniska delarna av studien, så som utformning av höghastighetsstationen och
simuleringar av alla stationer har systemet avgränsats till stationsområdet och
intilliggande blocksträckor. Detta innebär att det kan finnas flaskhalsar i andra delar av
järnvägssystemet vilka i sig begränsar kapaciteten i högre grad än de studerade
stationerna. I studiens övriga delar inkluderas även aspekter som sträcker sig utanför det
avgränsade stationsområdet eftersom i ett järnvägssystem går det inte att helt utesluta ett
helhetsperspektiv.
I arbetet avgränsas stationernas robusthet till att enbart innefatta störningar i form av
förseningar när tåg kommer in i systemet samt merförseningar på grund av
ingångsförseningarna. På Kust-till-kustbanan och Halmstad-Nässjö/Jönköping-banan
som korsar höghastighetsbanan vid de två studerade stationerna, har det antagits att
tågen trafikerar enligt dagens trafikmönster. Ingen hänsyn togs till ändrade biljettpriser
eller banavgifter, vilket skulle kunna påverka framtida efterfrågan från resenärerna och
utbud från operatörerna.

1.3 Disposition
Denna rapport inleds med en bakgrundbeskrivning för att ge inblick i processen som
bakomligger järnvägsbyggande samt allmän information om höghastighetståg i Sverige
och i världen. Insatta i ämnet kan därför hoppa över avsnitt 2.1–2.4. Bakgrundskapitlen
2.5–2.9 är centrala för studien då de berör ämnen som kapacitet, stationer samt
järnvägssträckan Jönköping-Malmö med huvudfokus på de två potentiella
stationsorterna Växjö och Värnamo.
Efter bakgrunden beskrivs studiens metodik i kapitel 3 där de olika frågeställningarna
krävt olika metoder, vilket framgår av figur 1. Litteraturstudie, intervjuer med
operatörer, restidsmatris, resenärsprognos samt i intressenternas krav och förväntningar
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enligt NASA:s Engineering Handbook stod till grund för att besvara första
frågeställningen som berör viktiga faktorer för aktörer. Huvudmetodiken ”Ett
systemanalytiskt projekt” användes genomgående för att besvara frågeställning två och
tre. Resultatet från den första frågeställningen används delvis som underlag till arbetet
med frågeställning två då intressenternas krav översatts till tekniska krav, med tillägg
från beräkningarna av retardations- och accelerationssträckor. Frågeställning två var
nödvändig för att genomföra simuleringarna för höghastighetsbanan och därmed
essentiell för frågeställning tre.
Resultatet av studierna sammanställs sedan i kapitel 4 följt av en mer allmän
argumentation i diskussionskapitlet, kapitel 5. I studien beskrivs Växjö och Värnamo
separat utifrån sina respektive förutsättningar och diskuteras i relation till varandra i
diskussionskapitlet för att lyfta styrkor och svagheter för de poteniella stationerna.
Rapporten avslutas med studiens slutsatser vilka ämnar besvara de tre frågeställningarna
samt uppfylla syftet.

Figur 1. Sammanfattning av arbetets upplägg och hur de tre frågeställningarna kopplas
mellan varandra och till de olika metoderna.
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2. Bakgrund
För att förstå det sammanhang som den nya höghastighetsstationen ska passa in i inleds
bakgrunden med ett avsnitt om transportsystem och transportpolitik där även processen
för planering av ny järnväg i tidiga skeden inkluderas. Därefter beskrivs studiens
huvudinriktning, höghastighetståg, både ur ett nationellt och ett internationellt
perspektiv. Detta efterföljs av en generell del om stationsutformning samt en
genomgång av de faktorer som påverkar kapaciteten på järnväg. Tågförbindelsen
mellan Jönköping och Malmö beskrivs särskilt då studien fokuserar på denna och
avsnittet avslutas med en beskrivning av de två potentiella stationsorterna Växjö och
Värnamo.

2.1 Transportsystem
Transportsystemets ändamål är att förflytta människor så snabbt, billigt och bekvämt
som möjligt (Kaijser, 1994). Ett transportsystem kan definieras som en uppsättning
element med inbördes interaktioner som gemensamt skapar efterfrågan på resor inom ett
givet område samt tillhandahåller transporttjänster för att uppfylla efterfrågan (Cascetta,
2009). De tre viktigaste delarna i transportsystemet är infrastruktur, management system
vilket inkluderar exempelvis trafikregler, tidtabeller och signalsystem, samt fordon och
resenärer inom systemet (de Dios Ortúzar & Willumsen, 2011).
För att transportsystemet ska fungerat önskvärt är det viktigt med balans mellan utbud
och efterfrågan (Cascetta, 2009). Transporter är av tjänstekaraktär vilket innebär att de
måste konsumeras samtidigt som de produceras och därmed är det än viktigare att
anpassa utbud efter efterfrågan (de Dios Ortúzar & Willumsen, 2011). För transporter
är det sällan själva resan som är målet, förutom vid exempelvis sightseeing, utan istället
är det behovet att resa mellan olika geografiskt utspridda aktiviteter så som boende,
arbete och fritidsintressen som skapar efterfrågan. För att förstå efterfrågan i ett
transportsystem krävs förståelse för hur dessa aktiviteter fördelar sig över tid och rum.
Utbudet begränsas av transportsystemets tre delar (infrastruktur, management system
samt fordon och resenärer) (Cascetta, 2009), medan efterfrågan är differentierad
beroende av tid på dygnet, veckodag, avgångsfrekvens, restider, mål med resan med
mera, vilket innebär resande mycket svårt att prognostisera, men desto intressantare att
studera (de Dios Ortúzar & Willumsen, 2011).

2.2 Transportpolitik
Hur transportsystem utformas avgörs av ett lands transportpolitik. Det övergripande
målet inom svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomisk, effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet
(Trafikverket, 2013a). Transportsektorn står för cirka en tredjedel av koldioxidutsläppen
i Sverige (Naturvårdsverket, 2015) och att reducera dessa är viktigt för att nå det
miljöpolitiska målet ”Begränsad klimatpåverkan” (Naturvårdsverket, 2016). Det är
regeringen som ansvarar för den långsiktiga planeringen av transportsystemet i Sverige
vilket inkluderar järnväg, vägar, luftfart och sjöfart. Vart fjärde år fastslår regeringen en
nationell plan för transportsystemet utifrån Trafikverkets förslag (Trafikverket, 2013d).
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EU har gett direktiv att järnvägsmarknaden bör avregleras i hela Europa (SOU,
2009:74). Sverige ligger här i framkant som det enda landet i Europa med en
fullständigt avreglerad marknad (PwC, 2015) då den svenska järnvägsmarknaden
avreglerades helt år 2011 (Fröidh, et al., 2011). Detta innebär att det råder fri
konkurrens på svensk järnväg, både för gods- och persontrafik (SOU, 2009:74).
Avregleringen innebär att alla företag, svenska såväl som utländska, som uppfyller
järnvägsnätsbeskrivningens krav på ekonomi och säkerhet har rätt att ansöka om
tåglägen i tågplanen (Trafikverket, 2015a). Eftersom hela den svenska järnvägen är
avreglerade kommer höghastighetsbanan troligen också introduceras med fri
konkurrens, något ingen annan höghastighetsbana haft initialt. På de italienska
höghastighetsbanorna råder fri konkurrens nu men när banan introducerades
trafikerades den av ett statligt ägt bolag (SOU, 2016:3).
Tågplanen innehåller den samlade planeringen för trafikering av järnväg som
Trafikverket ansvarar för. Tågplanen görs i regel för ett år och innehåller tidtabeller för
person- och godståg men även tidplan för banarbeten, tågsammansättningar, turlistor för
åkande personal, etcetera. Tågplanen tas fram under året innan dess verkställande
genom att Trafikverket för dialog med tågbolag och andra samarbetspartners. Tågplanen
fastställs i september och börjar sedan gälla från och med första lördagen i december
samma år. Om det finns ledigt utrymme på spåren kan ett tågbolag med
trafikeringsavtal ansöka om restkapacitet i den redan fastställda tågplanen (Trafikverket,
2015b).
2.2.1 Utredning av järnvägsutbyggnad
Inom transportsektorn behövs ständigt underhållsarbeten göras och ibland även om- och
nybyggnationer. Processen som idag föregår den fysiska planeringen av järnväg kallas
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) vilken exempelvis används vid projekt som ska öka
kapaciteten. En ÅVS syftar till att redan i ett tidigt skede involvera många olika aktörer
och perspektiv för att skapa snabba och kostnadseffektiva lösningar som vid en
eventuell fysisk planeringsprocess går fortare att genomföra. Den metodik som används
inom en ÅVS underlättar tidig dialog mellan aktörer men även koordinering med annan
samhällsplanering. Målet med en ÅVS är att svara på frågan varför ett järnvägsprojekt
behövs (Trafikverket, 2013b).
ÅVS-metodiken tillämpar den så kallade fyrstegsprincipen vilket innebär att olika
lösningar prövas för att avgöra hur en förbättring ska genomföras, se figur 2 för en
sammanfattning av fyrstegsprincipen. Syftet med fyrstegsprincipen är att hushålla med
resurser och bidra till en hållbar samhällsbyggnad (Trafikverket, 2013a). Det första
steget i fyrstegsprincipen är tänk om, vilket innebär att styrmedel och samhällsplanering
som påverkar kapacitetsutnyttjandet och trafikeringen ses över. Om inte steg ett är
tillräckligt som förbättringsåtgärd går processen vidare till steg två, att optimera det
befintliga systemet så att det utnyttjas effektivare, exempelvis genom flexiblare
hastighetsanpassning. Steg tre, bygg om, syftar främst på mindre ombyggnationer och
därmed mindre kostnader än om projektet behöver övergå till steg fyra. Det fjärde steget
bygg nytt kräver istället större ombyggnationer och nyinvesteringar (Trafikverket,
2013d). De sista två stegen är ofta kostsamma och tar lång tid att planera och genomföra
medan de två första stegen ger effekt på kortare tid (Trafikverket, 2013a).
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Figur 2. Fyrstegsprincipen (Trafikverket, 2013a).
Efter att en ÅVS genomförts och det beslutats att projektet ska genomföras sker en
planläggningsprocess. Genomförandet av denna process är reglerad enligt lag och
utmynnar i en järnvägsplan (Trafikverket, 2013b). Syftet med planläggningsprocessen
är att svara på frågorna hur och var järnvägen ska byggas och i den färdiga
järnvägsplanen beskrivs utförligt spårens sträckning, dess stationer samt
säkerhetsanläggningar (Åhström, 2011). Större projekt måste tillåtlighetsprövas av
regeringen, det vill säga beslut måste tas om huruvida järnvägen ska byggas
överhuvudtaget, innan en mer utförlig järnvägsplan kan utformas (Trafikverket, 2013b).
I början av planläggningsprocessen tas underlag fram för att bedöma den miljöpåverkan
som projektet väntas ha. Länsstyrelsen tar beslut om projektet anses ha betydande
miljöpåverkan och i sådana fall måste en fullständig miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) genomföras. Om projektet bedöms ha ej betydande miljöpåverkan räcker det
med en miljöbeskrivning som beskriver projektets påverkan på miljö och människors
hälsa samt vilka skyddsåtgärder som bör vidtas. Under hela planläggningsprocessen
fram tills dess att järnvägsplanen är klar sker samråd med berörda aktörer, exempelvis
andra myndigheter, kommuner och berörda privatpersoner. Inför att regeringen sedan
ska fatta ett slutligt beslut om järnvägsplanen inkluderas både MKB och dokumentation
av samråden. Först efter att regeringen tagit ett beslut om järnvägsplanens
genomförande kan beslutet överklagas. Om ingen överklagan sker eller om den avslås
vinner beslutet laga kraft och det första spadtaget mot en ny järnväg kan då tas. Tiden
för hela processen varierar beroende på projektets omfattning, från ett par månader till
flera år (Trafikverket, 2013b). Planeringsprocessen för höghastighetsbana påbörjades i
början av år 2015 och planeras börja byggas år 2022 (Trafikverket, 2016j).

2.3 Höghastighetståg i världen
I Sverige pågår i dagsläget åtgärdsvalsstudier för ett höghastighetsnätverk och eftersom
liknande projekt inte genomförts tidigare i landet är det viktigt att samla in kunskap från
liknande projekt utomlands (SOU, 2016:3). En höghastighetsjärnväg definieras som en
järnväg avsedd för speciellt höga hastigheter vilken vanligtvis trafikeras av tåg med
största tillåtna hastighet mellan 250 och 400 km/h. År 2015 fanns det över 30 000
kilometer höghastighetsjärnväg i världen. Världens första höghastighetsbana invigdes
redan år 1964 i Japan mellan Tokyo och Osaka. Frankrike var först ut i Europa år 1981
med höghastighetståg trafikerandes mellan Paris och Lyon (WSP Sverige AB, 2015b).
Idag är de japanska Shinkansen-tågen en förebild för höghastighetstrafiken då de har en
kapacitet på 16 tåg per timme och riktning och en punktlighet på 99,5 % vilket
innebär en genomsnittlig avvikelse från tidtabellen på 18 sekunder (WSP, Tekniskt PM,
rapport). Det är viktigt att både persontrafik och järnvägstrafik har hög punktlighet då
förseningar leder till stora kostnader samt minskat förtroende vilket på lång sikt leder
till minskade biljettintäkter (Andersson & Berg, 2007).
Tyskland, Frankrike, Spanien och flertalet andra länder i Europa har byggt nya
höghastighetsbanor alternativt rustat upp befintliga järnvägar så att de klarar höga
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hastigheter. Frankrike innehar rekordet för högsta uppmätta hastighet med
höghastighetståg på 575km/h (UIC, 2015). I Asien finns dock tåg som drivs på
magnetjärnvägar, så kallade Maglevtåg, vilka har möjlighet att uppnå betydligt högre
hastigheter. För denna teknik uppmättes år 2015 den hittills högsta hastigheten i Japan
på strax över 600 km/h (PwC, 2015). I Europa har dock magnettekniken valts bort och
de flesta kommersiella höghastighetståg idag håller hastigheter mellan 300 och 330
km/h (SOU, 2016:3). Tyskland har valt att anlägga vissa av sina höghastighetsbanor
parallellt med de konventionella banorna vilket, på grund av miljö- och
markanvändningsskäl, resulterat i att hastigheten begränsas till 250 km/h (SOU,
2009:74). Det finns även undantag där högre hastigheter råder, men då enbart längs
kortare sträckor (SOU, 2016:3).
Olika länder har valt skilda lösningar för trafikering av höghastighetståg. De flesta
länder har valt att trafikera med homogen trafik, det vill säga att inte blanda
höghastighetståg med långsammare tåg för att förbättra kapaciteten och punktligheten.
Tyskland däremot har valt att trafikera med blandad trafik, både gods- och persontrafik,
på landets höghastighetsbanor vilket resulterat i lägre punktlighet men motiveras av att
landet har flertalet stora närliggande städer och därmed fler täta uppehåll. Spanien har
istället glest mellan storstäderna och därmed skäl till få uppehåll vilket resulterat i att de
valt att enbart tillåta höghastighetståg att köra på höghastighetsbanan medan Frankrike
istället valt att låta höghastighetstågen köra långa sträckor på det konventionella
järnvägsnätet. Spanien har följaktligen mycket hög punktlighet men fördelen med den
franska modellen är att fler orter får direkta förbindelser till centrala noder (SOU,
2016:3).

2.4 Höghastighetståg i Sverige
I början av 1990-talet började diskussionerna om utveckling av höghastighetståg i
Sverige och i samband med detta inledde Statens Järnvägar, nuvarande SJ AB, ett
projekt för att konkretisera tidigare idéer kring mycket snabba tågförbindelser mellan
Stockholm och Göteborg samt mellan Stockholm och Malmö (SJ, 1995). Nästa stora
utredning om höghastighetståg i Sverige genomfördes år 2003 då regeringen gav
Banverket, nuvarande Trafikverket, i uppdrag att utvärdera möjligheterna att utveckla
nya länkar i det befintliga järnvägssystemet för att kunna öka hastigheterna på dessa
sträckor. Utredningen kom fram till att de länkar med störst behov att utvecklas var
Ostlänken mellan Järna, söder om Stockholm, och Linköping samt sträckan GöteborgBorås (Scandiakonsult, 2003) och till följd av denna fastslogs tillbyggnationen av
höghastighetsbanor på dessa sträckor år 2014. År 2008 analyserade Banverket
marknadsekonomiska och samhällsekonomiska förutsättningar för svenska
höghastighetsbanor och slutsatsen av denna utredning var att det är bättre att bygga ut
höghastighetsbanor mellan de tre storstäderna än att rusta upp befintliga stambanor då
nya höghastighetsbanor skulle tillföra kapacitet, förkorta restider och separera olika
sorters trafik vilket medför att landets tre största städer knyts samman bättre (SOU,
2009:74).
Följderna av utredningen blev att regeringen år 2014 tillsatte en speciell
förhandlingsperson som tillsammans med en kommitté leder utredningsarbetet för en
eventuell byggnation av nya stambanor samt tillhörande åtgärder för bostäder och ökad
tillgänglighet i storstäderna (Dir., 2014:106). Denna kommitté, senare kallad
Sverigeförhandlingen, har i uppdrag att ta fram principer för finansiering, förslag till
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utbyggnadsstrategi samt att förhandla fram lösningar för spår och stationer med berörda
aktörer (SOU, 2016:3). Sverigeförhandlingen ska lämna in sin slutrapport till regeringen
senast 31 december 2017. Slutrapporten kommer att vara ett viktigt underlag till
riksdagens beslut om Trafikverkets planeringsperiod 2018-2029 som ska fastställas
under våren 2018 (SOU, 2016:3). Ett beslut om genomförande skulle innebära byggstart
av höghastighetsbanorna under åren 2017 till 2021 där målet är att de första
höghastighetstågen ska börja rulla år 2028 (Trafikverket, 2015c). Trafikverket har
beräknat kostnaderna för hela projektet till 230 miljarder kronor med 30 miljarders
osäkerhet (Trafikverket, 2016i).
De sträckningar som diskuteras i dagsläget är Stockholm-Göteborg samt StockholmMalmö. Dessa sträckningar innebär nya dubbelspår från Järna till Jönköping där ett
dubbelspår fortsätter mot Almedal, utanför Göteborg, och ett mot Lund. Dessa nya spår
reserveras för höghastighetståg vilka beräknas köra i upp till 320 km/h och storregionala
tåg som väntas trafikera i 250 km/h, något som kan jämföras med dagens snabbtåg i
Sverige som har en topphastighet på 200 km/h (SJ, 2012). Detta innebär att kapacitet
frigörs för godståg och långsammare persontrafik på befintlig järnväg. Målet är att
restiden mellan Stockholm och Göteborg blir max två timmar medan restiden mellan
Stockholm och Malmö reduceras till två och en halv timme. Exakt vilka linjedragningar
och stationer som kommer att bli aktuella återstår att avgöra under fortsatta
förhandlingar. Succesivt är planen att utvidga de snabba tågförbindelserna ut i Europa
via en höghastighetslänk mellan Sverige och Danmark (SOU, 2016:3).
Syftet med utbyggnationen av ett höghastighetsnätverk i prioriteringsordning är enligt
Sverigeförhandlingen att:
1)
2)
3)
4)

knyta de tre storstadsregionerna närmare varandra,
bidra till utveckling i mellanliggande regioner och i övriga Sverige,
bidra till mindre koldioxidutsläpp från trafiken och,
bidra till ökat bostadsbyggande (Sverigeförhandlingen, 2016a).

2.5 Stationsutformning
En höghastighetsbana bör anslutas till befintlig järnväg för att öka tillgängligheten och
därmed krävs en ny höghastighetsstation. I dagligt tal innebär en station den plats där
tåg gör uppehåll för resandeutbyte eller för av och på last av gods. I trafikteknisk
mening syftar station istället på den del av järnvägen där tåg har möjlighet att byta till
ett eller flera andra spår genom växelförbindelser mellan parallella spår. Ofta
sammanfaller dessa platser för de båda betydelserna men det finns platser där resandeeller godsutbyte sker utan att det finns några växelförbindelser (Andersson & Berg,
2007). I detta avsnitt kommer fokus ligga på stationen som en resenärsutbytespunkt.
En station är inte bara ett stationshus utan ett helt område som kan delas upp i många
olika byggstenar där alla måste länkas samman för att skapa en funktionell helhet
(Trafikverket, 2013c). En station är en viktig del av en stad då den formar ortens
struktur och attraherar nya etableringar. Kollektivtrafik är tillsammans med boende,
arbete och verksamheter är avgörande för hur attraktiv en stad upplevs. Genom att
integrera stationen med omgivningen, exempelvis genom bostadsbyggande, upplevs
stationen vara närmare och tryggare. Om stationsmiljön upplevs god kan andelen
kollektivt resande öka (Trafikverket, 2013d). Den totala restiden brukar räknas som
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tiden från dörr till dörr där ett eventuellt byte anses vara den svagaste länken för resan
(Andersson & Berg, 2007). Forskning visar att resenärer upplever bytestiden två till tre
gånger så negativt som själva restiden och därmed är det viktigt att skapa en effektiv
och attraktiv bytespunkt vilket successivt kan leda till minskat bilberoende (Bjerkemo,
2011).
Det är viktigt att stationen är av god kvalitet och anses tillgänglig för att bidra till
stadens och regionens utveckling. Enligt Trafikverkets definition innefattar stationers
tillgänglighet fysisk placering och utformning, trafikering till och från stationen samt att
den tillgodoser olika resenärers behov. Stationen ska fungera som en viktig knytpunkt i
ett samhälle och utöver funktionen som bytespunkt utgör stationen en plats med stora
folkmängder i omlopp och ett utbud av verksamheter kring stationen ökar
stationsområdets betydelse. Utifrån genomförda resenärsundersökningar har krav på
stationer identifierats vilka kan delas upp i baskrav och mervärden. Baskraven
inkluderar att stationen ska vara trygg, säker och funktionell där funktionell innebär att
vistelsen på stationen ska upplevas effektiv och bekväm. Exempel på basfunktioner är
angöring för buss, möjligheter att vänta och trafikinformation. Mervärdesfunktionerna
på stationen utgörs av tilläggsfunktioner som utökar serviceutbudet på stationen vilket
kan innefatta exempelvis restauranger, butiker och hotell (Trafikverket, 2013c). Det
räcker inte enbart att tillhandahålla basfunktioner för att uppnå ökat
kollektivtrafikresande (Bjerkemo, 2011) utan ett bredare utbud av verksamheter krävs
för att resenärens upplevelse förbättras och därtill kan positiva synergieffekter uppstå.
Kravet på serviceutbudet påverkas av resenärsunderlaget och stationens storlek men vid
förseningar eller långa väntetider ökar behovet av servicefunktioner och andra
verksamheter (Trafikverket, 2013c).
Stationens utformning är central för resenärsflödet och samverkan mellan olika
trafikslag (Bjerkemo, 2011). Hela resecentrumet ska främja framkomlighet och
orienterbarhet för alla människor, oavsett förutsättningar. Stationen ska fungera som en
naturlig länk för att sammankoppla delresor till en hel resa. Tågresenärer ska kunna nå
stationen med bil, cykel, gång eller buss, beroende på avstånd till stationen
(Trafikverket, 2013c). För byten mellan olika tåg är en utformning som underlättar och
uppmuntrar till att i första hand utnyttja den eller de plattformar som ger de smidigaste
och snabbaste bytena eftersträvansvärt. Bäst är byten tvärs över plattform. Näst bäst är
byten längs samma plattform (Bjerkemo, 2011). Viktigt är också att tågen stannar i ett
läge vid plattformen så att gångsträckorna minimeras (Bjerkemo, 2011).
Passagerarflödet kan delas upp i vaneresenärer och sällanresenärer eftersom deras behov
och förväntningar skiljer sig åt. Vaneresenärer består av pendlare och affärsresenärer
som reser frekvent. Denna grupp har på senare år ökat i relation till andra
resandekategorier, främst som följd av utvidgade arbetsregioner (Trafikverket, 2013c).
Vaneresenärer reser ofta och utvecklar därför ett vanebeteende som gör att de gör som
de brukar när de befinner sig på stationen (Waldo, 2002). Sällanresenärerna är
fritidsresande som reser till samhällsservice, idrotts- och musikevenemang, turism och
liknande. Hur dessa personer rör sig på stationen skiljer sig åt då en sällanresenär ofta
behöver mer tid för att hitta information och köpa biljetter än en vaneresenär som
befinner sig på stationen dagligen. Resenärer som reser ofta har i allmänhet högre krav
på punktlighet än sällanresenärer (Trafikverket, 2013c).
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2.5.1 Höghastighetsstation
Höghastighetsstationer kräver till viss del annan utformning än konventionella stationer
för att klara av de höga hastigheterna. Trafikverket har sammanfattat de tekniska krav
som finns för höghastighetsbanor i en teknisk systemstandard (TDOK, 2014:0159).
Denna systemstandard utgår från de lagar, regler och krav som finns nationellt men
även inom EU som styr utformningen av nya järnvägar, dessa regler finns
sammanställda hos Transportstyrelsen (2016). Dessa innefattar krav från planering till
drift av ett höghastighetssystem men även krav på att optimera livscykelkostnaden för
systemet. Hög tillgänglighet, tillförlitlighet och punktlig trafik är viktiga förutsättningar.
Systemet har också höga krav gällande förebyggande underhåll (TDOK, 2014:0159).
Hela systemet ska anpassas för höghastighetståg med största tillåtna hastighet på 320
km/h och maximal axellast på 17 ton samt för storregionala tåg med största tillåtna
hastighet 250 km/h och maximal axellast på 22,5 ton (TDOK, 2014:0159). Systemet ska
vara helt separerat från det befintliga järnvägsnätet, utom i undantagsfall, vilket därmed
liknar höghastighetssystemet i Spanien (TSD Infrastruktur, 1299/2014). Banan ska
byggas med signalsystemet ERTMS/ECTS nivå 2 som är standard för alla nya banor i
Europa (TDOK, 2014:0159). Detta system innebär att signaler sänds via radio, vilket
innebär att tågen kan köras med tätare mellanrum och dagens ljussignaler kommer inte
längre att behövas då föraren får information om hastighetsändringar direkt i hytten
(Åhström, 2011). Kravet på höghastighetsbanan är att tågen, rent tekniskat, ska kunna
trafikera med 2,5 minuters headway, vilket innebär att banan ska utformas så att det går
att ha 2,5 minuters mellanrum mellan tågen. I praktiken när mänskligt beteende och
andra marginaler räknas in ska istället tågen kunna trafikera med minimalt fyra minuters
headway. Gällande växlar för höghastighetsbanan ska valet av spårväxeltyp göras ur
Trafikverkets standardsortiment. Vid behov kan spårväxlar med högre hastighet än 130
km/h i avvikande spår, vilket är maxhastigheten i standardsortimentet idag, tas fram.
Längs hela banan ska det finnas en fysisk barriär som är minst 2,5 meter hög för att
förhindra att personer, djur och föremål kommer in på spårområdet, detta är extra viktigt
vid stationsområden. Från rälsen ska det även finnas en säkerhetszon på minst 3,5 meter
(TDOK, 2014:0159). Vid hastigheter över 200 km/h får inga plankorsningar finnas,
varken med andra järnvägar eller med andra trafikslag (Bårström & Granbom, 2012).
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Figur 3. Utformning av plattform (Trafikverket, 2013c).
Vid varje station där resandeutbyte kan ske ska det finnas ett parkeringsspår som är
minst 400 meter. Plattformar på stationer för resandeutbyte ska också anpassas efter 400
meter långa höghastighetståg och på stationer för regionaltåg till 250 meter långa tåg
(TDOK, 2014:0159). Ett exempeltåg från den tyska höghastighetsbanan, Velaro D,
rymmer 920 personer om det är 400 meter långt (Siemens, 2014). Bytestiden mellan
olika tåg samt mellan tåg och buss ska vara högst tio minuter (Trafikverket, 2016e). Hur
breda plattformar ska vara framgår av figur 3 där det framgår att det ska finnas en
skyddszon, gångyta, plats för fordonstrafik och extra utrymme intill föremål
(Trafikverket, 2013c). Plattformarna ska placeras 1,7 meter från spårmitt och
plattformsspår får maximalt ha en största tillåtna hastighet på 160 km/h. Huvudspår för
passerande tåg på stationsområdet med högre största tillåtna hastighet än 160 km/h
måste placeras minst 4,5 meter från plattformen. Om största tillåtna hastighet är större
än 200 km/h måste avståndet istället vara minst sju meter från plattformen. Vid
plattformar får lutningen vara max fem promille (TDOK, 2014:0159). Lutningen på
övrig bana får uppgå till 35 mm/m över en sträcka på som längst sex kilometer, spårets
genomsnittliga lutning ska maximalt vara 25 mm/m sett över tio kilometer (TSD
Infrastruktur, 1299/2014).

