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Förord 
Europakorridoren är ett begrepp för de studerade höghastighetsbanorna Götalandsbanan, 
inklusive Ostlänken, och Europabanan. De nya stambanorna skulle om de byggs betjäna 
ungefär fem miljoner invånare i södra delen av Sverige med snabba tågresemöjligheter till 
många andra orter, med ändpunkterna Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom 
inkluderade höghastighetsutredningen, det vill säga 2009 års statliga utredning (SOU 2009:74; 
också kallad Malm-utredningen) även genomgående tåg till Köpenhamn och vidare mot 
Tyskland, samt till Uppsala, Halmstad, Uddevalla, Växjö och Kalmar för att nämna några 
medelstora orter utanför de egentliga höghastighetsbanorna. 

Kapaciteten på de planerade nya stambanorna måste beaktas vid planering och projektering. I 
denna rapport har vi passat på att förbättra det planerade trafiksystemet efter nya rön, både 
forskning och utredning av olika parter, som framkommit sedan publiceringen av SOU 2009:74. 
Vi bidrar i detta uppdrag med ytterligare resultat för fortsatt planering. En annan aspekt är att 
restidsexemplen i tidigare utredningar i regel har fokuserat på restider till och från Stockholm. 
Många andra orter både vid de planerade höghastighetsbanorna och vid anslutande linjer 
kommer också att få väsentligt kortare restider med höghastighetståg. Det ger en potential för 
ökad arbetspendling. Europakorridoren AB genom Gunnar Sibbmark har därför gett KTH 
Järnvägsgruppen i uppdrag att fördjupa materialet i dessa delar. 

I uppdraget har Jennifer Warg genomfört körtidsberäkningar i RailSys och 
kapacitetsbedömningar i avsnitt 5. Övriga delar har undertecknad gjort. För innehållet i 
rapporten svarar författarna. 

Stockholm i augusti 2013 

Oskar Fröidh 
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Sammanfattning 
Restiderna kan förkortas radikalt med nya stambanor i höghastighetsstandard vilket indikerar 
stora effekter för samhället. Typiska restidsförkortningar är 50-75 % jämfört med dagens 
restider med tåg och buss där det idag saknas järnväg, och 35-45 % där de snabba tågen körs 
på höghastighetsbanan istället för på Västra eller Södra stambanan. 

De radikalt förkortade restiderna ger en tillgänglighetsförbättring för människor i en stor del av 
Sverige. Möjligheten till snabbare tjänsteresor är viktig för näringslivet. Det ger också 
förutsättningar för arbetspendling på längre sträckor än vad som är möjligt idag, vilket bidrar 
till en regionförstoring och större arbetsmarknadsregioner som ger positiva effekter för den 
regionala ekonomin. 

I detta uppdrag har utformningen av bansystemet i Europakorridoren och hur det ska 
integreras i det befintliga järnvägsnätet setts över. Utgångspunkten är höghastighets-
utredningen (SOU 2009:74). 

Nya stambanor ger kapacitet för betydligt flera tågförbindelser och flera direkta tåg istället för 
bytesförbindelser jämfört med idag. Dessutom avlastas Västra och Södra stambanorna 
snabbtåg som ger utrymme för flera godståg och regionaltåg. Det är viktigt att de nya 
stambanorna planeras och dimensioneras för den trafik som kan bli aktuell i ett längre 
perspektiv. På flera sträckor kommer den tillkommande kapaciteten att räcka till utan särskilda 
problem förutsatt att tågtrafiken får en god punktlighet och hastighetsskillnaderna mellan 
tågen är relativt små, men särskilt på delsträckorna Ostlänken och Göteborg–Borås kan 
kapacitetsutnyttjandet bli högt. Av den anledningen föreslås några förändringar för att ge ett 
bättre trafiksystem. 

De förändringar av bansystemet och trafik som föreslås för kapacitetsförbättringar är: 
• 415 m långa plattformar enligt europeisk standard, för sammankoppling av två 

tågdelar till olika destinationer och därmed spara ett tågläge i högtrafik. 
• En kort dubbelspårig bibana Skavsta flygplats–Nyköping C istället för en längre 

enkelspårig för att få en god turtäthet till dessa stationer med färre antal tåg. 
• Snabba interregiotåg mellan Borås och Göteborg med avgång var 30:e minut som gör 

uppehåll i Kråktorp/Bollebygd, Landvetters flygplats och Mölnlycke istället för 
regionaltåg. 

• Trafiklösning i Skåne, där huvudlinjen från Jönköping direkt till Lund och Malmö, med 
anslutning till Hässleholm, och en gren från Markaryd till Helsingborg och Köpenhamn, 
ger mycket bra förbindelser och korta restider. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Nya banor för snabb persontrafik ger möjligheter att förkorta restiderna radikalt i många 
viktiga relationer. Tågtrafiken är inne i ett expansivt skede och särskilt regionaltrafiken har 
ökat genom olika satsningar på nya tågsystem de senaste decennierna. Även den 
interregionala persontrafiken ökar där utbudet är attraktivt, vilket främst gäller 
snabbtågsförbindelser som ger kortare restider än flyg- eller bilresor. Godstrafiken mellan 
Norrland och södra Sverige respektive kontinenten i de stora stråken Västra och Södra 
stambanan är stor och har dessutom en potential att växa ytterligare. Genom den ökande 
tågtrafiken är kapaciteten på särskilt Västra och Södra stambanan ansträngd vilket visar sig 
som dålig punktlighet. Kapacitetsutbyggnader i stråken är därför intressanta för en positiv 
framtida utveckling av resande och transporter med tåg. Det öppnar också för möjligheter att 
bygga nya stambanor med höghastighetsstandard som ger korta restider och därmed bidrar till 
ökad tillgänglighet i en stor del av landet. 

Höghastighetsbanor i Sverige har studerats och analyserats i flera olika skeden och de första 
planerna på Götalandsbanan presenterades redan på 1980-talet. Den hittills mest omfattande 
utredningen är statens offentliga utredning från 2009,”Höghastighetsbanor – ett 
samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft” (SOU 2009:74). 2012 bestämde 
regeringen att inleda genomförande av två etapper som kan komma att bli delar av nya 
stambanor i framtiden; Ostlänken Järna–Linköping och deletappen Mölnlycke–Bollebygd via 
Landvetters flygplats. Efter regeringens klartecken har Trafikverket initierat fortsatt planering 
av genomförandet. 

Det samlade bansystemet med Götalandsbanan Järna–Jönköping–Göteborg, inklusive 
Ostlänken, samt en sydlig gren bestående av Europabanan Jönköping–Skåne och vidare mot 
kontinenten, benämns i allmänhet Europakorridoren. Flera olika varianter till trafikering och 
dragning av bansystemet för Europakorridoren har studerats. I detta uppdrag är 
utgångspunkten det bansystem som presenterades i SOU 2009:74, men det har modifierats för 
analys av två skäl; dels med hänsyn till kapaciteten, dels för att få en om möjligt mer 
kostnadseffektiv trafikering med goda marknadseffekter. Det bansystem och den trafikering 
som har studerats framgår av kartan (figur 1) och följande avsnitt. 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att gå igenom de idéer och förslag till förbättringar av bansystem och 
trafikering som framkommit sedan Höghastighetsutredningen (SOU 2009:74) publicerades, och 
att göra en kapacitetsbedömning, restidsberäkningar och en översiktlig bedömning av de 
effekter det kan ha för främst arbetspendlingen längs Europakorridoren. 
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Figur 1. Europakorridoren som höghastighetsbana med tänkt eller planerad sträckning 
(reviderat alternativ som beskrivs i följande text). 
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2. Bansystem 
Planering av nya stambanor för höga hastigheter är i ett tidigt skede där vissa idé- eller 
förstudier har genomförts, och en statlig utredning (SOU 2009:74) om helhetslösningen med 
Europakorridoren. Undantagen är Ostlänken och Göteborg-Borås på Götalandsbanan som har 
utretts till och med järnvägsutredning enligt lagen om byggande av järnväg. För dessa sträckor 
återstår projektering och järnvägsplan innan bygget kan igångsättas.I uppdraget har vi sett 
över utformningen av bansystemet i Europakorridoren och hur det ska integreras i det 
befintliga järnvägsnätet. Utgångspunkten är höghastighetsutredningen (SOU 2009:74). Efter 
att den genomfördes har nya utredningar kommit fram som pekar på att vissa förändringar av 
det planerade bansystemet bör göras. Ett exempel är region Skåne som drivit en utredning om 
dragning genom Skåne, där man förordar en central dragning av Europabanan utanför 
Hässleholm till Lund vilket ger kortast möjliga restider till Lund och Malmö (Höghastighetståg 
genom Skåne, 2012). 

Trafikverkets utredning (Höghastighetsbanor, 2012) är ett annat viktigt underlag där fyra 
bansystem med varierande andel integration i det befintliga nätet analyserades i jämförelse 
med ett stambanealternativ utan nya banor. Även hastighetsstandard och frågan om tung 
godstrafik på höghastighetsbanorna eller inte har utretts och Trafikverket rekommenderar att 
behålla den standard som man antog i järnvägsutredningarna, dimensionerande hastighet 320 
km/h och lutningar enligt internationell standard (TSD; upp till 35 promille) vilket lämpar sig väl 
för persontrafik och lättare godståg men inte tung godstrafik (NTP hastighetsstandard, 2013). 

2.1 Stockholm–Järna 
Trafikverket har efter det att höghastighetsutredningen (SOU 2009:74) presenterades 
genomfört en förstudie om det framtida kapacitetsbehovet Stockholm–Järna (Förstudie 
Stockholm–Järna, 2011). Man redovisar två scenarier, dels med Ostlänken utbyggd till 2020, 
dels med hela Europakorridoren utbyggd till 2030. Antalet fjärrtåg på sträckan kommer att bli 
stort och kapaciteten hårt ansträngd. Enligt utredningen prognosticeras 14 fjärrtåg (i mest 
belastade riktning) i maxtimmen år 2020, och 18 tåg i maxtimmen år 2030. Detta är något färre 
tåg än vad som ingick i höghastighetsutredningen (SOU 2009:74) och det alternativ som 
sedermera kallades US1 i Trafikverkets kapacitetsutredning. En anledning till det minskade 
utbudet är att Trafikverkets prognosmodell Sampers genererar lägre efterfrågan än vad 
prognosmodellen Samvips som användes i höghastighetsutredningen ger i många situationer.1 

Genom det höga kapacitetsutnyttjandet rekommenderar förstudien vidare utredning av steg 
4-åtgärder i fyrstegsplaneringen, det vill säga stora utbyggnader av bankapacitet inför hela 
Europakorridorens färdigställande. Förstudien nämner fyrspår längs Grödingebanan eller i en 
ny sträckning (Järna) Gerstaberg–Flemingsberg över Hallsfjärden. Det senare alternativet skulle 
även ge restidsvinster på omkring 3 minuter jämfört med omvägen via Södertälje syd (Fröidh, 
1992). Kostnaden bedöms till mellan 8 och 15 miljarder kr beroende av alternativ (Förstudie 
Stockholm–Järna, 2011). Ingen kapacitetsutbyggnad nämns dock på delsträckan Stockholm–
Flemingsberg, förutom ”Spår 0” i Flemingsberg som nu är planerat för genomförande (NTP 
remiss, 2013), trots att det där är samma antal tåg som mellan Flemingsberg och Södertälje. 

