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Sammanfattning
Trafikverket har utarbetat ett underlag för den strategiska planeringen gällande
Ostkustbanan, delen Stockholm-Uppsala. I arbetet har ett antal trafikeringsscenarier tagits
fram i syfte att identifiera kapacitetsbehov och nödvändiga infrastrukturåtgärder på kort,
medellång och lång sikt. De infrastrukturåtgärder som bedömts som mest prioriterade givet
de föreslagna tågtrafikutvecklingsscenarierna är följande:
Kort sikt (år 2025)
-

Stockholm Central: Bangårdsombyggnad
Stockholm-Uppsala: Trimningsåtgärder
Uppsala: Ökad spårkapacitet
Arlanda C: Plattformsförlängning samt signalåtgärder (och eventuellt vändspår)
Märsta: Bangårdsombyggnad

Medellång sikt (år 2030)
-

Uppsala-Knivsta: Etappvis utbyggnad med två nya spår (från Uppsala C och
söderut) till ett fyrspår.
Rosersbergs godsbangård: Planskild spåranslutning till/från godsterminalen
Ulriksdal: Ombyggnad av planskild korsning
Skavstaby: Ombyggnad av planskild korsning, givet att pendel- och regionaltåg ska
kunna trafikera både Märsta och Arlanda växelvis
Stockholm Nord Solna: Stations- och spårutbyggnad, givet att regionaltåg ska göra
uppehåll

Lång sikt (utblick mot år 2040)
-

Knivsta-Myrbacken: Fortsättning av fyrspåret
Myrbacken-Arlanda-Stockholm: Två nya spår i befintlig eller ny korridor
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund och syfte

Trafikverket har utarbetat ett underlag till strategisk planering för Ostkustbanan som
beskriver framtida trafikeringsscenarier och infrastrukturåtgärder på sträckan StockholmUppsala. I studien ingår att identifiera om, och i så fall vilken ordning, infrastrukturen
behöver byggas ut för att kunna möta framtida behov av utökningar och förändringar i
tågtrafiken. Syftet är att ta fram en samlad inriktning för vilka lösningar som bör prövas i
kommande åtgärdsplaneringar.
Det finns flertalet utredningar som berör Ostkustbanans utveckling, resultateten av tidigare
genomförda studier innebär generellt stora satsningar i ny järnvägsinfrastruktur. Det finns
behov av att för en mer långsiktig strategi även ta med andra möjliga lösningar kopplat till
trafikering, taxesystem mm. Omfattande investeringar har en mycket lång
planeringshorisont, stort finansieringsbehov och har oftast ett mycket komplext
genomförande. De behov och önskemål som framförs i samband med Ostkustbanan har i
många fall ett mer kortsiktigt perspektiv. Det finns därför ett behov av att komplettera
tidigare studier inom ramen för fyrstegsprincipen genom bl a alternativa trafikeringar
och/eller taxesamordning. Genom steg 2-åtgärder, och till viss del steg 3-åtgärder, kan
eventuellt måluppfyllelser nås med mindre omfattande åtgärder och inom en kortare tid.
Studien ska pröva ett antal olika alternativa trafikeringsscenarier för att se om utpekade mål
kan uppnås med andra infrastrukturförslag, både i form av enskilda trimningsåtgärder och
stationsutformningar men även genom större infrastrukturutbyggnader. Studien ska ta ett
helhetsgrepp över hela stråket Stockholm-Uppsala så att inga eventuella luckor från tidigare
utredningar kvarstår. Ambitionen är att ge en bredare kunskap om relationen mellan trafik
och infrastruktur och vilka eventuella steg 1-4-åtgärder som behövs på kort och lång sikt i
järnvägssystemet mellan Stockholm-Uppsala. Underlaget har varit en viktig del i
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för ABC-stråket mellan Skavstaby och Uppsala.

1.1.1.

Trafikerings- och kapacitetsanalys utifrån flera scenarier

I trafikeringsscenarierna ska bl a taxesystem, genomgående trafik i Stockholm samt
regularitet beaktas. Fokus ligger dock på tågtrafikens utveckling, både i ett regionalt men
även nationellt perspektiv. Scenarierna skall beakta trafikens utveckling på kort, medellång
och lång sikt (definierade som år 2025, 2030 samt med en utblick mot år 2040). Analysen
ska tillsammans med resultat från tidigare studier ge underlag till en strategi för utveckling
av Ostkustbanan inklusive möjlig utbyggnadsordning. Scenarierna är framtagna med
beaktan om externa aktörers önskemål och dialog har bl a förts med berörda tågoperatörer.
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1.1.2.

Projektets omfattning

Utifrån pågående och genomförda studier görs följande sammanfattande tolkning av
problembilden med koppling till Ostkustbanan:
-

Ökad tillgänglighet till Arlanda i ett regionalt och nationellt perspektiv
Ökad tillgänglighet inom Stockholm genom en regionaltågsstation i Solna
(Stockholm Nord Solna)
Ökad tillgänglighet/arbetspendling mellan Stockholm och Uppsala.