2.6 Kapacitet på järnväg
På såväl stationer som längs övriga järnvägssträckor begränsas antalet tåg av rådande
kapacitet. Kapacitet inom järnväg kan definieras på många olika sätt (Abril, et al., 2008;
SOU, 2009:74; Nelldal, et al., 2009; Krueger, 1999; Nock, 1980). I denna uppsatts
definieras kapacitet som ett mått på förmågan att framföra en viss mängd trafik på en
bestämd järnvägssträcka som uppfyller rådande tekniska krav samt har en konfliktfri
och kommersiellt attraktiv tidtabell (Krueger, 1999; Nock, 1980).
Kapacitet är inget entydigt begrepp utan den beror av infrastruktur, fordonsmix och
trafikering, där faktorerna påverkar varandra vilket innebär att ändring i en parameter
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påverkar förutsättningarna för de andra. Det är en fin balansgång mellan kvantitet och
kvalitet, det vill säga mellan antal tåg och att tågen går i tid, som avgör vilken kapacitet
ett järnvägssystem har (Lindfeldt, 2015). Kapaciteten i ett system blir dock aldrig större
än kapaciteten i den svagaste länken där stationer och terminaler ofta utgör flaskhalsar,
det gäller därför att se till att hela systemet uppnår önskad kapacitet. Detta gör stationer
till intressanta studieobjekt i kapacitetsanalyser (Nelldal, et al., 2009).
Faktorerna som påverkar kapaciteten kan delas in i tre huvudgrupper: infrastrukturella
parametrar, trafikeringsparametrar och operationella parametrar. De infrastrukturella
parametrarna innefattar blocksträckors längder, signalsystemet, avståndet mellan stopp,
nätverkseffekter, hastighetsbegränsningar samt antalet spår. Trafikeringen påverkar
kapaciteten via tågmixen, tidtabellernas utformning, belastningen under maxtimmen
samt huruvida vissa tåg prioriteras eller inte. Bland de operationella parametrarna som
påverkar kapaciteten är trafikeringsuppehåll på spåren, tågens stopptid för planerade
eller oplanerade händelser samt kvalitet på service, reliabilitet och robusthet då det
påverkar bufferttiden på en viss sträcka (Abril, et al., 2008). Robusthet innebär hur väl
tågen förmår att utsättas för störningar och kunna fortsätta trafikera enligt planerat.
Den parameter som främst påverkar kapaciteten är antalet spår inom infrastrukturen, det
vill säga om det är enkelspår, dubbelspår eller fyrspår. Ett enkelspår har lägst kapacitet
eftersom tåg enbart kan trafikera i en riktning mellan mötesplatser (Nelldal, et al.,
2009). En dubbelspårig sträcka har omkring fyra gånger så hög kapacitet som en
enkelspårig eftersom tågen kan trafikera efter varandra i båda riktningar. En fyrspårig
sträcka ökar dock sällan kapaciteten mer än 50 procent över en dubbelspårig (Abril, et
al., 2008). På dubbelspårssträckor kan enbart snabbare tåg köra om långsammare tåg om
det finns ett sidospår där det långsamma tåget kan köra in, detta kan jämföras med en
tvåfältsväg som avgränsas av ett mitträcke. Denna anledning gör att blandningen av tåg
med olika hastigheter är av stor betydelse för kapaciteten och en bana med homogen
trafik har därmed högst kapacitet (Nelldal, et al., 2009).
Det finns två typer av kapacitet: teoretisk och praktisk. Den teoretiska kapaciteten
innebär att ett det perfekta fallet studeras, oftast med homogen trafik, för att beräkna
maximal kapacitet. Praktisk kapacitet innebär mer realistiska antaganden för att
återspegla verkligheten och studera den praktiska gränsen inklusive marginaler för
exempelvis variation i efterfrågan och förseningar (Nelldal, et al., 2009). Den praktiska
kapaciteten, och därmed det rekommenderade maximala användandet av
infrastrukturen, är enligt UIC 75 procent av den teoretiska kapaciteten under
maxtimmen och 60 procent under dagen vid blandad trafik (UIC, 2004). Anledningen
till att det i praktiken inte är möjligt att trafikera enligt den teoretiska kapaciteten är för
att viss kapacitet hålls i reserv för korrigeringar av förseningar och möjlighet till
kortsiktig anpassning till efterfrågan (SOU, 2009:74). I denna studie kommer den
teoretiska kapaciteten att studeras i första hand eftersom denna är mer lämplig för
långsiktig strategisk planering medan praktisk kapacitet främst används under
operationella stadier (Lindfeldt, 2015). Praktisk kapacitet används i studien när olika
tidtabeller simuleras.
Varje år genomför Trafikverket en kapacitetsanalys där järnvägsnätet delas in mindre
stråk för vilka nyckeltal, exempelvis antal tåg per dygn och antal tåg under maxtimmen,
bestäms för att sedan sammanfattas i en kapacitetsbeskrivning där belastningsgrad,
tidtabell och förseningar redovisas. I denna kapacitetsanalys delas dygnet in i
12
	
  

tvåtimmarsintervaller för att inom dessa bestämma belastningen på de olika delstråken
där en belastning mellan 81 och 100 procent innebär att linjen är överbelastad
(Trafikverket, 2016c). När kapacitetsutnyttjande överstiger 80 procent på en viss
linjedel är känsligheten för störningar hög, medelhastigheten låg och det är mycket
problematiskt att hitta tid för underhåll av banan. På samma sätt som i Trafikverkets
kapacitetsanalys används tvåtimmarsintervall i denna studie med främst fokus på
maxtimmen eftersom om systemet fungerar under maxtimmen innebär det att det också
klarar av belastningen från dygnets övriga timmar (Hörnell, 2016).

2.7 Tågförbindelser Jönköping-Malmö
En eventuell byggnation av en höghastighetsbana kommer att utöka järnvägsnätet i
södra Sverige och stambanornas roll kan komma att förändras. Södra Sverige har redan
idag goda järnvägsförbindelser där de viktigaste banorna, för både gods- och
persontrafik, är Västkustbanan, Västra stambanan samt Södra stambanan. Dessa har
idag högt kapacitetsutnyttjande vilket innebär att systemet är känsligt för störningar som
medför förseningar. Den långväga persontrafiken mellan Stockholm och Malmö har
under åren 2008-2014 haft sämst punktlighet av alla trafiksystem i Sverige med en
genomsnittlig punktlighet på 65 procent och en bottennotering på 51 procent år 2010
(Trafikverket, 2015d). Södra stambanan sträcker sig från Stockholm till Malmö och
korsas längs vägen av flera mindre banor, däribland Kust till kust-banan mellan
Göteborg och Kalmar/Karlskrona samt Halmstad-Nässjö/Jönköpings-banan. Mellan
Jönköping och Malmö finns idag ingen direkt tågförbindelse, utan omstigning måste ske
i Nässjö från Jönköpingsbanan till Södra stambanan (Bårström & Granbom, 2012).

Figur 4. Möjliga sträckningar för höghastighetsjärnvägen mellan Jönköping och
Malmö. Befintlig järnväg är markerat i grått där stambanorna representeras av de
tjockare linjerna (Trafikverket, 2015d).
Det finns flera möjliga sträckningar för hastighetsbanan mellan Jönköping och Malmö,
vilka framgår av figur 4, beroende på vilka orter som ska trafikeras och var
resandeutbyte ska möjliggöras, samtidigt som målet om en restid på 2,5 timme måste
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uppfyllas. Tänkbara städer för uppehåll är de större städerna längs stråket, Lund,
Helsingborg och Växjö, som alla har befolkning över 50 000 invånare samt Värnamo
och Hässleholm som har befolkning över 10 000 invånare (WSP Sverige AB, 2015a). I
figur 4 framgår de tre sträckningarna som främst analyserats:
US1 (rosa): Jönköping-Värnamo-Helsingborg-Lund-Malmö.
US2 (grön): Jönköping-Värnamo-Hässleholm-Lund-Malmö.
US5 (blå): Jönköping-Växjö-Hässleholm-Lund-Malmö (Sverigeförhandlingen, 2016a).
De olika alternativen innebär olika restider, delvis på grund av att stråken är av
varierande längd. Kortast är det gröna alternativet som medför en total restid mellan
Stockholm-Malmö på 2 timmar och 26 minuter vilket innebär att restiden är under det
uppsatta kravet på 2,5 timmar. Varken det rosa eller det blå stråket klarar restidskravet
då det rosa alternativet medför en restid på 2 timmar och 35 minuter och det blåa är
minuten snabbare, dock fortfarande fyra minuter över kravet (WSP Sverige AB, 2015a).
Tillgängligheten i olika regioner kommer att påverkas av vilken sträckning som väljs.
Väljs den rosa sträckningen (US1) i figur 4 ökar tillgängligheten för nordöstra Skåne, i
den gröna sträckningen (US2B) ökar den för östra Skåne medan den blå (US5) ger
förbättringar i sydöstra Sverige (WSP Sverige AB, 2015b). Många kommuner är därför
angelägna att höghastighetsbanan ska gå i anslutning till just deras kommun. Kalmar,
Karlskrona, Emmaboda, Nybro, Lessbo, Växjö, Alvesta, Hässleholm och Älmults
kommun tillsammans med Region Blekinge, regionförbundet i Kalmar län,
Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska högskola har gått samman och bildat
Nätverket Höghastighetsbanan vilket verkar för en östlig dragning av
höghastighetsbanan likt det blå alternativet. Nätverket Höghastighetsbanan har även fått
över 600 företag i regionen att stödja förslaget på en östlig dragning och verka för stopp
i Växjö och Älmhult (Höghastighetsbanan.se, 2015). Jönköpings kommun tillsammans
med Vaggeryd, Värnamo, Ljungby och Markaryd har istället gått samman och bildat ett
nätverk kallat Raka spåret som tillsammans arbetar för en höghastighetsbana via
Värnamo, grön sträckning (Värnamo kommun, 2015). Även nätverket Europakorridoren
AB med ett tjugotal kommuner till medlemmar föredrar en sträckning via Värnamo men
till skillnad från Raka spåret vill de att banan ska passera Helsingborg likt i det rosa
alternativet (Europakorridoren AB, 2016).
Ändpunktsresandet år 2039 på höghastighetsbanan mellan Stockholm och Malmö har
estimerats till två miljoner resor per år. Inkluderas även resandet till Köpenhamn ökar
antalet resor till tre miljoner per år eller 8 200 resor per dag, av konsultbolaget PwC
(2015). Även om de långväga förbindelserna är viktiga bör inte de korta resorna, 5-30
mil eller 30-70 min restid, negligeras eftersom det ökar möjligheten att arbetspendla
vilket leder till mera konkurrenskraftiga storregioner, även kallat regionförstoring
(Andersson & Berg, 2007). Räknas resor på delar av sträckan in, exempelvis MalmöKöpenhamn eller Jönköping-Linköping, uppskattas det årliga resandet till 5,9 miljoner
resor vilket innebär 18 300 resor per vardag. Prognosen innebär att höghastighetsbanan
står för 57 procent av det totala resandet mellan Stockholm och Malmö/Köpenhamn. Av
ändpunktsresorna idag mellan Stockholm och Malmö är cirka 70 procent affärsresor på
vardagar och andelen affärsresenärer förväntas vara fortsatt hög efter att
höghastighetsbanan byggs. Flyget längs denna sträcka beräknas även tappa
marknadsandelar från 42 % år 2034 till 20 % år 2039 (PwC, 2015).
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2.8 Växjö
En av de potentiella stationsstäderna längs höghastighetsbanan mellan Jönköping och
Malmö är Växjö. Växjö är med sina 61 000 invånare den största staden i Småland söder
om Jönköping. Totalt i kommunen bor det 83 000 människor och Växjö är Sveriges
19:e största tätort. Växjö kommun har en stark befolkningstillväxt och har under de
senaste åren ökat med över 1000 personer per år vilket motsvarar 13,9 procent under en
tioårsperiod (SCB, 2016b). Denna ökning är jämförbar med andra universitetsstäder
som Lund, Uppsala och Örebro. Bostadsbyggandet i staden är också under stark tillväxt
då det idag byggs drygt 400 bostäder årligen (Höghastighetsbanan.se, 2015).
Bostadsbyggandet planeras fortgå då Växjö kommun redan innan planerna om en
eventuell höghastighetsbana satt upp mål att nå 100 000 invånare år 2030 (Växjö
kommun, 2012).
Växjö ligger omgivet av sjöar och vattendrag och staden titulerar sig “Europas grönaste
stad” och kommunen satsar på ett långsiktigt hållbarhetsarbete med fokus på att
bibehålla och utveckla stadens grönområden (Växjö kommun, 2015). Runtom Växjö,
främst i sydlig och östlig riktning finns flertalet naturreservat och nationalparker där
vissa områden har utsetts till Natura 2000 områden vilket innebär ett ökat skydd för den
biologiska mångfalden (Naturvårdsverket, 2015). Strax söder om Växjö kommun ligger
Åsnenområdet där Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län driver ett
projekt för att inrätta en ny nationalpark (Workshop, 2016).
Växjö är en gammal stad med mycket historia och Växjö utnämndes till stad redan år
1342 (NE, 2015). Runtom staden finns flertalet fornlämningar där de viktigaste
lämningarna är från gravar och boplatser, där vissa utpekats som riksintressen vilket
försvårar dragningen av en höghastighetsbana (Workshop, 2016). Den största
utvecklingen i Växjö tog fart under andra halvan av 1900-talet då befolkningen
dubblerades under 1960-talet (NE, 2015). År 1967 tog Växjö ett första steg mot att bli
en universitetsstad då en filial till Lunds universitet öppnades. Tio år senare bildade
Växjö egen högskola för att år 1999 nå universitetsstatus (NE, 2015). År 2002 inrättades
istället Linnéuniversitetet efter en sammanslagning av högskolan i Kalmar och Växjö
universitet. Vid Linnéuniversitetet studerar ca 15 000 helårsstudenter varav cirka två
tredjedelar av dessa bor och studerar i Växjö (Persson, 2015). Universitetet har medfört
att en stor del av Växjös befolkning är i åldrarna 20-30 år (Höghastighetsbanan.se,
2015). Linnéuniversitetet är också en av de största arbetsgivarna i Växjö tillsammans
med Centrallasarettet och länsförvaltningen (NE, 2015). I Växjö pendlade 19 procent
(6581 personer) av den förvärvsarbetande befolkningen till andra kommuner, främst till
Älmhult, för att arbeta under år 2014 (SCB, 2016b).
2.8.1 Växjö station
Idag ligger Växjö station centralt belägen med gångavstånd till stadens centrum.
Stationsområdet byggdes på 1870-talet och år 2002 kompletterades området med Växjö
Resecentrum som binder ihop bussterminalen för lokal-, regional- och expressbussar
med det gamla stationshuset. Stationen har totalt fyra plattformsspår och trafikeras av
Krösatågen, Öresundstågen och SJ. Idag är spår 1 och 2 avsedda för tåg som trafikerar i
östlig-västlig riktning och spår 3 och 4 är dedikerade för vändande tåg västerut, till och
från Alvesta (Tågtavlan, 2016a) (Tågtavlan, 2016b).
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Tågförbindelser till Växjö sker idag via Kust till kust-banan som sträcker sig från
Göteborg till Kalmar och Karlskrona. Därtill trafikerar Södra stambanan sträckan Järna
- Malmö via Alvesta och i Alvesta kan resande byta tåg för att nå Växjö (Trafikverket,
2015e), se figur 5 för alla trafikeringar på Växjö station idag. Restiden med tåg från
Växjö till Stockholm är i dagsläget cirka tre och en halv timme, till Göteborg tre timmar
och till Malmö två (SJ, 2016). Växjö trafikeras även av flyg via Småland Airport
nordväst om staden, både inrikesflyg till Bromma flygplats och utrikesflyg till
destinationer inom Europa (Växjö Småland Airport AB, 2016). Trafikverket
prognosticerar för år 2030 att Växjö station kommer att ha 868 000 påstigande resenärer
per år, motsvarande i genomsnitt 2 400 resenärer per dag om inte en höghastighetsbana
byggs. Skulle höghastighetsbanan byggas via Växjö räknar Trafikverket med ökat
resande till 1,4 miljoner resor per år, eller cirka 3 800 resor per dag (Trafikverket,
2015f).

Figur 5. Dagens trafikering i Växjö. Data från SJ (2016)och Krösatågen (2016).
Kapacitetsutnyttjandet kring Växjö station i Trafikverkets kapacitetsanalys
sammanställs i figur 6. Det syns att sträckan Alvesta - Växjö är överbelastad med totalt
109 tåg per dygn, varav 107 persontåg och 2 godståg, då sträckan tidvis uppnår en
belastning på 81-100 procent (Trafikverket, 2016c). Under morgontimmarna mellan åtta
och tio är belastningen som högst med totalt 13 tåg vilket därmed utgör Växjö stations
maxtimme, se figur 6. Tågtrafiken till Växjö beräknas öka och år 2030 väntas 23 tåg
trafikera Växjö station under maxtimmen (Trafikverket, 2015g). I Sverige definieras
punktlighet som ankomst högst fem minuter efter utsatt tidtabell (Trafikanalys, 2016b).
Det höga kapacitetsutnyttjandet påverkar stationens punktlighet, år 2015 ankom endast
43 procent av tågen i tid enligt tidtabell, RT+0 (Broberg, 2016).
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Figur 6. Utnyttjad kapacitet under maxtimmen i Växjö idag. Data från Trafikverket
(2016c).
Om den nya höghastighetsbanan dras via Växjö finns en rad förslag på var
höghastighetsbanan skulle kunna ansluta till staden, se figur 7 för potentiella
stationslokaliseringar och sträckningar av höghastighetsbanan. En viktig parameter är
dock att höghastighetsbanan bör ansluta till Kust till kust-banan för att på så sätt skapa
en värdefull knytpunkt mellan tågen i norr- och södergående riktning med tågen i östlig
och västlig riktning. För att anknyta till Kust till kust-banan kan en höghastighetsstation
placeras i ett östligt, västligt eller centralt läge, men alternativen innebär olika faktorer
att ta i beaktning. En central angöring är väldigt komplex eftersom det skulle kräva stora
intrång i befintlig stadsmiljö samt riskera att leda till buller och vibrationer i
innerstadsmiljön. En lösning som har diskuterats är en bibana in till centrala Växjö så
att stannande tåg åker in till centrum medan passerande tåg åker förbi utanför staden, en
sådan lösning skulle eventuellt kräva en tunnel samt längre avvikande spår, vilka båda
är mycket kostnadsdrivande (Workshop, 2016). Därtill begränsas möjligheterna till en
höghastighetsstation i närheten av det befintliga stationsområdet på grund av stadens
position mellan Bergundasjöarna och Helgasjön (Stambanan.com, 2014). Fördelen med
en centralt belägen knutpunkt är tillgängligheten för resenärerna samt närheten till
omstigning till befintliga transportsystem (Workshop, 2016).

Figur 7. Föreslagna stationslägen i Växjö samt förslag till spårsträckningar. Data från
workshop om Växjö station (2016).
Ett östligt läge skulle möjliggöra en ny station i anknytning till Kust till kust-banan men
eftersom den inte ligger centralt minskar tillgängligheten. Vid en östlig placering blir
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transportsträckan mellan Södra stambanan och Växjö C längre (WSP Sverige AB,
2015b), samtidigt som körtiden mellan Stockholm och Malmö förlängs givet att
höghastighetsbanan ska passera Jönköping som ligger västerut (Gustafsson, 2016).
Fördelen med ett östligt läge är dock att resenärsunderlaget i Växjö är större i östlig
riktning, bland annat tack vare närheten till Linnéuniversitetet, samtidigt som
förbindelsen till Kalmar och Karlskrona gynnas av ett östligt stationsläge
(Stambanan.com, 2014).
Nätverket Höghastighetsbanan och därmed även Växjö kommun har istället tagit fram
ett förslag på ett västligt stationsläge. Det område som föreslås är lokaliserat mellan
riksväg 25 och Kust till kust-banan. Genom att bygga en ny station så att även Kust till
kust-banan kan stanna skapas en spårförbindelse mellan Växjö V och Växjö C för
resenärer som vill fortsätta in till centrum (Höghastighetsbanan.se, 2015). Nackdelen
med ett västligt läge är att höghastighetsbanan skulle angränsa till kulturområdet
Bergkvara som är utpekat som riksintresse (Workshop, 2016). Ett västligt stationsläge
för en höghastighetsstation är i enlighet med kommunens förslag det alternativ som
tillsammans med dagens station undersöks vidare i denna studie.
Kommunens förslag innebär att tåg österifrån fortsätter vidare från Växjö C till Växjö V
för att ansluta till höghastighetsbanan. Tåg västerifrån går vidare till Växjö C och
vänder där. För att få en effektiv förbindelse mellan dagens station och
höghastighetsstationen kan det vara aktuellt att införskaffa dubbelspår mellan Växjö C
och Växjö V. En upprustning av Kust till kust-banan kan därtill gynna den lokala
spårtrafiken ifall nya stationer byggdes vid exempelvis Arenastaden och
Linnéuniversitetet (Stambanan.com, 2014).
Den största utmaningen med en västligt belagd station är att på ett enhetligt och
naturligt sätt sammanlänka en ny stationsstadsdel med den befintliga stadskärnan
(Workshop, 2016). Ett eventuellt byggande av en station vid Växjö V skulle ändra
förutsättningarna för hur staden utvecklas där ambitionen är att stadens centrum inte ska
förflyttas utan istället skapa en egen fungerande stadsdel. Idag är inte området väster om
Växjö speciellt utbyggt men kommunen planerar att ändra på det genom att förlägga
12 000 till 14 000 nya bostäder vid en eventuell ny station samt kontor och butiker för
att integrera området med stadskärnan. Kommunen har även utarbetat planer för att
förbättra förbindelsen till den nya stationen. Med bil ska den nya stationen kunna nås
genom en ny trafikplats längs riksväg 25, resvägen med bil från centrum kommer då att
bli cirka tio minuter. Växjö kommun satsar därtill mycket på utbyggnationen av deras
cykelvägnät och cykelförbindelserna till ett eventuellt västligt stationsläge är något som
kommer att prioriteras genom att skapa snabba och säkra cykelbanor som den nya
stationen kan nås via på cirka 20 minuter från Växjö centrum (Höghastighetsbanan.se,
2015).

2.9 Värnamo
Den andra staden som utvärderats som möjligt stopp längs höghastighetsbanan mellan
Jönköping och Malmö är Värnamo. Värnamo kommun bildades så sent som år 1971
men Värnamobygden har tusenåriga anor från handel och var länge en betydande
handelsplats (Värnamo Kommun, 2016) vilket medför att det i området finns
fornlämningar ända tillbaka till stenåldern (Workshop, 2016). Värnamo kommun har
idag 33 000 invånare och ligger beläget i södra delarna av Jönköpings län (Värnamo
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Kommun, 2016). Kommunen har i genomsnitt haft en befolkningstillväxt på drygt 100
personer per år vilket motsvarar 2,4 procent under en tioårsperiod (SCB, 2016). Till år
2035 har kommunen satt upp ett tillväxtmål att nå 40 000 invånare (Värnamo Kommun,
2016).
De största arbetsgivarna i kommunen är Värnamo kommun och landstinget, bland annat
genom Värnamo sjukhus (Värnamo Kommun, 2016). Tillsammans med Gislaved,
Gnosjö och Vaggeryds kommun är Värnamo en del av Gnosjöregionen vilken är känd
för sin småföretagaranda och som Sveriges tätaste industriområde (GGVV, 2016).
Sedan år 2007 har Tekniska Högskolan i Jönköping en filial i Värnamo där en rad
tvååriga högskoleutbildningar äger rum. Campus Värnamo räknar med 300 studenter
under 2016 och cirka 40 procent av dessa studenter pendlar till Värnamo (Nordmark,
2016). Av de förvärvsarbetande boende i kommunen pendlar 25 procent, motsvarande
3382 personer, till en annan kommun, främst till Gnosjö, Gislaved och Jönköping (SCB,
2016).
Värnamo ligger i ett flackt sjörikt landskap. Genom Värnamo flyter ån Lagan som
ansluter till sjön Vidöstern söder om staden (Workshop, 2016)Vid höga vattenstånd
riskerar Lagan att svämma över, den senaste översvämningen ägde rum år 2004 men
kommunen räknar med fler översvämningar i framtiden och har därför utarbetat en
översvämningsplan (Värnamo Kommun, 2016). Området runt Värnamo är rik på mossoch myrmarker (NE, 2016b) bland vilka Stora Mosse nationalpark i nordväst är ett
populärt besöksmål för sina vandringsleder, rika djurliv och vackra natur (Visit
Värnamo, 2016). Det finns två Natura 2000 områden i Värnamo där det ena ligger vid
sjön Hindsen och det andra ligger öster om Vidöstern. För Natura 2000 området vid
Vidöstern har länsstyrelsen ansökt om utvidgning vilket innebär att det är troligt att
gränserna för skyddsområdet kommer att öka i framtiden (Workshop, 2016).
2.9.1 Värnamo station
I slutet av 1800-talet invigdes järnvägen mellan Halmstad och Värnamo och stationen i
Värnamo stod klar år 1902 (NE, 2016b). Värnamo har idag tillgång till ett brett
kommunikationsnät då tågförbindelse finns till både västkusten, östkusten och
Jönköping utan byte. I Värnamo möter Kust till kust-banan och HalmstadNässjö/Jönköpings-banan varandra, alla trafikeringar via Värnamo station syns i figur 8.
Värnamo station ligger centralt beläget (Värnamo Kommun, 2016) och stationen är
försedd med en stor bangård dimensionerad för mer trafik än vad som trafikerar
stationen idag (Workshop 1b, 2016). Det finns idag tre plattformar för resandeutbyte där
en plattform är avsedd för endast Halmstad-Nässjö/Jönköping banan medan de andra
två används av de båda passerande banorna (Tågtavlan, 2016b). Stationen trafikeras
idag av SJ och Krösatågen där restiden till Stockholm idag är fyra timmar och två
timmar till Göteborg respektive Malmö (SJ, 2016). Stadens närmaste flygplatser ligger i
Jönköping och i Växjö, till vilka det båda är cirka 70 kilometer (Visit Värnamo, 2016).
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Figur 8. Dagens trafikering i Värnamo. Data från SJ (2016) och Krösatågen (2016).
Belastningen på järnvägen i Värnamo är överlag låg med dagens trafik då såväl Kust till
kust-banan som Halmstad-Nässjö/Jönköping-banan har en genomsnittlig belastning på
under 60 procent bortsett från sträckan norrut Värnamo-Vaggeryd där belastningen
ligger mellan 61-80 procent, se figur 9 för dagens kapacitetsutnyttjande. Idag ankommer
50 procent av tågen på Värnamo station enligt tidtabell, RT+0 (Broberg, 2016). Kust till
kust-banan mot Borås har sin maxtimme mellan klockan 14-16 med totalt tre tåg vilket
leder till en belastning på 61-80 procent och västerut mot Alvesta trafikeras
maxtimmen, mellan 16-18, med totalt sju tåg vilket leder till en belastning över 80
procent. Halmstad-Nässjö/Jönköping-banan söderut mot Halmstad har en
belastningsgrad under 60 procent även under maxtimmen då den enbart trafikeras av tre
tåg inom tvåtimmarsintervallet medan sträckan norrut mot Jönköping under sin
maxtimme 11:30-13:30 trafikeras av totalt sex tåg vilket leder till en belastning på över
80 procent, se figur 9 (Trafikverket, 2016c). I Värnamo räknar Trafikverket år 2030
med 533 000 påstigande resenärer, vilket motsvarar 1 500 resenärer per dag. Skulle en
höghastighetsstation placeras i Värnamo prognosticeras resandet att öka till 1,1 miljoner
resenärer per år, eller 3 100 resenärer per dag, då fler skulle använda Värnamo station
som bytespunkt (Trafikverket, 2015f).

Figur 9. Utnyttjad kapacitet under maxtimmen i Värnamo idag. Data från Trafikverket
(2016c).
Det finns flera olika alternativa stationslägen för en eventuell höghastighetsbana i
Värnamo. Den viktigaste faktorn är dock att höghastighetsstationen placeras i
anslutning till Kust till kust-banan för att möjliggöra omstigning för passagerare med
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andra slutstationer, precis som i Växjö. En stationslösning som ansluter både till Kust
till kust-banan och till Halmstad-Nässjö/Jönköpingsbanan vore mest gynnsamt ur ett
kommunikationsperspektiv då det skulle ge flest resenärer tillgång till
höghastighetsnätet. Detta skulle dock innebära att höghastighetsstationen måste placeras
i ett centralt läge. Halmstad-Nässjö/Jönköpingsbanan är mindre viktig att ansluta till då
persontrafiken norrut i stor utsträckning kan ersättas av trafiken på höghastighetsbanan
(Workshop, 2016).
De alternativa stationsplaceringarna för att ansluta höghastighetsbanan med Kust till
kust-banan blir således ett centralt, västligt eller östligt läge, dessa åskådliggörs i figur
10. För det östliga och västliga läget är det också möjligt att ha en bibana som stannar
på befintlig station i Värnamo C medan passerande tåg aldrig svänger av på bibanan.
Fördelen med en bibana är att de passerande tågen får en rakare sträckning och därmed
kortare restid. Nackdelarna med ett bibanealternativ är att det innebär att mer järnväg
måste byggas och på grund av headway-kraven blir en bibana väldigt lång eftersom de
avvikande tågen inte får bromsa ned i någon större utsträckning på huvudspåret. En
bibana blir därmed väldigt kostnadsdrivande (Workshop, 2016). En centralt anlagd
station är ett möjligt alternativ men på grund av de höga hastigheterna skulle stora
intrång behöva göras i stadsmiljön. En centralt angelägen station är dock
spårgeometrisk möjlig (Hammar Locum Metior AB, 2015) men skulle innebära längre
restid för ändpunktsresenärerna jämfört med ett östligt läge (Workshop, 2016).
Värnamo kommun vill själva ha en centralt anlagd station eftersom detta förenklar för
pendlare och gör staden mer attraktiv (Hammar Locum Metior AB, 2015).

Figur 10. Föreslagna stationslägen i Värnamo samt förslag till spårsträckningar. Data
från workshop om Värnamo station (2016).
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Ett västligt läge har fördelen att det redan finns en station på Kust till kust-banan dit
höghastighetsbanan kan ansluta (Hörle station). Problematiken med en västlig dragning
är dock att järnvägen kommer att passera nära nationalparken Stora Mosse. Ett östligt
stationsläge i anslutning till Kust till kust-banan skulle istället kunna anläggas cirka fem
kilometer utanför staden, strax öster om E4:an (Workshop, 2016). Värnamo Ö är också
det alternativ som Sverigeförhandlingen valt att utreda vidare (Sverigeförhandlingen,
2016a) och detta stationsläge är därför det som kommer att användas i simuleringarna i
denna studie tillsammans med dagens station. Området där en östlig station är planerad
att anläggas är idag ett mindre tilltalande område utan några större attraktionsvärden,
något som förenklar byggnationen av ny järnväg. Stationsläget saknar idag
kommunikationsmöjligheter och E4:an utgör en naturlig barriär, vilket försvårar en
hopkoppling mellan stationsläget med Värnamo stad. Värnamo har dock i och med
samarbetet med Sverigeförhandlingen åtagit sig att i kommande planering ”verka för att
kollektivtrafikutbyggnad bidrar till att sprida resenärsnyttor samt öka arbetsmarknadsoch näringslivsnyttor” (Hammar Locum Metior AB, 2015). Efter överenskommelser
med Sverigeförhandlingen har Värnamo kommun åtagit sig att bygga 1770 bostäder
samt bidra med 31,5 miljoner i medfinansiering av höghastighetsbanan om
höghastighetsbanan dras via Värnamo (Sverigeförhandlingen, 2016b).
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3. Metod - Systemanalytiskt projekt
För att på ett systematiskt och strukturerat sätt kunna besvara studiens frågeställningar
presenteras i följande kapitel den metod som använts, kallad det systemanalytiska
projektet. Systemanalys används för att beskriva, analysera, planera, förstå, utforska och
kontrollera komplexa system. Metodiken bygger på två grundstenar: systemtanken och
modellbegreppet. Kapitlet följer kronologiskt den stegvisa arbetsprocess som legat till
grund för arbetet, från problemvarseblivning till resultatpresentation, se figur 11.

Figur 11. Översikt över projektets metodik. Struktur för det systemanalytiska projektet, i
blått och gult (Gustafsson, et al., 1982) och processen för att ta fram en
kravspecifikation, i grönt (NASA, 2007) samt hur varje steg tillämpats under projektet.
Implementationen är rödmarkerad eftersom detta inte inkluderats i studien.
Systemanalys ger verktyg för att på ett strukturerat sätt genomföra hela processen från
identifiering av problem till färdig lösning. För att uppfylla denna studies syfte har den
systemanalytiska projektmodellen utvidgats med metodik för att ta fram en
kravspecifikation enligt NASA:s System Engineering Handbook, gröna fält i figur 11,
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som användes för att besvara de två första frågeställningarna. Inom systemanalys sker
problemlösningen och analys genom att systemet omformuleras till en modell vilket är
metodikens andra grundsten (Gustafsson, et al., 1982). För att besvara den tredje
frågeställningen byggdes i detta projekt en modell upp i matlabverktyget SimEvents
utifrån en modelleringsmetodik som beskrivs senare i rapporten och denna har senare
använts för simuleringar av olika framtidsscenarier.
I denna studie har tågstationen studerats som ett eget delsystem utifrån systemtanken,
men egentligen är den en liten del av det stora transportsystemet, där både
järnvägstrafik, vägtrafik, och övrig trafik ingår. I praktiska studier är det omöjligt att
inkludera alla olika delar i ett transportsystem utan istället isoleras de delar som anses
väsentliga för problemet för att studeras djupare (Cascetta, 2009). Systemgränserna i
detta projekt är stationen samt intilliggande blocksträckor och endast de delsystem som
ligger innanför dessa gränser har inkluderas i analysen. Hänsyn har tagits till
tågstationens gränser mot omvärlden när kraven på systemet identifierats. Detta gör att
kapacitet och tillhörande flaskhalsar studeras inom detta system vilket innebär att
kapacitetsbegränsningarna kan vara större utanför det studerade systemet än inom det.