                                                           
1 Framför allt finns skillnader i prognosticerad efterfrågan vid trafiklinjer med låg turtäthet trots 
samordnad tidtabell, och i överflyttat resande från flyg och bil samt utrikes resande med den 
implementerade versionen av Sampers. 
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Behovet av kapacitetsutbyggnad mellan (Stockholm–) Flemingsberg och Järna i form av flera 
spår ingår inte i höghastighetsutredningen. Det är också en del av den kritik som framförts mot 
utredningen och som Riksrevisionen tog fasta på i sin studie (Rir 2012:21). 

Den prognosticerade belastningen på 14 respektive 18 tåg i maxtimmen är besvärande hög, 
men eftersom det är ett gränsfall kan det inte självklart hävdas att en ny linje eller flera spår 
för 8-15 miljarder kr måste inkluderas i en fullständig utbyggnad av höghastighetsbanor, i alla 
fall inte från trafikstart. Den år 2012 beslutade höghastighetsbanan London–Birmingham (HS2) 
dimensioneras till exempel för 14 tåg i maxtimmen per riktning från trafikstart men med den 
uttalade målsättningen att efter hand höja till 18 tåg i maxtimmen (HS2 Project Specification. 
2012). 

De villkor som är nödvändiga att uppfylla för att möjligen klara upp till 18 tåg i maxtimmen på 
Grödingebanan är: 

• Nytt signalsystem, ERTMS nivå 3 eller motsvarande 
• Alla tåg kör i samma hastighet (ca 200 km/h topphastighet, uppehåll i Södertälje syd 

och Flemingsberg endast om tågläget så medger) 
• Punktligheten måste vara väsentligt bättre än idag 
• Ingen godstrafik i högt belastade perioder. 

Om något av dessa villkor inte kan uppfyllas måste trafiken begränsas mer eller ny 
spårkapacitet tillkomma. 14-18 tåg i maxtimmen innebär hög störningskänslighet och sämre 
punktlighet vilket gör att kapacitetstillägg bör läggas på särskilt de snabbaste tågen. Det 
innebär att restidsvinsten i praktiken kan bli större än ca 3 minuter med en nybyggd sträcka. 

Vid planeringen av Ostlänken och höghastighetsnätet är det viktigt att utforma bansystemet så 
att det kan uppfylla trafikuppgifterna och hög turtäthet och samtidigt hålla ned antalet tåg av 
kapacitetsskäl. Det finns två val som bör göras och som inte har rekommenderats i SOU 
2009:74: 

• Plattformarna på höghastighetsstationerna bör byggas 415 m långa (Tåglängd 400 m 
+1 %, samt stoppmarginal ca 10 m) enligt europeisk standard för att kunna koppla ihop 
två ganska långa tåg till olika destinationer och därmed spara ett tågläge i högtrafik 

• Bansystemet i Nyköping/Skavsta utformas med kort bibana för att minska det totala 
antalet tåg med bibehållen turtäthet på båda stationerna (se nedan). 

2.2 Nyköping/Skavsta 
Utformningen av bansystemet i Nyköpingsområdet är en viktig fråga för att trafikförsörja dels 
Nyköpings tätort, dels Skavsta flygplats. Skavsta var 2012 den näst största flygplatsen i 
Stockholm och Mälardalen (efter Arlanda som hade 20 miljoner passagerare) med 2,3 miljoner 
passagerare, lika många som Bromma flygplats. En fortsatt positiv utveckling förutsätter 
snabba tågförbindelser för att göra Skavsta till ett mer attraktivt alternativ till Arlanda och 
Bromma flygplatser. Skavsta flygplats ger omkring 10 mil kortare flygsträcka på flygresor mot 
söder och väster och tillsammans med lägre mark- och terminalkostnader finns förutsättningar 
att en sådan utveckling ska ske. Det kommer i så fall att medföra en stor mängd nya 
tågresenärer till Skavsta, särskilt från Stockholmsområdet men även från Östergötland. För att 
få kortare restider utan en hastighetsnedsättning genom Nyköpings tätort har man också valt 
alternativet att dra Ostlänkens huvudspår förbi Skavsta istället för längs befintlig bana. 
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Figur 2. Ostlänkens huvudspår via Skavsta. Lång bibana via Nyköping C (t.v.) och kort bibana 
(t.h). 

Till detta kommer möjligheten att starta storregional persontrafik till Oxelösund med 
genomgående tåg från Uppsala och Stockholm, vilket skulle öka tillgängligheten och 
attraktiviteten i området. 

I järnvägsutredningen för Ostlänken (Järnvägsutredning Ostlänken, 2009a) förordas ett 
bansystem i området med lång bibana, det vill säga de befintliga enkelspåriga banorna 
används av interregionaltåg på Ostlänken för att nå Nyköping C, medan huvudlinjen går via 
Skavsta och används av andra interregionaltåg med uppehåll vid flygplatsen, och av 
höghastighetståg utan uppehåll. 

Ett alternativ med kort bibana beräknades bli ca 200 milj. kr dyrare (Järnvägsutredning 
Ostlänken, 2009a) och innebära något längre restid (någon minut) för tåg som fortsätter väster 
om Nyköping C än den långa bibanan. 

Å andra sidan ger den korta bibanan två fördelar som bör värderas högt; 
• Ger bättre kapacitet och mindre störningskänslighet i och med att den avlastar den 

enkelspåriga långa bibanan och minskar andelen enkelspår 
• Möjliggör färre tåg med bibehållen turtäthet i och med att tåg kan trafikera både 

Skavsta flygplats och i Nyköping C. 

I motsats till tidigare utredningar (Järnvägsutredning Ostlänken, 2009a; SOU 2009:74) föreslås 
här att den korta bibanan blir huvudalternativ. 

Tågtrafiken påverkas då genom att den separata flygpendeln som planerades kan utgå och 
ersättas med de interregionala tågen Uppsala–Arlanda–Stockholm–Skavsta–Nyköping C–
Oxelösund (se karta över interregiolinjerna, figur 10). Denna linje planerades med alternativet 
lång bibana framföras till Nyköping C och där vända mot Oxelösund utan att passera Skavsta. 
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2.3 Linköping–Gripenberg 
Utformningen och antalet kopplingspunkter har diskuterats i området mellan Linköping och 
Gripenberg på Götalandsbanan (se figur 3). I SOU 2009:74 liksom i detta arbete har varianten 
med två kopplingspunkter valts. För kopplingspunkten i Gripenberg är det viktigt att den dels 
medger trafik Tranås–Jönköping för att Tranås ska få direkta förbindelser mot residensstaden 
och vidare västerut, dels från Götalandsbanan mot Södra stambanan söderut. Båda 
förbindelserna är strategiskt viktiga också i händelse av trafikstörningar och det motiverar att 
kopplingspunkten bör bli dubbel. 

 
Figur 3. Tre kopplingspunkter (t.v.) respektive två kopplingspunkter (t.h.) i området 
Linköping–Gripenberg. 

Lösningen med två kopplingspunkter medger att Mjölby och Tranås vid Södra stambanan kan 
få snabba interregionaltåg via Södra stambanan som kör upp på Götalandsbanan vid 
kopplingspunkten. Med en utformning med tre kopplingspunkter enligt figuren skulle Tranås 
inte få direkta tåg utan endast bytesresor mot Jönköping. 

Det ska också nämnas att Tranås kommun har gjort en studie av att dra Götalandsbanans 
huvudsträckning med station i tunnel under Tranås (Höghastighetsbana genom Tranås, 2010). 
En sådan lösning är också möjlig (ej illustrerad) och skulle främst förkorta restiderna med 
Interregiotåg som ska stanna för resandeutbyte i Tranås. 
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2.4 Jönköping 
I SOU 2009:74 antogs bansystemet i Jönköping utformat som med en ny station (här benämnd 
Jönköping HSL, där HSL står för Höghastighetslinjen eller High Speed Line). Flera av de nya 
tåglinjerna antogs framföras på banan mellan Jönköping HSL och Jönköping C för att kunna ha 
trafikutbyte på båda stationerna och därigenom ge färre anslutningsresor med lokaltrafiken. 
Det är dock ett ganska tidsödande och kapacitetskrävande trafiksystem som riskerar att bli 
störningskänsligt och även kan fordra dubbelspår på hela eller delar av sträckan Jönköping 
HSL–Jönköping C. 

 
Figur 4. Tre alternativ för bansystemet i Jönköping med en ny station (Jönköping HSL) vid 
Götalandsbanan. 

I detta arbete har istället variant 2 antagits, det vill säga ett triangelspår som medger direkt 
förbindelse från Nässjö till Jönköping HSL. Färre tåg trafikerar båda stationerna och i det fall 
resenärer ska byta från Jönköping C till Jönköping HSL kan lokaltrafiken vara det bästa 
alternativet. 

Även att helt ta bort centralstationen, Jönköping C, och istället leda alla tåg till Jönköping HSL 
har studerats, men det innebär att ingångslinjen från Falköping måste läggas om på en längre 
sträcka och det blir därmed ganska kostsamt (1,4-2 miljarder kr enligt Nya Jönköpingsbanan, 
2010). 
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2.5 Värnamo 
I höghastighetsutredningen (SOU 2009:74) valdes en utformning med anslutning från 
Europabanans huvudlinje till den befintliga stationen i Värnamo. Därigenom ger en-
stationslösningen en bra bytespunkt och goda möjligheter till anslutningsresor. Nackdelen 
jämfört med en ny station på Europabanans huvudlinje är att alla tåg på Europabanan som ska 
göra uppehåll i Värnamo får längre körtider via bibanan och Värnamo befintliga station. Det 
blir därmed svårare att motivera att genomgående tåg ska göra uppehåll vid tider när antalet 
på- eller avstigande resenärer inte är så stort. 

 
Figur 5. En station eller två stationer i Värnamo. 

De fördelar som kan finnas med en två-stationslösning där en ny station i Värnamo vid 
Europabanans huvudlinje tillkommer, här kallad Värnamo HSL, är: 

• Billigare att bygga, ingen bibana 
• Kortare restider för genomgående tåg som gör uppehåll i Värnamo HSL 
• Färre störningar, färre konflikter med andra tåg. 

Av den anledningen kan det finnas skäl att ompröva en-stationslösningen. I detta arbete har en 
två-stationslösning valts. En förbindelse från Värnamo C med separat vändspår vid Värnamo 
HSL för tågtrafiken norrut mot Göteborg och Vaggeryd ingår i skissen. I trafiklösningen för 
interregiotågen antas att det går genomgående tåg Göteborg–Växjö via Värnamo HSL, förutom 
interregiotåg och höghastighetståg mellan Stockholm, Jönköping och Kalmar/Karlskrona i 
Europakorridoren som använder förbindelsespåret mot Alvesta. 

2.6 Markaryd 
Markaryd planerades utan station för resandeutbyte vid höghastighetslinjen i SOU 2009:74. 
Däremot utformades en grenstation där tåg norrifrån skulle förutom att följa huvudlinjen mot 
Helsingborg och Malmö även kunna trafikera banan mot Halmstad respektive mot Hässleholm 
och vidare på Södra stambanan. 

Region Skåne förordar dock att huvudlinjen dras utanför Hässleholm och vidare mot Malmö, se 
vidare nedan (Höghastighetståg genom Skåne, 2012). En avgrening i höghastighetsstandard 
mot Helsingborg bör ändå finnas för att få kortare restider mot nordvästra Skåne och vidare 
mot Köpenhamn. Däremot kan förbindelsen som möjliggör trafik mot Halmstad tas bort, med 
motiveringen att de enstaka tåg som skulle använda denna kommer att få låg beläggning och 
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dessutom behöva trafikera ett störningskänsligt enkelspår. Direkt tågtrafik från Stockholm till 
Halmstad kan istället köras via Göteborg, eller som alternativ via Helsingborg. 