3.1 Krav på systemet

Figur 12. Kravspecifikation som en del av det systemanalytiska projektet (NASA, 2007;
Gustafsson, et al., 1982).
Efter att problemet identifierats i problemvarseblivningen, och syftet specificerats,
påbörjades processen med att formulera problemet mer detaljerat i vilken NASA:s
metodik för att utarbeta krav utgjorde ett viktigt verktyg. Problemformuleringen tilläts
vara tidskrävande då det är ett viktigt steg i det systemanalytiska projektet för att öka
förståelsen för systemet och ge stöd genom hela det fortsatta arbetet (Gustafsson, et al.,
1982).
Som inparameter till problemformuleringen specificerades kraven på systemet, se figur
12. För att identifiera systemets krav användes metodik från NASA System Engineering
Handbook där först olika intressenters krav och förväntningar på systemet
identifierades, dessa är sammanställda i Appendix A, och sedan omformulerades dessa
till tekniska krav på systemet som specificerades ned till önskad detaljnivå (NASA,
2007). De tekniska kraven delades enligt NASA:s metodik upp i funktionella krav,
prestandakrav, interna och externa gränssnittskrav, pålitlighetskrav, miljömässiga krav
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och säkerhetskrav (NASA, 2007). Alla tekniska krav som tagits fram för systemet finns
sammanställda i Appendix B.
De funktioner som behöver inkluderas i systemet för att intressenternas förväntningar
ska uppfyllas definieras i de funktionella kraven (NASA, 2007). I detta fall inkluderades
bland annat snabba omstigningar mellan olika tåg och krav på tidtabeller.
Prestandakraven definierar därefter de funktionella kraven ytterligare genom att
specificera hur väl systemets funktioner behöver fungera genom att ge dem ett
kvantitativt värde. Det var eftersträvansvärt att i detta steg definiera en miniminivå för
accepterad funktion och en nivå för önskad funktion (NASA, 2007), för tågstationen
handlade det exempelvis om att definiera krav på punktlighet i systemet och krav på hur
tåg får trafikera spåren. Gränssnittskrav delas upp i externa och interna gränssnittskrav.
Externa gränssnittskrav behövs för att systemet ska passa in i sin omvärld och de interna
kraven för att de ingående delarna i systemet ska fungera i interaktion med varandra
(NASA, 2007). I denna studie inkluderas primära flöden av tågtrafik på stationsområdet
vilket innebär att de externa gränssnitten inkluderar in- och utflöden av trafik till
stationsområdet som måste motsvara realistisk trafik i det angränsade transportsystemet.
De interna gränssnittskraven rör den tid det tar att röra sig mellan systemets olika delar,
exempelvis omstigningstid mellan olika tåg.
Att systemet ska uppfylla bestämda krav under en given tid definieras i pålitlighetskrav
(NASA, 2007). I denna studie antas höghastighetsbanan vara byggd år 2035 (TDOK,
2014:0159). Eftersom det tar ett par år innan trafiken kommer att vara anpassad till de
nya höghastighetsbanorna (PwC, 2015) har år 2040 valts som prognosår.
Pålitlighetskravet är därmed att kapaciteten ska fungera för de krav som finns på
systemet år 2035-2040. Höghastighetsbanan ska dock vara anpassad för att kunna
trafikeras betydligt längre tid framöver (TDOK, 2014:0159).
Miljömässiga krav inkluderar hur intern och extern miljö påverkar systemet, exempelvis
vibrationer, känslig intilliggande miljö och geologi (NASA, 2007). I modelleringen av
stationer inkluderas inga miljömässiga krav, men dessa har varit viktigt i processen att
identifiera stationslokaliseringar för att ta hänsyn till skyddade naturmiljöer,
kulturmiljöer och att en station ska vara möjlig att lokalisera utifrån förutsättningar i
landskapet.
Slutligen definierades säkerhetskrav vilket inkluderar att systemet ska vara säkert för
människor, miljö och materiell (NASA, 2007). Säkerhetsmarginaler, så som
förarmarginal för att inkludera den mänskliga faktorn, har innefattats i uträkningar för
spårutformning och i de retardations- och accelerationstider som används vid
simuleringen, se Appendix C för dessa beräkningar.
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3.2 Modellering

Figur 13. Modelleringssteget är det tredje steget i det systemanalytiska projektet
(Gustafsson, et al., 1982).
Det tredje steget i det systemanalytiska projektet är modellering, se figur 13. I detta
avsnitt presenteras först allmänt hur transportsystem modelleras och sedan den
modelleringsprocess,
bestående
av
de
tre
stegen
strukturbeskrivning,
processbeskrivning och databeskrivning, som i studien byggts upp för att modellera
tågstationer.
3.2.1 Modellering av transportsystem
Generellt kan transportsystem modelleras på tre olika nivåer: makroskopisk modell,
mikroskopisk modell och mesoskopisk modell. Makroskopiska modeller fokuserar på
kontinuerliga trafikflöden vid varje punkt i tid och rum över hela system.
Mikroskopiska modeller används när varje användares beteende ska studeras. I
mikroskopiska modeller inkluderas rörelsen hos varje enskilt fordon och beskrivs som
ett resultat av individens handlande, så som acceleration, sidledsförflyttningar och
stopp. En kombination av makro- och mikroskopiska modeller kallas mesoskopiska
modeller. Dessa modeller studerar trafikflöden på sådan detaljnivå att varje fordons eller
en grupp av fordons flöde studeras. Varje fordon styrs av uppsatta regler för hur det
beter sig i det aggregerade flödet där även stokastiska funktioner kan inkluderas i
reglerna för att modellera fordonens rörelser (Cascetta, 2009). Mesoskopiska modeller
kräver generellt mindre tillgång till data och är beräkningsmässigt mer effektiva
(Barceló, 2010), vilket var en av anledningarna till varför denna modelltyp valdes i
studien. Användandet av en effektivare beräkningsmodell innebar att simuleringen
kunde upprepas fler gånger under kortare tid, vilket resulterade i att fler fall kunde
studeras. Makroskopiska modeller är inte lämpliga för att studera stationer eftersom det
behövs en högre detaljnivå än vad dessa modeller innefattar (Lindfeldt, 2015).
Prognoshorisonten i detta arbete är lång, vilket gjorde att det ansågs svårt att göra
realistiska antaganden på den detaljnivå som mikroskopiska modeller kräver (Gille, et
al., 2008). Därtill fanns inte tillräckligt utförlig data tillgänglig för en mikroskopisk
modell vilket gjorde en mesoskopisk modell ansågs mest lämplig för studiens
systemnivå.

26
	
  

Figur 14. De olika trafikeringsmönstren som använts i modellen av Växjö station
inklusive andel av persontågen som trafikerar respektive sträcka där orter i varje
riktning ses som en zon. Tågens rörelsemönster är baserade på dagens trafikering
(Trafikverket, 2016f).
Det studerade området måste avgränsas geografiskt och området delas upp i olika zoner
och nätverk (de Dios Ortúzar & Willumsen, 2011). Mellan zonerna är det möjligt att
resa enligt förutbestämda vägar till andra zoner oavsett destination inom den (Barceló,
2010). I denna studie består nätverket av tågsträckorna som passerar respektive station
och resmål i vardera riktningen betraktas som en zon, se figur 14 för de sträckor som
modellerats för Växjö respektive figur 15 för Värnamo. Därmed är det endast vilken
riktning tågen färdas, det vill säga mot vilken zon, som inkluderas i modellen och inte
exakt vilken destination. I figur 14 och 15 syns även hur stor andel av persontågen som
trafikerar respektive linje idag. De sträckningar som simulerats antogs vara samma som
dagens trafikeringsmönster då de används i Trafikverkets framtidsprognoser
(Trafikverket, 2015d). För höghastighetsbanan utgör direkt resande mellan ändpunkter
en möjlig resväg medan en resa med uppehåll antingen kan ske med ett
höghastighetståg eller ett storregionalt tåg. Modellen för höghastighetsbanan betraktar
även resmål i vardera riktningen som en zon, se figur 16, exempelvis förenklas alla
destinationer norrut till att tillhöra zonen Stockholm. Eftersom höghastighetsbanan ännu
inte är i bruk existerar inte data för hur fördelningen mellan de olika tågtyperna ser ut,
därav saknar figur 16 sådana procentsatser.

Figur 15. De olika trafikeringsmönstren som använts i modellen av Värnamo station
inklusive andel av persontågen som trafikerar respektive sträcka där orter i varje
riktning ses som en zon. Tågens rörelsemönster är baserade på dagens trafikering
(Trafikverket, 2016f).
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Efterfrågan brukar normalt modelleras med hjälp av en resandematris där varje rad
representerar en startpunkt på en resa och varje kolumn representerar en destination
(Barceló, 2010). Eftersom prognosåret är avlägset i denna studie hade det inneburit stora
osäkerheter att använda denna detaljnivå. Istället för att studera antalet resenärer
analyserades resandet i form av antal tåg, vilket också passar den detaljnivå som
mesoskopiska modeller normalt har. Antalet trafikerande tåg som användes i modellen
utgick från dagens tidtabeller och prognoser för framtida trafikering. Detta innebar att
modellering av resor var något enklare än om varje resenärs beteende skulle modelleras.

Figur 16. De trafikeringsmönster som använts i modellen av höghastighetsstationen där
orter i varje riktning ses som en zon (Trafikverket, 2015d). Alla tåg passerar stationen,
men endast de tåg som benämns ”stannande” gör uppehåll för resenärsutbyte.
Det gjordes dock en estimering av antalet resenärer från de två stationerna i Växjö och
Värnamo utifrån den prognos som Trafikverket tagit fram för år 2030 (Trafikverket,
2015f). Estimeringen av antalet resenärer användes inte för att modellera framtida
resemönster då detta hade inneburit alltför många osäkra antaganden vilka kunde
undvikas eftersom en mesoskopisk modellnivå valts. Istället användes estimeringen för
att möjliggöra jämförelser mellan lokalt resandet och ändpunktsresande. Antalet
resenärer antogs sedan öka fram till år 2040 med 0,8 procent per år enligt Trafikverkets
uppskattade tillväxt för långväga tågresande mellan år 2030-2050 (Trafikverket, 2015g).
I tillägg till antalet resenärer beräknades restiderna för de olika sträckningarna för att
kunna jämföra restidsvinster mellan alternativen. Dessa sammanställdes i en
restidsmatris för utvalda städer. Aktuella restider samlades in från SJ (2016) och
prognostiserade restider för de olika sträckningarna samlades in från Trafikverkets
analyser via mejlkontakt med Bremer (2016).
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3.2.2 Modelleringsprocessen
För att bygga upp den mesoskopiska modellen över tågstationen delades processen upp
i tre delar: strukturbeskrivning, processbeskrivning och databeskrivning, vilket är ett
vanligt tillvägagångssätt inom modellering (Gustafsson, et al., 1982). I
strukturbeskrivningen definierades systemets olika beståndsdelar samt dess instorheter,
utstorheter och tillståndsvariabler. Även systemdelarnas relation till varandra
definierades. Här användes en top-down teknik där en grov beskrivning av systemet
gjordes inledningsvis vilken sedan förfinades i samband med att förståelsen för systemet
ökade (Gustafsson, et al., 1982). I systemet definierades beståndsdelarna till i huvudsak
två järnvägssystem, dels höghastighetssystemet och dels befintlig järnväg samt de olika
tågtyper som idag trafikerar stationen.
Eftersom det idag inte finns någon höghastighetsstation i Sverige utarbetades en
spårlösning för höghastighetsstationen utifrån beräkningar av retardations- och
accelerationssträckor samt tekniska specifikationer. För Kust till kust-banan studerades
tre olika spårlösningar (enkelspår, dubbelspår på den mest belastade linjen in mot
stationen samt dubbelspår på båda anslutande linjer) eftersom dagens stationslösningar
uppvisade kapacitetsbrister för prognostiserad trafik år 2040. HalmstadNässjö/Jönköpings-banan modellerades endast med dagens spårlösning, eftersom denna
inte ansluter till ett nytt stationsläge.
Hela järnvägssystemet är uppdelat av huvudsignaler och den del av en linje som
begränsas av två huvudsignaler kallas blocksträcka. På varje blocksträcka får det vid
varje tidpunkt vara maximalt ett tåg vilket innebär att en spårdel antingen är ledig eller
upptagen för ett bakomvarande tåg att köra in på. I modellen har det antagits att två tåg
tillåts befinna sig på två intilliggande blocksträckor eftersom maximal teoretisk
trafikmängd avser att varje blocksträcka kan vara belagt med ett fordon (TDOK,
2014:0159), i störningsfri drift bör det dock i normalfallet minst vara ett avstånd på två
blocksträckor mellan två tåg (Andersson & Berg, 2007).
Spårlösningen för höghastighetsbanan konstruerades utifrån Trafikverkets övergripande
krav på att höghastighetsbanan ska ha ett förbifartsspår i varje riktning för passerande
tåg och ett plattformsspår i varje riktning där tåg kan göra uppehåll (Trafikverket,
2016e). Eftersom det inte finns någon höghastighetsstation i Sverige idag gjordes
beräkningar för att bestämma höghastighetsstationens längd och växelhastigheter utifrån
Teknisk systemstandard för höghastighetsbanor (TDOK, 2014:0159) samt formler från
boken ”Spårtrafiksystem och spårfordon” (Andersson & Berg, 2007), för beräkningar se
Appendix C. För höghastighetsbanan definierades tre typer av tåg; passerande
höghastighetståg som inte stannar någonstans mellan ändpunkterna och kör i max 320
km/h, stannande höghastighetståg som gör uppehåll på stationen och storregionala tåg
som trafikerar mellan Jönköping och Malmö/Köpenhamn och kör i max 250 km/h. För
att möjliggöra beräkningar av retardations- och accelerationssträckor antogs ett
exempeltåg, Siemens Velaro D, vilket är en tågmodell som används i det tyska
höghastighetssystemet och det har därtill samma axellast som den maximala axellasten
spåret ska dimensioneras för (Siemens, 2014; TDOK, 2014:0159).
För beräkningarna av Kust till kust-banan och Halmstad-Nässjö/Jönköpings-banan
användes tågtypen X31K/ET, även kallad Contessa av tillverkaren Bombardier, vilket är
den tågmodell som idag trafikeras av Öresundståg på Kust till kust-banan. Denna
modell har en topphastighet på 180 km/h och valdes framför de andra tågtyperna som
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trafikerar banorna idag eftersom det är den modernaste tågtypen bland dem (Tellerup,
Markus; Tellerup, Frederik, 2016a) och antagandet gjordes därför att tåg liknande
Contessa kommer att trafikera banan år 2040. Contessa kan köras på upp till fem tågsätt
men plattformarna på stationerna längs Kust till kust-banan begränsar antalet tågsätt till
tre och beräkningarna har därför genomförts på tre sammankopplade tågsätt (Tellerup &
Tellerup, 2016b).
De studerade stationerna i detta projekt syftar till att möta efterfrågan från både personoch godstrafik men flera målvariabler komplicerar analysen. Eftersom
höghastighetsbanorna inte kommer att trafikeras av godstrafik (WSP Analys & Strategi,
Järnvägsgruppen, KTH, 2008) ansågs detta vara sekundärt och godstrafiken
omformulerades till ett bivillkor med bestämd miniminivå som systemet ska klara av.
Att på detta sätt konvertera målvariabler till bivillkor är ett vanligt sätt att lösa
problematiken med flera målvariabler (Gustafsson, et al., 1982). Miniminivån för
godstrafik bestämdes med hjälp av Trafikverkets ”Prognos för godstrafik 2030”
(Trafikverket, 2015h) och samma årliga tillväxt antogs därefter fram till år 2040.
Godstågen antogs vidare att trafikera inom samma tidsintervall som i dagsläget, vilket
kunde avläsas ur dagliga grafer på Trafikverkets hemsida för respektive sträcka
(Trafikverket, 2016f).
Vid simuleringarna antogs tågen längs den konventionella järnvägen trafikera enligt den
för
platsen
specifika
medelhastigheten
utan
maximalt
procentuellt
hastighetsöverskridande (Trafikverket, 2016g). Godstågen trafikerar med lägre hastighet
och antogs i simuleringarna trafikera i 100 km/h (Bårström & Granbom, 2012). Att
enbart antagit två olika hastigheter för de trafikerande tågen är en förenkling som
resulterar i mer homogen trafik vilket i simuleringarna kan leda till högre kapacitet än i
verkligheten. En varierande acceleration och en konstant retardation antogs för samtliga
tåg. Retardationen sattes till 0,6 m/s2 för höghastighetstågen då detta motsvarar normal
bromsprestanda (Sipilä, 2008) vilket medför komfortabel inbromsning, och 0,8 m/s2 för
övriga tåg eftersom det är det angivna värdet för driftsbromsning för det utvalda
exempeltåget (Bombardier Transportation, 2016). Tiden för resandeutbyte, det vill säga
tågens uppehållstid vid stationen, sattes till två minuter men denna tid skulle kunna
minskas på stationer med låg resandefrekvens (Andersson & Berg, 2007) och tiden för
att vända ett tåg sattes till tio minuter efter diskussion med en kapacitetsutredare på
WSP (Hörnell, 2016). En uppehållstid på två minuter hade även använts i de
restidsberäkningar som låg till grund för restidmatrisen som gjordes i arbetet (Bremer,
2016).
Spårlösningen för Kust till kust-banan samt Halmstad-Nässjö/Jönköpings-banan antogs
vara samma som idag med tillägg för planerade utbyggnationer som antagits i
transportplanen 2014-2025. Dagens station i Växjö har enkelspår till och från stationen
och fyra plattformsspår med plats för totalt tio tåg. I modellen har stationen förenklats
till att enbart ha plats för ett tåg per plattform vid samma tidpunkt eftersom flera tåg är
långa och ockuperar därmed mer än en plats vid en plattform (Rindestig, 2016). Av
figur 17 framgår hur modellen för Växjö station utformats inklusive plattformar och
blocksträckor som inkluderats, bokstäverna A-D. Denna utformning användes både för
Växjö C och Växjö V. Även stationen i Värnamo har enkelspår till och från stationen
men där är stationen utrustad med tre plattformsspår för resandeutbyte och två
förbifartsspår, vilka antogs trafikeras av godstågs i modellen, se figur 18 för den modell
som använts. Denna modell användes för både Värnamo C och Värnamo Ö.
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Figur 17. Förenklad skiss över dagens station i Växjö som använts i simuleringar.
Dagens station har enkelspår in till stationen och fyra plattformar (Trafikverket,
2016d).
Vid modelleringen av dagens stationslösningar fördelades tågen över plattformsspåren
på samma sätt som trafikeringen sker idag, med vissa plattformar reserverade för vissa
typer av tåg. Det undersöktes även hur kapaciteten påverkades av olika lösningar med
dedikerade spår, exempelvis enskilda plattformsspår dedikerade för vändande tåg.
Därtill undersöktes även hur kapaciteten påverkas av att tågen istället fick välja fritt
bland plattformar, det vill säga ”fria” plattformsspår vilket innebär att varje
ankommande tåg kan välja det första spår som inte är upptaget på stationen. Fria
plattformsspår används inte i verkligheten, men används i studien för att studera
teoretisk kapacitet eftersom fria spår medför högst kapacitet. Även om det skulle bli
aktuellt med lokalisering av en ny station i ett perifert läge antogs samma
stationsutformning som befintlig station. Ett perifert stationsläge medför dock kortare
intilliggande blocksträckor vilket användes i simuleringar för ett perifert stationsläge i
anslutning till höghastighetsbanan. En eventuellt ny station antogs ligga väster om
Växjö och öster om Värnamo, i enlighet med Växjö kommuns önskemål respektive
Sverigeförhandlingens utredningsförslag.

Figur 18. Förenklad skiss över dagens station i Värnamo som använts i simuleringar.
Dagens station har enkelspår in till stationen på båda banorna, två förbifartsspår för
gods och tre plattformar (Trafikverket, 2016d), varav en är reserverad för HalmstadNässjö/Jönköpingsbanan (HNJ) (Tågtavlan, 2016b).
Trafikverkets övergripande krav specificerar teknisk headway, det vill säga det
minimala teoretiska avstånd som det ska vara möjligt att trafikera tåg med utan att några
marginaler är inräknade, till 2,5 minut och även detta påverkade spårutformningen kring
höghastighetsstationen. I praktiken är en headway på fyra minuter det minimala avstånd
som tåg kommer att trafikeras med på höghastighetsbanan (Trafikverket, 2016e). När
alla spårsträckor på stationen beräknats för höghastighetsspåren lades ett förartillägg till
för att även modellera den mänskliga faktorn samt en tidsfördröjning som motsvarar
tiden det tar för bromsarna att börja verka, se Appendix C för dessa beräkningar.
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När alla beståndsdelar ansågs väldefinierade identifierades systemets olika delsystem
efter ingående processer, detta kallas processbeskrivning (Gustafsson, et al., 1982). I
detta fall fanns en tydlig uppdelning mellan systemet för höghastighetståg och
konventionella tåg eftersom dessa består av separata system (SOU, 2009:74). I
processbeskrivningen kopplas delsystemen ihop för att tydliggöra viktiga samband
(Gustafsson, et al., 1982) där kopplingen mellan tågens rörelse på spåren,
omstigningstid och tidtabeller främst identifierades. I detta steg var det viktigt att
samma detaljnivå sattes över hela modellen för att modellen skulle vara välbalanserad
(Gustafsson, et al., 1982) vilket som följd av valet mesoskopisk modell innebar att inga
resenärers beteenden inkluderades och att alla tåg och spår behandlades på samma sätt.
3.2.3 Databeskrivning

Figur 19. Datainsamlingen som gjordes för att kunna genomföra projektet (Gustafsson,
et al., 1982).
Innan själva strukturen byggdes upp behövdes data som kunde användas för att skapa
scenarion till planeringsprocessen men även för validering och kalibrering (de Dios
Ortúzar & Willumsen, 2011), vilket framgår av figur 19. Insamlingen av dessa data är
sammanställd i följande avsnitt, se även Appendix D för en sammanställning av alla
variabler som använts vid modelleringen. För att skapa modellen krävdes att ett stort
antal kvantitativa värden vilka samlades in genom litteraturstudier av bland annat
tekniska
rapporter
om
höghastighetsbanan,
data
från
Trafikverkets
baninformationssystem (BIS) över dagens järnvägssystem, statistik från Statistiska
centralbyrån (SCB), data från tågtillverkarna Siemens och Bombardier samt dagens
tidtabeller från tågoperatörer. Kunskap om de två stationsorterna och förutsättningar
gällande fornlämningar, landskap och naturskyddsområden med mera införskaffades
genom att delta på workshops arrangerade av WSP rörande en potentiell framtida
placering av Växjö och Värnamo station. Vid dessa workshoppar deltog anställda från
WSP från olika specialistområden som kulturgeografi, geologi, biologi och
järnvägsteknik för att skapa en helhetsbild av var det är mest lämpligt att bygga en
höghastighetsjärnväg. Under hela arbetes gång har även anställda på WSP bidragit med
sin kunskap och fungerat som bollplank när funderingar uppstått.
För att inkludera tågoperatörernas syn på trafikering av höghastighetsbanor hölls tre
telefonintervjuer. I och med den avreglerade marknaden ansöker operatörerna idag om
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att trafikera och därmed avgör deras inställning i hög grad hur trafikeringen ser ut. Flera
tågoperatörer kontaktades gällande en intervjuförfrågan men endast två företag samt
branschorganisationen ville uttala sig. De intervjuade företagen var SJ, genom Bjarni
Skipper
chef
för
trafikoch
fordonsprogrammet,
och
MTR,
där
affärsutvecklingsdirektör Robert Westerdahl intervjuades. I tillägg hölls en intervju med
Björn Westerberg som är VD för branschorganisationen Tågoperatörerna som
representerar flertalet operatörer och tågleverantörer då han ansågs kunna ge en mer
generell bild av operatörers åsikter, inklusive godsoperatörer. Insamlad data från
intervjuerna sammanställdes i kapitel 4.1.
För att skapa en bild av kostnaden för olika stationslösningar genomfördes en
översiktlig kostnadskalkyl över anläggningskostnaderna, vilka inkluderade data
gällande kostnad för spår, el, signal, markarbeten och växlar. Kalkylen inkluderade
därmed inte kostnaden för plattformar, stationshus, brobyggen och tunnlar, där de två
sistnämnda är mycket kostnadsdrivande i förhållande till övriga delar. Inte heller
kostnader för senare skeden under stationernas livscykler är inkluderade såsom drift,
underhåll eller kostnad för arbetskraft vid projektering och byggnation. Markkostnader
kan variera mycket beroende på vilka geologiska förutsättningar som råder där stationen
ska byggas, detta ligger dock utanför arbetets omfattning och en fast summa för
markkostnader användes därmed. Stationen på höghastighetsbanan antogs vara byggd
med ballastfria spår, det vill säga med fast banöverbyggnad, och stationerna i Växjö och
Värnamo med vanliga ballastspår där grus eller makadam håller fast rälsen (Frischke,
2016; Hernefeldt, 2016; Löfgren, 2016). Att göra en kostnadskalkyl i ett så pass tidigt
stadie innebär stora osäkerheter och därför gjordes en kalkyl innefattande både
minimumkostnader och maximumkostnader för att identifiera osäkerheternas storlek.
Utifrån dessa värden beräknades en viktad kostnad, där medelvärdet av kostnaden
viktades med en faktor 2,9, då detta är det mest sannolika utfallet, medan
minimumkostnaden och maximumkostnaden viktades med faktor ett. Det beräknade
viktade värdet utgör sedan den mest troliga kostnaden för de olika stationslösningarna
och detta värde användes därför i analysen av resultatet. Kostnaderna för respektive
anläggningsdel togs fram tillsammans med anställda på WSP:s järnvägsavdelning och
det är på detta sätt kostnadskalkyler görs för liknande projekt inom WSP, därför valdes
denna metod (Frischke, 2016). Observera att kalkylerna är översiktligt gjorda samt
innehåller stora osäkerheter och ska därmed främst användas för att ge en överblick av
vad olika stationslösningar kostar i förhållande till varandra.

3.3 Validering

Figur 20. Valideringen är det fjärde steget i det systemanalytiska projektet (Gustafsson,
et al., 1982).
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En viktig del i det systemanalytiska projektet är validering för att verifiera projektets
resultat. Valideringsprocessen är steget efter modelleringen, se figur 20, eftersom
modellen måste valideras innan simuleringen kan inledas. Då studien utgör en prognos
försvåras valideringsprocessen eftersom det ännu inte finns någon verklig station som
modellen kan valideras mot. I detta fall är det därför viktigt att bryta ner modellen i
delar som var för sig kan valideras i största möjliga mån (Gustafsson, et al., 1982).
Valideringsprocessen består av flera olika steg: datavalidering, hypotesvalidering,
verifiering av simuleringsprogrammet samt resultatvalidering. Datavalidering innebär
vetskapen om noggrannheten i modellens indata för att på så sätt kunna utvärdera vilka
konsekvenser fel i data kan resultera i under simuleringen (Gustafsson, et al., 1982).
Studiens indata har trovärdiga källor men viss indata, så som punktligheten på
stationerna idag, kommer från mätningar vilka kan inneha mätfel. Mätosäkerheten är en
bidragande orsak till att minutprecision ansetts tillräckligt noggrant vid simuleringarna
samt att det är den precision som används vid utformningen av tågplaner.
Validering av ansats innebär att kontrollera korrektheten i de antaganden som gjorts för
modellen. En viktig del av hypotesvalideringen är en känslighetsanalys där flera
körningar genomförs med varierande parametrar och antaganden. Om simuleringen
skiljer sig signifikant kan kritiska parametrar och antaganden identifieras vilka behövs
analyseras vidare (Gustafsson, et al., 1982). Vilka känslighetsanalyser som genomförts
beskrivas djupare i kapitel 4.6.
Ett annat viktigt steg är att jämföra modellens resultat med det verkliga systemet
(Gustafsson, et al., 1982). Eftersom den utbyggda stationen inte existerar testades
modellen istället på en befintlig del av nätverket och modellen testades därmed på
nuvarande stationerna med rådande tidtabell, för att på så sätt jämföra modellens
resultat med rådande förseningar (Huisman, et al., 2002). Valideringen genomfördes
innan övriga simuleringar för att säkerställa att modellen predikterade resultat i enlighet
med dagens stationer. I denna studie kontrollerades därför flödet på varje blocksträcka
för att säkerställa tågens rörelser genom systemet, vilket gjordes genom att studera
grafer som genererades efter simuleringarna och åskådliggjorde systemets beteende.
Testerna genomfördes utan störningar för att se att systemet klarade av störningsfri drift
men även med en störning när tågen kommer in i systemet där förseningssannolikheten
motsvarande andelen tåg som ankom efter tidtabell, RT+0, till Växjö respektive
Värnamo station under år 2015. Förseningens väntevärde sattes till antalet minuter som
tåg i genomsnitt ankom efter tidtabell till de båda stationerna. Dessa jämförelsedata kan
anses trovärdiga eftersom de kommer från Trafikverkets insamlade statistik för alla
tågankomster under år 2015, dock finns en viss felmarginal från mätfel (Broberg, 2016).
Samma varians användes i valideringen som i de övriga simuleringarna. Den simulerade
punktligheten jämfördes med punktlighetsdata, RT+5 från Växjö respektive Värnamo
station och eftersom skillnaden ansågs godtagbar (+0,3 procentenheter för Växjö station
och -1,5 procentenheter för Värnamo station) är det rimligt att anta att modellen
efterliknar verkligheten adekvat (Barceló, 2010) och simuleringar av prognoserna kunde
därmed genomföras. Valideringen genomfördes med statistiken för ankomster efter
tidtabell (RT+0) eftersom alla ingångsförseningar till stationen påverkar
utgångsförseningarna och därmed stationens punktlighet (RT+5) för vilken statistik
finns. Studiens sätt att göra tidtabeller jämfördes även med dagens tidtabell för att
säkerställa att de förenklade styva tidtabellerna gav en punktlighet, RT+5, tillräckligt
nära de verkliga tidtabellerna för dagens station.
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Sista delen av valideringsprocessen, resultatvalideringen, gick ut på att säkerställa att
alla delar av valideringen genomförts utförligt och att det ursprungliga syftet med
studien uppfyllts (Gustafsson, et al., 1982), därför utvärderades samtliga resultat från
alla delar av valideringsprocessen innan de simuleringar som studiens resultat grundas
på inleddes.

3.4 Problemlösning

Figur 21. Femte steget i metoden är problemlösing, vilket gjordes med hjälp av
simuleringar (Gustafsson, et al., 1982).
Problemlösningen i denna studie genomfördes med hjälp av simuleringar i MATLAB
för att besvara studiens tredje frågeställning och utvärdera stationernas kapacitet, se
figur 21. I detta avsnitt presenteras modelleringsverktyget som använts samt de olika
stationer som studerats med tillhörande upplägg för hela simuleringsprocessen, något
som varit en tidskrävande del av arbetet.
3.4.1 SimEvents
För att modellera och simulera systemet användes MATLAB:s applikation SimEvents.
SimEvents bygger på händelsestyrd programmering vilket innebär att ett
simuleringssteg utförs varje gång en händelse äger rum i systemet. Varje
simuleringssteg modifierar systemets tillstånd och påverkar systemets beteende vilket
därmed kan studeras. Varje del i systemet symboliseras av ett block och de
sammanlänkade blocken skapar tillsammans systemets händelseförlopp (MathWorks,
2016), se figur 22 för ett enkelt kösystem liknande de som simulerades. I Appendix E
finns hela modellen för höghastighetsstationen uppbyggd i SimEvents, och de andra
stationerna byggdes upp utifrån samma struktur. Att använda händelsestyrda tidssteg är
ett vanligt angreppssätt inom mesoskopisk modellering och en anledning till att detta
verktyg valdes (Barceló, 2010).
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Figur 22. Förenklat exempel av det modellerade systemet i SimEvents föreställande en
blocksträcka. I den verkliga modellen användes flera blocksträckor för att bygga upp ett
större system (MathWorks, 2016).
I programmet skapas diskreta föremål, i detta fall tåg som ställer sig i en kö efter att de
skapats. Föremålen tilldelas därefter attribut som symboliserar deras egenskaper och
rörelser genom systemet där samtliga attribut kopplas till tågtypen, exempelvis
höghastighetståg har hastighetsattributet 320 km/h. Varje blocksträcka översattes till en
server, vilket är ett block som servar ett tåg åt gången. Servicetiden motsvarar den tid
som olika tåg ockuperar en blocksträcka och beror av tågtypen. Att använda köteori där
varje del delas upp i kö och server används ofta inom mesoskopisk modellering
(Barceló, 2010).
3.4.2 Studerade stationer
De nedan beskrivna stationerna byggdes upp och simulerades i SimEvents. Alla
alternativ utgick från samma modell som modifierades utefter antal plattformar och
utbyggnationer, vilket gjorde att det fanns flera modifikationer av samma modell för
varje stad. Nollalternativet som användes var dagens station i ett centralt läge utan
utbyggnationer med plattformsspår dedikerade som idag. Detta för att ha ett
jämförelsealternativ om ingen höghastighetsbana byggs. Då kapacitetsbrister tidigt
uppstod vid simuleringarna undersöktes åtgärder för att öka kapaciteten. Åtgärderna
som studerades var utbyggnationer i form av dubbelspår på den högst belastade sidan av
stationen och sedan dubbelspår på båda sidor om stationen. Såväl teoretisk kapacitet
som olika tidtabeller simulerades för samtliga stationslösningar. Även varianter på
dedikerade plattformsspår undersöktes. Tidtabellerna studerades även för olika
ingångsförseningar för att bestämma systemets robusthet. Vid simuleringar av
höghastighetsstationen är stationens geografiska placering irrelevant eftersom
stationsutformningen kan användas oavsett stationsort. Detta eftersom
höghastighetsbanan är ett helt separat system från det vanliga järnvägsnätet då
höghastighetstågen har egna spår. Därmed studerades höghastighetsstationen fristående
från de övriga stationerna.
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Sammanställning av simulerade stationsalternativ:
1) Höghastighetsstation, en höghastighetsstation med låst infrastruktur efter
genomförda beräkningar av retardations- och accelerationssträckor, se Appendix
C.
2) Befintligt centralt läge, ingen höghastighetsbana byggs
a. Enkelspår – I detta stationsalternativ utreds kapaciteten på befintlig
station med tillägget att antagna ombyggnationer i den nationella
transportplanen 2014-2025 antas vara genomförda. Denna station
motsvarar nollalternativet
b. Dubbelspår en sida – Befintlig station med tillbyggda dubbelspår på den
sida av stationen där belastningen är som högst.
c. Dubbelspår båda sidor – Befintlig station med tillbyggda dubbelspår på
båda sidor av stationen.
3) Nytt perifert läge, en höghastighetsbana byggs i anslutning till den studerade
staden
a. Enkelspår – I detta stationsalternativ utreds kapaciteten på en ny perifer
station med tillhörande enkelspår.
b. Dubbelspår en sida – Ny perifer station utrustad med dubbelspår på den
sida av stationen där belastningen är som högst.
c. Dubbelspår båda sidor – Ny perifer station utrustad med dubbelspår på
båda sidor av stationen.
3.4.1 Simuleringsprocess
För att modellera de olika stationerna utformades en modell som modifierades utefter de
olika stationslösningarna. Till modellen skapades tillhörande matlabfunktioner för att
enkelt kunna modifiera parametrar i simuleringen samt utvärdera resultaten. Både
simuleringsprogrammet och matlabfunktionerna testades utförligt för att säkerställa att
programmen uppfyllde ställda krav samt för att hitta situationer då de inte fungerade
önskvärt för att kunna ändra dessa och därmed spara tid i senare skeden. Utförlig
testning är viktigt inom all programmering (Sommerville, 2011).
Ett huvudprogram skapades i MATLAB vilket hade till uppgift att köra simuleringen i
SimEvents. Inparametrarna till simuleringen, exempelvis tidtabeller, läste SimEvents in
från exceldokument för att på så sätt enkelt och överskådligt ha möjlighet att variera
dessa. Utparametrarna från SimEvents returnerades till MATLAB för att analyseras
med hjälp av utformade matlabfunktioner.
För stationsalternativ 2 och 3 eftersöktes initialt den teoretiska kapaciteten genom att
maximera antalet tåg som kunde köras genom stationen under maxtimmen helt utan
tidsmarginaler vilket innebär att inga ankomster efter tidtabell är accepterade, det vill
säga RT+0. För stationsalternativ 1 genomfördes simuleringar av teoretisk kapacitet i
valideringssyfte för att styrka att modellen fungerade som planerat, utifrån de tekniska
specifikationerna från ”Övergripande krav ny stambana” vilka innebar en teoretisk
headway på 2,5 minut (TDOK, 2014:0159). Den enklaste sättet att bestämma den
teoretiska kapaciteten i studien var genom simuleringar, ett tillvägagångssätt som därav
användes.
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Efter att den teoretiska kapaciteten bestämts för alla stationer genomfördes simuleringar
för olika tidtabeller, se tabell 1 för sammanställning av de tidtabeller som simulerades
för respektive station. Olika tidtabeller studerades genom att inkludera flera prognoser,
detta för att skapa en bredare bild av en oviss framtid och på så sätt med större
sannolikhet fånga in 2040 års trafikering. Simuleringen gjordes över ett helt dygn där
flödet studerades på minutnivå då detta är den noggrannhet som används vid utformning
av tågplaner (Bårström & Granbom, 2012). Tidtabellerna skapades genom att fördela
det prognostiserade antalet tåg i tvåtimmarsintervall och skapa styva tidtabeller inom
varje intervall för att skapa regelbundenhet för resenärerna (Hultén & Pädam, 2014).
Exempelvis om åtta tåg planerades trafikera inom ett intervall fördelades deras avgångar
varje kvart med start hel timme, 00, 15, 30 osv. Mest trafik sker under
morgontimmarna, klockan 8-10 i båda städerna, och fler tåg trafikerar även under
eftermiddagstimmarna, klockan 16-18 i Växjö och 14-16 samt 16-18 i Värnamo, enligt
dagens tidtabell (Trafikverket, 2016f). Maxtimmen för höghastighetsbanan sattes till
klockan 8-10 på morgonen och mellan 16-18 på eftermiddagen, för att anpassas för en
hög andel pendlare. Enligt tekniska specifikationer ska höghastighetsbanan vara
tillgänglig mellan 06-24 för persontrafik och däremellan ska banan vara avstängd under
minst fem sammanhängande timmar för underhåll (TDOK, 2014:0159). Dessa
specifikationer gjorde att inga höghastighetståg antogs trafikera under de tidiga
morgontimmarna. I samtliga simuleringar antas normaldrift vilket innebär att underhåll
utanför underhållsfönstret exkluderas.
För höghastighetsbanan simulerades fem olika tidtabeller. Först två tidtabellsversioner
som utformats utifrån den trafikeringsprognos som Trafikverket utarbetat (Trafikverket
, 2016g), där den ena delen var med storregionala tåg och den andra utan. Dessa
tidtabeller benämns som ”Trafikeringsprognos med och utan storregionala tåg” och
motsvarar den trafikering som Trafikverket tror är mest realistisk för en
höghastighetsbana. En tidtabell med en högre andel tåg under maxtimmen, vilket är en
tidtabell anpassad efter ett stort antal arbetsresenärer som anses vara
höghastighetsbanans viktigaste målgrupp (Westerberg, 2016), undersöktes också vilken
baserades på den prognos som konsultföretaget PwC tagit fram (PwC, 2015). Denna
tabell benämns ”Pendlingstabell”. Slutligen simulerades även tidtabellerna kallade
”Teoretiska tidtabeller”, en tidtabell med och en utan storregionala tåg, där tågtrafiken
uppnår den maximala belastningen enligt UIC vilket innebär 75 procent av teoretisk
kapacitet under maxtimmen och 60 procent av teoretisk kapacitet övrig tid (UIC, 2004).
Denna tidtabell simulerades för att studera vad som skulle hända på lägre sikt med ökat
tågresande eller om tågresandet skulle öka markant på kortare sikt.
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Tabell 1. Sammanställning av studerade tidtabeller för respektive station, samt antal
simulerade tåg över dygnet för varje tidtabell. Data för antal tåg från SJ (2016). KTK
är i tabellen en förkortning för Kust till kust-banan.
Station
Höghastighetsstation

Växjö C, Växjö V

Värnamo C, Värnamo Ö

Simulerade tidtabeller
Trafikeringsprognos
med storregionala tåg
Trafikeringsprognos
utan storregionala tåg
Pendlingstabell
Teoretisk tabell med
storregionala tåg
Teoretisk tabell utan
storregionala tåg
Trafikering 2016
Trafikeringsprognos
Tågtillväxt
Teoretisk tabell
Trafikering 2016
Trafikeringsprognos
Tågtillväxt
Teoretisk tabell

Antal tåg (per dygn)
38 tåg
40 tåg
40 tåg
228 tåg
178 tåg
103 tåg
184 tåg
151 tåg
Upp till 383 tåg (beroende
på station)
54 tåg (varav 30 på KTK)
65 tåg (varav 37 på KTK)
69 tåg (varav 37 på KTK)
Upp till 189 tåg (beroende
på station)

Den första prognostiserade tidtabellen för den konventionella järnvägen utgick från
Trafikverket basprognos för år 2030, hädanefter kallad ”Trafikeringsprognos”. Denna
prognos är väl tilltagen då den innebär en ökning med 78 procent jämfört med dagens
trafikering, motsvarande en årlig ökning på 3,9 procent (Trafikverket , 2016g), och
prognosen antas därmed rimlig även år 2040. Trafikeringsprognos har jämnt fördelad
trafik över dygnet, förutom under maxtimmen då det råder högre trafik. Den andra
tidtabellsutformningen, kallad ”Tågtillväxt” baserades på Trafikverkets uppskattade
tillväxt för tågresande mellan 2010-2030 på två procent per år och därefter fram till
2040 en tillväxt på 0,9 procent per år (Trafikverket, 2015g). Tidtabellen Tågtillväxt
fortsätter att trafikera enligt dagens mönster där antalet tåg och fördelning över dygnet
baserades på trafikeringen till Växjö och Värnamo station en vardag då det är fler tåg
som trafikerar än på helgerna (Trafikanalys, 2016b). Slutligen simulerades Teoretiska
tidtabeller på samma sätt som för höghastighetsbanan, men utifrån den teoretiska
kapacitet som bestämts för respektive stationslösning.
De tidtabeller som klarade punktlighetskravet studerades vidare genom att tillsätta en
störning, motsvarande en ingångsförsening, när tågen ankommer till systemet. Huruvida
tågen var försenade eller ej avgjordes av en bernoulli-fördelad slumpvariabel med ett
givet väntevärde. En bernoulli-fördelning har två utfall, noll eller ett vilket i detta fall
motsvarar försenad eller inte försenad där sannolikheten för att ett inkommande tåg i
systemet skulle vara försenat avgörs av väntevärdet. Väntevärdet sattes till de önskade
kraven på punktlighet från Trafikverket, vilket är 95 procent för hela systemet och 98
procent för höghastighetssystemet (TDOK, 2014:0159). Ett tåg är i denna studie i tid
om det kommer inom fem minuter efter avsatt tid, RT+5, i enlighet med den definition
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av försening som Trafikverket använder (Trafikanalys, 2016b). Om bernoullifördelningen ger resultatet ”försenad” avgörs förseningens storlek av en normalfördelad
slumpvariabel där väntevärdet initialt var fem minuter och ökades sedan med fem
minuter per simulering för att studera vilken storlek på förseningar som systemet
klarade av för att fortfarande möta punktlighetskravet. För att säkerställa att förseningar
inte blev negativa användes absolutbelopp av den slumpade förseningen. Ju större
förseningar systemet klarade av desto robustare ansågs det vara. I simuleringen sattes
standardavvikelsen till ett fast värde på fem minuter då vissa parametrar måste vara
låsta för att resultaten ska kunna utvärderas (Hörnell, 2016). Varje fall som inkluderade
en stokastisk försening kördes tusen gånger för att på så sätt få fram ett medelvärde med
tillhörande konfidensintervall för hur robust systemet är. Detta medförde att
simuleringarna var en mycket tidskrävande del av arbetet då teoretisk kapacitet skulle
simuleras samt över 150 varianter av tidtabeller med olika ingångsförsening. För dessa
simuleringar sparades ”frötalet” från vilka slumptalen genererats i en vektor med tusen
frötal för att kunna återskapa körningen exakt vid behov.

3.5 Resultatutvärdering

Figur 23. De två sista delarna som inkluderades i det systemanalytiska projektet
(Gustafsson, et al., 1982).
När simuleringarna körts behövde resultaten sammanställas och utvärderas, vilket utgör
det sista steget som inkluderats i metodiken, se figur 23. Eftersom implementering är
utanför studiens avgränsning utgör resultatpresentation den sista metoddelen i det
systemanalytiska projektet.
För att möjliggöra en utvärdering av resultaten skapades funktioner för att kontrollera
tågens tid i systemet och för att kunna särskilja tågen åt tilldelades varje enskilt tåg ett
tågnummer. Genom att jämföra den förväntade tiden med den faktiska systemtiden
tydliggjordes eventuella förseningar för varje enskilt tåg. Systemets nyckeltal så som
punktlighet, genomsnittliga tidsförskjutningar för samtliga tåg samt att en
genomsnittsförsening för de försenade tågen beräknades för att studera systemets
robusthet. Systemet varnade även om det blev överbelastat vilket innebär att det bildas
eskalerande tågköer och dessa system förkastades eftersom det innebär att tidtabellen ej
är körbar, utifrån hur systemet utformats. Samtliga resultat utvärderades för att
säkerställa att simuleringarna genomförts med rätt parametrar för vad simuleringen
ämnade undersöka. Vid avvikande resultat simulerades körningen på nytt för garantera
att rätt körning genomförts. Resultatet från de viktigaste simuleringarna åskådliggörs i
tabeller i kapitel 4 och samtliga simuleringsresultat hittas i Appendix F.
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4. Resultat
Följande avsnitt introduceras med de åsikter som operatörer som intervjuats bidrog med
samt resultatet från de den genomförda resenärsprognosen. Därefter presenteras motiven
till de stationslokaliseringar som tagits fram samt den stationsutformning som studerats
för höghastighetsbanan. Simuleringsresultaten för höghastighetsstationen åskådliggörs
därefter, där den teoretiska kapaciteten bestämdes initialt följt av att fyra olika
tidtabeller simulerades. På samma sätt presenteras resultaten för stationerna i Växjö och
Värnamo där två stationslägen studerats för respektive stad, dels ett befintligt
stationsläge och dels ett nytt perifert stationsläge kopplat till höghastighetsbanan. Även
för dessa stationer simulerades först den teoretiska kapaciteten och därefter olika
tidtabeller utifrån prognoser. För varje station presenteras även resultaten från
kostnadskalkylerna.

4.1 Operatörer
Eftersom det råder fri konkurrens på den svenska järnvägen är det upp till operatörerna
om och hur de vill trafikera en eventuell höghastighetsbana. Därmed är deras inställning
och åsikter viktiga för hur framtida trafikering kommer att se ut och att ta del av dessa
var väsentligt för de antaganden som gjorts i arbetet. Att trafikera höghastighetsbanor,
både längs sträckan Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg, är attraktivt för de
operatörer som intervjuats i studien, så länge det är kommersiellt lönsamt (Westerberg,
2016; Westerdahl, 2016; Skipper, 2016). Om restidskravet uppfylls spelar inte
sträckningen eller stationsorter någon roll för operatörerna, utan det viktigaste är att nå
de stora marknaderna där flest resenärer finns (Westerberg, 2016) samt att kvaliteten
gällande punktlighet och robusthet är hög inom det nya systemet (Skipper, 2016). Fokus
från operatörernas sida är därför främst ändpunktsresandet i form av affärsresenärer
med hög betalningsvilja (Westerdahl, 2016; Skipper, 2016). Genom att locka till sig
affärsresenärer kommer höghastighetståget att kunna ta marknadsandelar från flyget,
något som är viktigt för operatörerna (Westerdahl, 2016). Branschorganisationen
Tågoperatörerna lyfter godstransporter och att effektiva logistikkedjor måste
upprätthållas för att Sveriges viktiga export ska fungera och för att
höghastighetsbanorna ska kunna finansieras, vilket förhoppningsvis sker när kapacitet
frigörs för gods på det konventionella järnvägsnätet (Westerberg, 2016).
Om en höghastighetsbana ska byggas är det många komplexa frågor som operatörerna
vill ha svar på, allra viktigast är att avgöra hur tilldelningen av trafikeringen på den nya
banan ska gå till (Westerdahl, 2016). Idag sker planeringen av tågplaner kort innan de
ska tas i bruk och en längre planeringshorisont efterfrågas av operatörerna för att på så
sätt kunna säkerställa att de stora investeringarna i nya höghastighetståg blir lönsamma
(Westerdahl, 2016). Att delvis upphandla trafiken på höghastighetsbanan eller att
använda ramavtal för att säkerställa trafikering för ett antal år framöver tror
Tågoperatörerna inte är någon omöjlighet (Westerberg, 2016). SJ ställer sig dock
kritiska till åtgärder som begränsar den fria konkurrensen på järnvägsmarknaden
(Skipper, 2016).
Operatörerna vill trafikera om och i så fall när det är lönsamt att trafikera (Westerberg,
2016), men eftersom det är olönsamt att ha tåg stillastående kommer troligen trafik äga
rum över hela dygnet ändå (Skipper, 2016). Det finns dock risk att trafikeringen längs
höghastighetsbanan inte blir samhällsekonomiskt effektivt om inte optimerade modeller
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tas fram för hur trafikeringen ska ske för att på så sätt jämna ut trafikeringsviljan mellan
hög- och lågtrafik (Westerdahl, 2016). Såväl Tågoperatörerna som SJ är tveksamma till
storregionala tåg längs höghastighetsbanan då stora delar av sträckorna ändå trafikeras
av den vanliga järnvägen samt att blandad trafik sänker kapaciteten (Skipper, 2016)
(Westerberg, 2016). De stora orterna längs banan trafikeras dessutom av
höghastighetståg som troligen kommer att ta en hel del av resenärerna och storregionala
tåg skulle eventuellt vara mer intressant för att trafikera mindre orter som Landvetter
och Tranås (Skipper, 2016). MTR däremot är positivt inställda till att storregionala tåg
kan komma att trafikera höghastighetsbanan under förutsättningen att det finns en
utarbetad modell för trafikeringen som maximerar nyttan av den nya stambanan utan att
det leder till lägre genomsnittshastighet. MTR tror att kapaciteten på
höghastighetsbanan kommer vara så pass hög att storregionala tåg kan trafikeras samt
att efterfrågan kommer vara så pass stor att storregionala tåg måste tillåtas för att
tillfredsställa denna, det är dock viktigt att även se över hur befintliga banor påverkas av
trafikeringen längs höghastighetsbanorna (Westerdahl, 2016).

4.2 Resenärsunderlag
Resultatet av de prognoser som gjordes för att bestämma resenärsunderlaget för de två
stationsorterna inklusive prognosen som tidigare gjorts för resandet på
höghastighetsbanan av PwC (2015) är sammanställda i tabell 2. Det framgår tydligt att
oavsett stationsort är resandet ungefär likvärdigt i storlek av det totala resandet, åtta
respektive tio procent av totalt resande på höghastighetsbanan för Växjö och Värnamo.
Ändpunktsresor mellan slutdestinationerna står för 45 procent av det totala resandet och
resterande andel är resor längs andra delar av sträckningen Stockholm-Malmö. Det är
viktigt att ha i åtanke att det inte är enbart invånare i de två stationsorterna som reser
från stationen, utan i scenariot att en station byggs i Värnamo kommer troligen en del av
resenärerna från Växjö åka Kust till kust-banan för att sedan byta till
höghastighetsbanan i Värnamo, vilket medför att skillnaden blir mindre i relation till
befolkningsmängd.
Tabell 2. Prognosticerat resande från Växjö och Värnamo samt totalt resande på
höghastighetsbanan. HHB används här som förkortning för höghastighetsbana.
Påstigande
Per dag
2040 per år
Växjö

Värnamo

Ingen höghastighetsbana 939 994
Höghastighetsstation i
1 503 124
Växjö
Ingen höghastighetsbana 577 208
Höghastighetsstation i
1 216 144
Värnamo

2 575

3 000 000

8 219

5 900 000

18 300

Sthlm-Malmö/Kph
Ändpunktsresande
Totalt resande
	
  

+1 543

8%

+1 751

10 %

1 581
3 332

45 %
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4 118

Differens % av
med
totalt
HHB resande

4.3 Höghastighetsstationen
Om en höghastighetsbana byggs väntas en höghastighetsstation anläggas i anslutning
till Kust till kust-banan, antingen i Växjö eller i Värnamo. Vid byggnation av en ny
station är det många parametrar som behöver tas i beaktning och därför inleds avsnittet
med en beskrivning av den höghastighetsstationens placering följt av dess tekniska
utformning som tagits fram i arbetet. Höghastighetsstationens utformning kan användas
generellt eftersom den inte är beroende av geografisk placering då höghastighetsbanan
kan ses som ett fristående system eftersom konventionella tåg inte får trafikera på
höghastighetsbanan och höghastighetståg inte kommer att trafikera på konventionell
järnväg. Resultaten av den beskrivna stationens teoretiska kapacitet redovisas därefter
följt av simuleringarna för de olika prognostiserade tidtabeller samt kostnadskalkylen
som beräknats för stationen.
4.3.1 Placeringens inverkan på restider
För att höghastighetsbanan ska nå så många resenärer som möjligt är det viktigt att en
station placeras i anslutning till befintliga infrastruktursystem och därför valdes det i
studien att endast utvärdera stationslägen med direkt omstigningsmöjlighet till Kust till
kust-banan. Detta ger resenärer möjlighet att åka i sydlig och nordlig riktning längs
höghastighetsbanan samt sydöstlig och nordvästlig riktning längs Kust till kust-banan.
Detta medför att två järnvägar korsas och enligt de tekniska kraven får inte
höghastighetsbanan korsa befintlig järnväg i plan vilket innebär att den måste gå över
eller under befintlig bana. För de simuleringar som genomförts har det ingen betydelse
vilken lösning som väljs, men utifrån de geografiska förutsättningarna i Växjö och
Värnamo valdes en stationslösning i Växjö V respektive Värnamo Ö där
höghastighetsstationen förlades på bro då det är den mest lämpliga lösningen, främst på
grund av gynnsam topologi i Växjö och översvämningsrisk i Värnamo.
Stationens placering har inverkan för hur regionen kan komma att utvecklas eftersom de
korta resorna på mellan 30-70 minuter ökar möjligheten att arbetspendla. För att kunna
jämföra restider för olika stationsorter gjordes en restidsmatris som framgår av tabell 3.
Om en station placeras i Växjö innebär det att Växjöborna kan pendla till Hässleholm,
Jönköping och Malmö med avsevärt förkortade restider, främst till Jönköping dit
restiden minskas med 80 minuter vilket skulle gynna regionförstoringen i området.
Samma städer blir aktuella att pendla till för Värnamoinvånarna om en
höghastighetsstation skulle placeras i där, vilket också innebär stora restidsbesparingar.
Dock är det idag betydligt färre personer som pendlar från Värnamo än från Växjö på
grund av skillnaden i befolkningsstorlek. Främst skulle pendlingen öka avsevärt till
Jönköping då restiden halveras och det redan är en vanlig pendlingssträcka för
Värnamoborna.
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Tabell 3. Restidsmatris mellan olika städer för nollalternativet, där ingen
höghastighetsbana byggs, för en höghastighetsbana via Växjö alternativt för en
höghastighetsbana via Värnamo. * Innebär att resan inkluderar ett byte. För resor via
höghastighetsbanan antogs en bytestid på tio minuter.
Restider
Noll.
via Vö
via V
Noll.
Jönköping
via Vö
(Jö)
via V
Noll
Värnamo
via Vö
(V)
via V
Noll
Växjö
via Vö
(Vö)
via V
Noll.
Kalmar
via Vö
(Kac)
via V
Noll.
Hässleholm
via Vö
(Hm)
via V
Noll.
Malmö
via Vö
(M)
via V
Stockholm
(Cst)

Cst
3:30*
1:31
1:31
3:48*
2:41*
1:49
3:27*
1:55
2:36*
4:38*
3:12*
3:49*
3:41
2:21
2:15
4:26
2:34
2:26

Jö
3:30*
1:31
1:31
1:00
1:00
0:26
1:53
0:33
1:21*
2:53*
1:50*
2:17*
1:56*
1:06
1:01
2:41*
1:22
1:17

V
3:48*
2:41*
01:49
01:00
01:00
00:26
00:37
00:37
00:37
01:50
01:50
01:50
1:29*
1:19*
00:35
2:22*
1:40*
0:54

Vö
3:27*
1:55
2:36*
1:53
0:33
1:21*
0:37
0:37
0:37
1:07
1:07
1:07
1:00
0:33
1:00
1:41*
0:53
1:41*

Kac
4:38*
3:12*
3:49*
2:53*
1:50*
2:17*
1:50
1:50
1:50
1:07
1:07
1:07
2:12
1:50*
2:12
3:11
2:10*
2:53*

Hm
03:41
2:21
2:15
1:56*
1:06
1:01
1:29*
1:19*
0:35
1:00
0:33
1:00
2:12
1:50*
2:12
0:45
0:32
0:32

M
04:26
2:34
2:26
2:41*
1:22
1:17
2:22*
1:40*
0:54
1:41*
0:53
1:41*
3:11
2:10*
2:53*
0:45
0:32
0:32
-

Utan bakgrundsfärg innebär att trafikering sker som idag
Restiden har beräknats med storregionala tåg som stannar på samtliga stationer
längs vägen
Restiden har beräknats med trafikeringen Stockholm-Norrköping-JönköpingHässleholm-Lund-Malmö.
Restiden har beräknats med trafikeringen Stockholm-Linköping-Värnamo/
Växjö-Lund-Malmö
Restiden har beräknats med trafikeringen Stockholm-Malmö utan stopp
Om en höghastighetsstation skulle beläggas i Värnamo skulle ändå många Växjöbor
resa via Värnamo för att nå höghastighetsbanan då det ändå innebär restidsbesparingar.
Restiden till Stockholm blir dock cirka 40 minuter längre för Växjöborna än om en
station anläggs i Växjö. Om dragningen via Värnamo väljs blir valet av tåg framför flyg
mindre självklart för resenärerna i Växjö. Skulle stationen förläggas i Växjö minskar
restiden till under två timmar vilket innebär att tåget troligtvis skulle bli ett självklart val
framför flyget. För Värnamoborna kommer tåget att bli det naturliga alternativet för
inrikesresor, oavsett var höghastighetsstationerna placeras, eftersom närmsta flygplats
är belägen 70 km bort.
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En stor skillnad mellan de två stäckningarna är tillgängligheten för sydöstra Sverige,
vilket kan ses i tabell 3 genom att studera restiden för Kalmar. Invånarna i Kalmar
sparar nästan en och en halv timme i restid till Stockholm om en höghastighetsstation
placeras i Växjö. Restiden uppgår då till tre timmar och tolv minuter, inklusive bytestid,
vilket precis överstiger gränsen på tre timmar där tåget får större marknadsandel än
flyget. Placeras en station istället i Värnamo ökar restiden till Stockholm med 37
minuter för resenärer från Kalmar. Dock innebär Värnamoalternativet en förkortad
restid med åtta minuter för ändpunktsresenärerna när höghastighetståget går direkt, utan
stopp längs vägen, och är också det enda alternativet som klarar restidskraven på två
och en halv timme mellan Stockholm och Malmö.
4.3.2 Teknisk utformning
Utifrån beräkningar och tekniska specifikationer togs en exempelstation fram för att
genomföra simuleringar, se figur 24, och denna är antagen att ligga på bro. En station på
bro blir bred, cirka 33,2 meter, enligt rådande tekniska krav om det ska vara möjligt för
passerande tåg att passera i över 200 km/h vilket är önskvärt eftersom det innebär
kortare restid för ändpunktsresenärerna. Om hastigheten istället skulle begränsas till 200
km/h i förbifartspåret minskas stationsbredden till 28,2 meter och därmed minskade
brokostnader med 15,1 procent, men får följden att restiden för ändpunktsresenärerna
ökar med 37,3 sekunder. Plattformsbredden beräknades till totalt 6,1 m utifrån de
tekniska krav som åskådliggjordes i figur 3 i avsnitt 2.5.1. Sett från spåren kommer först
en skyddszon på en meter eftersom plattformsspåret trafikeras av tåg med lägre
hastighet än 140 km/h. Därtill inkluderades en gångzon på totalt 2,5 meter, där två
meter är standard men för att dimensionera för framtida resenärsökning inkluderas en
extra halvmeter för att kunna möta ett passagerarflöde på 200 personer på perrongen
samtidigt. En meter plattformsbredd inkluderades för fordon och ytterligare 1,6 meter
som avstånd till föremål över en meter i kanten av plattformen, då det är tänkt att
stationen ligger på bro och den sida av plattformen som inte angränsar till spåren
kommer då behöva ett skydd som överstiger en meter.