 
Figur 6. Utformning av Markaryd som i SOU 2009:74 (t.v.) respektive med station för 
resandeutbyte (t.h.). 

Station i Markaryd och Örkelljunga 
Region Skåne har också tänkt sig en station för regionaltåg på Europabanan vid Markaryd 
(Höghastighetståg genom Skåne, 2012). Eftersom Markaryd är en mindre tätort (4000 invånare 
i tätorten 2010-12-31; SCB) antogs i höghastighetsutredningen att kapacitetskonflikter med ett 
långsammare regionalt trafikupplägg skulle bli ett större problem än nyttan med en station. En 
jämförelse med Ostlänken visar dock att Vagnhärad (3300 invånare men även närmaste station 
för Trosa, 5000 invånare) planeras med en station och det vore därför konsekvent att även 
Markaryd och dessutom Örkelljunga (4800 invånare) mellan Markaryd och Helsingborg 
planeras med station. Europabanan kommer att få mindre belastning än Götalandsbanan öster 
om Jönköping och det finns viss kapacitet ledig för interregionala trafikupplägg med uppehåll 
vid kommunhuvudorterna. 

Här har inte förutsatts någon station i Vaggeryd men frågan kan studeras vidare. 

2.7 Hässleholm 
Höghastighetsutredningen (SOU 2009:74) förordar en dragning av Europabanans huvudlinje 
via Helsingborg och längs motorvägen E6 vidare ned till Åkarp utanför Malmö. Vissa tåg 
framförs istället från Markaryd på den upprustade banan via Hässleholm och Södra stambanan 
till Malmö för att få goda anslutningar i Hässleholm. 

 
Figur 7. Hässleholm med Europabanans huvudlinje via Helsingborg och vissa tåg på 
upprustade banor via Hässleholm (t.v.), respektive huvudlinjen via Hässleholm (t.h.). 
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Region Skåne har 2011-2012 drivit ett arbete att ta fram underlag för ett ställningstagande för 
Europabanans sträckning i Skåne. Slutsatserna av det arbetet är att man förordar en dragning 
av banans huvudlinje strax väster om Hässleholm (Tyringe) och söderut mot Lund 
(Höghastighetståg genom Skåne, 2012). 

Utformningen av bansystemet i Hässleholmstrakten skiljer påtagligt mellan alternativen. En 
kopplingspunkt med Skånebanan Hässleholm–Helsingborg har placerats utanför Tyringe, 
medan tågen som ska göra uppehåll i Hässleholm använder centralstationen. Som en tillfällig 
lösning innan en eventuell Helsingborgsgren av Europabanan byggs Markaryd–Helsingborg kan 
tågen göra uppehåll i Hässleholm och sedan fortsätta på en utbyggd bana mot Helsingborg. 

I det fortsatta arbetet beräknas restiderna med huvudlinjen via Hässleholm. 

2.8 Öresund 
Som nämnts i avsnittet om Hässleholm förordade höghastighetsutredningen (SOU 2009:74) en 
dragning av Europabanans huvudlinje via Helsingborg och längs motorvägen E6 vidare ned till 
Åkarp utanför Malmö. Vissa tåg framförs istället från Markaryd via Hässleholm och Södra 
stambanan till Malmö för att få goda anslutningar i Hässleholm. 

Region Skåne har 2011-2012 drivit ett arbete att ta fram underlag för ett ställningstagande för 
Europabanans sträckning i Skåne. Slutsatserna av det arbetet är att man förordar en dragning 
av banans huvudlinje strax väster om Hässleholm (Tyringe) och söderut mot Lund. Det ger 
kortare restider till Lund och Malmö och Europabanans nya linje kan då bli det tredje och 
fjärde spåret på Södra stambanan som man anser är högt prioriterade (Höghastighetståg 
genom Skåne, 2012). 

 
Figur 8. Öresundsregionen (Själland endast Öresundsbanan och Kystbanan). 
Höghastighetsutredningens förslag, huvudlinje via Helsingborg (t.v.) respektive region 
Skånes förslag med huvudlinjen via Hässleholm (t.h.). 

I detta arbete antas att huvudlinjen byggs som Skånerapporten förespråkar. Som en andra 
etapp föreslås dock en höghastighetslinje mellan grenpunkten utanför Markaryd och 
Helsingborg. Den nya linjen har ett samband med att den fasta förbindelsen Helsingborg–
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Helsingör och kan tillsammans med trafik på Kystbanen (underlättas av en föreslagen S-
togslösning som ersätter dagens Öresundståg på sträckan) ge kortare restider norrifrån från 
Sverige till Köpenhamn H. Dessutom avlastas Öresundsförbindelsen och Citytunneln i Malmö 
tågtrafik. Det innebär också att det inte behövs någon ny stambana längs E6 mellan 
Helsingborg och Åkarp. 

Höghastighetstrafiken i Skåne delas därmed på två delar; dels till Lund, Malmö och 
Köpenhamn (inklusive flygplatsen i Kastrup) på huvudlinjen utanför Hässleholm, dels till 
Helsingborg, Nordvästskåne och Köpenhamn H med kortare restider via Helsingborg. 

En karta som sammanfattar de här beskrivna modifieringarna finns som figur 1. 
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3. Trafikering av höghastighetsbanorna 
Flera kopplingspunkter mellan de nya banorna och det befintliga nätet planeras. Det möjliggör 
trafikupplägg som kan trafikera stationer utanför höghastighetsbanorna och därmed erbjuda 
direktförbindelser utan byte till fler orter. Sådana trafiksystem är dock generellt mer känsliga 
för störningar än om höghastighetsbanorna byggs separerade utan anslutning till det befintliga 
nätet. 

Enligt tidigare utredningar anses det lämpligt att trafikera de nya banorna med två olika 
trafikupplägg; höghastighets- och interregiotåg, där de senare även lämpar sig för långväga 
arbetspendling förutom för fritids- och tjänsteresor. 

3.1 Höghastighetståg 
Höghastighetstågen blir stommen i den snabba persontrafiken på långa avstånd. De ger kortast 
restider mellan större och vissa medelstora städer och utnyttjar höghastighetsbanans största 
tillåtna hastighet, på nybyggda delar 320 km/h. Tjänsteresor och fritidsresor är de vanligaste 
resärendena, men viss långpendling förekommer. 

Liksom i SOU:n planeras olika linjer med differentierat uppehållsmönster. Höghastighetsnätets 
stomlinjer utgörs av frekventa avgångar längs med hela Götalands- och Europabanan, det vill 
säga olika linjer med timmestrafik mellan Stockholm och Göteborg respektive Köpenhamn. På 
Europabanan planeras de flesta höghastighetståg gå via Malmö och Köpenhamns flygplats 
Kastrup till Köpenhamn men även banan via Helsingborg trafikeras med timmestrafik mot 
Köpenhamn under högtrafik. 

Medan järnvägsutredningen för Ostlänken och kapacitetsutredningens US2 
(Höghastighetsbanor, 2012) utgick från trafik med två höghastighetslinjer med uppehåll på 
vardera två av fyra stationer på Götalandsbanan mellan Stockholm och Göteborg planeras här 
liksom i kapacitetsutredningens alternativ US1 för direkttåg utan uppehåll samt avgångar som 
stannar på de fem stationer som ska trafikeras av höghastighetståg (Södertälje syd, 
Norrköping, Linköping, Jönköping, Borås). Södertälje syd ingick inte som station för 
höghastighetståg i Ostlänkens järnvägsutredning och kapacitetsutredningens US2 men kan ha 
ett kommersiellt intressant resandeunderlag. På Europabanan planeras Värnamo, Hässleholm, 
Lund och Malmö som stationer för höghastighetstågen såväl som Helsingborg på den 
tillkommande Helsingborgsgrenen. Uppehållsmönstret motsvarar det för tågen mot Göteborg 
på Götalandsbanedelen men är mer blandat söder om Jönköping. Några av 
höghastighetslinjerna börjar eller fortsätter på konventionella linjer för att ge goda 
förbindelser till ett större omland. 

De höghastighetslinjer som ingår i denna rapport presenteras dels i tabell 1, dels på karta 
(figur 9) och i linjetabeller (bilaga 2). Dessutom trafikeras Europakorridoren av interregiotåg, se 
avsnitt 3.2. 



20 
 

Tabell 1. Höghastighetslinjer i Europakorridoren 
Linje Basturtäthet 

(mån-fre) 
Sträcka (restid mellan 
ändpunkterna, tim:min) 

Uppehåll på mellanstationer 

Bas G 1 timme Uppsala C–Göteborg C 
(2:58) 

(Stockholm–Göteborg 2:18) 

Arlanda C, Stockholm C, Södertälje syd, 
Norrköping C, Linköping C, 
Jönköping HSL, Borås C 

Direkt G 1-2 timmar Stockholm C–Göteborg C 
(1:58) 

 

Högtr G 4 turer i 
högtrafik 

Gävle C–Uddevalla C 
(4:07) / Halmstad C (4:28) 
(Stockholm–Göteborg 1:58) 

Uppsala C, Arlanda C, Stockholm C, 
Göteborg C (tåget delas i Göteborg C), 
Trollhättan C/Varberg, Falkenberg  

Bas H 1-2 timmar Stockholm C–
Köpenhamn H (2:45) 

Jönköping HSL, Helsingborg C 

Högtr H 4 turer i 
högtrafik 

Gävle C–Köpenhamn H 
(4:22) 

(Stockholm–Köpenhamn 3:02) 

Uppsala C, Arlanda C, Stockholm C, 
Södertälje syd, Norrköping C, Linköping C, 
Jönköping HSL, Värnamo HSL, 
Helsingborg C 

Bas M 1 timme Uppsala C–Malmö C–
Köpenhamn H (4:09) 

(Stockholm–Malmö 2:57) 

Arlanda C, Stockholm C, Södertälje syd, 
Norrköping C, Linköping C, 
Jönköping HSL, Hässleholm C, Lund C, 
Malmö C, Köpenhamns flygplats Kastrup 

Hamburg 2 timmar Stockholm C–Malmö C–
Hamburg Hbf (4:35) 

(Stockholm–Malmö 2:27) 

Lund C, Malmö C, Köpenhamns flygplats 
Kastrup, Lübeck Hbf  

Högtr Ka 3 turer i 
högtrafik 

Stockholm C–
Kalmar C/Karlskrona C 

(3:33/3:34) 
(Stockholm–Växjö 2:25) 

Norrköping C, Linköping C, 
Jönköping HSL, Värnamo HSL, Alvesta, 
Växjö C, Emmaboda (tåget delas), Nybro, 
Kalmar C/Karlskrona C 
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Figur 9. Höghastighetståg för långväga resor, med få uppehåll vid mellanstationer (reviderad 
jämfört med SOU 2009:74). 
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3.2 Interregiotåg 
Interregiotågen (IR-tåg) ger snabba förbindelser till ett stort antal mellanstora stationer och 
passar för arbetspendling, fritidsresor och tjänsteresor. De ska ses som ett nödvändigt 
komplement till höghastighetstågen för att få ett heltäckande trafiksystem. I princip kan det 
vara samma tågtyp i både interregiotåg och höghastighetståg, det är i första hand 
uppehållsmönstret som skiljer i trafiken men även efterfrågan på antalet sittplatser. Det är 
viktigt ur kapacitetssynpunkt att interregiotågen har nästan lika korta körtider som 
höghastighetstågen på höghastighetsbanorna vilket fordrar hög topphastighet och god 
accelerationsförmåga. 