Figur 24. Förenklad utformning av höghastighetsstationen. Parkeringsspåret är ej
inkluderat i bilden.
Resultatet av kostnadskalkylen visade att den totala kostnaden för den utarbetade
höghastighetsstationen estimerats till nästan två miljarder kronor med en osäkerhet på
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cirka 90 miljoner kronor jämfört med beräkningarna för högsta och lägsta kostnad,
vilket motsvarar 4,6 procent av den viktade kostnaden, se tabell 4. Markarbeten är den
enskilt mest kostnadsdrivande posten då den motsvarar ungefär hälften av
totalkostnaden.
Tabell 4. Kostnadskalkyl för höghastighetsstationen. Enheten spm innebär kostnaden
per spårmeter.
Kostnader höghastighetsstation i tusentals kronor (tkr)

Spår
El
Signal
Mark
Växel

Enhet
/spm
/spm
/spm
/spm
st

Låg
10
2,25
1,6
15
3 300

Medel
10
3,35
1,6
15
4 950

Hög
10
4,45
1,6
15
6 600

Viktat
10
3,35
1,6
15
4 950

Antal
63138 spm
63138 spm
63138 spm
63138 spm
12 st
Total (tkr)
Osäkerhet

Summa
(viktad
kostnad)
631 381
211 513
101 021
947 072
59 400
1 950 387
89 252

Resultaten visade att växelhastigheten är en avgörande parameter för stationslängden, se
tabell 5. Högre växelhastigheter ökar stationens längd och resulterar i att kortare
headway är möjlig vid trafikering. Vid simuleringarna valdes växlar som klarar av
hastigheter upp till 130 km/h då detta var den lägsta växelhastigheten som klarade av
headwaykravet på fyra minuter. I studien ansågs det prioriterat att ha lägsta möjliga
växelhastighet eftersom en låg växelhastighet innebär en kortare station och därmed
minskade kostnader, varje spårmeter beräknas ha en kostnad på cirka 30 000 kr, se
kostnadskalkyl i tabell 4, vilket innebär att kostnaderna sjunker drastiskt med kortare
stationslängd. Växelhastigheternas inverkan på plattformsspårens längd och headway
vid trafikering med tåg i 320 km/h sammanfattas i tabell 5 där det går att utläsa hur
markant stationslängden ökar som följd av ökad växelhastighet. Detta innebär också att
kapaciteten på höghastighetsbanan minskar med lägre växelhastighet eftersom det leder
till en ökad headway. Från resultaten är det även tydligt att det främst är
accelerationssträckan efter stationen som bidrar till stationslängden, vilket innebär att
det främst är accelerationssträckan som är kostnadsdrivande.
Kapaciteten är aldrig större än kapaciteten i den svagaste punkten och det är därmed
rimligt att enas om en växelhastighet på genomfartsstationerna längs
höghastighetsbanan för att inte stationer med låga växelhastigheter ska utgöra
flaskhalsar. För att nå de uppsatta systemkraven måste dock växlarna minst klara av en
hastighet på 130 km/h utifrån de beräkningar som genomförts i denna studie.
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Tabell 5. Sammanställning av plattformsspårens längd beroende på växelhastighet.
Beräknat för infrastruktur med teknisk headway på 2,5 minut.
Växelhastighet
80 km/h
100 km/h
130 km/h
160 km/h
200 km/h
230 km/h

Plattformsspårens längd
(inklusive plattformslängd)
850,7 m
1350,7 m
2451,2 m
4047,9 m
7288,1 m
10727,5 m

Headway (trafik i
320 km/h)
4,4 min
4,2 min
4,0 min
3,7 min
3,4 min
3,2 min

4.3.3 Teoretisk kapacitet
Utifrån den ovan presenterade höghastighetsstationen skapades en modell i vilken
teoretisk kapacitet simulerades initialt. Eftersom systemet är dimensionerat för att klara
av en teknisk headway på 2,5 minuter innebär det att infrastrukturen ska möjliggöra
trafikering med 2,5 minuters headway vilket innebär totalt 48 tåg under maxtimmen.
För att kontrollera att den modellerade höghastighetsstationen fungerade i enlighet med
specifikationerna testades den teoretiska kapaciteten vilket gav önskat resultat. Teknisk
headway är dock specificerad för 320 km/h vilket innebär att det teoretiskt går att
trafikera 48 tåg under maxtimmen enbart om trafikeringen sker med passerande
höghastighetståg som inte gör uppehåll på stationen. Om trafikering istället sker med
enbart stannande höghastighetståg eller stannande storregionala tåg sänks antalet tåg till
30 tåg under maxtimmen. Resultaten från samtliga simulerade maxtimmar ses i tabell 6.
Vid homogen trafik är den teoretiska kapaciteten högre än vid blandad trafik. När både
stannande och passerande höghastighetståg trafikerar banan, vilka båda har en största
tillåtna hastighet på 320 km/h, kan totalt 41 tåg trafikera under maxtimmen, se tabell 6.
Detta kan jämföras med att även trafikera med långsammare storregionala tåg (250
km/h) och när alla tre tågtyper trafikerar med lika många tåg sjunker den teoretiska
kapaciteten till 31 tåg. De stannande höghastighetstågen och de storregionala tågen har
relativt liknande trafikeringsmönster eftersom de båda stannar på den studerade
höghastighetsstationen. Detta kan jämföras med extremfallen där teoretisk kapacitet
testades för tågen med störst olikheter i trafikeringsmönster, det vill säga passerande
höghastighetståg och stannande storregionala tåg. En sådan tågmix orsakas snabbt
merförseningar på stationen och den teoretiska kapaciteten minskar då till enbart 20 tåg.
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Tabell 6. Resultat teoretisk kapacitet under maxtimmen på höghastighetsbanan.
Trafikering
maxtimme

Headway

Stannande
höghastighetståg
-

Stannande
storregionala tåg
-

Totalt

2,5 min

Passerande
höghastighetståg
48 tåg

Enbart
passerande
Enbart
stannande
Enbart
storregionala
Stannande +
passerande
Storregionala +
passerande
Alla tåg
Alla passerar
Alla stannar
Enbart
storregionala
Stannande +
passerande
Stannande +
passerande
Stannande +
passerande
Storregionala +
passerande
Alla tåg

2,5 min

-

30 tåg

-

30 tåg

2,5 min

-

-

30 tåg

30 tåg

2,5 min

21 tåg

20 tåg

-

41 tåg

2,5 min

10 tåg

-

10 tåg

20 tåg

2,5 min
4 min
4 min
4 min

11 tåg
30 tåg
-

10 tåg
30 tåg
-

10 tåg
30 tåg

31 tåg
30 tåg
30 tåg
30 tåg

4 min

10 tåg

8 tåg

-

18 tåg

4 min

13 tåg

7 tåg

-

21 tåg

4 min

21 tåg

3 tåg

-

24 tåg

4 min

7 tåg

-

7 tåg

14 tåg

4 min

7 tåg

6 tåg

6 tåg

19 tåg

48 tåg

En headway på 2,5 minuter är enbart ett tekniskt krav vid utformning av infrastruktur
medan trafikering med fyra minuters headway är eftersträvansvärt ur en
trafikeringsperspektiv. Minimalt fyra minuters headway leder till maximalt 30 tåg under
maxtimmen med homogen trafik, det vill säga trafik med endast en tågtyp. Med
höghastighetståg som är 400 meter långa skulle detta innebära att under en timme kan
över 13 800 personer transporteras mellan Jönköping och Malmö (ett tåg rymmer 920
personer och fyra minuters headway leder till 15 tåg på en timme), en siffra som ligger
långt över prognosen för antal resenärer. Vid tågmix sänks kapaciteten och vid lika
många stannande och passerande höghastighetståg kan maxtimmen trafikeras av totalt
18 tåg. Ju mer homogen trafik desto högre blir det maximala antalet tåg under
maxtimmen. Detta innebär att om istället vart tredje höghastighetståg stannar på
stationen ökar kapaciteten till 21 tåg under maxtimmen. Halveras antalet stannande tåg
ytterligare nås 24 tåg under maxtimmen, och så vidare. Trafikeras stationen istället även
med storregionala tåg sänks kapaciteten och höghastighetsbanan kan då trafikeras med
19 tåg under maxtimmen. Lägst teoretisk kapacitet uppnås då storregionala tåg
kombineras med passerande höghastighetståg eftersom deras trafikeringsmönster skiljer
sig mest, då uppnås en kapacitet på enbart 14 tåg under maxtimmen, se tabell 6.
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4.3.4 Trafikering med tidtabeller
I tillägg till teoretisk kapacitet studerades höghastighetsstationens kapacitet för de
prognostiserade tidtabellerna Trafikeringsprognos med och utan storregionala tåg,
Pendlingstabell samt Teoretisk tidtabell med och utan storregionala tåg. De viktigaste
resultaten är sammanställda i tabell 7, medan fullständiga resultat över alla körningar
inklusive genomsnittsavvikelse, antal förseningar samt konfidensintervall för
punktlighet och utgångsförseningar finns i Appendix F.
Tabell 7. Sammanfattning av de viktigaste resultaten för trafikering med olika
tidtabeller på höghastighetsbanan.
Tidtabell

Punktlighet
in

Trafikeringsprognos med
storregionala tåg
Trafikeringsprognos utan
storregionala tåg
Pendlingstabell

98 %
95 %
98 %
95 %
98 %
95 %
98 %
95 %
98 %
95 %

Teoretisk tidtabell med
storregionala tåg
Teoretisk tidtabell utan
storregionala tåg

Ingångsförsening
som systemet
klarar
15 min
0 min
20 min
0 min
5 min
5 min
5 min
0 min
0 min
0 min

Punktlighet
ut
98,2 %
97,5 %
98,1 %
97,6 %
98,9 %
99,0 %
99,4 %
100 %
100 %
100 %

Först simulerades de två olika tidtabellerna Trafikeringsprognos baserade på
Trafikverkets prognoser. När höghastighetsstationen trafikeras med tidtabellen
Trafikeringsprognos, inklusive storregional tåg, klarar stationen av 15 minuters
ingångsförsening (punktlighet in i systemet 98 procent) för att fortsatt ha en punktlighet
på 98 procent. Om ingångsförseningen ökas till 20 minuter hamnar punktligheten strax
under kravet då utgångsförseningarna blir för stora. När punktligheten in till stationen
istället sänks till 95 procent når inte systemet upp till kravet på 98 procents punktlighet
redan då ingångsförseningarna uppgår till fem minuter. Detta innebär att systemet klarar
av att ett fåtal tåg har stora förseningar men om andelen försenade tåg ökar blir systemet
känsligt för ingångsförseningar som överstiger fem minuter.
Om höghastighetsstationen inte trafikeras av storregionala tåg men i övrigt enligt
Trafikeringsprognosen, vilket därmed innebär fler stannande höghastighetståg, klarar
systemet fem minuters extra ingångsförsening jämfört med trafikering med tågmix.
Systemet uppnår en högre robusthet och bättre återställningsförmåga utan storregionala
tåg. Om punktligheten in i systemet ändras till 95 procent klarar inte stationen någon
ingångsförsening för att uppnå punktlighetskravet, alltså samma resultat som vid
trafikering med storregionala tåg.
Om däremot trafikering sker enligt Pendlingstabellen vilket innebär att 60 procent av
höghastighetstågen trafikerar under maxtimmen, blir systemet känsligare och det klarar
då enbart av en ingångsförsening på fem minuter när punktligheten in ligger på 98
procent. Även när punktligheten in ändras till 95 procent klarar systemet en
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ingångsförsening på fem minuter. Detta innebär att högre trafikering under maxtimmen
leder till att systemet blir känsligare för få stora förseningar än vid lägre trafikeringar
under maxtimmen men lika robust för ett större antal mindre förseningar. Detta innebär
att om stationer har problem med ett fåtal större förseningar bör kapacitetsutnyttjandet
sänkas under maxtimmen för att inte skapa stora merförseningar. En anledning till att
systemet klarar en lägre punktlighet in är att det är lågtrafik en stor del av dagen då
systemet har tid att återhämta sig och punktligheten under dessa timmar är hög, vilket
drar upp den totala punktligheten.
Slutligen simulerades stationen med Teoretisk tidtabell och då klarar systemet en
ingångsförsening på fem minuter om storregionala tåg är inkluderade och punktligheten
in är 98 procent men inga förseningar om punktligheten in i systemet minskas. Sker
trafikeringen utan storregionala tåg klarar systemet inga förseningar, varken för 95 eller
98 procents punktlighet in. Detta kommer av att den Teoretiska tidtabellen baseras på
den teoretiska kapaciteten vilken är mycket högre utan storregionala tåg och när
storregionala tåg även trafikerar fås en lägre genomsnittlig hastighet och en något högre
återställningsförmåga.

4.4 Växjö
I samband med byggnationen av en höghastighetsstation krävs att anslutningen till
befintlig infrastruktur fungerat önskvärt. Den teoretiska kapaciteten, förmågan att klara
av prognostiserad trafik år 2040 samt potentiella ombyggnationer med tillhörande
kostnader utreddes därav för en ny station i Växjö V vilket jämfördes med resultatet för
den befintliga stationen i Växjö C.
4.4.1 Teoretisk kapacitet
För att avgöra den teoretiska kapaciteten för Växjö C respektive Växjö V testades olika
tilldelning av spåren samt olika alternativ till utbyggnation för ökad kapacitet. En
sammanfattning av resultaten för den teoretiska kapaciteten ses i tabell 8.
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Tabell 8. Resultat av simulerad teoretisk kapacitet i Växjö.
Station

Växjö C - enkelspår

Växjö C – dubbelspår
väster om stationen

Växjö C – dubbelspår

Växjö V - enkelspår

Växjö V – dubbelspår
väster om stationen

Växjö V – dubbelspår

Fördelning
plattformsspår

Dedikerade enligt
dagens trafikering
Dedikerade efter
vändande tåg
Dedikerade efter
slutstation
Fria plattformsspår
Dedikerade efter
vändande tåg
Dedikerade efter
slutstation
Fria plattformsspår
Dedikerade efter
vändande tåg
Dedikerade efter
slutstation
Fria plattformsspår
Dedikerade efter
vändande tåg
Dedikerade efter
slutstation
Fria plattformsspår
Dedikerade efter
vändande tåg
Dedikerade efter
slutstation
Fria plattformsspår
Dedikerade efter
vändande tåg
Dedikerade efter
slutstation
Fria plattformsspår

Teoretisk
kapacitet

22 tåg

Ökning i
teoretisk
kapacitet
jämfört med
nollalternativet
-

23 tåg

+5%

25 tåg

+ 14 %

25 tåg
31 tåg

+ 14 %
+ 41 %

31 tåg

+ 41 %

31 tåg
48 tåg

+ 41 %
+ 119 %

63 tåg

+ 186 %

63 tåg
36 tåg

+ 186 %
+ 64 %

36 tåg

+ 64 %

36 tåg
66 tåg

+ 64 %
+ 200 %

67 tåg

+ 205 %

78 tåg
57 tåg

+ 255 %
+ 159 %

67 tåg

+ 205 %

78 tåg

+ 255 %

Växjö C
För dagens station i Växjö, som har fyra plattformsspår, simulerades den teoretiska
kapaciteten primärt enligt hur spåren är dedikerade idag, men även andra typer av
plattformsspårdedikering studerades. Eftersom det är ett stort antal vändande tåg i
Växjö simulerades plattformsspåren till att vara dedikerade efter huruvida tågen vänder
eller ej. Högst kapacitet uppnåddes med tre spår dedikerade för vändande tåg och ett för
passerande tåg eftersom plattformstiden var flaskhalsen för de vändande tågen. Dagens
fördelning av plattformsspåren visade sig ha nästintill samma kapacitet som om spåren
dedikerades efter vändande tåg. Om plattformsspåren istället fördelas efter slutstation
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visade sig den maximala kapaciteten uppnås när tre plattformar reserverades för tåg mot
Alvesta och ett spår mot Emmaboda, eftersom trafikmängden är större västerut. Denna
spårlösning resulterade i 14 procent högre kapacitet än idag. Samma teoretiska kapacitet
uppnås vid fria spår, se tabell 8. Att det går att uppnå samma kapacitet med fria som
med dedikerade spår efter slutstation tyder på att det inte är plattformarna som utgör
flaskhalsarna i systemet utan blocksträckorna in mot stationen. För att den teoretiska
kapaciteten i Växjö ska öka behöver därmed investeringar i infrastrukturen göras.
Dubbelspår Växjö C
När blocksträckorna på båda sidor om Växjö station byggs ut till att bli dubbelspåriga så
att tåg kan trafikera i vardera riktningen ökar kapaciteten med 186 procent jämfört med
dagens stationsutformning. För utbyggda blocksträckor studerades också olika typer av
dedikerade plattformsspår på samma sätt som tidigare och här blev det tydligt att om
stationen använder dedikerade plattformsspår som idag blir kapaciteten relativt låg
jämfört med dedikerade spår utifrån slutstation (tre plattformsspår för västgående, ett
för östgående). Dedikerade spår efter slutstation resulterade i en kapacitet som
uppnådde samma teoretiska kapacitet som för fria spår, se tabell 8. Dedikerade spår
efter slutstation ansågs därför vara den bästa plattformslösningen och utreddes därför
vidare under tidtabellssimuleringarna.
Eftersom fria spår ger samma kapacitet som dedikerade spår efter slutstation innebär det
att trots utbyggnationen är det blocksträckorna som bildar en flaskhals på stationen.
Detta innebär att om högre kapacitet behövs, mer än 186 procent av dagens teoretiska
kapacitet, krävs det ytterligare ombyggnationer, exempelvis skulle det kunna ske med
hjälp av förkortade blocksträckor. Ett billigare alternativ är att enbart bygga ut
blocksträckorna väster om stationen till dubbelspår eftersom det är dessa som främst är
överbelastade. Detta leder till en ökad kapacitet på 41 procent men därefter sätter
sträckan väster om stationen begränsningar för kapaciteten.
Växjö V
Vid en eventuell byggnation av en höghastighetsbana antogs en ny station byggas i ett
västligt läge. Genom ett västligt stationsläge förkortas blocksträckorna in mot stationen
eftersom blocksträckan väster om dagens station delas upp i två delar med en
mellanliggande ny station, något som ökar den totala kapaciteten med 64 procent
jämfört med dagens station, se tabell 8. Detta innebär att trafiken väster om Växjö kan
ökas med 64 procent. Dock går det inte att trafikera med sådan hög belastning öster om
Växjö C eftersom blocksträckan öster om Växjö C fortsatt är lika lång och den
blocksträckan begränsar därmed kapaciteten. Det är främst blocksträckan väster om
Växjö mot Alvesta som är överbelastade idag och en station i västligt läge skulle därför
öka kapaciteten där det behövs som mest. Sträckan väster om Växjö är också den som
trafikeras av vändande tåg och det är därför viktigt att kapaciteten är högre på denna
sträcka. Simuleringar för Växjö V resulterade i att alla olika alternativ av dedikerade
plattformsspår gav samma resultat vilket tyder på att det är blocksträckorna som
begränsar kapaciteten även för denna stationslösning.
Dubbelspår Växjö V
För att öka den teoretiska kapaciteten ytterligare studerades även ett fall där det västliga
stationsläget utökades med dubbelspår på båda sidor om stationen vilket skulle innebära
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dubbelspår mellan den nya stationen i väst till Växjö C men även till Gemla i öster mot
Alvesta. Den teoretiska kapaciteten i detta scenario medför en kapacitetsökning på 205
procent jämfört med dagens station och innebär också en ökad kapacitet med 86 procent
jämfört med Växjö V utan anslutande dubbelspår. Än högre kapacitet kan uppnås om
tågen får trafikera med fria plattformsspår vilket tyder på att när den maximala
kapaciteten på stationen uppnåtts är det plattformsspåren som sätter begränsningar för
kapaciteten och inte blocksträckorna, se tabell 8.
Samma kapacitet som vid utbyggnation av båda blocksträckorna kan uppnås genom att
enbart bygga dubbelspår väster om stationen. Detta kommer av att denna sträcka
trafikeras av flest tåg och plattformsspåren sätter då begräsningar innan kapaciteten på
blocksträckan i öster blir avgörande. Detta innebär att det inte är någon mening att
bygga dubbelspår både öster och väster om stationen om trafikeringen ser ut som
prognostiserat eftersom det enbart leder till ökade kostnader.
Simuleringar där enbart dubbelspår byggdes ut längs sträckan Växjö V – Växjö C, det
vill säga öster om Växjö V, gjordes också men dessa gav samma resultat som innan
utbyggnationen eftersom det är blocksträckan väster om Växjö V som begränsar den
teoretiska kapaciteten enligt dagens trafikeringar. Detta skulle dock kunna komma att
förändras om trafikeringsmönstret förändras, exempelvis om ett pendeltåg skulle
inrättas mellan Växjö C och Växjö V för att resenärer med utgångspunkt från centrum
ska få frekvent tillgång till höghastighetsbanan. Om en sådan pendel etablerades skulle
Växjö V fördelaktigt utrustas med dubbelspår såväl väster som öster om Växjö V.
4.4.2 Trafikering med tidtabeller
För att utreda hur stationerna klarar av den förväntade trafikeringen år 2040 simulerades
de prognostiserade tidtabellerna Trafikeringsprognos och Tågtillväxt samt en Teoretisk
tidtabell anpassad efter den teoretiska kapaciteten för de respektive stationerna i Växjö
C och Växjö V. En sammanställning av resultaten ses i tabell 9. Samtliga simuleringar
av tidtabeller är gjorda utifrån att plattformsspåren är dedikerade efter slutstation
eftersom det var den tilldelning som gav högst kapacitet och samtidigt bibehålla ett
resenärsperspektiv. För stationer som inte klarade tidtabellerna med dedikerade spår
testades även fria spår, för samtliga simuleringsresultat se Appendix F.
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Tabell 9. Sammanställning av resultat för tidtabellssimuleringar i Växjö. Redovisar
vilken ingångsförsening som Växjö C respektive Växjö V klarar utifrån uppsatta krav.
Punktlighet in i systemet är 95 procent. Ett streck i tabellen innebär att stationen inte
klarar trafikeringen överhuvudtaget medan 0 minuter innebär att systemet klarar
trafikeringen utan förseningar.
Spårlösning

Enkelspår

Dubbelspår
väster om
stationen
Dubbelspår
båda sidor
om stationen

Tidtabell

Trafikeringsprognos
Tågtillväxt
Teoretisk
Trafikeringsprognos
Tågtillväxt
Teoretisk
Trafikeringsprognos
Tågtillväxt
Teoretisk

Växjö C
IngångsPunktförsening
lighet ut
som
systemet
klarar
86,4 %

Växjö V
IngångsPunktförsening lighet ut
som
systemet
klarar
5 min
95,5 %

5 min
-

92.1 %
95,5 %
94,3 %

5 min
5 min
5 min

97,3 %
96,1 %
97,1 %

5 min
0 min
5 min

97,0 %
96,7 %
96,7 %

5 min
0 min
5 min

97,4 %
99,7 %
97,1 %

5 min
-

97,0 %
74,4 %

5 min
0 min

97,3 %
99,7 %

Dagens station i Växjö C klarar inte av den prognostiserade tidtabellen
Trafikeringsprognos, inte ens när samtliga tåg ankommer i tid och plattformsspåren är
fria. Tidtabellen innebär en trafikeringsökning med 79 procent fler tåg jämfört med
dagens tidtabell och det är därmed väntat att stationen inte klarar av en sådan ökning
eftersom de anslutande blocksträckorna är överbelastade redan idag. Enligt
punktlighetskravet på 95 procent klarar inte heller Växjö C tidtabellen Tågtillväxt vilket
innebär en trafikeringsökning med 47 procent jämfört med dagens tidtabell. Den klarar
dock denna tidtabell bättre än Trafikeringsprognosen eftersom den är körbar i större
utsträckning men det är tydligt att stationen fungerar som en flaskhals för systemet då
stora merförseningar uppstår. Den Teoretiska tidtabellen som anpassats efter den
teoretiska kapaciteten i Växjö C innebär enbart ett fåtal färre tåg jämfört med
Tågtillväxt men då tågen är mer jämt fördelade över dygnet har stationen en bättre
återställningsförmåga och klarar därför av att hålla ned utgångsförseningarna när
ingångsförseningar uppgår till fem minuter.
Om Växjö C byggs ut till att ha anslutande dubbelspår ökar kapaciteten avsevärt
eftersom de tidigare flaskhalsarna, de enkelspåriga blocksträckorna, erhåller mycket
högre kapacitet. En utbyggd station centralt klarar tidtabellerna för både
Trafikeringsprognos och Tågtillväxt, även med fem minuters ingångsförsening och en
punktlighet in i systemet på 95 procent. I Teoretiska tidtabell för Växjö C utbyggd till
dubbelspår uppgår maxtimmen till hela 50 tåg, jämfört med 23 tåg i
Trafikeringsprognosen, och när stationen trafikeras med en så hög belastning under hela
dygnet klarar inte stationen detta. Stationens punktlighet uppgår då enbart till 74,4
procent utan ingångsförseningar vilket innebär att stationen orsakar stora
merförseningar. Tester visade att Växjö C med dubbelspår på båda sidor om stationen är
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väldigt känslig för förarmarginalen på tre procent och detta tillsammans med oförmågan
att klara av den teoretiska trafikeringen innebär att stationen har en låg robusthet.
Byggs istället enbart blocksträckan väster om Växjö C ut till att bli dubbelspårig blir
utbyggnationen billigare men stationen klarar då enbart tidtabellen Tågtillväxt då
Trafikeringsprognosen leder till alltför stora förseningar. Enligt Tågtillväxt klarar
stationen 5 minuters ingångsförsening för att möta punktlighetskravet. Den Teoretiska
tidtabellen klarar stationen utan att skapa merförseningar när alla tåg ankommer i tid.
Påverkas tidtabellen av ingångsförseningar sjunker dock punktligheten snabbt och
kraven uppfylls då inte.
En station i Växjö V har högre kapacitet än Växjö C som följd av sina kortare
blocksträckor vilket medför att en perifer station klarar av de prognostiserade
tidtabellerna i större utsträckning. Stationen i Växjö V klarar både
Trafikeringsprognosen och Tågtillväxt till skillnad från Växjö C. Växjö V klarar även
av en ingångsförsening på fem minuter och upprätthåller ändå punktligheten för båda
tidtabellerna. Detta tyder på att stationen snarare löser upp förseningar än skapar dem
tack vare de förkortade blocksträckorna jämfört med dagens stationslokalisering. Precis
som Växjö C klarar Växjö V den Teoretiska tidtabellen med en ingångsförsening på
fem minuter.
Ett alternativ för att öka kapaciteten på stationen i Växjö V är att bygga ut den nya
stationens blocksträckor till att bli dubbelspåriga. Det billigare alternativet, att enbart
bygga ut stationen på blocksträckan väster, klarar av båda prognoserna Tågtillväxt och
Trafikeringsprognos med en ingångsförsening på fem minuter. Samma resultat uppnås
om blocksträckorna byggs ut till dubbelspår på båda sidor om Växjö V eftersom de har
samma teoretiska kapacitet då plattformsspåren utgör flaskhalsarna när stationen är
utbyggd. Inga merförseningar uppstår för ingångsförseningar upp till fem minuter, detta
gäller både för en utbyggnation på en sida och för två.
4.4.3 Kostnadskalkyl
En sammanställning av kostnadskalkylen för de olika stationslösningarna som studerats
i Växjö ses i tabell 10, där det syns att både kostnader och osäkerhet ökar med mer
omfattande utbyggnationer, exempelvis innebär dubbelspår på båda sidor om stationen
en mer än fyra gånger så hög kostnad i Växjö C jämfört med att bygga ut en sträcka.
Detta eftersom en utbyggnation av dubbelspår öster om Växjö C innebär en längre
sträcka med dubbelspår, vilket gör den delen av utbyggnationen dyrare än att bygga ut
åt väster. Det allra dyraste alternativet är att bygga dubbelspår åt båda hållen på Växjö C
och har 72,5 procent högre kostnader än det näst dyraste alternativet, vilket talar emot
detta. För Växjö V är kostnaderna för utbyggnation till dubbelspår på respektive sida
om stationen mer likvärdiga eftersom de anslutande blocksträckorna har liknande längd
på båda sidor om den nya stationen. Eftersom Växjö V innebär byggnation av en ny
station med tillhörande nya spår blir det en hög kostnad även om det fortsatt är
enkelspår på Kust till kust-banan. Utbyggnationen av dubbelspår väster om stationen
blir 12,9 procent dyrare för Växjö V än Växjö C då sträckan västerut är något längre.
Det har dock inte tagits någon hänsyn till att markkostnader är dyrare i centrum där
dyrare mark kommer att behöva köpas loss. Detta skulle tala till fördel för Växjö V. I
tillägg till de kostnader som presenteras för Växjö V ska dock en stationsbyggnad och
55
	
  

anslutande infrastruktur byggas, vilket ökar kostnaderna ytterligare. För mer detaljerade
kostnadsberäkningar se Appendix G.
Tabell 10. Kostnadskalkyl inklusive olika osäkerheter för stationsalternativen i Växjö.
Kostnader angivna i tusentals kronor (tkr).