Utöver stationerna i Europakorridoren som trafikeras av höghastighetstågen gör 
interregiotågen även uppehåll på flera stationer och går även på det konventionella nätet (se 
tabell 2, figur 10 och bilaga 2). 

Tabell 2. Interregiolinjer (IR) i Europakorridoren 
Linje Basturtäthet 

(mån-fre) 
Sträcka (restid mellan 
ändpunkterna, tim:min) 

Uppehåll på mellanstationer 

IR Grafitgrå 1 timme Uppsala C–Oxelösund 
(1:45) 

Arlanda C, Solna, Stockholm C, 
Flemingsberg, Södertälje syd, Vagnhärad, 
Skavsta flygplats, Nyköping C 

IR Olivgrön 1 timme Gävle C–Linköping C 
(2:39) 

Tierp, Uppsala C, Arlanda C, Solna, 
Stockholm C, Flemingsberg, Södertälje 
syd, Skavsta flygplats, Norrköping C 

IR Klarröd 2 timmar Stockholm C–Göteborg C 
(3:09) 

Södertälje syd, Vagnhärad, Nyköping C, 
Norrköping C, Linköping C, Mjölby, Tranås, 
Jönköping HSL, Ulricehamn, Borås C, 
Landvetters flygplats 

IR Lejongul 2 timmar fr. 
Nässjö 
1 timme fr. 
Jönköping 

Nässjö C–Göteborg C 
(1:28) 

Forserum, Tenhult, Huskvarna, 
Jönköping HSL, Ulricehamn, Borås C, 
Landvetters flygplats 

IR Ljusblå 2 timmar fr. 
Växjö 
½ timme fr. 
Borås 

Växjö C–Göteborg C 
(Borås–Göteborg 0:34) 

Alvesta, Värnamo HSL, Värnamo C, 
Gnosjö, Hestra, Limmared, Borås C, 
Kråktorp/Bollebygd, Landvetters flygplats, 
Mölnlycke 

IR Klarblå 2 timmar Stockholm C–Malmö C 
(4:22) 

Södertälje syd, Vagnhärad, Nyköping C, 
Norrköping C, Linköping C, Mjölby, Tranås, 
Nässjö C, Sävsjö, Alvesta, Älmhult, Osby, 
Hässleholm C, Eslöv, Lund C 

IR Ljusgrön 1 timme Stockholm C–Örebro C–
Jönköping HSL 

(Örebro–Jönköping 1:42) 

Strängnäs, Eskilstuna C, Kungsör, Arboga, 
Örebro C, Hallsberg, Motala C, Mjölby, 
Tranås 

IR Mörkgrön 2 timmar Skövde C–Kalmar C 
(3:06) 

Stenstorp, Falköping C, Mullsjö, Habo, 
Bankeryd, Jönköping C, Jönköping HSL, 
Värnamo HSL, Alvesta, Växjö C, Lessebo, 
Emmaboda, Nybro  

IR Mörkblå 1 timme Jönköping HSL–Malmö C 
(1:55) 

Värnamo HSL, Ljungby, Markaryd HSL, 
Örkelljunga, Helsingborg C, Landskrona, 
Lund C 
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Figur 10. Interregionala tåg i södra Sverige med Europakorridoren som ger förbindelser till 
ett stort antal mellanstora stationer (kartan reviderad jämfört med SOU 2009:74). 

Jämfört med tidigare planer behöver uppehållet i Vagnhärad av kapacitetsskäl tas bort från IR 
Olivgrön men tillkommer som kompensation på IR Klarblå och IR Klarröd (se tabell 2). IR 
Olivgrön måste få korta körtider mellan Stockholm och Linköping för att passa in mellan 
höghastighetstågen och uppehållet i Vagnhärad tar då för mycket tid, medan IR Klarblå och IR 
Klarröd kan när de går bibanan via Nyköping C bli förbigångna av höghastighetståg som 
passerar på huvudlinjen. 

3.3 Andra tågsystem 
Det finns flera regionala tågsystem som har en viktig matarfunktion till fjärrtågen. Ibland ger 
de dessutom direkta förbindelser i många relationer som annars enbart skulle ha fjärrtåg, som 
Tranås–Linköping och Alvesta–Malmö. Dessa tågsystem är inte inkluderade på kartorna men i 
vissa fall i antalet förbindelser idag (2013) (se tabellerna i bilaga 2).   
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4. Restider 

4.1 Metod för restidsberäkningar 
Restiderna och antalet förbindelser med Europakorridoren gäller det trafiksystem som beskrivs 
i denna rapport. Trafiksystemet härstammar från SOU 2009:74 (2009) och motsvarar i 
Trafikverkets principstudie US1 (Höghastighetsbanor, 2012) men är här bearbetat i syfte att 
förbättra tillgängligheten, ekonomin och kapacitetsutnyttjandet ytterligare. 

Restiderna och antalet förbindelser 2013 har hämtats från Resrobot (www.resrobot.se). 
Uppgifterna avser torsdagen den 11 april. I första hand anges enbart tågförbindelser med 
starttid kl. 05:00 på morgonen eller senare, men exklusive nattförbindelser. I vissa fall finns 
enbart buss eller ett kombinationsutbud med tåg och buss där bussförbindelserna dominerar, 
vilket då anges i fotnot. Bytesförbindelser tas enbart med då antalet direkta förbindelser är 
begränsat, och vissa tågförbindelser som är uppenbart oattraktiva (många byten eller mycket 
längre restid) har sorterats bort manuellt. 

Bytestiderna vid tågbyte har antagits vara 10 minuter i genomsnitt, vilket förutsätter (viss) 
tidtabellspassning. För särskilt stora stationer som Stockholm C behövs 20 minuter, och för 
Göteborg C och Malmö C minst 15 minuter (Samtrafikplan, 2012). 

Restider på de nya banorna har beräknats med hjälp av simuleringsprogrammet RailSys. 
Modellen av infrastrukturen för Götalandsbanan har Trafikverket tagit fram. KTH har för detta 
uppdrag kompletterat med en modell av Europabanan sträckan Jönköping–Markaryd–
Helsingborg/Lund vars principutförande framgår av bilaga 1. 

De tågtyper som använts för restidsberäkningarna är varianter av Gröna Tåget. Gröna Tåget 
har något bättre prestanda än de tågtyper som finns i Europa idag men är en fullt sannolik 
utveckling fram till att Europakorridoren står klar. För interregiotågen har valts en tågtyp med 
största hastighet 280 km/h och en effekt av 20 kW/ton, för höghastighetstågen en tågtyp med 
största hastighet 320 km/h och 25 kW/ton. Tågen framförs enligt en hastighetsprofil för 
kategori B-tåg, det vill säga med 10 % generellt hastighetsöverskridande i kurvor. 

Restiderna tas fram genom att beräkna gångtider för olika tågtyper på banan i RailSys och 
lägga till extra tid (tillägg). Tilläggstiden innehåller dels 3 % så kallat förartillägg samt ett tillägg 
på 1 minut per 80 km, men med extra tillägg Lund–Malmö, för att kompensera för oplanerade 
störningar. Dessutom avrundas avgångstiderna efter uppehåll uppåt till hela minuter för att få 
tidtabellstider. 

Tabell 3. Tidtabellstillägg i restidsberäkningarna 
Sträcka 3 % förartillägg motsvarar ca Ytterligare tidtabellstillägg 

för oplanerade störningar 
Stockholm–Jönköping 2,75 min 4 min 
Jönköping–Göteborg 1,25 min 2 min 
Jönköping–Lund 1,5 min 2 min 
Lund–Malmö 0,25 min 2 min 
 

Restider för andra banor än höghastighetsnätet har bedömts utifrån dagens restider med 
uppgraderingar av banan på vissa sträckor, bland annat Värnamo–Växjö (hastighetshöjning 
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upp till 230 km/h enligt SOU 2009:74) och Uppsala–Gävle (färdigställt obrutet dubbelspår och 
hastighetshöjning till S250, det vill säga upp till 250 km/h med snabbtåg). 

De beräknade restiderna framgår av bilaga 2 (linjetabeller) respektive bilaga 3 (direkttabeller). 

4.2 Alternativa bansystem 
Det finns alternativa möjligheter att utforma bansystemet som påverkar restiderna i hög grad. 
De viktigaste alternativen är: 

• Om ny bana skulle byggas av kapacitetsskäl Flemingsberg–Gerstaberg förkortas 
restiderna för alla tåg som inte stannar i Södertälje syd med minst 3 minuter 
(ytterligare några minuter om kapacitetstillägg har tillkommit på Grödingebanan). 

• Om inte länken Markaryd–Helsingborg skulle byggas förlängs restiderna till 
Helsingborg och nordvästra Skåne med 20-60 minuter för resa via Hässleholm 
beroende av trafikupplägg (och eventuellt dubbelspår Hässleholm–Helsingborg). 

• Om inte länken Markaryd–Helsingborg och en fast förbindelse Helsingborg–Helsingör 
skulle byggas går tågen till Köpenhamn H enbart via Malmö och restiderna till 
Köpenhamn H förlängs med ca 15 minuter. 

• Om tåghastigheten kan öka från 320 km/h till 360 km/h förkortas restiderna med ca 5 
minuter Stockholm–Jönköping och ca 5 minuter Jönköping–Skåne. Det har betydelse 
för tågets marknadsandel främst mellan Stockholm-Mälardalen och Skåne/Köpen-
hamnsområdet. 

4.3 Restider med flyg 
De planerade stationerna vid Skavsta flygplats (utanför Nyköping) mellan Södertälje och 
Norrköping och Landvetters flygplats mellan Borås och Göteborg medför att 
anslutningsresorna till dessa flygplatser blir snabbare och enklare jämfört med dagens 
busstrafik. Det ökar attraktiviteten för flygresor. 

Från Göteborg C (Nils Ericsonsterminalen) till Landvetters flygplats tar det idag 30 minuter med 
flygbuss. Med tåg på ny bana blir motsvarande restid 12-15 minuter. 

Dagens kortaste restid från Stockholm C till Skavsta är 1:24 med tåg+buss eller flygbuss. Med 
tåg på Ostlänken blir det 40-44 minuter beroende på tågavgång. 

Den förbättrade tillgängligheten till Skavsta kommer också att medföra en viss omfördelning 
av trafik mellan flygplatserna. Linköping, Norrköping, Bromma och Arlanda kan komma att 
förlora flygavgångar till Skavsta. Skavsta har fördelen att det ligger 10-12 mil längre mot 
sydväst än stockholmsflygplatserna och ger därmed kortare flygresor söderut och västerut. 

Den största effekten av Europakorridoren är dock att många flygresor kan ersättas med 
tågresor från start till mål (ändpunktsresande) och även vissa transferresor. De flygplatser som 
kommer att förlora flygresande till och från Stockholm är framför allt Göteborg Landvetter, 
Malmö Sturup, Ängelholm, Växjö och Köpenhamn Kastrup men även i viss mån Trollhättan, 
Kalmar och Ronneby. På andra relationer än mot Stockholm kommer förmodligen Jönköping, 
Linköping och Norrköping att förlora flygresande.  
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5. Tidtabeller och kapacitet 

5.1 Tågtrafiken på höghastighetsbanorna 
Kapacitetsutnyttjandet på en given infrastruktur bestäms av trafikmängd och medelhastighet. 
Kapacitetsmässigt kan trafikuppläggen i den här utredningen därför delas in i tre grupper: IR-
tåg som stannar på samtliga stationer, höghastighetståg som stannar på alla 
höghastighetsstationer samt höghastighetståg utan uppehåll. På Europabanan finns det fler 
skillnader avseende uppehåll och linjeval, detta analyseras separat. 

Interregiotågens tätare uppehåll och något lägre topphastighet (i den här analysen antar vi 280 
km/h jämfört med 320 km/h för höghastighetstågen) ger förutom längre restider mellan 
ändpunkterna även ökade skillnader i medelhastighet vilket påverkar kapaciteten. I 
interregiotågen är det dock tänkbart att använda olika tågtyper med största tillåtna hastighet i 
intervallet 250–320 km/h förutsatt att kapacitetseffekterna studeras. 

Trafikutbudet som ingår i analysen kännetecknas av att flera linjer börjar eller slutar utanför 
höghastighetsnätet. Blandningen av tågslag i det konventionella nätet ger en större risk för 
störningar som dock kan kompenseras genom åtgärder för bättre punktlighet. 

5.2 Principtidtabeller 
För att testa hur trafikutbudet kan realiseras planeras principtidtabeller som beskriver 
högtrafiken. Förutom på den enkelspåriga, östra delen av bibanan via Nyköping C läggs bara 
den södergående riktningen in. Trafik i motsatt riktning antas fungera på motsvarande sätt 
genom den symmetri som råder mellan körriktningarna. 

Tidtabellerna konstrueras med hänsyn till linjernas trafikuppgifter samt fördelningen över 
dagen. Exempelvis ska linjer med liknande funktion gå med jämna intervall och även under 
lågtrafik ska avgångar och ankomster vara någorlunda jämt fördelade över timmen. 

Ostlänken Stockholm–Linköping 
Samtliga höghastighetslinjer trafikerar Götalandsbanan mellan Stockholm och Jönköping och 
på denna sträcka är trafiken också som tätast. Av de linjerna som inte ska göra uppehåll på 
sträckan (non-stopp) planeras två gå vidare till Göteborg. Trots att en av de två endast går i 
högtrafik är det lämpligt att lägga dessa avgångar med halvtimmes mellanrum. Relationen 
Stockholm–Göteborg kompletteras med en tredje linje som går varje timme och stannar på 
fem mellanstationer. Avgång strax efter tågen non-stopp utan uppehåll ger väl fördelade 
ankomsttider i Göteborg även under lågtrafik vilket är viktigare för resenärerna än spridda 
avgångstider. På detta sätt undviks även förbigång längs linjen. 

För att få ut bäst kapacitetsutnyttjande läggs linjerna som går vidare söderut på Europabanan 
med fördel direkt före eller efter linjerna mot Göteborg. Linjer som går varannan timme eller 
mer sällan på liknande sträckningar eller med liknande uppehållsmönster läggs växelvis i 
samma tågläge udda respektive jämna timmar. 

Att lägga stomlinjerna direkt efter direktlinjerna ger bra utnyttjande av den tillgängliga 
kapaciteten och jämn trafikförsörjning av stationerna på linjen. Även här gör skillnader i restid 
och dessutom olika sträckningar på Europabanan att ankomsttiderna till slutstationen skiljer 
sig åt och linjerna därmed uppfyller olika funktioner. 
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Figur 11. Principtidtabell mellan Stockholm och Linköping. Höghastighetståg i rött, IR-tåg i 
gult. Tunna streck visar att tåget inte går på huvudbanan via Skavsta utan bibanan via 
Nyköping C. 

Interregiotrafiken som har lägre medelhastigheter än höghastighetstågen bör läggas i tåglägen 
som inte kräver förbigång. Två av de fyra linjerna från Stockholm går via Nyköping C och 
bibanan. Konvojkörningen av höghastighetstågen (flera avgångar tätt efter varandra) ger 
möjligheten att två tåg kör om på huvudbanan via Skavsta medan ett Interregiotåg trafikerar 
Nyköping C. 

Den korta bibanan mellan Skavsta flygplats och Nyköping C ger möjlighet att reducera antalet 
interregiolinjer med bibehållen turtäthet i Skavsta och Nyköping C genom att ha genomgående 
tåg från Stockholm till Oxelösund via Skavsta och Nyköping (IR Grafitgrå, se Figur 10). Detta 
frilägger kapacitet för andra tåg. På delen mellan Skavsta och Nyköping C är dubbelspår en 
fördel för att minska störningskänsligheten. Nyköpings bibana öster om Nyköping C trafikeras 
dock endast av ett tåg per timme och riktning (IR Klarröd och IR Klarblå). Enkelspår bedöms här 
vara tillräckligt. Liksom på linjen mot Linköping som också går via Skavsta (IR Olivgrön) är 
uppehåll i Vagnhärad önskvärt. På grund av att linjerna använder samma spår som 
höghastighetstågen på en lång sträcka men med lägre hastighet och flera uppehåll kräver de 
mycket utrymme i tidtabellen. Att slopa ett uppehåll är en möjlighet att snabba på avgångarna 
för att anpassa medelhastigheterna, ett annat är att köra med snabbare tåg. Med 
långsammare interregiotåg eller snabbare höghastighetståg än som beskrivits här kan 
trafikutbudet behöva justeras och det kan då innebära färre möjliga förbindelser ur 
kapacitetssynpunkt. 

Det omfattande trafikutbudet mellan Stockholm och Linköping ger låg flexibilitet i 
tidtabellsläggningen och kapacitetsutnyttjandet blir högt jämfört med andra delar av de nya 
banorna. Det gör det svårt att anpassa tidtabellen vid ändrade marknadsförutsättningar. 
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Linköping–Jönköping 
Mellan Linköping och Jönköping är belastningen inte lika stor som på Ostlänken. Viktigt är dock 
att anslutningarna mellan Södra stambanan och den nya banan fungerar, det vill säga 
anpassningar kan behövas för att få in tågen i rätt lucka på den nya banan. Detta kan kräva 
hastighetshöjningar på den befintliga banan, alternativt längre uppehåll för interregiotågen för 
att passas in i trafiken på höghastighetsbanan. Även för Södra stambanan är det viktigt att 
trafikeringen är robust för att förhindra att förseningar sprids till höghastighetsbanorna. 

 
Figur 12. Principtidtabell mellan Linköping och Jönköping. Höghastighetståg i rött, IR-tåg i 
gult. Tunna streck visar att tåget inte går på huvudbanan utan Södra stambanan via Mjölby 
och Tranås. 

 

Göteborg–Jönköping 

 
Figur 13. Principtidtabell för planerat trafikutbud mellan Jönköping och Göteborg. 
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I Göteborgsområdet förstärks interregiolinjen Stockholm–Göteborg som går varannan timme 
med två linjer med timmestrafik. Dessa kan gå med styv halvtimmestrafik med regelbundna 
avgångstider mellan Borås och Göteborg med uppehåll i Landvetter, se nedan. Kapaciteten 
tillåter även styv 20-minuters trafik, däremot inte kvartstrafik om förbigång ska undvikas. Även 
uppehåll på flera mellanstationer (exempelvis Kråktorp/Bollebygd och Mölnlycke) är möjligt. 

 
Figur 14. Principtidtabell för planerat trafikutbud mellan Borås och Göteborg med uppehåll för 
IR-tåget i Kråktorp, Landvetter och Mölnlycke(gulgrönt; övriga interregiotåg med uppehåll i 
Landvetter, och höghastighetståg utan uppehåll på mellanstationerna, i rött). 

 
Figur 15. Regionaltåg (i grönt) på IR Ljusblå linjen (Växjö–)Borås–Göteborg med uppehåll 
även i Kråktorp/Bollebygd, Landvetter och Mölnlycke, lägre maxhastighet samt 30-minuters 
turtäthet mellan Borås och Göteborg. 

För den beskrivna trafikfunktionen Borås–Göteborg med flera uppehåll lämpar sig regionaltåg. 
Tåg med lägre hastighet som stannar på samtliga stationer tar dock upp mycket kapacitet i 
blandtrafik med interregio- och höghastighetstågen. Ett Regina regionaltåg med största tillåten 
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hastighet 200 km/h ryms inte utan konflikt och förbigång eftersom andra interregio- och 
höghastighetståg går så pass mycket fortare när de utnyttjar banans största tillåtna hastighet 
på 320 km/h, dock 250 km/h väster om Landvetter. 

Utan fler ändringar är det inte heller möjligt att ersätta de snabba interregiotågen (280 km/h) 
på linjen som trafikerar Götalandsbanan mellan Jönköping och Göteborg med tåg med största 
tillåten hastighet 200 km/h. Fler uppehåll ryms dock i tidtabellen. Likaså kan linjen mellan 
Göteborg och Borås som går vidare mot Växjö trafikeras med flera uppehåll. Genom att förtäta 
denna interregiolinje (IR Ljusblå) mellan Borås och Göteborg till halvtimmes turtäthet, där ett 
tåg varannan timme kommer från Växjö, med uppehåll på mellanstationerna 
Kråktorp/Bollebygd, Landvetters flygplats och Mölnlycke kan restiderna bli kortare än med 
regionaltåg, och kapaciteten på bandelen kommer att räcka till för den önskade fjärrtrafiken. 
Mellan Borås och Göteborg erbjuder övriga interregiotåg flera förbindelser med uppehåll i 
Landvetter utöver halvtimmestrafiken med IR Ljusblå. 

Europabanan Jönköping–Skåne 
Europabanan är som mest belastad mellan Jönköping och Markaryd. Redan i Värnamo avviker 
direkta höghastighetståg och interregiolinjen mot Växjö, Kalmar och Karlskrona. I Markaryd 
delas banan; en gren ansluter till Södra stambanan i Lund med bibana till Hässleholm, den 
andra går direkt till Helsingborg. Grenarna trafikeras ungefär av hälften av linjerna vardera. 

Figur 16 visar en principtidtabell för sträckan mellan anslutningen från Götalandsbanan vid 
Jönköping till Helsingborg. 

 
Figur 16. Principtidtabell för planerat trafikutbud mellan Helsingborg och Jönköping 
(Interregiotåg i gult, höghastighetståg i rött) 

Genom sina tåglägen på Götalandsbanan får linjerna bra spridning. Antalet tåg samt uppehåll 
är mindre än på Götalandsbanan, och tidtabellsläggningen är därför ganska flexibel och 
tidtabellen kan bättre anpassas mot efterfrågan. Att det finns ledig kapacitet gör även att fler 
tåg skulle kunna trafikera linjerna samt att en robust tidtabell skulle kunna nås även om 
hastighetsskillnaden mellan höghastighets- och interregiotågen skulle ökas i viss omfattning. 
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6. Möjligheter till arbetspendling 
Möjligheterna till arbetspendling beror mycket på det avstånd i restid som skiljer mellan 
bostaden och arbetsplatsen. Egentligen handlar det om den generella reskostnaden, och i den 
ingår även pris, turtäthet, komfort och alla andra faktorer som har betydelse för val av resa 
och med vilket färdmedel. Givet att priset och de andra faktorerna är acceptabla är det till stor 
del människors tidsbudget i förhållande till arbetets attraktivitet som styr arbetspendlingen. 