Enkelspår
Dubbelspår väster
Dubbelspår båda sidor

Växjö C
Viktad
kostnad Osäkerhet
77 247
11 430
329 646
48 778

Växjö V
Viktad
kostnad
Osäkerhet
39 966
5 914
127 206
18 823
191 142
28 283

4.5 Värnamo
Om inte en höghastighetsstation förläggs i Växjö placeras den i Värnamo, vilket också
är mest troligt enligt Sverigeförhandlingen. Den teoretiska kapaciteten, förmågan att
klara av prognostiserad trafik år 2040 samt potentiella ombyggnationer med tillhörande
kostnader utreddes därmed för en ny station i Värnamo Ö vilket jämfördes med
resultatet för den befintliga stationen i Värnamo C.
4.5.1 Teoretisk kapacitet
Den teoretiska kapaciteten för de två stationerna i Värnamo med olika utbyggnationer är
sammanställda i tabell 11 och analyseras vidare i detta avsnitt.
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Tabell 11. Resultat av teoretisk kapacitet i Värnamo.KTK är en förkortning för Kust till
kust-banan.
Station

Värnamo C enkelspår
Värnamo C dubbelspår
öster om stationen
Värnamo C dubbelspår
båda sidor om
stationen
Värnamo Ö –
enkelspår
Värnamo Ö –
dubbelspår
öster om stationen
Värnamo Ö–
dubbelspår

Fördelning
plattformsspår

Teoretisk
kapacitet
(endast KTKbanan)

Dedikerade enligt
dagens trafikering
2 fria plattformsspår
Dedikerade enligt
dagens trafikering
2 fria plattformsspår
Dedikerade enligt
dagens trafikering
2 fria plattformsspår

10 tåg

Ökning i
teoretisk
kapacitet
jämfört med
nollalternativ
-

10 tåg
11 tåg

+/- 0 %
+10 %

11 tåg
31 tåg

+10 %
+210 %

31 tåg

+210 %

Dedikerade enligt
dagens trafikering
2 fria plattformsspår
Dedikerade enligt
dagens trafikering
2 fria plattformsspår
3 fria plattformsspår
Båda sidor om
stationen
2 fria plattformsspår
3 fria plattformsspår

16 tåg

+60 %

16 tåg
24 tåg

+60 %
+140 %

24 tåg
26 tåg
24 tåg

+140 %
+160 %
+140 %

24 tåg
49 tåg

+140 %
+390 %

Värnamo C
Dagens station i Värnamo har tre plattformsspår varav ett är reserverat för HalmstadNässjö/Jönköpingsbanan och de andra två trafikeras av de båda passerande banorna. I
Värnamo simulerades teoretisk kapacitet både för dedikerade plattformsspår enligt
denna fördelning och så att tågen fritt får välja mellan två plattformar. Dagens station
simulerades först med trafik på båda Kust till kust-banan och HalmstadNässjö/Jönköping-banan, där resultatet blev att sju tåg kan trafikera respektive bana
under maxtimmen. På Värnamo station visade det sig inte spela någon roll huruvida
plattformsspåren var dedikerade eller ej, vilket gjorde att i fortsättningen simulerades
tidtabeller med dedikerade plattformsspår på samma sätt som de är dedikerade idag.
Eftersom denna studie undersöker både ett centralt och östligt stationsläge, där endast
Kust till kust-banan passerar, simulerades därefter den teoretiska kapaciteten för enbart
Kust till kust-banan. Detta för att möjliggöra en jämförelse med resultaten av en ny
station. Dagens station fick en teoretisk kapacitet på tio tåg för Kust till kust-banan,
oavsett vilken dedikation som användes på plattformsspåren. Detta på grund av att
sträckan öster om stationen blir en flaskhals, vilket också är den sträcka som har högst
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kapacitetsutnyttjande idag. Av denna anledning undersöktes därför att införa dubbelspår
på sträckan öster om stationen.
Dubbelspår Värnamo C
När dagens station byggdes ut med dubbelspår öster om stationen ökade kapaciteten
med tio procent. Kapacitetsökning var identisk oavsett fördelningen på
plattformsspåren, vilket tyder på att plattformsspåren fortfarande inte är en begränsande
faktor. Att kapaciteten inte ökade mer beror på att sträckan väster om stationen blir
överbelastad på samma sätt som blocksträckan öster om stationen blev tidigare. För att
undersöka var begränsningen på själva stationen och plattformsspåren går undersöktes
även alternativet med dubbelspår på båda sidor om stationen och då ökade kapaciteten
med 210 procent jämfört med dagens stationsutformning.
Värnamo Ö
Det alternativa stationsläge som identifierats för denna studie är ett östligt läge utanför
Värnamo och detta simulerades på samma sätt som dagens station, med antingen
dedikerade plattformsspår som idag eller fria plattformsspår. I Värnamo Ö passerar
endast Kust till kust-banan och stationen får med enkelspår en teoretisk kapacitet på 60
procent över dagens station oavsett plattformsfördelning. Detta kommer främst av att
blocksträckorna intill stationen är kortare än på dagens station vilket leder till att fler tåg
kan passera under en kortare tid och merförseningar undviks i större utsträckning.
Dubbelspår Värnamo Ö
Värnamo Ö har sin flaskhals öster om stationen precis som Värnamo C och när
stationen simulerades med dubbelspår på en sida om stationen ökade kapaciteten 140
procent jämfört med dagens station i centralt läge och med 50 procent jämfört med
Värnamo Ö med enkelspår. I detta alternativ uppstår flaskhalsar både väster om
stationen och på plattformsspåren, då både plattformsspåren och blocksträckan väster
om stationen har i princip samma kapacitet. Genom att införa ytterligare en plattform
ökas kapaciteten något, men eftersom även blocksträckan begränsar kapaciteten ger inte
tre fria plattformsspår någon större effekt. För att uppnå högre kapacitet i Värnamo Ö
undersöktes att återgå till att ha två plattformar och istället bygga dubbelspår på båda
sidor om stationen, men detta resulterade i samma kapacitet som med dubbelspår på en
sida eftersom plattformarna då sätter begränsningen. Det är först när såväl dubbelspår
på båda sidor om stationen som tre fria plattformar används som en betydande
kapacitetsökning uppnåddes med 49 tåg. I simuleringen av den teoretiska kapaciteten
fördelas tågen jämnt mellan vändande tåg från ett håll och stannande tåg från båda håll,
då den gav högst kapacitet. Eftersom vändande tåg har betydligt längre stationstid sätter
de i hög grad gränsen för den teoretiska kapaciteten, skulle istället en högre andel av
tågen vara tåg som gör uppehåll och fortsätter i samma riktning skulle den teoretiska
kapaciteten på plattformsspåren öka.
4.5.2 Tidtabeller
Eftersom den teoretiska kapaciteten är samma oavsett om tågen har dedikerade
plattformar eller får välja fritt mellan plattformar simulerades stationen i Värnamo med
dedikerade spår enligt dagens fördelning för att förenkla för resenärerna genom att
underlätta för vanebeteenden. I Värnamo innebär båda tidtabellerna
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Trafikeringsprognos och Tågtillväxt att Kust till kust-banan trafikeras av lika många
tåg. Det som skiljer tidtabellerna åt är att i Trafikeringsprognos trafikeras stationen av
tåg som är jämnt fördelade över dygnet, medan i Tågtillväxt sker trafikeringen fördelat
likt dagens tidtabell med högtrafik under maxtimmen. Båda tidtabellerna innebär en
ökning med 23 procent fler tåg än med dagens trafikering på Kust till kust-banan. Även
Teoretisk tidtabell studerades där trafiken är 75 procent av den teoretiska kapaciteten
under maxtimmen och 60 procent under övrig tid. De viktigaste resultaten från
simuleringarna är sammanställda i tabell 12 och mer utförliga resultat vilka inkluderar
utgångsförsening, medelavvikelse och konfidensintervall för punktlighet finns
sammanställda i Appendix F.
Tabell 12. Sammanställning av resultat för tidtabellssimuleringar i Värnamo. Tabellen
redovisar vilken ingångsförsening som Värnamo C respektive Värnamo Ö klarar utifrån
uppsatta krav. Punktlighet in i systemet är 95 procent.
Spårlösning

Enkelspår

Dubbelspår
Öster om
stationen
Dubbelspår
Båda sidor
om stationen

Tidtabell

Trafikerings
prognos
Tågtillväxt
Teoretisk
tidtabell
Trafikerings
prognos
Tågtillväxt
Teoretisk
tidtabell
Trafikerings
prognos
Tågtillväxt
Teoretisk
tidtabell

Värnamo C
IngångsPunktförsening
lighet ut
som
systemet
klarar
15 min
95,2 %

Värnamo Ö
IngångsPunktförsening
lighet ut
som
systemet
klarar
20 min
95,4 %

5 min
0 min

97,6 %
98,5 %

10 min
0 min

96,1 %
100 %

20 min

95,2 %

30 min

95,2 %

15 min
10 min

95,0 %
95,2 %

15 min
5 min

95,1 %
95,2 %

20 min

95,2 %

30 min

95,2 %

15 min
5 min

95,1 %
95,7 %

15 min
5 min

95,1 %
97,2 %

Med den centrala stationslösning som Värnamo har idag klarar stationen den
prognostiserade ökningen för år 2040. Tidtabellen Trafikeringsprognos innebär att
Värnamo C klarar ingångsförseningar upp till 15 minuter och uppnår då ändå en
punktlighet på 95,2 procent, medan motsvarande försening är fem minuter för
Tågtillväxt och punktligheten 97,6 procent. En enkelspårsstation i Värnamo Ö klarar
istället en ingångsförsening på 20 minuter för Trafikeringsprognos respektive 10
minuter för Tågtillväxt.
Värnamo Ö har en högre teoretisk kapacitet än dagens station och klarar även större
förseningar än Värnamo C, vilket innebär att stationen har en bättre
återställningsförmåga. Detta troligen på grund av de kortare blocksträckorna intill
stationen som gör att tågen spenderar kortare tid i systemet och flaskhalsar har svårare
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att uppstå. När det gäller tidtabellen Tågtillväxt är resultaten likvärdiga för Värnamo C
och Värnamo V i de utbyggda scenarierna då båda stationerna klarar en försening på 15
minuter och har en punktlighet precis vid 95 procent. För tidtabellen
Trafikeringsprognos klarar Värnamo Ö, både utbyggd på båda sidor och enbart utbyggd
på en sida, tio minuter större ingångsförseningar än de utbyggda scenarierna i Värnamo
C, 30 respektive 20 minuters ingångsförsening. En enkelspårslösning för Värnamo Ö
klarar samma ingångsförsening som när Värnamo C är utbyggd och överträffar en
enkelspårig station i Värnamo C då den klarar fem minuters extra försening.
Vid simuleringarna var stationer med enkelspår körbara i lägre utsträckning än de
utbyggda stationerna. Detta innebar att förseningar större än vad systemet klarade av
ledde till flaskhalsar som systemet inte kunde lösa upp och simuleringarna gick därmed
inte att slutföra. För de utbyggda stationerna kunde dock tågen fortfarande trafikera
igenom systemet, men punktligheten försämrades under accepterade värden vilket
innebar att stationen skapade merförseningar. Detta innebär att enkelspårsstationerna
har lägre robusthet än de utbyggda stationerna. Det var också tydligt vid simuleringar av
Värnamo att Trafikeringsprognos klarar punktlighetskraven bättre vid större förseningar
än Tågtillväxt, trots att tidtabellerna innebär en trafikering med lika många tåg. Detta
kommer av att tågen i Trafikeringsprognos anländer mer jämnt fördelade över dygnet
och det finns därmed mer tid mellan tågen för återhämtning efter en försening. Detta
gäller både för Värnamo Ö och Värnamo C i samtliga studerade spårlösningar.
Skulle en kraftig ökning av tågtrafiken ske i Värnamo, så att trafikering skulle ske enligt
UIC:s riktlinjer för maximal trafik över hela dagen, skulle inte dagens station eller
enkelspårsstationen i Värnamo Ö klara några ingångsförseningar utan stora
utgångsförseningar och försämrad punktlighet. De utbyggda alternativen klarar mindre
förseningar även med denna höga trafikering, vilket innebär att med ett utbyggt
stationsalternativ uppnås ett mer robust system.
4.5.3 Kostnadskalkyl
En kostnadskalkyl gjordes även för stationslösningarna i Värnamo och dessa är
sammanställda i tabell 13, mer detaljerade beräkningar finns i Appendix F. Stationerna i
Värnamo är överlag dyrare att bygga ut än i Växjö då blocksträckorna kring stationen är
längre vilket innebär längre spårsträcka med dubbelspår. Kapacitetstesterna visar dock
att Värnamo är i mindre behov av en utbyggnation än vad Växjö är. I Värnamo C är
sträckan väster om stationen längre än österut, vilket gör en utbyggnation väster mer
kostnadsdrivande. Detta är turligt ur ett kapacitetsperspektiv då blocksträckan österut är
den som främst sätter begräsningarna för stationen. Att bygga ut båda sidorna om
stationerna på Värnamo C skulle kosta 148,5 procent mer än att bygga ut på enbart en
sida, men skulle inte öka kapaciteten om inte ytterligare plattformsspår byggs. I
Värnamo Ö är det också blocksträckan österut som är flaskhalsen men i det fallet är den
östra sträckan även den dyraste att bygga ut. Sträckan västerut är däremot betydligt
kortare för Värnamo Ö och gör att kostnaden för att bygga dubbelspår på båda sidor
skulle vara 25,4 procent dyrare än att bygga dubbelspår endast åt öster. Kostnaden för
att bygga en ny station i Värnamo Ö är i kalkylen tio miljoner kronor lägre än en ny
station i Växjö V eftersom stationen har ett färre plattformsspår. Dock är då inte
skillnader i markkostnader inräknade, vilket skulle kunna förändra resultatet. Även
kostnader för nya stationsbyggnader saknas i kalkylen men dessa väntas vara liknande
oavsett stationsort. Däremot bortser beräkningarna från eventuell ny anslutande
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infrastruktur som behöver byggas vid en ny station, något som kan variera i de olika
städerna.
Tabell 13. Kostnadskalkyl inklusive osäkerheter för olika alternativ till utbyggnationer i
Värnamo. Kostnaderna angivna i tusentals kronor (tkr).

Enkelspår
Dubbelspår öster
Dubbelspår båda sidor

Värnamo C
Viktad
kostnad Osäkerhet
229 300
33 930
569 827
84 318

Värnamo Ö
Viktad
kostnad
Osäkerhet
30 394
4 497
182 797
27 049
229 300
33 930

4.6 Känslighetsanalys
För att analysera känsligheten av de parametrar som använts i studien, och på så sätt
bestämma vilken påverkan gjorda antaganden har för resultatet, genomfördes en
känslighetsanalys. Samtliga parametrar som använts i kalkylen av retardations- och
accelerationssträckor för höghastighetsstationen studerades samt vilken inverkan
vändtiden har för den teoretiska kapaciteten.
4.6.1 Utformning av höghastighetsstation
En känslighetsanalys genomfördes på de beräknade stationssträckorna för att bestämma
hur olika parametrar och antaganden påverkat resultatet. Det visade sig att parametrarna
axellast, dragkraft och antal axlar inte har någon större inverkan för beräkningarna av
retardations- och accelerationssträckor. Detta var positivt eftersom dessa parametrar är
tågspecifika vilket innebär att valet av tågmodell inte var avgörande. Inte heller
tryckmotståndskoefficienten var betydande för beräkningarna. Tågets tvärsnittsarea och
den antagna längdmotståndskoefficienten hade däremot viss inverkan på
retardationssträckorna.
De parametrar som främst visade sig vara känsliga var tågets vikt samt dess effekt. I
tågets vikt inkluderas även en estimerad passagerarvikt och beräkningarna är gjorda
med full beläggning för att beräkna de maximala retardations- och accelerationstiderna.
En minskad tågvikt skulle medföra minskade retardations- och accelerationstider där
inverkan är störst på accelerationssträckan. En halverad tågvikt innebär en minskad
accelerationssträcka med 21,0 procent. Om effekten halveras inverkar detta än mer på
resultatet då accelerationssträckan ökar med 61,9 procent. Även den teoretiskt antagna
startaccelerationen och konstanta retardationen har betydande inverkan på
beräkningarna. Samtliga antaganden som gjorts har baserats på teori och liknande
studier vilket innebär att trots att flera parametrar kan anses känsliga uppnår
beräkningarna hög trovärdighet för den antagna tågtypen. Om höghastighetsbanan
kommer att trafikeras med en tågtyp vars effekt och vikt skiljer sig markant från den
antagna tågtypen bör beräkningarna för retardations- och accelerationssträckor göras om
för det tåget.

61
	
  

4.6.2 Tågens vändtid på stationen
För att undersöka känsligheten i tågens vändtid på stationen undersöktes inverkan av
detta antagande i simuleringarna för alla olika stationslägen. I samtliga simuleringar
användes vändtiden tio minuter och det var därför intressant att studera vad som händer
om tågen får en längre vändtid vilket också innebär att de ockuperar plattformsspåren
under en längre tid. Vändtiden ökades därför till 15 minuter och den teoretiska
kapaciteten studerades därefter. Resultatet blev att ökad vändtid alltid gav minskad eller
samma teoretiska kapacitet. För samtliga studerade fall var den teoretiska kapaciteten i
genomsnitt 11,9 procent lägre med 15 minuters vändtid jämfört med tio. Resultaten
skiljde sig något i de båda städerna då vändtiden hade större inverkan på kapaciteten i
Växjö än i Värnamo då differensen var 14 procent respektive 9,9 procent lägre än den
teoretiska kapaciteten för tio minuters vändtid. Det var dock tydligt att vissa enskilda
fall drev upp den totala differensen. I fallen där plattformarna begränsar den teoretiska
kapaciteten är inverkan av vändtiden mycket mer signifikant. Extremfallet i Växjö som
uppkom på grund av plattformsbegränsningar orsakade en kapacitet som var 31,8
procent lägre än med tio minuters vändtid (i fallet Växjö V, dubbelspår i väst,
dedikerade spår för vändande). I Värnamo uppgick den största differensen till 37,5
procent (Värnamo C, dubbelspår båda sidor), trots att det initialt i det fallet var
blocksträckorna som var flaskhalsen. Resultaten visar dock att så fort vändtiden ökas är
det plattformarna som istället utgör flaskhalsen. Det finns fler stationslösningar i Växjö
där plattformarna begränsar kapaciteten än i Värnamo vilket orsakar en högre känslighet
för vändtid i Växjö.

4.7 Sammanfattning av resultat
!

!
!
!
!
!
!
!

En växelhastighet på 130km/h krävs för att klara trafikeringskravet på fyra
minuters headway. Samtliga genomfartsstationer bör ha samma växelhastighet
för att inte någon station ska bli en flaskhals där det inte går att trafikera med
fyra minuters headway.
Höghastighetsbanan får betydligt högre kapacitet med mer homogen trafik.
Robustheten blir större med få stora förseningar än många små förseningar.
Tidtabeller med avgångar utspridda över dygnet ger stationen bättre
återställningsförmåga och den klarar därmed av större ingångsförseningar utan
att punktligheten äventyras.
Dagens station i Växjö är redan hårt belastad och har svårt att klara ökad trafik
vilket gör att stationen inte klarar av någon av de prognostiserade tidtabellerna.
Genom att bygga ett Växjö V i anslutning till höghastighetsbanan minskas
belastningen på blocksträckan som är överbelastad idag. Den nya stationen
klarar av prognostiserad trafik år 2040 med en ingångsförsening på fem minuter.
Stationen Värnamo C klarar av prognosticerad trafik år 2040 med 15 minuters
ingångsförsening. Ett östligt stationsläge har dock ännu bättre kapacitet och
högre återställningsförmåga.
Att bygga ut befintlig station är betydligt dyrare i Värnamo än i Växjö, medan
att bygga en ny station innebär mer likvärdiga kostnader för de två städerna.
Blocksträckornas längd är avgörande för vilken kostnad utbyggnationerna får.
Operatörer är mycket intresserade av att trafikera höghastighetsbanan så länge
det är ekonomiskt lönsamt. Resenärsunderlaget prognosticerades till att vara
likvärdigt för de båda studerade orterna trots att befolkningsmängden är större i
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Växjö och restiderna till storstäderna minskar oavsett stationort så att tåget blir
en starkare konkurrent till flyget.
Känslighetsanalysen visade att för retardations- och accelerationssträckornas
längd är tågens vikt och effekt de faktorer som har störst påverkan. Tiden det tar
för tågen att vända på stationen är avgörande för stationens kapacitet, vilket
speciellt är en begränsande faktor i Växjö.
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5. Diskussion
Detta diskussionsavsnitt är uppdelat i tre delar där den första delen fokuserar på den
metoden som använts och hur denna, tillsammans med de val som gjorts, påverkat
studiens resultat. Den andra delen diskuterar höghastighetsbanan ur ett större perspektiv
medan det tredje avsnittet behandlar lokala aspekter för Växjö och Värnamo så som
regionförstoring och stationslokalisering.

5.1 Metodens betydelse
MATLAB och det tillhörande verktyget SimEvents, som båda använts i arbetet, är inte
speciellt framtagna för att användas för simulering inom järnväg utan är mer generella
program. Eftersom detta är det verktyg som författarna har mest erfarenhet valdes ändå
de till fördel för mer renodlade program för järnvägsmodellering, då detta förkortade
inlärningstiden och det fanns därmed mer tid till att inkludera andra delar i arbetet
utöver simuleringar. Då programmet inte är anpassat för tåg krävdes fler beräkningar
gällande infrastruktur och rörelsemönster, så som retardations- och
accelerationssträckor, än vad som varit nödvändigt om ett simuleringsprogram med mer
tågteknisk data tillgänglig hade använts. Dock gav denna grundliga modellering och
utformning på detaljnivå djupa kunskaper och förståelse för varje del av systemet.
Mängden beräkningar innebar dock att en del förenklingar och antaganden behövde
göras vilket ökade osäkerheten i arbetets resultat.
I studien utformades modellen av stationerna efter rådande förhållanden gällande antal
plattformar och längder på blocksträckor för respektive station. I grunden är dock alla
stationer baserade på samma modell, vilket medför att modellen går att generalisera
även för andra stationer om ytterligare stationsorter skulle vara av intresse att studera.
Det behövs då endast information om befintlig stationsutformning eller data om
planerade längder på blocksträckor och hastigheter för tåg om stationen är helt nybyggd.
Den modell som använts i studien har en fast struktur och är därmed mindre flexibelt än
vad ett verkligt tågsystem som innehar manuell trafikledning där systemet kan ändras
under drift vid oförutsedda händelser och förseningar. Exempelvis skulle ett tåg i
verkligheten kunna använda andra plattformar än normalt vid en försening, det vill säga
att dedikationen upphör vid förseningar, men denna flexibilitet saknades i den modell
som byggdes. I tillägg hade det varit givande för arbetet om modellen haft bättre
visualiseringsmöjligheter för att enklare följa enskilda tågs rörelser genom systemet.
Modellen utformning innebar att det krävdes noggrann analys av grafer för att förstå hur
systemet fungerar vilket gör att det tar lång tid innan det blir tydligt hur tågen rört sig.
I modellen gjordes antagandet att tågen trafikerade enligt dagens trafikeringsmönster på
Kust till kust-banan eftersom trafikeringsmönstret år 2040 är okänt. En
höghastighetsbana skulle frigöra kapacitet på dagens järnväg vilket innebär att
punktligheten i systemet ökar. I de genomförda simuleringarna går det dock inte att
urskilja att kapacitet frigjorts eftersom dagens trafikeringsmönster var antaget. Det som
däremot går att se i modellen är att den totala kapaciteten för det studerade systemet har
ökat markant eftersom den sammanlagda kapaciteten på höghastighetsbanan och Kust
till kust-banan är betydligt större än på enbart Kust till kust-banan. Kapacitet på den
kommersiella järnvägen kommer även att frigöras för godstransporter vilket är önskvärt
i och med den prognostiserade ökade efterfrågan av transporter på järnväg, något som
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även gynnar svensk export. Ökad kapaciteten och minskad belastning på dagens
järnvägssystem kommer resultatera i att punktligheten ökar, något som är av största vikt
för såväl godsleverantörer som för tågoperatörer och resenärer. Om en ny
höghastighetsbana byggs prognostiseras den att trafikeras i hundra år från att den är
byggd och det är därmed rimligt att bygga järnvägen för en större efterfrågan än den för
det prognosår som använts i studien då banan enbart väntas vara fem år gammal.
Punktligheten in i systemet i studien med en bernoulli-fördelning. Sannolikheten för att
bli försenad valdes till ett konstant värde tillsammans med variansen för att istället
variera storleken på ingångsförseningen då förändring av alla parametrarna ansågs
innebära för många simuleringar för studiens omfattning. Sannolikheten att bli försenad
sattes till 95 procent för den konventionella banan respektive 98 procent för
höghastighetsbanan vilket är i enighet med de uppsatta punktlighetskraven för systemet.
Detta innebär att systemet antas följa Trafikverket uppsatta krav i studien. Om
punktligheten in i systemet skulle minskas innebär det att systemet klarar mindre
ingångsförseningar än vad denna studie visat. Även modifiering av den antagna
variansen skulle påverka resultatet. Med ett stort antal simuleringar, likt hur
simuleringarna genomförts i studien, skulle dock utfallet bli det samma som i studien
eftersom fördelningen då går mot sitt väntevärde enligt stora talens lag.
I denna studie har förseningar simulerats som en normalfördelad störning med konstant
varians. Detta angreppssätt innebar att varje simulering behövde köras tusen gånger för
att få fram tillräckligt noggranna resultat med tillhörande konfidensintervall. För att
spara tid hade även en deterministisk försening kunnat användas där föreningsstorleken
i så fall skulle sättas till ett bestämt värde. Dock hade detta fortfarande inneburit att det
slumpats fram vilka tåg som var försenade, så antalet simuleringar hade kunnat minskas
något, men hade fortfarande varit ett tidskrävande moment. Ytterligare en möjlighet
hade varit att inte slumpa vilka tåg som tilldelades förseningar, utan även tilldela detta
på förhand, då hade det kunna avgöras exakt vilka tåg som leder till stora försämringar
gällande punktlighet och robusthet. Med en sådan metod hade det räckt med att endast
köra varje simulering en gång, men antalet fall hade blivit fler. Modellering av
förseningar är ett område för vidare studier för att undersöka hur stor inverkan valet av
metod har för systemets robusthet.
I simuleringen av de prognostiserade tidtabellerna användes styva tidtabeller för att
fördela tågen med så långt mellanrum som möjligt för att på ett enkelt sätt studera den
maximala kapaciteten. Fördelen med styva tidtabeller är främst att det är positivt ur ett
resenärsperspektiv. Försök med mer optimerade tidtabeller, genom att använda dagens
tidtabeller, visade att ytterligare optimering skulle kunna öka kapaciteten något. Denna
skillnad är dock mycket liten och som följd av antalet fall som simulerades skulle det
vara alltför tidskrävande att optimera tidtabellerna för varje simulering.

5.2 Höghastighetsbanan i en svensk kontext
Att bygga nya höghastighetsbanor skulle innebära stora investeringar för Sverige och en
eventuell höghastighetsbana skulle påverka samhällsutvecklingen i hög grad under
kommande sekel. I dagsläget är det sträckningen via Värnamo som
Sverigeförhandlingen valt att förhandla vidare, men i slutändan är det upp till
regeringen att fatta det avgörande beslutet. Kanske blir det inte någon
höghastighetsbana överhuvudtaget. Vad som dock är säkert är att något måste göras åt
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de omfattande kapacitetsbristerna som råder på det svenska järnvägsnätet och orsakar
stora förseningar. Utan en lösning på problemet kommer det vara omöjligt att möta
ökad efterfrågan och därmed inte möjligt att få fler att välja tåget framför flyget. Likaså
kommer det att bli svårt att nå de miljömål som regeringen satt upp och om inget görs åt
punktligheten finns risk att den ökande efterfrågan på tågresor stagnerar eller till och
med sjunker.
Sverige har en avreglerad järnvägsmarknad där det är fritt för operatörer att trafikera på
det sätt som medför bäst affärsmöjligheter, vilket innebär att stopp på stationer i mindre
orter längs sträckan troligen kommer göras mer sällan än i större orter. I slutändan är det
alltid det totala resandet som genererar intäkter och det är därmed rimligt att några
gånger under dagen stanna även på mindre orter som Värnamo, som ändå
prognosticeras ha cirka en tiondel av resenärerna. Detta ger resenärer möjlighet till
omstigning till Kust till kust-banan för att nå de större orterna i sydöstlig riktning och i
omvänt vilket kan gynna regionförstoringen i stationsorterna. Att förändra
tilldelningsprocessen för tåglägen för höghastighetsbanan jämfört med hur den ser ut
idag efterfrågas bland operatörer för att underlätta långsiktig planering.
Simuleringsresultaten visade tydligt att kapaciteten dessutom ökar om tågen fördelas
mer jämnt över dygnet, vilket är svårt att göra idag då det är mest attraktivt att trafikera
när efterfrågan är som störst. Att få resenärer att resa även utanför maxtimmarna skulle
exempelvis kunna ske genom prissättning anpassad efter efterfrågan och förbättrade
arbetsmöjligheter på tågen, vilket eventuellt skulle medföra att även affärsresenärer
reser på mer varierade tider.
Det gäller också att studera hur trafiken på konventionell järnväg kommer att påverkas i
och med en höghastighetsbana, vad händer med de operatörer som trafikerar sträckor
som kan komma att konkurrera med höghastighetstågen? Därtill måste det beslutas hur
trafikeringen av eventuella storregionala tåg längs höghastighetsbanan ska ske för att
tillgodose det regionala behovet samtidigt som de storregionala tågen inte får sänka den
genomsnittliga hastigheten och därmed riskera punktligheten. Studiens resultat visar
dock att det går att trafikera med en tågmix mellan höghastighetståg och storregionala
tåg enligt prognosen för år 2040 utan att punktligheten försämras. Detta eftersom den
nya höghastighetsbanan enligt rådande tekniska specifikationer ska kunna trafikeras
med homogen trafik av tåg var fjärde minut. Resultatet visade också att
höghastighetsbanan är dimensionerad för mycket fler resenärer än prognosen för år
2040. Detta innebär att trots att kapaciteten sänks vid trafikering med storregionala tåg i
tillägg till höghastighetstågen finns möjlighet att trafikera med den tågmixen för att på
så sätt även tillgodose den lokala efterfrågan, men det måste då finnas operatörer som är
intresserade av detta. De operatörer som intervjuats i denna studie har dock delad
inställning till storregionala tåg, där de även belyst att det inte är delsträckor mellan
Jönköping och Malmö som är mest attraktiva att trafikera med storregionala tåg,
eftersom det finns få stora städer längs denna sträcka. Detta kan också ses i prognosen
för resenärsunderlag där en stor andel av delresorna kommer att ske längs sträckorna i
anslutning till ändpunkterna, framför allt lokalt resande i Öresundsregionen och mellan
Linköping och Stockholm väntas ha stor andel resenärer då dessa de befolkningstätaste
områdena.
Punktligheten längs den konventionella järnvägen har varit central i studien på grund av
dess betydelse för valet av tåg som transportmedel både för godstransporter och
personresor. Idag väljer en tredjedel bort tåget på grund av dess låga punktlighet, något
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som inte kan fortsätta om tåget ska fortsätta att ta marknadsandelar från flyget och bilen
för att nå de miljöpolitiska målen. Låg punktlighet leder till minskat förtroende bland
kunder vilket i längden innebär minskade biljettintäkter allteftersom fler övergår till att
välja andra, mer pålitliga, transportmedel. Resultaten av simuleringarna visade att vid
trafikering med blandad trafik minskar robustheten markant och det är därför viktigt att
inte trafikera med alltför diversifierat trafikeringsmönster längs höghastighetsbanan för
att klara av punktlighetsmålen även vid förseningar. Systemet klarar av att trafikeras
med storregionala tåg i kombination med stannande och passerande höghastighetståg
men att trafikera med storregionala tåg och passerande höghastighetståg alternativt
höghastighetståg och godståg skulle äventyra punktligheten. Att uppnå en punktlighet
på 98 procent på höghastighetsbanan är dock långt ifrån omöjligt eftersom punktlighet
definieras som ankomst inom fem minuter efter tidtabell (RT+5), den punktlighet som
generellt används i Sverige och i denna studie. Detta är till och med ett lågt mål jämfört
med den sekundprecision som existerar på de japanska höghastighetsbanorna.
Resultaten från studierna visar på vikten av att hålla ner antalet förseningar, och att
dessa få förseningar hellre kan vara större istället för att ha ett stort antal små
förseningar, för att på så sätt uppnå en hög punktlighet i systemet, något som tillämpas
inom dagens trafikledning.