Den tillgängliga tiden för daglig arbetspendling kan man grovt sett ange till en timme enkel 
resa mellan bostaden och arbetsplatsen. Vid längre restid än så är det risk att arbetsresorna tar 
så pass lång tid från familjeliv eller andra aktiviteter att individen avstår från att pendla. Å 
andra sidan kan en högre lön eller ett mer utvecklande jobb locka mer och kan motivera 
individen att arbetspendla en längre sträcka. Gränsen är dock flytande och det handlar istället 
om att antalet individer som arbetspendlar ökar kraftigt vid kortare restider än en timme (se 
Figur 17). Det är vid de ökade pendlingsvolymerna som märkbara effekter uppstår i samhället. 

 
Figur 17. Generellt samband av resfrekvens som funktion av restid, enkel resa. 

Effekterna av snabbare järnvägsförbindelser kan beskrivas som att den potentiella 
tillgängligheten ökar. Med det menas att varje individ får tillgång till flera målpunkter, som 
antalet arbetsplatser inom olika branscher. Det innebär att företagen får lättare att rekrytera 
kvalificerade anställda, den så kallade kompetensförsörjningen underlättas. Det innebär också 
att svängningar på de lokala bostads- och arbetsmarknaderna kan kompenseras med regional 
pendling. 

Ett exempel från Svealandsbanan visar hur många arbetsplatser som en person kan nå från 
Eskilstuna centralstation inom en viss restid (Figur 18), vilket är ett mått på potentiell 
tillgänglighet (nåbarhet) till arbetsplatser. Den typen av analys är användbar vid planering av 
nya trafiksystem som Götalandsbanan och Europabanan. 
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Figur 18. Antalet arbetsplatser som en person kan nå inom en viss restid från Eskilstuna 
centralstation. Busstrafik visar situationen innan Svealandsbanan öppnades för trafik, 
”Dagens tåg” med restiden 60 minuter Eskilstuna–Stockholm och ”Snabbare tåg” med 
restiden 40 minuter Eskilstuna–Stockholm. 

 
Figur 19. Restid inom 60 minuter med buss eller tåg 2013. De färgade områdena motsvarar 
ungefär den dagliga pendling med kollektivtrafik som är möjlig idag. 
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Den ökade nåbarheten till arbetsplatser är en förutsättning för många invånare att pendla. Vid 
ökad regional pendling blir följden en så kallad regionförstoring där antalet 
arbetsmarknadsregioner blir färre men större. Vid ett läge med långsamma tågförbindelser 
eller bussförbindelser är det åktiden med bil som definierar hur stor arbetsmarknadsregionen 
kan vara, men snabba tågförbindelser ökar storleken och bidrar därmed till en regional 
utveckling. Hur stora effekter den utvecklingen kan få för bostäder och arbetsplatser framgår 
bland annat av TTP-projektet (Petterson, 2012). 

Med Europakorridoren kommer många små pendlingsomland, eller arbetsmarknadsregioner, 
att bli större. Med kollektivtrafik kommer man att kunna åka väsentligt snabbare och längre än 
vad man kan göra idag. Två kartor visar de områden som daglig pendling är möjlig idag 
respektive blir möjlig i framtiden med Europakorridoren. Det kommer att medföra ekonomiska 
fördelar för kommunerna längs Europakorridoren, och det innebär också att det blir lättare att 
hitta arbete för de som bor längs den blivande höghastighetsbanan. 

 
 
 
 
 

 
Figur 20. Restid inom 60 minuter med tåg med Europakorridoren. De färgade områdena 
motsvarar ungefär den dagliga pendling med kollektivtrafik som blir möjlig i framtiden. 

Oskar Fröidh, 2013
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7. Slutsatser 
Genom regeringens uttalade ambition att bygga Ostlänken och dessutom Mölnlycke–
Bollebygd, som kan bli de första etapperna av nya stambanor för höga hastigheter, kan 
planeringen av ett framtida höghastighetsnät fortsätta. Många frågor är ännu olösta och den 
fysiska lokaliseringen behöver studeras och utredas noggrannare. Det bansystem och 
trafikupplägg som presenteras i denna rapport kan ses som en utveckling av det system som 
presenterades i den statliga utredningen om höghastighetsbanor (SOU 2009:74). 

7.1 Restider 
Restiderna kan förkortas radikalt med nya stambanor vilket indikerar stora effekter för 
samhället. Typiska restidsförkortningar är 50-75 % jämfört med dagens restider med tåg och 
buss där det idag saknas järnväg, och 35-45 % där de snabba tågen körs på 
höghastighetsbanan istället för på Västra eller Södra stambanan. Resandet mellan 
ändpunkterna i Skåne respektive Göteborg och Stockholm kommer att vara betydande, men 
många mellanstationer på de nya stambanorna och genomgående tåg till det konventionella 
järnvägsnätet ger ett mycket stort antal förbindelser till destinationer som kan nås direkt utan 
byte och som får kortare restider. 

De radikalt förkortade restiderna ger en tillgänglighetsförbättring för människor i en stor del av 
Sverige. Möjligheten till snabbare tjänsteresor är viktig för näringslivet. Det ger också 
förutsättningar för arbetspendling på längre sträckor än vad som är möjligt idag, vilket bidrar 
till en regionförstoring och större arbetsmarknadsregioner som ger positiva effekter för den 
regionala ekonomin. 

7.2 Kapacitet 
Nya stambanor ger kapacitet för betydligt flera tågförbindelser och flera direkta tåg istället för 
bytesförbindelser jämfört med idag. Dessutom avlastas Västra och Södra stambanorna 
snabbtåg som ger utrymme för flera godståg och regionaltåg. Det är viktigt att de nya 
stambanorna planeras och dimensioneras för den trafik som kan bli aktuell i ett längre 
perspektiv. På flera sträckor kommer den tillkommande kapaciteten att räcka till utan särskilda 
problem förutsatt att tågtrafiken får en god punktlighet och hastighetsskillnaderna mellan 
tågen är relativt små, men särskilt på delsträckorna Ostlänken och Göteborg–Borås kan 
kapacitetsutnyttjandet bli högt. Av den anledningen föreslås några förändringar för att ge ett 
bättre trafiksystem. 

Plattformslängd 
Plattformarna på höghastighetsstationerna bör byggas 415 m långa (tåglängd 400 m +1 %, 
samt stoppmarginal ca 10 m) enligt europeisk standard för att kunna koppla ihop två ganska 
långa tåg till olika destinationer och därmed spara ett tågläge i högtrafik. 

Ostlänken 
Kort dubbelspårig bibana Nyköping C–Skavsta gör att totalt antal tåg kan minskas. Det har 
också betydelse för punktligheten och systemet förbättras med dubbelspår. I 
Järnvägsutredningen förordades en lång enkelspårig bibana från Nyköping C västerut, men det 
alternativet förutsätter flera tåg på Ostlänken som ger mer ansträngd kapacitet och ökad risk 
för störningar i motriktade körriktningar på bibanans enkelspår. 
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Göteborg–Borås 
Genom att justera tiderna för interregiotågen och inlemma interregiotågen från Värnamo och 
Växjö i den regionala tågtrafiken ryms det regionala förbindelser var 30:e minut med uppehåll i 
Mölnlycke, Landvetter och Kråktorp/Bollebygd på Götalandsbanan vid full trafik. 

Tätare turer än var 30:e minut kan dock inte köras eftersom uppehållen vid mellanstationerna 
och den lägre topphastigheten gör att de regionala tågen hindrar den för Götalandsbanan mer 
omfattande fjärrtrafiken med interregio- och höghastighetståg. För att eventuellt kunna öka 
turtätheten till tätare avgångar än en avgång i halvtimmen från Mölnlycke och 
Kråktorp/Bollebygd krävs mer spårkapacitet i form av möjlighet för höghastighets- och 
interregiotågen att förbigå långsammare tåg. Göteborg–Borås med uppehåll vid Landvetters 
flygplats har dock tätare förbindelser än halvtimmestrafik redan i grundscenariet genom övriga 
interregiotåg. 

Europabanan Jönköping–Skåne 
Det finns flera förslag till dragning av Europabanan genom Skåne. En rak linje från Jönköping 
till Lund och vidare till Malmö ger snabbast förbindelser till sydvästra Skåne. Bättre 
förbindelser till norra Skåne och Blekinge uppnås genom en anslutning till Hässleholm C och 
genomgående tågtrafik via Hässleholm. Kortast restider till nordvästra Skåne och Köpenhamn 
skulle det dock bli med en gren av Europabanan Markaryd–Helsingborg och vidare över en fast 
förbindelse Helsingborg–Helsingör och Kystbanen eller ny sträckning till Köpenhamn H. 

På Europabanan finns det ledig kapacitet att anordna stationer för den interregionala trafiken 
även i mindre kommunhuvudorter, som Ljungby, Markaryd och Örkelljunga. 
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Bilaga 1. Infrastrukturmodell av Europabanan 
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Bilaga 2. Linjetabeller med restider 
 

 

Gävle- Stockholm-Jönköping-Göteborg-Uddevalla/Halmstad
Höghastighetslinjer (HST) Interregiolinjer (IR)

Linje Bas G Direkt G Högtr G Grafitgrå Olivgrön Klarröd Lejongul Ljusblå
Turer/dag 16 12 4 16 16 8 16 32

Turer/maxtimme 1 1 1 1 1 0,5 1 2
Anmärkning 1) 2) 3) 4)

Gävle C från 00:00 00:00
Tierp från 00:21
Uppsala C till 00:38 00:43
Uppsala C från 00:00 00:40 00:00 00:45
Arlanda C från 00:18 00:58 00:17 01:02
Solna från 00:33 01:18
Stockholm C till 00:36 01:16 00:38 01:23
Stockholm C från 00:40 00:00 01:20 00:42 01:27 00:00
Flemingsberg från 00:53 01:38
Södertälje syd från 00:58 01:03 01:48 00:18
Vagnhärad från 01:14 00:29
Skavsta flygplats till 01:26 02:07
Skavsta flygplats från 01:29 02:09
Nyköping C till 01:34 00:42
Nyköping C från 01:36 00:44
Oxelösund till 01:45
Norrköping C till 01:29 02:24 01:03
Norrköping C från 01:31 02:26 01:05
Linköping C till 01:43 02:39 01:18
Linköping C från 01:45 01:20
Mjölby till 01:35
Tranås till 01:55
Nässjö C från 00:00
Jönköping HSL till 02:13 02:12 00:31
Jönköping HSL från 02:15 02:14 00:33
Ulricehamn till 02:29 00:48
Borås C till 02:35 02:41 01:00
Borås C från 02:37 02:43 01:02 00:00
Kråktorp/Bollebygd från 00:10
Landvetters flygplats från 02:57 01:16 00:19
Mölnlycke från 00:25
Göteborg C till 02:58 01:58 03:18 03:09 01:28 00:34
Göteborg C från 03:22
Trollhättan C till 03:47
Uddevalla C till 04:07
Göteborg C från 03:23
Varberg till 03:53
Falkenberg till 04:08
Halmstad C till 04:28

1) Tåget delas/kopplas ihop på Göteborg C med en del mot Uddevalla, en del mot Halmstad
2) Tillsammans med IR Klarblå totalt 16 turer på sträckan Stockholm C-Tranås
3) 8 turer startar i Nässjö, ytterligare 8 startar i Jönköping (av kapacitetsskäl)
4) 8 turer startar i Växjö, ytterligare 24 i Borås
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Gävle- Stockholm-Jönköping-Helsingborg/Malmö-Köpenhamn-Hamburg/Berlin
Höghastighetslinjer (HST) Interregiolinjer (IR)

Linje Bas H Högtr H Bas M Hamburg Högtr Ka Klarblå Ljusgrön Mörkgrön Mörkblå
Turer/dag 10 4 16 6 3 8 16 12 16

Turer/maxtimme 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1
Anmärkning 1) 2)

Gävle C från 00:00
Tierp från
Uppsala C till 00:38
Uppsala C från 00:40 00:00
Arlanda C från 00:58 00:18
Solna från
Stockholm C till 01:16 00:36
Stockholm C från 00:00 01:20 00:40 00:00 00:00 00:00
Flemingsberg från
Södertälje syd från 01:38 00:58 00:18
Vagnhärad från 00:29
Skavsta flygplats till
Skavsta flygplats från
Nyköping C till 00:42
Nyköping C från 00:44
Oxelösund till
Norrköping C till 02:09 01:29 00:45 01:03
Norrköping C från 02:11 01:31 00:47 01:05
Linköping C till 02:23 01:43 00:59 01:18
Linköping C från 02:25 01:45 01:01 01:20
Örebro C från 00:00
Hallsberg från 00:16
Mjölby till 01:35 01:00
Tranås till 01:55 01:20
Nässjö C till 02:21
Skövde C från 00:00
Falköping C från 00:19
Jönköping HSL till 01:22 02:55 02:15 01:31 01:42 01:07
Jönköping HSL från 01:24 02:57 02:17 01:33 01:09 00:00
Värnamo HSL till 03:17 01:53 01:29 00:21
Alvesta till 02:15 03:01 01:51
Växjö C till 02:25 02:01
Kalmar C till 03:33 03:06
Karlskrona C till 03:34
Ljungby till 00:32
Markaryd till 00:47
Örkelljunga till 01:03
Helsingborg C till 02:19 03:56 01:18
Helsingborg C från 02:21 03:58 01:20
Landskrona till 01:30
Hässleholm C till 03:05 03:48
Kristianstad C till 03:32
Hässleholm C från 03:07 03:50
Lund C till 03:25 02:15 04:10 01:43
Lund C från 03:27 02:17 04:12 01:45
Malmö C till 03:37 02:27 04:22 01:55
Malmö C från 03:39 02:29
Cph flygplats Kastrup till 03:55 02:45
Köpenhamn H till 02:45 04:22 04:09
Köpenhamn H från 00:00
Hamburg Hbf till 01:45 04:35
Köpenhamn H från 00:00
Berlin Hbf till 02:40

1) Tåget delas/kopplas ihop i Emmaboda med en del mot Kalmar, en del mot Karlskrona
2) Tillsammans med IR Klarröd totalt 16 turer på sträckan Stockholm C-Tranås
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Bilaga 3. Direkttidtabeller 

1. Restider från Göteborg, Malmö och Stockholm 
 

 

 

 

 

 

 

Från Göteborg C Idag (2013) Med Europakorridoren
Restid Antal förbindelser Restid Antal förbindelser Restidsförkortning

Till Kortaste Direkt Inkl bytes Kortaste Direkt Inkl bytes tim:min procent
Borås C 00:53 >100 b+t 00:21 72 00:32 60%
Gävle C 05:01 16 03:18 4 20 01:43 34%
Jönköping C (HSL) 01:56 5 17 00:43 40 01:13 63%
Linköping C 03:09 17 01:13 24 01:56 61%
Stockholm C 02:50 21 01:58 40 00:52 31%
Uppsala C 04:09 15 02:38 20 40 01:31 37%

Anslutande linjer till Göteborg C
Från Restid (kortaste 2013) Bytestid (ca) Färdmedel
Kungsbacka 00:20 00:15 Tåg
Kungälv 00:27 00:15 Buss
Stenungsund 00:38 00:15 Tåg
Trollhättan 00:31 00:15 Tåg
Vänersborg 00:49 00:15 Tåg

Från Malmö C Idag (2013) Med Europakorridoren
Restid Antal förbindelser Restid Antal förbindelser Restidsförkortning

Till Kortaste Direkt Inkl bytes Kortaste Direkt Inkl bytes tim:min procent
Gävle C 06:15 12 04:03 24 02:12 35%
Jönköping C (HSL) 02:41 20 01:20 32 01:21 50%
Linköping C 02:51 17 01:52 24 00:59 35%
Norrköping C 03:15 16 02:06 24 01:09 35%
Stockholm C 04:13 18 02:27 30 01:46 42%
Uppsala C 05:19 14 03:23 16 30 01:56 36%
Örebro C 04:31 7 03:12 16 01:19 29%

Anslutande linjer till Malmö C
Från Restid (kortaste 2013) Bytestid (ca) Färdmedel
Falsterbo 00:49 00:15 Buss
Svedala 00:21 00:15 Tåg
Trelleborg 00:55 00:15 Buss t
Vellinge 00:33 00:15 Buss
Ystad 00:49 00:15 Tåg
t  Pågatågstrafik möjlig från 2016 med restid 00:30
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2. Restider från andra stationer 
I bokstavsordning: 

 

 

 

 

 

Från Stockholm C Idag (2013) Med Europakorridoren
Restid Antal förbindelser Restid Antal förbindelser Restidsförkortning

Till Kortaste Direkt Inkl bytes Kortaste Direkt Inkl bytes tim:min procent
Borås C 03:33 18 01:55 24 01:38 46%
Göteborg C 02:50 21 01:58 40 00:52 31%
Helsingborg C 04:47 19 02:19 14 02:28 52%
Jönköping C (HSL) 03:19 1 19 01:22 65 01:57 59%
Köpenhamn H 04:52 6 19 02:45 30 02:07 43%
Linköping C 01:39 30 00:59 71 00:40 40%
Lund C 04:01 18 02:15 30 01:46 44%
Malmö C 04:13 18 02:27 30 01:46 42%
Norrköping C 01:15 39 00:45 71 00:30 40%

Från Alvesta Idag (2013) Med Europakorridoren
Restid Antal förbindelser Restid Antal förbindelser Restidsförkortning

Till Kortaste Direkt Inkl bytes Kortaste Direkt Inkl bytes tim:min procent
Jönköping C (HSL) 01:17 9 29 00:42 15 00:35 45%
Linköping C 01:27 17 01:14 11 23 00:13 15%
Stockholm C 03:08 16 02:15 11 23 00:53 28%

Från Borås C Idag (2013) Med Europakorridoren
Restid Antal förbindelser Restid Antal förbindelser Restidsförkortning

Till Kortaste Direkt Inkl bytes Kortaste Direkt Inkl bytes tim:min procent
Göteborg C 00:53 >100 b+t 00:21 72 00:32 60%
Jönköping HSL 01:10 21 b 00:20 40 00:50 71%
Köpenhamn H 04:27 20 01:51 30 02:36 58%
Linköping C 03:07 7 b 26 b+t 00:50 24 02:17 73%
Malmö C 03:46 17 01:52 16 01:54 50%
Stockholm C 03:33 18 01:55 24 01:38 46%
b  Bussförbindelser
b+t  Mest buss- men även vissa tågförbindelser

Anslutande linjer till Borås C
Från Restid (kortaste 2013) Bytestid (ca) Färdmedel
Bollebygd 00:19 00:10 Tåg r
Fristad 00:13 00:10 Tåg
Kinna 00:24 00:10 Tåg
Svenljunga 00:44 00:10 Buss
r  Med regionaltåg på Götalandsbanan ca 10 minuter
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Från Gävle C Idag (2013) Med Europakorridoren
Restid Antal förbindelser Restid Antal förbindelser Restidsförkortning

Till Kortaste Direkt Inkl bytes Kortaste Direkt Inkl bytes tim:min procent
Göteborg C 05:01 16 03:18 4 20 01:43 34%
Jönköping C (HSL) 05:30 18 02:55 4 24 02:35 47%
Köpenhamn H 07:13 12 04:22 4 24 02:51 39%
Linköping C 03:25 8 14 02:23 20 01:02 30%
Malmö C 06:15 12 04:03 24 02:12 35%

Från Halmstad C Idag (2013) Med Europakorridoren
Restid Antal förbindelser Restid Antal förbindelser Restidsförkortning

Till Kortaste Direkt Inkl bytes Kortaste Direkt Inkl bytes tim:min procent
Stockholm C 04:50 18 03:08 4 32 01:42 35%

Från Helsingborg C Idag (2013) Med Europakorridoren
Restid Antal förbindelser Restid Antal förbindelser Restidsförkortning

Till Kortaste Direkt Inkl bytes Kortaste Direkt Inkl bytes tim:min procent
Köpenhamn H 01:15 26 00:24 >50 r 00:51 68%
Jönköping C (HSL) 03:09 19 00:55 30 02:14 71%
Linköping C 03:19 14 01:31 4 30 01:48 54%
Stockholm C 04:47 19 02:19 14 02:28 52%
r  Restiden avser höghastighetståg medan antalet direkta tåg inkluderar regionala tåg via HH

Anslutande linjer till Helsingborg C
Från Restid (kortaste 2013) Bytestid (ca) Färdmedel
Höganäs 00:38 00:10 Buss
Klippan 00:31 00:10 Tåg
Landskrona 00:12 00:10 Tåg
Åstorp 00:23 00:10 Tåg
Ängelholm 00:23 00:10 Tåg

Från Hässleholm C Idag (2013) Med Europakorridoren
Restid Antal förbindelser Restid Antal förbindelser Restidsförkortning

Till Kortaste Direkt Inkl bytes Kortaste Direkt Inkl bytes tim:min procent
Jönköping C (HSL) 01:58 18 00:48 16 01:10 59%
Linköping C 02:08 17 01:20 24 00:48 38%
Stockholm C 03:33 18 02:25 24 01:08 32%

Anslutande linjer till Hässleholm C
Från Restid (kortaste 2013) Bytestid (ca) Färdmedel
Eslöv 00:23 00:10 Tåg
Karlshamn 01:04 00:10 Tåg
Kristianstad 00:17 00:10 Tåg
Osby 00:15 00:10 Tåg
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Från Jönköping C Idag (2013) Med Europakorridoren (Jönköping HSL)
Restid Antal förbindelser Restid Antal förbindelser Restidsförkortning

Till Kortaste Direkt Inkl bytes Kortaste Direkt Inkl bytes tim:min procent
Göteborg C 01:56 5 17 00:41 40 01:15 65%
Köpenhamn H 03:14 20 01:21 30 01:53 58%
Linköping C 01:33 3 17 00:30 47 01:03 68%
Malmö C 02:41 20 01:20 32 01:21 50%
Stockholm C 03:19 1 19 01:22 65 01:57 59%
Tranås 00:56 3 22 b+t 00:17 24 00:39 70%
b+t  Mest buss- men även vissa tågförbindelser

Anslutande linjer till Jönköping C (HSL)
Från Restid (kortaste 2013) Bytestid (ca) Färdmedel
Aneby 00:54 00:10 Tåg
Falköping 00:39 00:10 Tåg
Gränna 00:35 00:10 Buss
Habo 00:13 00:10 Tåg
Mullsjö 00:21 00:10 Tåg
Tenhult 00:14 00:10 Tåg
Vaggeryd 00:34 00:10 Tåg

Från Kalmar C Idag (2013) Med Europakorridoren
Restid Antal förbindelser Restid Antal förbindelser Restidsförkortning

Till Kortaste Direkt Inkl bytes Kortaste Direkt Inkl bytes tim:min procent
Jönköping C (HSL) 02:45 15 01:57 15 00:48 29%
Linköping C 02:55 6 18 02:32 9 21 00:23 13%
Stockholm C 04:36 15 03:33 3 15 01:03 23%