5.3 Lokala effekter av höghastighetsbanan
Sverigeförhandlingens viktigaste mål är att knyta storstadsregionerna närmare varandra
och i andra hand verka för utveckling av mellanliggande regioner. Vilken utveckling
som prioriteras är en viktig politisk fråga då sträckningen kommer att påverka
samhällsutvecklingen för stora delar av södra Sverige under lång tid. Ur ett regionalt
perspektiv finns det större befolkning i Växjö och staden ligger även närmare sydöstra
Sverige som idag har dåliga tågförbindelser, vilket skulle tala för ett stationsläge i
Växjö. Detta förlänger dock restiden så att det blir svårt att nå restidsmålen och ur ett
nationellt perspektiv blir Växjö därmed ett sämre alternativ än Värnamo. Antalet
påstigande resenärer prognosticerades till att vara likvärdigt för de två städerna vilket
innebär att ungefär lika många människor reser med höghastighetsbanan oavsett vilken
stad som får en eventuell station. Detta eftersom stationen kommer att vara en viktig
knytpunkt mellan det konventionella järnvägsnätet och höghastighetsbanan då
exempelvis resenärer från Växjö kommer att åka via Värnamo för att nå
höghastighetsbanan. Det lokala resandet från Växjö och Värnamo kommer vara tio
respektive åtta procent av det totala resandet längs hela sträckan mellan Stockholm och
Malmö. Då sträckningen via Värnamo innebär kortare restid är detta attraktivare för
affärsresenärerna mellan Stockholm och Malmö, vilka är operatörernas största och
viktigaste målgrupp. Sträckan via Värnamo är därmed ett befogat val för fortsatt
utredning, i enlighet med den inriktning Sverigeförhandlingen tagit, då det leder till
kortare restid för flest människor. Detta innebär dock att många människor i sydöstra
Sverige fortsatt har dålig tågförbindelse till storstäderna.
När kapaciteten på stationerna i Växjö som Värnamo jämförs är det tydligt att det krävs
mindre utbyggnationer i Värnamo för att klara prognostiserad trafik, men de sträckor
som behöver byggas ut i Värnamo är längre än i Växjö, vilket är kostnadsdrivande.
Anledningen till detta är också delvis eftersom det är betydligt större befolkning i Växjö
vilket skulle innebära att en höghastighetsstation i Växjö medför tillgänglighet för fler
människor. Växjö är en större stad med ung befolkning som växer betydligt snabbare än
Värnamo, delvis tack vare Linnéuniversitetet. Detta gör att Växjö redan planerar att
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bygga fler bostäder i anslutning till ett perifert stationsområde och de skulle ha större
potential att bygga en ny stadsdel som integreras med staden för att på så sätt få
stationen att kännas mer tillgänglig. I Värnamo väntas stationen placeras öster om E4
vilket skapar en barriär för att integrera stationen med övriga staden. Ur ett lokalt
perspektiv är det dock inte önskvärt att ha en station i ett perifert läge eftersom det
minskar stationens tillgänglighet. Det är därför av största vikt att kommunikationen till
och från stationen är enkel med frekventa avgångar för att på sätt upplevas effektiv
eftersom den beräknade restiden vanligtvis räknas från dörr till dörr. Stationen bör
enkelt kunna nås med buss, bil och cykel samt att det finns goda parkeringsmöjligheter
för de två sistnämnda. Det är också ytterst centralt att byten inom transportsystemet
upplevs effektiva eftersom bytestiden upplevs som två till tre gånger längre än själva
restiden. Kort omstigning blir därför central eftersom en oattraktiv bytespunkt skulle
reducera tidsvinsten som höghastighetsbanan genererar för alla omstigande resenärer.
Detta innebär att samtliga avgångar för övrig kollektivtrafik måste anpassas till trafiken
längs höghastighetsbanan för att garantera maximalt tio minuters omstigning.
Både i Växjö och i Värnamo finns sträckor som ur ett resenärsperspektiv är mer
attraktiva än andra vilka får högre belastningsgrad som följd. Det är främst längs dessa
sträckor som en utbyggnation till dubbelspår kan komma att vara nödvändig för att klara
av efterfrågan år 2040. Om en höghastighetsstation byggs i antingen Växjö eller
Värnamo kommer dock belastningen på dessa sträckor att minska då höghastighetstågen
delvis kommer att ta över trafiken från dessa sträckor. Med de teoretiska tidtabeller som
simulerats visade det sig att banan även klarar en del mindre förseningar om trafiken
skulle öka väsentligt, vilket är positivt för att kunna hantera en framtida ökad
efterfrågan på tågresor. I och med att en höghastighetsbana byggs kommer resmönstret
att förändras, men det är omöjligt att sia exakt hur dessa förändringar kommer att ske.
Ändras trafikeringsmönstret markant kan det vara aktuellt att studera stationerna med
andra trafikmönster och trafikeringar än de som använts i denna studie.
En ny station längs Kust till kust-banan skulle förändra trafikeringsmönstret då sträckan
mellan Växjö C och Växjö V alternativt sträckan mellan Värnamo Ö och Värnamo C
skulle omvandlas till attraktiva transportsträckor för att ansluta till höghastighetstågen. I
Växjö skulle det kunna bli aktuellt med ett pendeltåg, i enlighet med kommunens
förslag, mellan de två stationslägena. Då skulle det troligen bli aktuellt att bygga
dubbelspår mellan Växjö C och Växjö V för att minska behovet av utbyggnation av
bilvägar som går emot Växjös vision om att vara en grön stad. I Värnamo är det inte
lika aktuellt att bygga dubbelspår in mot centrum då flaskhalsen för Värnamo Ö ligger
öster om stationen. En utbyggnation till dubbelspår i Värnamo är utifrån resultaten inte
nödvändig, men om tågtrafiken skulle öka markant längs Kust till kust-banan österut
som följd av att resenärer från exempelvis Växjö och Kalmar vill ansluta till
höghastighetsbanan skulle det kunna bli aktuellt att förse intilliggande sträckor med
dubbelspår.
För att genomföra ett sådant enormt projekt som höghastighetsbanan innebär är det
många faktorer och intressen som spelar in, vilka till stor del har åskådliggjorts i detta
arbete. Diskussionen om höghastighetsbanans vara eller icke vara, sträckningar och
stationsorter kommer att pågå under en lång tid framöver. Oavsett inriktning krävs
åtgärder för att det svenska järnvägssystemet för att öka kapaciteten och punktligheten
för att skapa ett mer hållbart och effektivt transportsystem för fler människor och mer
gods.
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6. Slutsatser
Syftet med detta arbete var att studera tågstationer och deras kapacitet år 2040 utifrån
olika framtidsscenarier vid en eventuell byggnation av höghastighetsjärnvägar eftersom
dagens järnvägssystem har omfattande kapacitetsbrister. Med hjälp av en framtagen
modell simulerades en höghastighetsstation samt två potentiella stationer i Växjö
respektive Värnamo och utvärderades utifrån uppsatta krav på punktlighet och
robusthet.
Att trafikera höghastighetsbanan är attraktivt för operatörer så länge det är kommersiellt
gångbart och då är det främst ändpunktsmarknaderna som är intressanta som har mycket
större resenärsunderlag, främst affärsresenärer, än orter längs de planerade sträckorna.
Vilka stationsorter som väljs längs vägen är mindre relevant för operatörer, så länge
restiderna hålls inom planerade ramar. För resenärer är tillgängligheten viktig, både att
kunna nå stationen enkelt, vilket talar emot ett perifert läge, men även att stationerna
placeras i städer eller regioner där det finns ett stort resenärsunderlag. Detta talar till
Växjös fördel jämfört med Värnamo, vilket även skulle knyta ihop sydöstra Sverige
bättre med storstäderna. Växjö har en större befolkningsmängd men det prognostiserade
resandet i de två städerna är ungefär lika stort eftersom höghastighetsstationen kommer
utgöra en viktig bytespunkt oavsett lokalisering. Ur det lokala perspektivet är en ny
höghastighetsstation mycket attraktiv för att öka pendling till och från staden, vilket kan
innebära nya arbetstillfällen och därmed fler invånare, vilket gynnar tillväxten i hela
regionen.
Höghastighetsstationen som undersökts i studien fungerar tillfredsställande för de
trafikeringar som simulerats även inkluderat mindre förseningar. Ett perifert
stationsläge placerat på bro med anknytning till befintlig infrastruktur valdes som den
mest passande stationsplaceringen för en höghastighetsstation i denna studie.
Trafikverkets tekniska krav satte till stor del gränserna för den station som utformades i
studien, där växelhastigheten i avvikande plattformsspår var en avgörande faktor för den
totala stationslängden. En kortare station har lägre kapacitet och är mindre
kostnadsdrivande, vilket var en viktig avvägning vid slutligt val av infrastruktur då en
växelhastighet på 130 km/h visades vara mest lämplig. Med tanke på systemets
livslängd är det avgörande att stationslängden inte underdimensioneras så att stationen
inte klarar framtida krav på systemet.
För de stationer som studerades har Växjö C dåliga förutsättningar att klara
prognosticerad trafik år 2040, då det redan idag är högt belastade sträckor intill
stationen, vilket talar emot att ansluta en höghastighetsbana till befintlig station. Såväl
Växjö V, Värnamo C som Värnamo Ö möter kvalitetskraven gällande punktlighet för
den prognostiserade trafiken år 2040. Stationerna klarar även kraven vid mindre
förseningar, vilket innebär att dessa stationer är mer robusta. Stationerna i Värnamo
presterade överlag bättre än i Växjö, vilket innebär att en större kapacitetsökning
förväntas kunna ske i Värnamo utan lika omfattande infrastrukturinvesteringar. Dock är
det totala trafikflödet mindre i Värnamo än i Växjö både idag och i de studerade
scenarierna.
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6.1 Vidare forskning
Flödet genom systemet som studerats i denna studie påverkas i hög grad av
ingångsförseningar. Det vore därmed aktuellt att genomföra liknande studier med andra
angreppssätt för att modellera förseningar för att jämföras med denna studies resultat
och på så sätt avgöra hur stor inverkan modelleringsmetodiken av förseningar har för
tågstationers robusthet.
Då ämnet innefattar en rad osäkerheter genomfördes studie med en mesoskopisk
modell. I ett senare stadie när stationsorten är fastslagen och mer data finns tillgänglig
är det relevant att genomföra studier med mikroskopiska modeller av stationen för att
studera flödet på individnivå. Utifrån mikroskopiska modeller bör i tillägg utförliga
kostnadsstudier genomföras för att i detaljerat analysera konsekvenserna av olika
stationslösningar. För denna studie skapades tidtabell efter det prognostiserade resandet
vilket därmed innefattade flertalet antaganden. Det hade varit intressant att även studera
andra möjliga utfall, exempelvis om tidtabellerna utformats efter att allt långväga
resande skett med tåg för att på så sätt modellera scenariot att flyg- och bilresor väljs
bort av miljöskäl. I framtiden kan det därför vara intressant att studera ytterligare
tidtabeller när mer kunskap om befolkningens beteenden finns att tillgå.
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Appendix A – Intressenters krav och förväntningar
Översikt över identifierade intressenter, deras krav och förväntningar på systemet.
• Tågresenärer utresa
Ta sig från stationen till annan ort och till stationen med annat färdmedel
o Punktlig avgång på tåget
o Ta sig smidigt till stationen (Gång, cykel, buss, bil) från viktiga
målpunkter
• Tågresenärer inresa
Kommer från annan ort, tar sig från stationen med annat färdmedel
o Ta sig från stationen på ett smidigt sätt (Gång, cykel, buss, bil) till
viktiga målpunkter
o Punktlig ankomst på tåget
• Bytande tågresenärer
Från stationen till annan station
o Kort sträcka att gå till nästa tåg
o Kort väntetid
• Genomfartsresenärer
Passerar stationen på ett tåg
o Passera stationen så snabbt som möjligt
• Kommun
Skapa en attraktiv ort med hög befolkningstillväxt, ökat in- och utresande
o Tillgänglig station (krav på lokalisering)
o Anpassad till omgivande miljö
• Region
Regionförstoring (större geografisk arbetsmarknad, minskade avstånd)
o Snabb omstigning och korta restider
o Central lokalisering i regionen
o Närhet till Sveriges storstäder för orter i regionen
• Lokal/regiontrafikoperatörer
Trafikera för maximal lönsamhet
o Trafikera när det finns stort resandeunderlag
o Trafikera tidtabellsenligt
o Hög kvalité, punktlighet och robusthet. Underhåll sköts som det ska.
o Effektivt resandeutbyte
• Godstågsoperatörer
Trafikera för maximal lönsamhet
o Trafikera tidtabellsenligt
o Smidig av- och pålast
• Persontågsoperatörer
Trafikera för maximal lönsamhet
o Trafikera när det finns stort resandeunderlag
o Effektivt resandeutbyte
o Trafikera tidtabellsenligt
• Trafikverket
Fungerande infrastruktur
o Ingen överbelastning
o Kostnadseffektiv
o Säkerhet
o Stationsutformning enligt riktlinjer
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Appendix B – Tekniska krav
Intressenternas förväntningar på systemet omformulerades till tekniska krav. De
tekniska kraven delades upp i funktionella krav, prestandakrav, gränssnittskrav,
miljökrav, pålitlighetskrav och säkerhetskrav. Kursiverade krav har inkluderades i de
kvalitativa delarna av studien, men ej i modelleringen, medan överstrukna krav inte
inkluderats alls.

Funktionella krav
Identifierade funktioner systemet ska ha för att möta intressenters krav:
• Tågen ska komma enligt en realistisk tidtabell
• Infrastruktur utformad efter tekniska krav
• Snabbt resandeutbyte för tåg vid plattform
• Möjlighet att vända på stationer
• ERTMS för hela systemet
• Antal tåg matchar resandeunderlaget utan att överbelasta spårkapaciteten
• Restid till stationen ska understiga en viss tid beroende på färdslag (gäller gång,
cykel, bil)
• Resmöjligheter till och från målpunkter ska finnas samt understiga en viss tid
• Parkeringsmöjligheter (cykel, bil)
• Smidigt att röra sig inom stationsområdet
• Tidtabellsfördelaktig omstigning för bytesresenärerna mellan tåg på olika linjer
• Central geografisk placering i regionen
• Snabba resmöjligheter till Sveriges storstäder
• Följa gällande säkerhetsförordningar för stationer och tågtrafik
• Parkeringsspår för höghastighetståg vid varje driftsplats där resandeutbyte ska
ske
• Krav på enskilda komponenter i tele-och signalsystem

Prestandakrav
Definierar vilken noggrannhetsgrad systemets funktioner behöver ha. Delas om möjligt
upp i 1) den minimala accepterade värdet och 2) basnivån för önskad funktion.
• 98 % av tågen på höghastighetsbanan ska gå enligt tidtabell
• Övrig tågtrafik 95 % (RT+5, rätt tid enligt tidtabell + 5 minuter) i varje punkt i
systemet
• Tåglängd 400 m för höghastighetståg, 250 m för storregionala tåg
• Headway minst fyra minuter för höghastighetståg som kör efter varandra i
liknande hastighet
• Stopptid vid plattform max 2 min för stannande tåg
• Tid på station för vändande tåg 10 min
• En blocksträcka får endast ockuperas av ett tåg
• Banan ska vara tillgänglig för persontrafik klockan 06-24
• Det ska vara möjligt att stänga av trafiken på minst ett spår på varje driftplats
nattetid för förebyggande underhåll. Disponibel tid (s.k. underhållsfönster) för
arbete med A-skydd minst 5 timmars sammanhängande tid
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•
•
•
•

•
•
•
•

Plattformens längd 410 m (anpassas för tåg på 400 m, med marginal)
Plattformens bredd 6,1 m
Plattform 1700 mm från spårmitt
Plattformsspåret ska ligga minst 7 meter från normalhuvudspåren i de fall
plattformarna inte placeras invid normalhuvudspår eller normalhuvudspåret
har en hastighet som är 200 km/h eller lägre.
Spår intill plattform, max 160 km/h
Parkeringsspår minst 400 m långa
Lutning på plattform max 5 promille (parkeringsspår 2 promille)
Ett spår ska alltid kunna trafikeras på höghastighetsbanan

Gränssnittskrav
Gränssnittskrav delas in i externa gränssnitt mellan systemet och omvärlden samt
interna gränssnitt mellan olika systemdelar.
Externa gränssnittskrav
• Nöjaktig trafik ur ett ändpunktsperspektiv
• Nöjaktig trafik ur ett regionalperspektiv
• Kollektivtrafik knyter an till viktiga målpunkter
• Maxrestid gång 20 min
• Maxrestid cykel 20 min
• Maxrestid bil 20 min
• Restiden mellan Stockholm-Malmö får inte överstiga 2,5 timmar
Interna gränssnittskrav
• Omstigningstid för resenärer mellan olika tåg 10 min
• Avgångstid mellan anslutande tåg 10 min
• Avstånd att gå till plattform från cykelparkering max 5 min
• Avstånd att gå till plattform från bilparkering max 10 min
• Avstånd att gå till plattform från busshållplats max 10 min
• Avstånd att gå från avsläppningsplats till plattform (inklusive taxi) max 5 min

Miljökrav
Hur intern och extern miljö påverkar systemet, exempelvis vibrationer och geologi.
• Minimera ingrepp i stadsmiljö
• Naturskydd och kulturmiljö
• Stationsmiljö anpassad för funktionshindrade
• Upplevd trevlig stationsmiljö
• Buller under uppsatta värden (intern och extern)
• Vibrationer får ej överstiga uppsatta värden (intern och extern)

Pålitlighetskrav
Att systemet fungerar som det ska under given tid.
•

Höghastighetsbanan ska anpassas för en livslängd på 100 år men studien
fokuserar på vad som händer från att banan byggs år 2035 tom 2040
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Säkerhetskrav
Säkerhet för människor, miljö och materiell.
• Trygghet på och omkring stationen för människor
• Risker för människor
• Förordningar för materiell risk
• Minimera miljörikser
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Appendix C – Beräkning av accelerations- och
retardationssträckor
Beräkningarna av retardations- och accelerationssträckorna för höghastighetståg är
baserade på tågtypen Siemens Velaro D (Siemens, 2014) eftersom det är ett tåg som
redan är i drift samt uppfyller kriterierna för hastighet och längd (320 km/h och 400 m,
om två tåg kopplas ihop) och för den konventionella järnvägen användes Bombardiers
Contessa-tåg.

Uppskattad acceleration utifrån dragkraft och gångmotstånd
Accelerationen är beräknad enligt metoden i Spårtrafik och spårfordon Del 2:
Spårfordon (Andersson & Berg, 2007), där accelerationen är en funktion av dragkraften
och gångmotståndet. Medelvärdet över ett intervall är beräknat enligt ekvation 1.
𝑎! =

!! !!!

(1)

!!"

𝑎! =medelacceleration över intervallet [m/s2]
𝐹! =medelvärdet för dragkraften över intervallet [N]
𝐷! =medelvärdet för totala gångmotståndet [N]
𝑚!" =fordonets ekvivalenta massa [kg]
Dragkraften bestäms som en konstant enligt ekvation 2 fram till att den hastighet där
den skär ekvation 3, vilket tydliggörs i figur C1.
𝐹 = 𝑎! 𝑚!"

(2)

𝑎! =startacceleration (m/s)
𝐹=

!

(3)

!

𝑃=effekt [kW]
𝑣=hastighet [m/s]
𝐶! =längdmotståndskoefficient
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Figur C1. Hur dragkraften och gångmotståndet varierar med hastigheten.

Det totala dragmotståndet kan skrivas enligt ekvation 4. Kurvmotståndet och
stigningsmotstånd har försummats eftersom stationen antas ligga i horisontellt läge.
𝐷 = 𝐷! + 𝐷!

(4)

𝐷! =mekaniskt motstånd [N]
𝐷! =luftmotstånd [N]
Där
𝐷! = 𝛼(30𝑛!" + (

!!"
!!! 𝑎! 𝑄! ))

+(

!

𝐷! = ! 𝜌𝐴𝐶! 𝑣 ! + 𝑞 + 𝐶! 𝐿 ! 𝑣
𝛼=kontstant (1 för stillastående tåg, 2 för tåg i rörelse)
𝑛!" =antal axlar
𝑎! =konstant 0,0005
𝑄! =axellast
𝑏! =konstant 0,00001
𝜌=luftens densitet
𝑞=ventilationsflödet
𝐴=tågets tvärsnittsarea
C2

!!"
!!! 𝑏! 𝑄! )𝑣

(5)
(6)

𝐶! =luftmotståndskoefficienten
𝐶! =aerodynamisk konstant
𝐿 ! =tågets längd
Ventilationsflödet uppskattades till 1 kg/s och tågets tvärsnittsarea till 12 m2.
Luftmotståndskoefficienten bestämdes med hjälp av ekvation 7. Vid beräkningarna av
denna koefficient användes minimala värden eftersom tåg anpassade för hastigheter
över 320 km/h är designade för att vara så aerodynamiska- och friktionsfria som
möjligt, exempelvis utan mellanrum mellan vagnarna. För tågets axellast antogs det
maximala värdet som tåget är dimensionerat för.
𝐶! = 𝐶! + 𝐿 ! 𝐶!

(7)

𝐶! =tryckmotståndskoefficienten

Valda accelerationer och retardationer
Olika beräkningar har genomförts för acceleration och retardation, dels baserat på
komfortabla accelerationer men även baserat på maximala och minimala accelerationer
och retardationer uppsatta av Trafikverkets tekniska systemstandard. Den ovan skattade
accelerationen är vald som komfortabel acceleration tillsammans med en konstant
retardation på 0,6 m/s2.

Växlar
Växeltypen är avgörande för hur lång stationssträckan blir och valet av växel har därför
satts som variabel vilken avgör värdena för de blocksträckornas längd. Sträckorna före
och efter växel är baserade på att tåget kör i största tillåtna hastighet för växeln.

Tidsfördröjning
Tidsfördröjningen tf relateras till tillslagstiden ts vilket är tiden då bromen ansätts
”mjukt” genom formel XX (Andersson & Berg, 2007).
𝑡! =

𝑡!
                                                                                                                                                      (12)
2

Tillslagstiden sattes till fyra sekunder eftersom persontåg vanligtvis har en tillslagstid på
3-5 sekunder. Tiden för resandeutbyte sattes till två minuter men denna tid skulle kunna
minskas på stationer med låg resandefrekvens (Andersson & Berg, 2007).

Mänsklig faktor
För alla spårsträckor på stationen lades ett förartillägg på tre procent till för att
modellera den mänskliga faktorn, vilket är det normala värdet att modellera
förarmarginal med (Nelldal, et al., 2009).
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Beräkning av tid och sträcka
Genom att dela upp accelerationssträckan i olika hastighetsintervall (varje om 10 km/h)
kunde förändringar i acceleration skattas. För varje intervall bestämdes tiden och
sträckan för intervallet och genom att sedan summera alla tider och delsträckor
beräknades den totala tiden respektive sträckan. Se ekvation 8-11.
Δ𝑡! ≈

∆!!

𝑡! =

!
!!! Δ𝑡!

(8)

!!

Δ𝑠! ≈

!! !!!!!

𝑠! =

!
!!! Δ𝑠!

!

(9)
  Δ𝑡!

Δ𝑡! =tiden för intervall i
𝑡! =total tid fram till och med intervall i
Δ𝑠! =sträckan för intervall i
𝑠! =total sträcka fram till intervall i
𝑣! =hastigheten i intervall i
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(10)
(11)

Appendix D - Variabler
KONSTANTER HHB
HHB acceleration och retardation
Max acceleration
Max retardation
Konstant acceleration
Minsta medelacceleration 0-40 km/h
Minsta medelacceleration 0-120 km/h
Minsta medelacceleration 0-320 km/h
Medelretardation för driftsbromsning 350-300 km/h
Medelretardation för driftsbromsning 300-230 km/h
Medelretardation för driftsbromsning 230-170 km/h
Medelretardation för driftsbromsning 170-0 km/h
Siemens Verlaro D
Axlar
Max axellast
Dragkraft
Maxspeed
Längd
Platser
Effekt
Massa tåg 200 m
Massa tåg 400 m
Ekvivalent massa
Relativa masstillskottets storlek
Personvagnar
Motorvagnar
Moderna el- och diesellok
Äldre lok
Tomma godståg
Fulla godståg
Konstant för dragkraft
Startacceleration
Blocksträckor HHB
Sträcka A
Sträcka B
Sträcka C
Sträcka D
Hastighet Höghastighetståg
Hastighet Storregionala tåg
KONSTANTER KTK
KTK acceleration och retardation
Max acceleration
Max retardation
Konstant acceleration
Minsta medelacceleration 0-40 km/h
Minsta medelacceleration 0-120 km/h
Minsta medelacceleration 0-320 km/h
Medelretardation för driftsbromsning 350-300 km/h
Medelretardation för driftsbromsning 300-230 km/h
Medelretardation för driftsbromsning 230-170 km/h
Medelretardation för driftsbromsning 170-0 km/h
Konstant för dragkraft
Startacceleration

Värde
2,5
2,5
0,6
0,4
0,3
0,2
0,3
0,4
0,6
0,6
Värde
64,0
17000,0
300,0
320,0
400,0
920,0
16000,0
527,6
1055,2
1139,6
Intervall
0,03-0,04
0,06-0,1
0,1-0,15
0,2-0,3
0,05-0,08
0,0
Värde
0,6
Värde
13333,3
1119,3
1331,9
13333,3
320,0
250,0

Enhet
m/s^2
m/s^2
m/s^2
m/s^2
m/s^2
m/s^2
m/s^2
m/s^2
m/s^2
m/s^2
Enhet
st
kg
kN
km/h
m
st
kW
ton
ton
ton
Enhet
Enhet
m/s^2
Enhet
m
m
m
m
km/h
km/h

Källa
Trafikverkets tekniska
Trafikverkets tekniska
Körtidsberäkningar för Gröna tåget
TSD
TSD
TSD
TSD
TSD
TSD
TSD
Källa
Siemens fact sheet
Siemens fact sheet
Siemens fact sheet
Siemens fact sheet
Siemens fact sheet
Siemens fact sheet
Siemens fact sheet
Siemens fact sheet
Siemens fact sheet
Spårtrafik och järnvägsfordon
Källa
Spårtrafik och järnvägsfordon
Spårtrafik och järnvägsfordon
Spårtrafik och järnvägsfordon
Spårtrafik och järnvägsfordon
Spårtrafik och järnvägsfordon
Spårtrafik och järnvägsfordon
Källa

Värde
0,9
1,2
0,6
0,4
0,3
0,2
0,3
0,4
0,6
0,6
Värde
0,9

Enhet
m/s^2
m/s^2
m/s^2
m/s^2
m/s^2
m/s^2
m/s^2
m/s^2
m/s^2
m/s^2
Enhet
m/s^2

Källa
Tekniska specifikation Öresundståg
Tekniska specifikation Öresundståg
Körtidsberäkningar för Gröna tåget
TSD
TSD
TSD
TSD
TSD
TSD
TSD
Källa
Bombardier fact sheet
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Källa
Beräkningar
Beräkningar
Beräkningar
Beräkningar
TDOK
TDOK

Kommentarer
Används för max acc
Används för konstant acc
Används för min acc.
Används för min acc.
Används för min acc.

Kommentarer
Varav 32 är drivna

Tjänstevikt=454 ton,
passagerarvikt 80 kg
(UIC)
Antaget värde
0,08
0,13
0,02
Kommentarer
Acceleration vid start
Kommentarer
Acceleration vid start

Kommentarer
Teknisk spec från Ötåg
Teknisk spec från Ötåg
Används för konstant acc
Används för min acc.
Används för min acc.
Används för min acc.

Kommentarer

Contessa (SJ och DSB)
Axlar
Max axellast
Dragkraft
Maxspeed
Längd
Platser
Effekt
Massa tåg
Ekvivalent massa
Blocksträckor Växjö
Sträcka A - Växjö C
Sträcka A - Växjö V
Sträcka B - Växjö C
Sträcka B - Växjö V
Sträcka C - Växjö C
Sträcka C - Växjö V
Sträcka D - Växjö C
Sträcka D - Växjö V
1. Medelhastighet Alvesta-Växjö
2. Medelhastighet Växjö-Emmaboda
Godshastighet
Hastighet innanför växel
Blocksträckor Värnamo
Sträcka A - Värnamo C
Sträcka A - Värnamo Ö
Sträcka B - Värnamo C
Sträcka B - Värnamo Ö
Sträcka C - Värnamo C
Sträcka C - Värnamo Ö
Sträcka D - Värnamo C
Sträcka D - Värnamo Ö
1. Medelhastighet GBG-Värnamo
2. Medelhastighet Värnamo-Alvesta
Godshastighet
Hastighet innanför växel
GEMENSAMMA KONSTANTER
Konstanter för gångmotstånd
a stillastående tåg
a tåg i rörelse
Konstant aQ
Axellast
Konstant bQ
Luftens densitet
Tågets tvärsnittsarea
Luftmotsståndskoefficient
Totalt ventilationsflöde
Aerodynamiskkonstant
Tåglängd
Tryckmotståndskoefficient
Längdmotstångdskoefficient
Konstanter för retardation
tyngdkraft
Ekv. Bromstidsansättning
Stationskonstanter
Förarmarginal
Uppehållstid

Värde
12,0
18500,0
170,0
180,0
78,9
237,0
2300,0
175,0
189,0
Värde
4164,2
3687,2
318,0
318,0
318,0
318,0
12047,7
3051,8
126,0
132,0
100,0
50,0
Värde
16254,3
2219,7
362,7
362,7
362,7
362,7
10945,1
7274,6
146,0
146,0
100,0
40,0

Enhet
st
kg
kN
km/h
m
st
kW
ton
ton
Enhet
m
m
m
m
m
m
m
m
km/h
km/h
km/h
km/h
Enhet
m
m
m
m
m
m
m
m
km/h
km/h
km/h
km/h

Källa
Bombardier fact sheet
Bombardier fact sheet
Bombardier fact sheet
Bombardier fact sheet
Bombardier fact sheet
Bombardier fact sheet
Bombardier fact sheet
Bombardier fact sheet
Formel från bok
Källa
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
Källa
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS

Kommentarer
3 vagnar som sitter ihop
Teknisk spec
Teknisk spec
Teknisk spec
Teknisk spec
Teknisk spec
Teknisk spec

Värde
2,0
1,0
0,0
2608,4
0,0
1,3
12,0
1,4
1,0
0,0
400,0

Enhet
N
s/m
kg/m^3
m^2
kg/s
kg/m*s
m

Källa
Principskiss
Principskiss
Principskiss
Principskiss
Principskiss
Principskiss
Principskiss
Principskiss
Principskiss
Principskiss
Siemens fact sheet

Kommentarer

0,2
0,0
Värde
9,8
2,0
Värde
0,0
120,0

Enhet
m/s^2
s
Enhet
s

Principskiss
Principskiss
Källa
Physics handbook
Spårtrafik och järnvägsfordon
Källa
Spårtrafik och järnvägsfordon
Spårtrafik och järnvägsfordon
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Teknisk spec, inkl
personvikt 80 kg (UIC)
Kommentarer

Kommentarer

maxlast

C_p+C_l*L_t
0-0.6 kg/m*s (0,inget
mellanrum mellan vagnar)
ty aerodynamisk front min
värde
lågt friktionsmotstånd
Kommentarer

Kommentarer

Appendix E – SimEventsmodell
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Appendix F – Simuleringsresultat
HÖGHASTIGHETSSTATION

Tidtabell
Trafikerings
prognos
med
storregional
a tåg

Punktlighet in

Ingångs
försening

Trafikering
bas utan SR

Pendlingsta
bell

Teoretisk
tidtabell
med SR

Teoretisk
tidtabell
utan SR

Punktlighet

Konf. intervall
punktlighet

Antal
utgångsförseningar

GenomUtgångsförsening i medel snitts(konf. intervall)
avvikelse

Misslyckade
körningar (av
1000)

Möter
krav

1

0

1

-

0

-

0

0

ja

0,98

5

0,9901

0

0

[6,7035 6,7994 6,8954]

0,0993

0

ja

0,98

10

0,9799

0,0014

0

[10,0575 10,1694 10,2813]

0,2058

0

ja

0,98

15

0,9801

0,0014

0

[14,9684 15,0922 15,2160]

0,3043

0

ja

0,98

20

0,9784

0,0015

0

[19,4946 19,6864 19,8782]

0,439

0

ja

0,98

25

0,9729

0,0019

0

[20,776 21,1184 21,4608]

0,5872

0

nej

0,95

5

0,9753

0,0014

0

[6,7451 6,8064 6,8677]

0,2503

0

nej

0,95

10

0,9514

0,0021

6

[10,0008 10,0718 10,1427]

0,4936

0

nej

1

0

1

-

0

-

-

0

ja

0,98

5

0,9893

0

2

[6,7558 6,8513 6,9468]

0,1070

0

ja

0,98

10

0,9794

0,0014

0

[9,9964 10,1051 10,2139]

0,2099

0

ja

0,98

15

0,9787

0,0014

0

[14,9997 15,1168 15,2338]

0,3248

0

ja

0,98

20

0,9791

0,0014

2

[19,5488 19,7285 19,9083]

0,4239

0

ja

0,98

25

0,9753

0,0017

2

[21,8547 21,1793 22,5040]

0,559

0

nej

0,95

5

0,9758

0,0013

2

[6,7504 6,812 6,8748]

0,2446

0

nej

0,95

10

0,951

0,0021

9

[10,0443 10,1138 10,1832]

0,4911

0

nej

0,95

15

0,9416

0,0026

8

[18,682 18,8202 18,9584]

1,1269

0

nej

1

-

1

-

0

-

0

-

ja

0,98

5

0,9894

0

0

[7,0900 7,1953 7,300]

19,35

0

ja

0,98

10

0,9773

0,0016

2

[10,1039 10,2122 10,3206]

0,2598

0

nej

0,98

15

0,9695

0,0022

0

[13,0879 13,2448 13,4017]

0,4226

0

nej

0,98

20

0,9619

0,0028

0

[16,1987 16,3935 16,5883]

0,6451

0

nej

0,95

5

0,9875

0,0028

0

[7,1364 7,207 7,2776]