Från Linköping C Idag (2013) Med Europakorridoren
Restid Antal förbindelser Restid Antal förbindelser Restidsförkortning

Till Kortaste Direkt Inkl bytes Kortaste Direkt Inkl bytes tim:min procent
Göteborg C 03:11 16 01:13 24 01:58 62%
Jönköping C (HSL) 01:33 3 17 00:30 47 01:03 68%
Köpenhamn H 03:24 5 16 01:57 20 01:27 43%
Malmö C 02:51 16 01:52 24 00:59 35%
Norrköping C 00:22 44 p 00:12 71 p 00:10 45%
Stockholm C 01:39 30 00:59 71 00:40 40%
p  Antalet direkta tåg anges exkl pendeltåg

Anslutande linjer till Linköping C
Från Restid (kortaste 2013) Bytestid (ca) Färdmedel
Borensberg 00:35 00:10 Buss
Ljungsbro 00:27 00:10 Buss
Mantorp 00:15 00:10 Tåg
Åtvidaberg 00:35 00:10 Tåg
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Från Ljungby Idag (2013; buss) Med Europakorridoren
Restid Antal förbindelser Restid Antal förbindelser Restidsförkortning

Till Kortaste Direkt Inkl bytes Kortaste Direkt Inkl bytes tim:min procent
Göteborg C 02:50 10 01:23 16 01:27 51%
Jönköping C (HSL) 02:17 10 00:32 16 01:45 77%
Köpenhamn H 02:53 16 01:20 16 01:33 54%
Malmö C 02:16 17 01:55 16 00:21 15%
Stockholm C 04:05 11 02:04 16 02:01 49%

Anslutande linjer till Ljungby
Från Restid (kortaste 2013) Bytestid (ca) Färdmedel
Lagan 00:12 00:10 Buss
Lidhult 00:40 00:10 Buss
Ryssby 00:15 00:10 Buss

Från Lund C Idag (2013) Med Europakorridoren
Restid Antal förbindelser Restid Antal förbindelser Restidsförkortning

Till Kortaste Direkt Inkl bytes Kortaste Direkt Inkl bytes tim:min procent
Jönköping C (HSL) 02:26 21 01:08 32 01:18 53%
Linköping C 02:36 17 01:40 24 00:56 36%
Stockholm C 04:01 18 02:15 30 01:46 44%
Uppsala C 05:26 18 03:11 16 02:15 41%

Anslutande linjer till Lund C
Från Restid (kortaste 2013) Bytestid (ca) Färdmedel
Bjärred 00:20 00:10 Buss
Dalby 00:22 00:10 Buss
Hörby 00:39 00:10 Buss
Kävlinge 00:07 00:10 Tåg
Staffanstorp 00:13 00:10 Buss

Från Norrköping C Idag (2013) Med Europakorridoren
Restid Antal förbindelser Restid Antal förbindelser Restidsförkortning

Till Kortaste Direkt Inkl bytes Kortaste Direkt Inkl bytes tim:min procent
Göteborg C 02:44 11 01:27 24 01:17 47%
Jönköping C (HSL) 02:00 3 20 00:44 47 01:16 63%
Köpenhamn H 03:48 5 16 02:11 20 01:37 43%
Linköping C 00:22 44 p 00:12 71 p 00:10 45%
Malmö C 03:15 16 02:06 24 01:09 35%
Stockholm C 01:15 39 00:45 71 00:30 40%
p  Antalet direkta tåg anges exkl pendeltåg
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Vissa förbindelser från Nyköpingsområdet blir snabbare med byte på Skavsta flygplats. 

 

 

 

 

Anslutande linjer till Norrköping C
Från Restid (kortaste 2013) Bytestid (ca) Färdmedel
Arkösund 01:10 00:10 Buss
Finspång 00:41 00:10 Buss
Skärblacka 00:38 00:10 Buss
Söderköping 00:30 00:10 Buss
Valdemarsvik 01:00 00:10 Buss
Åby 00:13 00:10 Buss t
t  Med tåg 00:05, trafikstart med fördel med Ostlänken

Från Nyköping C Idag (2013) Med Europakorridoren
Restid Antal förbindelser Restid Antal förbindelser Restidsförkortning

Till Kortaste Direkt Inkl bytes Kortaste Direkt Inkl bytes tim:min procent
Göteborg C 03:49 13 01:56 8 16 01:53 49%
Linköping C 01:04 4 18 00:34 16 00:30 47%
Malmö C 04:01 13 02:35 8 16 01:26 36%
Stockholm C 01:02 14 00:42 32 00:20 32%

Anslutande linjer till Nyköping C
Från Restid (kortaste 2013) Bytestid (ca) Färdmedel
Jönåker 00:29 00:10 Buss
Oxelösund 00:24 00:10 Buss t
Tystberga 00:21 00:10 Buss
t  Med tåg 00:09, trafikstart med fördel med Ostlänken

Från Nässjö C Idag (2013) Med Europakorridoren
Restid Antal förbindelser Restid Antal förbindelser Restidsförkortning

Till Kortaste Direkt Inkl bytes Kortaste Direkt Inkl bytes tim:min procent
Göteborg C 02:37 4 13 01:28 8 16 01:09 44%
Linköping C 00:53 22 01:01 8 24 00:08 -15%
Malmö C 01:57 16 02:01 8 24 00:04 -3%
Stockholm C 02:34 18 02:21 8 16 00:13 8%
r  Ökad restid jämfört med vissa snabbtåg idag. Med regionaltåg oförändrat 1:20

Anslutande linjer till Nässjö C
Från Restid (kortaste 2013) Bytestid (ca) Färdmedel
Aneby 00:12 00:10 Tåg
Eksjö 00:17 00:10 Tåg
Vetlanda 00:30 00:10 Tåg
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Från Södertälje syd Idag (2013) Med Europakorridoren
Restid Antal förbindelser Restid Antal förbindelser Restidsförkortning

Till Kortaste Direkt Inkl bytes Kortaste Direkt Inkl bytes tim:min procent
Göteborg C 02:48 12 02:00 24 00:48 29%
Jönköping C (HSL) 03:10 15 01:17 44 01:53 59%
Köpenhamn H 04:52 5 12 02:44 4 20 02:08 44%
Linköping C 01:18 23 00:45 68 00:33 42%
Malmö C 04:11 12 02:39 24 01:32 37%

Anslutande linjer till Södertälje syd
Från Restid (kortaste 2013) Bytestid (ca) Färdmedel
Ekeby 00:44 00:10 Buss
Järna 00:06 00:10 Tåg
Nykvarn 00:06 00:10 Tåg
Södertälje centrum 00:07 00:10 Tåg
Tumba 00:19 00:10 Tåg

Från Tranås Idag (2013) Med Europakorridoren
Restid Antal förbindelser Restid Antal förbindelser Restidsförkortning

Till Kortaste Direkt Inkl bytes Kortaste Direkt Inkl bytes tim:min procent
Göteborg C 03:30 12 01:14 8 24 02:16 65%
Jönköping C (HSL) 00:56 3 22 b+t 00:22 24 00:34 61%
Linköping C 00:32 19 00:35 16 00:03  -9% r
Malmö C 02:20 1 10 01:54 8 24 00:26 19%
Stockholm C 02:13 3 15 01:55 16 00:18 14%
b+t  Mest buss- men även vissa tågförbindelser
r  Ökad restid jämfört med vissa snabbtåg idag. Med regionaltåg oförändrat 44 minuter

Från Ulricehamn Idag (2013; buss) Med Europakorridoren
Restid Antal förbindelser Restid Antal förbindelser Restidsförkortning

Till Kortaste Direkt Inkl bytes Kortaste Direkt Inkl bytes tim:min procent
Borås C 00:40 35 b 00:12 24 00:28 70%
Göteborg C 01:51 35 b 00:40 24 01:11 64%
Jönköping C (HSL) 00:55 11 b 00:15 24 00:40 73%
Malmö C 03:54 20 01:47 24 02:07 54%
Stockholm C 03:50 18 02:29 8 24 01:21 35%
b  Bussförbindelser

Från Uppsala C Idag (2013) Med Europakorridoren
Restid Antal förbindelser Restid Antal förbindelser Restidsförkortning

Till Kortaste Direkt Inkl bytes Kortaste Direkt Inkl bytes tim:min procent
Göteborg C 04:09 1 15 02:38 20 40 01:31 37%
Jönköping C (HSL) 04:24 16 02:15 36 57 02:09 49%
Köpenhamn H 05:51 15 03:41 20 36 02:10 37%
Linköping C 02:36 6 27 01:43 52 71 00:53 34%
Malmö C 05:19 14 03:23 16 30 01:56 36%
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Från Vagnhärad Idag (2013) Med Europakorridoren
Restid Antal förbindelser Restid Antal förbindelser Restidsförkortning

Till Kortaste Direkt Inkl bytes Kortaste Direkt Inkl bytes tim:min procent
Göteborg C 03:38 12 02:11 8 16 01:27 40%
Linköping C 01:28 4 20 00:49 16 00:39 44%
Malmö C 04:25 11 02:50 16 01:35 36%
Norrköping C 01:02 13 00:34 16 00:28 45%
Stockholm C 00:39 14 00:29 32 00:10 26%

Anslutande linjer till Vagnhärad
Från Restid (kortaste 2013) Bytestid (ca) Färdmedel
Trosa 00:15 00:10 Buss
Västerljung 00:09 00:10 Buss

Från Värnamo C Idag (2013) Med Europakorridoren
Restid Antal förbindelser Restid Antal förbindelser Restidsförkortning

Till Kortaste Direkt Inkl bytes Kortaste Direkt Inkl bytes tim:min procent
Göteborg C 02:05 4 13 01:11 8 43 00:54 43%
Jönköping C (HSL) 01:03 11 00:20 35 00:43 68%
Köpenhamn H 02:59 12 01:05 4 20 01:54 64%
Malmö C 02:17 15 01:34 16 00:43 31%
Stockholm C 03:42 11 01:53 7 35 01:49 49%

Anslutande linjer till Värnamo
Från Restid (kortaste 2013) Bytestid (ca) Färdmedel
Gislaved 00:40 00:10 Buss
Gnosjö 00:19 00:10 Tåg
Skillingaryd 00:22 00:10 Tåg
Smålandsstenar 00:31 00:10 Tåg

Från Västerås C Idag (2013) Med Europakorridoren
Restid Antal förbindelser Restid Antal förbindelser Restidsförkortning

Till Kortaste Direkt Inkl bytes Kortaste Direkt Inkl bytes tim:min procent
Köpenhamn H 05:48 15 03:54 30 01:54 33%
Malmö C 05:15 15 03:40 30 01:35 30%

Från Växjö C Idag (2013) Med Europakorridoren
Restid Antal förbindelser Restid Antal förbindelser Restidsförkortning

Till Kortaste Direkt Inkl bytes Kortaste Direkt Inkl bytes tim:min procent
Jönköping C (HSL) 01:42 5 22 00:52 15 23 00:50 49%
Linköping C 01:49 15 01:24 3 23 00:25 23%
Stockholm C 03:31 15 02:25 3 23 01:06 31%

Från Örebro C Idag (2013) Med Europakorridoren
Restid Antal förbindelser Restid Antal förbindelser Restidsförkortning

Till Kortaste Direkt Inkl bytes Kortaste Direkt Inkl bytes tim:min procent
Jönköping C (HSL) 02:41 7 01:42 16 00:59 37%
Köpenhamn H 05:07 7 03:13 16 01:54 37%
Malmö C 04:31 7 03:12 16 01:19 29%
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