0,2801

0

ja

0,95

10

0,9466

0,0023

2

[10,1725 10,2462 10,3199]

0,6106

0

nej

1

-

1

-

0

-

0,4144

0

ja

0,98

5

0,9817

0,0119

8

[6,7277 6,7642 6,8008]

0,5839

0

ja

0,98

10

0,9473

0,0294

13

[8,9211 8,9604 8,9998]

0,9228

0

nej

0,95

5

0,9542

0,0182

16

[6,7844 6,8079 6,8314]

0,8372

0

ja

0,95

10

0,8724

0,0431

33

[9,1515 9,1783 9,2052]

1,6613

0

nej

0
0

nej
nej

1

-

1

-

0

-

0,8602

0,98
0,95

5
5

0,966
0,9180

0,0191
0,0310

11
28

[6,9460 6,9710 6,9959]
[7,0425 7,0594 7,0763]

1,1672
1,5931
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VÄXJÖ C
Antal
utgångsförseningar

1
1

Tidtabell

Punktlighet
in

Ingångsförsening

Punktlighet

Validering
Tidtabell
idag

1

-

1

-

0,5

2,8

0,8832

0,43

2,8

0,8846

0,43

2,8

0,8807

Tidtabell
idag - styv
tidtabell

Konf.
intervall
punktlighet

Utgångsförsening i
medel (konf, intervall)

Genomsnittsavvikelse

Misslyckade
körningar

Möter krav

0

-

0,2514

0

validering

0

-

0,2382

0

validering

0,0024

9

[0,8808 0,8832 0,8852]

2,035

0

validering

0,0024

9

[6,3256 6,3523 6,3789]

2,0303

0

validering

12

[6,2599 6,279 6,2982)

1,9788

0

validering

NOLLALTERNATIV - ENKELSPÅR
Tidtabell dedikerade
slutstation
Trafikerings
prognos

Tågtillväxt

Teoretisk
tidtabell

Konf.
intervall
punktlighet

Antal
utgångs
förseningar

Utgångsförsening i medel
(konf, intervall)

Genomsnittsavv
ikelse

Misslyckade
körningar

Möter
krav

Punktlighet in

Ingångsförsening

Punktlighet

1

-

0,8641

-

25

[5,4468 5,8212 6,1956]

1,5895

0

nej

0,95

5

0,8104

0,0024

35

[6,3970 6,4151 6,4331]

2,0852

426

nej

0,95

10

0,7695

0,0029

42

[7,4655 7,4930 7,5205]

2,513

913

nej

1

-

0,9207

-

13

[7,1971 15,2095 23,2219]

2,0066

0

nej

0,95

5

0,881

0,0017

20

[12,8769 13,0483 13,2198]

2,3822

82

nej

0,95

10

0,8854

0,0029

17

[8,9522 8,9922 9,0321]

1,7014

219

nej

0,95

15

0,8761

0,0030

19

[12,3638 12,4316 12,4993]

2,1449

20

nej

0,95

20

0,8436

0,0038

24

[15,1374 15,2214 15,3054]

2,9664

131

nej

1

-

0,9548

-

10

-

1,0569

-

ja

0,95

5

0,9343

-

10

[7,6416 7,7026 7,7636]

1,1594

1

nej

DUBBELSPÅR BÅDA SIDOR OM STATIONEN

Tidtabell
Trafikerings
prognos
(dedikerade
vändande)

Tågtillväxt
(dedikerade
vändande)

Trafikerings
prognos
(dedikerade
slutstation)

Antal
utgångsförseningar

Utgångsförsening i medel
(konf, intervall)

Genomsnittsav
vikelse

Misslyckade
körningar

Möter
krav

-

-

-

0

ja

Punktlighet in

Ingångsförsening

Punktlighet

Konf.
intervall
punktlighet

1

-

1

0,2297

0,95

5

0,9642

0,0011

7

[6,8584 6,8982 6,9380]

0,5971

0

ja

0,95

10

0,9036

0,022

18

[9,3762 9,4188 9,4614]

1,2505

0

nej

0,95

15

0,8474

0,0035

28

[12,5380 12,5839 12,6399]

2,232

0

nej

1

0

1

-

0

-

0,0358

0

ja

0,95

5

0,9682

0,0011

5

[6,7340 6,7735 6,8130]

0,377

0

ja

0,95

10

0,9228

0,0019

12

[9,4185 9,4665 9,5145]

0,8664

0

nej

0,95

15

0,8889

0,0072

2

[12,4537 12,6423 12,8308]

1,5812

0

nej

1

1

1

-

0

-

0,1047

-

ja

0,95

5

0,9664

0,0010

6

[6,813 6,8488 6,8845]

0,4718

0

ja

0,95

10

0,9044

0,0022

18

[9,252 9,2922 9,3323]

1,1238

0

nej

F2

Tågtillväxt
(dedikerade
slutstation)

1

-

1

0,95

5

0,9703

0,95

5

0,9221

0,95

15

0,8786

1

0

0,7438

Teoretisk
tidtabell
(dedikerade
slutstation)

Tidtabell
Trafikerings
prognos

-

0

-

0,0127

0

0

5

[6,7559 6,7959 6,8358]

0,3433

0

ja

0,0019

12

[9,3412 9,3865 9,4117]

0,8432

0

nej

0,0029

18

[12,3859 12,4488 12,5118]

1,6190

0

nej

-

50

-

-

0

nej

DUBBELSPÅR VÄSTER OM STATIONEN
Konf.
intervall
PunktIngångsPunktpunktliglighet in
försening
lighet
het
1

Tågtillväxt

Antal
utgångsförseningar

ja

Utgångsförsening i
medel (konf, intervall)

Genomsnittsav
vikelse

Misslyckade
körningar

Möter krav

-

-

0,0479

-

ja

0

1

-

0,95

5

0,9696

0,0010

5

[6,8231 6,8668 6,9104]

0,387

0

ja

0,95

10

0,9344

0,0010

10

[7,1188 7,16 7,2012]

0,6951

3

nej

1

0

0,967

-

6

-

0,555

0

ja

0,95

5

0,9378

0

11

[8,9840 9,0782 9,1742

0,8831

0

nej

Antal
utgångsförseningar

Utgångsförsening i
medel (konf, intervall)

Genomsnittsav
vikelse

Misslyckade
körningar

Möter krav

Teoretisk
tidtabell

VÄXJÖ V
ENKELSPÅR

Tidtabell
Trafikerings
prognos

Punktlighet in

Ingångsförsening

Punktlighet

Konf.
intervall
punktlighet

1

0

1

-

-

-

0,5096

-

ja

0,95

5

0,9538

0,0013

9

[6,8772 6,9103 6,9434]

1,0267

0

ja

0,95

10

0,8889

0,0026

20

[8,9758 9,0161 9,0563]

1,659

160

nej, ej körbar

1

0

-

-

-

-

0,0592

-

nej

Tågtillväxt

Teoretisk

Tidtabell
Trafikerings
prognos

0,95

5

0,973

0

4

[6,7715 6,8129 6,8542]

0,3635

0

ja

0,95

10

0,9156

0,002

13

[9,2912 9,3394 9,3876]

1,5597

2

nej

1

0

1

0

-

-

0,9566

-

ja

0,95

5

0,9608

0

8

[6,777 6,811 6,8453]

1,2329

-

ja

0,95

10

0,9107

0,0018

19

[9,459 9,503 9,547]

1,7725

0

nej

Antal
utgångsförseningar

Utgångsförsening i
medel (konf, intervall)

Genomsnittsav
vikelse

Misslyckade
körningar

Möter krav

DUBBELSPÅR VÄSTER OM STATIONEN
Konf.
intervall
PunktIngångsPunktpunktliglighet in
försening
lighet
het

Tågtillväxt
Teoretisk
tidtabell

1

-

1

0,0639

-

-

-

0

ja

0,95

5

0,9712

0

5

[6,7426 6,781 6,8193]

0,4143

0

ja

0,95

10

0,9066

0,0021

17

[8,9775 9,0178 9,058]

1,0613

0

ja

1

-

1

-

-

-

0,052

0

ja

0,95

5

0,9741

0

4

[6,7589 6,8014 6,8438]

0,3519

0

nej

1

-

0,9974

-

1

-

0,5869

0

ja

0,95

5

0,9063

35,891

36

[7,9616 8,0166 8,0717]

1,481

31

nej

F3
	
  

	
  
DUBBELSPÅR BÅDA SIDOR OM STATIONEN
Konf.
Antal
Punktintervall
utgångslighet
IngångsPunktpunktligförseningTidtabell
in
försening
lighet
het
ar
Trafikerings
prognos
1
1
0

Utgångsförsening i medel
(konf, intervall)

Genomsnittsav
vikelse

Misslyckade
körningar

Möter
krav

-

0,0328

0

ja

0,95

5

0,9713

0

5

[6,7240 6,7621 6,8001]

0,3834

0

ja

0,95

10

0,9043

0,0022

18

[8,9667 9,0067 9,0467]

1,0563

0

nej

0,95

15

0,8392

0,0036

30

[12,0354 12,0887 12,142]

2,1099

0

nej

0,95

20

0,7859

0,0046

39

[15,6302 15,6985 15,7667]

3,5035

0

nej

Trafikerings
prognos fria spår 10
min
Trafikerings
prognos - 5
spår 10 min

0,95

10

0,9135

0,002

16

[9,1589 9,2009 9,2428]

0,9519

0

nej

0,95

10

0,9147

0,0019

16

[9,162 9,2038 9,2457]

0,9366

0

nej

Tågtillväxt

1

0

1

-

-

-

0,0592

0

ja

0,95

5

0,973

0

4

[6,7717 6,8131 6,8545]

0,3631

0

ja

0,95

10

0,9245

0,0018

11

[9,2031 9,2508 9,2985]

0,8679

0

nej

0,95

15

0,8772

0,0029

19

[12,0933 12,1569 12,2205]

1,6513

0

nej

1

0

0,9974

-

1

-

0,4769

0

ja

0,95

5

0,9043

0,0027

37

[7,9287 7,9805 8,0323]

1,3929

0

nej

Teoretisk
tidtabell
VÄRNAMO
C

Tidtabell

Punktlighet

Konf.
intervall
punktlighet

Antal
utgångsförsening-ar

-

0,96

-

-

0,92

-

0,5

2,4

0,8904

0,5

2,4

0,5

2,4

Punktlighet
in

Ingångsförsening

1
1

Utgångsförsening i
medel (konf, intervall)

Genomsnittsavvi
kelse

Misslyckade
körningar

Möter
krav

2

12,0678

0,9826

0

validering

2

12,0114

1,0114

0

validering

0,0026

6

[8,2007 8,2954 8,3901]

2,1499

0

validering

0,8573

0,0031

11

[7,8484 7,9230 7,9976]

2,2768

0

validering

0,9317

0,0021

8

[6,1525 6,,186 6,2195]

1,4429

0

Validering
Tidtabell idag

Tidtabell idag
- styv

NOLLALTERNATIV - ENKELSPÅR
Punktlighet

Konf.
intervall
punktlighet

Antal
utgångsförseningar

Utgångsförsening i medel
(konf, intervall)

Genomsnittsavvi
kelse

0

0,9709

-

4

[4,3476 6,3728 8,3979]

0,395

0

ja

0,95

5

0,9747

0,0012

2

[6,7896 6,8624 6,9353]

0,3063

13

ja

0,95

10

0,9516

0,0017

4

[10,2327 10,3206 10,4084]

0,5587

141

nej

1

-

1

-

0

-

0,1619

0

ja

0,95

5

0,9733

0,0012

5

[6,8474 6,9172 6,9870]

0,4161

0

ja

0,95

10

0,9517

0,0016

4

[10,2320 10,3184 10,4048]

0,661

1

ja

0,95

15

0,9505

0,0017

5

[15,1436 15,2328 15,3221]

0,9158

53

0,95

20

0,9486

0,0017

2

[20,0945 20,2 20,3054]

1,1975

135

ja
nej, ej
körbar

1

-

0,9853

0,0288

2

[5,4728 6,1475 6,8222]

5,33

0

0,95

5

0,9619

0,0057

2

[6,5680 6,6214 6,6748]

0,5639

149

ja
nej, ej
körbar

0,95

10

0,9415

0,0073

5

[9,1475 9,2378 9,3281]

0,8272

437

nej, ej

Tidtabell

Punktlighet
in

Ingångsförsening

Tågtillväxt

1

Trafikerings
prognos

Teoretisk
tidtabell

F4
	
  

Misslyckade Möter
körning-ar krav

körbar
DUBBELSPÅR ÖSTER OM STATIONEN PÅ KTK
Konf.
Antal
intervall
utgångsIngångsPunktpunktlig- förseningUtgångsförsening i medel
försening
lighet
het
ar
(konf, intervall)

Genomsnittsavvi
kelse

Misslyckade
körningar

Möter
krav

Tidtabell

Punktlighet
in

Tågtillväxt

1

-

1

-

0

-

0,0374

-

ja

0,95

5

1

-

0

-

0,0374

0

ja

0,95

10

0,9497

0,0018

2

10,1689 10,2598 10,3507]

0,5680

0

ja

0,95
0,95

15
20

0,9484
0,9442

0,0017
0,0019

5
2

[15,1403 15,2628 15,3852]
[19,5520 19,7006 19,8493]

0,8368
1,1708

0
0

ja
nej

1

-

1

-

0

-

0,1619

-

ja

0,95

5

0,9746

0,0012

4

[7,1006 7,1769 7,2532]

0,4148

0

ja

0,95

10

0,9507

0,0017

0

[10,2390 10,3209 10,4028]

0,6704

0

ja

0,95

15

0,9492

0,0017

4

[15,2867 15,3756 15,4645]

0,9429

0

ja

0,95

20

0,9501

0,0017

0

[20,1051 20,2125 20,3199]

1,1696

0

ja

0,95
0,95

25
30

0,9491
0,9451

0,0017
0,0019

3
2

[24,7475 24,8974 25,0473]
[27,9190 28,1626 28,4062]

1,4443
1,7289

0
0

ja
nej

1

-

1

0

0

-

0,0285

-

ja

0,95

5

0,9742

0,005

0

[6,8664 6,9403 7,0141]

0,2808

0

ja

0,95

10

0,9515

0

2

[10,2242 10,3074 10,3907]

0,5356

0

ja

0,95

15

0,9442

0,0071

3

[14,6860 14,7960 14,9060]

0,8911

0

nej

Trafikerings
prognos

Teoretisk
tidtabell

DUBBELSPÅR PÅ BÅDA SIDOR OM STATIONEN

Tidtabell

Punktlighet
in

Tågtillväxt

Trafikerings
prognos

Teoretisk
tidtabell

Ingångsförsening

Punktlighet

Konf.
intervall
punktlighet

Antal
utgångs
Förseningar

Utgångsförsening i medel
(konf, intervall)

Genomsnittsavvi
kelse

Misslyckade
körnin
gar

Möter
krav

1

-

1

0

0

0

0,0374

-

ja

0,95

5

0,9735

0,0013

2

[6,8668 6,9365 7,0063]

0,3120

24

0,95

10

0,9499

0,0017

6

10,1405 10,2401 10,3396]

0,5651

93

ja
nej, ej
körbar

0,95

15

0,9495

0,0017

6

15,2287 15,3498 15,4709]

0,8228

71

ja

0,95

20

0,9461

0,0019

10

19,6160 19,7559 19,8958]

1,1344

30

nej

1

-

1

-

0

-

0,3239

-

ja

0,95

5

0,9737

0,0016

0

[7,1921 7,2988 7,4055]

0,5761

0

ja

0,95

10

0,95

0,0022

2

[10,4420 10,5498 10,6575]

0,8408

0

ja

0,95

15

0,9495

0,0017

4

[15,2950 15,3792 15,4633]

0,9364

0

ja

0,95

20

0,9506

0,0017

5

[20,1823 20,2785 20,3746]

1,1625

0

ja

0,95

25

0,9479

0,0017

4

[24,8349 24,9786 25,1222]

1,4741

0

nej

1

-

0,9826

0,0340

5

[5,2026 6,2497 7,2969]

0,5

0

nej

0,95

5

0,9517

0,0052

8

[6,6400 6,6651 6,6902]

0,7726

0

ja

0,95

10

0,9142

0,0076

15

[8,6243 8,6653 8,7063]

1,1470

0

nej

Konf.
intervall
punktlighet

VÄRNAMO Ö
ENKELSPÅR

Tidtabell

Punktlighet
in

Ingångsförsening

Punktlighet

Tågtillväxt

1

-

1

0

Antal utgångsförseningar

Utgångsförsening i
medel (konf, intervall)

Genomsnittsavvi
kelse

0

-

0

F5
	
  

Misslyckade
körningar

Möter
krav

0

ja

	
  

Trafikerings
prognos

Teoretisk
tidtabell

0,95

5

0,9744

0,0016

1

0,2589

3

ja

0,4828

99

16

[6,7297 6,8166 6,9035]
[9,8909 10,0852
10,1894]
[14,8142 14,9232
15,0322]

0,95

10

0,9533

0,0021

21

0,6247

271

ja
nej, ej
körbar

0,95

15

0,9588

0,0019

1

-

1

0

0

-

0

0

ja

0,95

5

0,974

0,0016

1

[6,8068 6,8942 6,9816]

0,2634

0

ja

0,95

10

0,9739

0,0016

1

0,2653

0

ja

0,95

15

0,949

0,0022

2

0,776

1

ja

0,95

20

0,9519

0,0021

2

0,9726

39

0,95

25

0,9518

0,0022

2

[6,8250 6,9127 7,004]
[15,0531 15,1592
15,2653]
[19,9906 20,1020
20,2134]
[24,7319 24,8824
25,0330]

1,2105

144

ja
nej, ej
körbar

1

-

-

-

0

-

0,6525

0

0,95

5

0,9738

0,001

3

[7,0067 7,0633 7,1199]

0,8696

285

ja
nej, ej
körbar

Utgångsförsening i medel
(konf, intervall)

Genomsnittsavv
ikelse

Misslyckade
körningar

Möter
krav

DUBBELSPÅR ÖSTER OM STATIONEN

Tidtabell

Punktlighet
in

Ingångsförsening

Punktlighet

Konf.
intervall
punktlighet

Tågtillväxt

1

1

-

-

0

-

0

-

ja

0,95

5

0,9735

0,0016

1

[6,6988 6,7822 6,8655]

0,2604

0

ja

0,95

10

0,9496

0,0022

2

[10,0866 10,1900 10,2933]

0,5180

0

ja

0,95

15

0,9483

0,0022

2

[14,9132 15,0277 15,1422]

0,7862

0

ja

0,95

20

0,9447

0,0024

2

[18,9851 19,1609 19,3367]

1,0771

0

nej

Trafikerings
prognos

Teoretisk
tidtabell

Antal
utgångsförseningar

1

-

1

-

0

-

0

-

ja

0,95

5

0,9739

0,0016

1

[6,8250 6,9127 7,0004]

0,2653

0

ja

0,95

10

0,9514

0,0022

2

[10,0444 10,1504 10,2564]

0,4995

0

ja

0,95

15

0,9487

0,0022

2

[15,0859 15,1907 15,2954]

0,7821

0

ja

0,95

20

0,9487

0,0022

2

[15,0859 15,1907 15,2954]

0,7821

0

ja

0,95

25

0,9508

0,0022

2

[24,8621 24,9942 25,1263]

1,2373

0

ja

0,95

30

0,9492

0,0023

2

[28,8998 29,1421 29,3845]

1,4996

0

ja

0,95

35

0,9407

0,0027

2

[31,4474 31,8248 31,2022]

1,8934

0

nej

1

-

1

0

0

-

0,1893

0

ja

0,95

5

0,9720

0

4

[6,8173 6,8633 6,9093]

0,4719

0

ja

0,95

10

0,9330

0,0016

10

[9,6334 9,6872 9,7410]

0,8954

0

nej

DUBBELSPÅR BÅDA SIDOR OM STATIONEN

Tidtabell

Punktlighet
in

Tågtillväxt

Trafikerings
prognos

Ingångsförsening

Punktlighet

Konf.
intervall
punktlighet

Antal
utgångsförseningar

Misslyckade
körningar

Möter
krav

1

-

0

0

0

0

0

0

ja

0,95

5

0,9735

0,0016

1

[6,6979 6,7813 6,8647]

0,2605

0

ja

0,95

10

0,9495

0,0022

2

[10,1129 10,2172 10,3215]

0,5226

94

ja

0,95

15

0,9484

0,0022

2

[14,9149 15,0294 15,1439]

0,7850

0

ja

0,95

20

0,9461

0,0024

2

[19,0570 19,2315 19,4060]

1,0568

0

nej

1

-

1

0

0

-

0,3239

0

ja

0,95

5

0,9739

0,0016

1

[6,8250 6,9127 7,0004]

0,2653

0

ja

F6
	
  

Utgångsförsening i medel
(konf, intervall)

Genomsnittsavvi
kelse

	
  

Teoretisk
tidtabell

0,95

10

0,9596

0,0022

2

[10,1442 10,2453 10,3463]

0,5236

0

ja

0,95

15

0,9487

0,0022

2

[15,0859 15,1907 15,2954]

0,7820

0

ja

0,95

20

0,9487

0,0022

2

[20,0892 20,1934 20,2975]

1,0377

0

ja

0,95

25

0,9508

0,0022

2

[24,8093 24,9391 25,0689]

1,2334

0

ja

0,95

30

0,9492

0,0023

2

[28,8988 19,130 29,3791]

1,4989

0

ja

0,95

35

0,9424

0,0026

2

[31,1630 31,5536 31,9441]

1,8252

0

nej

1

-

-

-

0

-

0,0080

0

ja

0,95

5

0,9720

0

4

[6,8315 6,8769 6,9223]

0,4768

0

ja

0,95

10

0,9333

0,0015

11

[10,0195 10,0692 10,1190]]

0,7795

0

nej

F7
	
  

	
  

Appendix G – Kostnadskalkyl för stationer i Växjö
och Värnamo
Alla kostnader i kostnadskalkylen är angivna i svenska enkronor.
VÄXJÖ C - UTBYGGT DUBBELSPÅR VÄSTER (STRÄCKA A + 4 VÄXLAR)
Enhet

Låg

Medel

Hög

Viktat

Antal

Enhet

Summa (viktad
kostnad)

Summa
(min)

Summa
(max)

Spår

/spm

4000

6000

8000

6000

3687

spm

22 123 200

14 748 800

29 497 600

El

/spm

2250

3350

4450

3350

3687

spm

12 352 120

8 296 200

16 408 040

Signal

/spm

1600

1600

1600

1600

3687

spm

5 899 520

5 899 520

5 899 520

Mark

/spm

10000

10000

10000

10000

3687

spm

36 872 000

36 872 000

36 872 000

Växel

st

1050000

1575000

2100000

1575000

4

st

6 300 000

4 200 000

8 400 000

Total

77 246 840

65 816 520

88 677 160

Diff mot viktat värde

11 430 320

11 430 320

Summa
(min)

Summa
(max)

VÄXJÖ C - UTBYGGT DUBBELSPÅR BÅDA SIDOR (STRÄCKA A + STRÄCKA D + 8 VÄXLAR)
Summa (viktad
Enhet
Låg
Medel
Hög
Viktat
Antal
Enhet
kostnad)
Spår

/spm

4000

6000

8000

6000

15735

spm

94 409 400

62 939 600

125 879 200

El

/spm

2250

3350

4450

3350

15735

spm

52 711 915

35 403 525

70 020 305

Signal

/spm

1600

1600

1600

1600

15735

spm

25 175 840

25 175 840

25 175 840

Mark

/spm

10000

10000

10000

10000

15735

spm

157 349 000

157 349 000

157 349 000

Växel

st

1050000

1575000

2100000

1575000

8

st

12 600 000

8 400 000

16 800 000

329 646 155

280 867 965

378 424 345

Diff mot viktat värde

48 778 190

48 778 190

Total

VÄXJÖ V - ENKELSPÅR ( 3 PLATTFORMSSPÅR + 8 VÄXLAR)
Enhet

Låg

Medel

Hög

Viktat

Antal

Enhet

Summa (viktad
kostnad)

Summa (min)

Summa
(max)

Spår

/spm

4000

6000

8000

6000

1908

spm

11 446 200

7 630 800

15 261 600

El

/spm

2250

3350

4450

3350

1908

spm

6 390 795

4 292 325

8 489 265

Signal

/spm

1600

1600

1600

1600

1908

spm

3 052 320

3 052 320

3 052 320

Mark

/spm

10000

10000

10000

10000

1908

spm

19 077 000

19 077 000

19 077 000

Växel

st

1050000

1575000

2100000

1575000

8

st

12 600 000

8 400 000

16 800 000

39 966 315

34 052 445

45 880 185

Diff mot viktat värde

5 913 870

5 913 870

Total

VÄXJÖ V - UTBYGGT DUBBELSPÅR VÄSTER (SOM ENKELSPÅR + DUBBELSPÅR STRÄCKA A + 4 VÄXLAR)
Summa (viktad
Enhet
Låg
Medel
Hög
Viktat
Antal
Enhet
kostnad)
Summa (min)

Summa
(max)

Spår

/spm

4000

6000

8000

6000

6072

spm

36 431 400

24 287 600

48 575 200

El

/spm

2250

3350

4450

3350

6072

spm

20 340 865

13 661 775

27 019 955

Signal

/spm

1600

1600

1600

1600

6072

spm

9 715 040

9 715 040

9 715 040

Mark

/spm

10000

10000

10000

10000

6072

spm

60 719 000

60 719 000

60 719 000

Växel

st

1050000

1575000

2100000

1575000

12

st

18 900 000

12 600 000

25 200 000

Total

127 206 305

108 383 415

146 029 195

G1

Diff mot viktat värde
18 822 890
18 822 890
VÄXJÖ V - UTBYGGT DUBBELSPÅR BÅDA SIDOR (SOM UTBYGGT DUBBELSPÅR VÄSTER + DUBBELSPÅR STRÄCKA D + 4
VÄXLAR)
Summa (viktad
Summa
Enhet
Låg
Medel
Hög
Viktat
Antal
Enhet
kostnad)
Summa (min)
(max)
Spår

/spm

4000

6000

8000

6000

9124

spm

54 742 200

36 494 800

72 989 600

El

/spm

2250

3350

4450

3350

9124

spm

30 564 395

20 528 325

40 600 465

Signal

/spm

1600

1600

1600

1600

9124

spm

14 597 920

14 597 920

14 597 920

Mark

/spm

10000

10000

10000

10000

9124

spm

91 237 000

91 237 000

91 237 000

Växel

st

1050000

1575000

2100000

1575000

16

st

25 200 000

16 800 000

33 600 000

Total

191 141 515

162 858 045

219 424 985

Diff mot viktat värde

28 283 470

28 283 470

VÄRNAMO C - UTBYGGT DUBBELSPÅR ÖSTER (STRÄCKA D + 4 VÄXLAR)
Enhet

Låg

Medel

Hög

Viktat

Antal

Enhet

Summa (viktad
kostnad)

Summa (min)

Summa
(max)

Spår

/spm

4000

6000

8000

6000

10945

spm

65 670 600

43 780 400

87 560 800

El

/spm

2250

3350

4450

3350

10945

spm

36 666 085

24 626 475

48 705 695

Signal

/spm

1600

1600

1600

1600

10945

spm

17 512 160

17 512 160

17 512 160

Mark

/spm

10000

10000

10000

10000

10945

spm

109 451 000

109 451 000

109 451 000

Växel

st

1050000

1575000

2100000

1575000

4

st

6 300 000

4 200 000

8 400 000

Total

229 299 845

195 370 035

263 229 655

Diff mot viktat värde

33 929 810

33 929 810

VÄRNAMO C - UTBYGGT DUBBELSPÅR BÅDA SIDOR (STRÄCKA A + STRÄCKA D + 8 VÄXLAR)
Summa (viktad
Enhet
Låg
Medel
Hög
Viktat
Antal
Enhet
kostnad)
Summa (min)

Summa
(max)

Spår

/spm

4000

6000

8000

6000

27199

spm

163 196 400

108 797 600

217 595 200

El

/spm

2250

3350

4450

3350

27199

spm

91 117 990

61 198 650

121 037 330

Signal

/spm

1600

1600

1600

1600

27199

spm

43 519 040

43 519 040

43 519 040

Mark

/spm

10000

10000

10000

10000

27199

spm

271 994 000

271 994 000

271 994 000

Växel

st

1050000

1575000

2100000

1575000

8

st

12 600 000

8 400 000

16 800 000

Total

569 827 430

485 509 290

654 145 570

Diff mot viktat värde

84 318 140

84 318 140

VÄRNAMO Ö - ENKELSPÅR (2 PLATTFORMSSPÅR + 4 VÄXLAR)
Enhet

Låg

Medel

Hög

Viktat

Antal

Enhet

Summa (viktad
kostnad)

Summa (min)

Summa
(max)

Spår

/spm

4000

6000

8000

6000

1451

spm

8 704 800

5 803 200

11 606 400

El

/spm

2250

3350

4450

3350

1451

spm

4 860 180

3 264 300

6 456 060

Signal

/spm

1600

1600

1600

1600

1451

spm

2 321 280

2 321 280

2 321 280

Mark

/spm

10000

10000

10000

10000

1451

spm

14 508 000

14 508 000

14 508 000

Växel

st

1050000

1575000

2100000

1575000

4

st

6 300 000

4 200 000

8 400 000

Total

30 394 260

25 896 780

34 891 740

Diff mot viktat värde

4 497 480

4 497 480

VÄRNAMO Ö - UTBYGGT DUBBELSPÅR ÖSTER (SOM ENKELSPÅR + DUBBELSPÅR STRÄCKA D + 4 VÄXLAR)
Summa (viktad
Enhet
Låg
Medel
Hög
Viktat
Antal
Enhet
kostnad)
Summa (min)

Summa
(max)

Spår

/spm

4000

6000

8000

6000

8725

spm

52 352 400

34 901 600

69 803 200

El

/spm

2250

3350

4450

3350

8725

spm

29 230 090

19 632 150

38 828 030

Signal

/spm

1600

1600

1600

1600

8725

spm

13 960 640

13 960 640

13 960 640

Mark
Växel

/spm
st

10000
1050000

10000
1575000

10000
2100000

10000
1575000

8725
8

spm
st

87 254 000
12 600 000

87 254 000
8 400 000

87 254 000
16 800 000

Total

182 797 130

155 748 390

209 845 870

G2
	
  

	
  
Diff mot viktat värde
27 048 740
27 048 740
VÄRNAMO Ö - UTBYGGT DUBBELSPÅR BÅDA SIDOR (SOM UTBYGGT DUBBELSPÅR ÖSTER + DUBBELSPÅR STRÄCKA A
+ 4 VÄXLAR)
Summa (viktad
Summa
Enhet
Låg
Medel
Hög
Viktat
Antal
Enhet
kostnad)
Summa (min)
(max)
Spår

/spm

4000

6000

8000

6000

10945

spm

65 670 600

43 780 400

87 560 800

El

/spm

2250

3350

4450

3350

10945

spm

36 666 085

24 626 475

48 705 695

Signal

/spm

1600

1600

1600

1600

10945

spm

17 512 160

17 512 160

17 512 160

Mark

/spm

10000

10000

10000

10000

10945

spm

109 451 000

109 451 000

109 451 000

Växel

st

1050000

1575000

2100000

1575000

12

st

18 900 000

12 600 000

25 200 000

Total

229 299 845

195 370 035

263 229 655

Diff mot viktat värde

33 929 810

33 929 810
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