För bristerna finns också förslag på olika lösningar. Avsikten med detta arbete är att ta fram
en samlad inriktning för vilka lösningar som bör prövas i kommande åtgärdsplaneringar,
bl a för perioden 2018-2029.

1.2.

Avgränsningar

Studien fokuserar på sträckan Karlberg-Uppsala med viss utblick mot Mälarbanan,
Dalabanan och Ostkustbanan, delen Uppsala-Gävle. Den planerade ombyggnaden av
sträckan Stockholm Central-Karlberg har också beaktats.

1.3.

Metod

Som indata för trafikeringsscenarierna har Trafikverkets basprognos delvis använts, denna
har kompletterats med måltrafiken i Trafikverkets järnvägsutredning Skavstaby-Arlanda
samt den inriktning för regional kollektivtrafik som regionerna i Mälardalen har utarbetat
inom ramen för det transportpolitiska samarbetet En bättre sits. Trafikutbudet har sedan
omvandlats till tågtidtabeller vilka legat till grund till fördjupade tidtabellsanalyser i
dataverktyget TrainPlan.
I arbetet har även fyrstegsprincipen tillämpats vilket är en del av Trafikverkets process med
åtgärdsval. Syftet med principen är att finna kostnadseffektiva och snabbare lösningar samt
beakta ett transportsystem med fyra trafikslag. Principen innefattar följande steg:
Steg 1 – Tänk om (åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt)
Detta steg har inte beaktats i denna studie då syftet är att öka tillgängligheten i stråket
Stockholm-Uppsala samt identifiera nödvändiga åtgärder i järnvägsanläggningen för arbetet
med den nationella planen.
Steg 2 – Optimera (åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintlig infrastruktur och
fordon)
Detta steg kan innefatta taxesystem som medger resande med olika tågslag i syfte att både
förenkla resandet samt minska behovet av utökning av tågtrafiken, till exempel i ett särskilt
trafiksystem.
Steg 3 – Bygg om (begränsade ombyggnadsåtgärder)
Detta steg innefattar bland annat trimningsåtgärder som ökar kapaciteten i befintlig
järnvägsanläggning, exempelvis i signalanläggningen och spårsystemet.
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Steg 4 – Bygg nytt (nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder)
Detta steg innefattar bland annat anläggande av nya spår samt större ut- och ombyggnader
av driftplatser och befintliga spåranläggningar.

1.4.

Tidigare genomförda utredningar

1.4.1.

Kapacitetsstudie Ostkustbanan

År 2010 publicerade Trafikverket en kapacitetsstudie över Ostkustbanan, delen StockholmUppsala1. Syftet med studien var att identifiera kapacitetshöjande åtgärder för att förbättra
förutsättningarna för pendling med kollektivtrafik mellan Stockholm och Uppsala, inklusive
tillgängligheten till Arlanda flygplats. Bland annat konstaterades att ett flertal åtgärder i
både fordon och infrastruktur borde genomföras:
-

-

Införande av förplanerade tåglägeskanaler i syfte att utnyttja linjekapaciteten mer
effektivt (strukturellt).
Fordonen som trafikerar sträckan ska kunna framföras i samma hastighet
(homogenitet).
Omklassning av Arlanda Express fordon typ X3 till kategori B vilket medger 10 %
hastighetsöverskridande.
Ombyggnad av planskild spårkorsning i Skavstaby (dock med förbehållet att
åtgärden bara är aktuell om pendeltågs- och regionaltågstrafiken fortsätter att korsa
varandra).
Ombyggnad av planskild spårkorsning i Ulriksdal.

Flera av dessa åtgärder är fortfarande aktuella och belyses även i denna rapport.

1.4.2.

Kapacitetsutredning Ostkustbanan Uppsala-Gävle

Trafikverket genomförde år 2015 en kapacitetsutredning över sträckan Uppsala-Gävle2,
utredningsområdet var visserligen utanför det som analyseras i denna rapport, det finns
dock en nära koppling då stora delar av tågtrafiken trafikerar hela eller delar av sträckan
Stockholm-Gävle. Resultatet av kapacitetsutredningen var framförallt att det krävs fler
förbigångsspår längs sträckan för att kunna möta en framtida ökning av snabb persontrafik i
kombination med ökad godstrafik.
Ett flertal åtgärder i infrastrukturen rekommenderades:
-

Ett förbigångsspår på nedspåret i Storvreta för södergående trafik.
Införande av samtidigheter i Tierp.
Ett förbigångsspår på uppspåret vid Marma bedömdes som det bästa ur
kapacitetssynpunkt för norrgående trafik.

De antaganden om ökad person- och godstrafik som gjordes i kapacitetsstudien är även
aktuella i denna rapport.

1
2

Trafikverket (2010): Kapacitetsstudie Stockholm-Uppsala (PM 2010/42833)
Trafikverket 2015: Kapacitetsutredning OKB Uppsala-Gävle (Rapport TRV 2015/88191)
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1.4.3.

Åtgärdsvalsstudie Knivsta

Trafikverket genomförde år 2015 en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) över Knivsta3. Studien
fokuserade på plankorsningen söder om Knivsta station, med en stängning av denna skulle
hastigheten kunna höjas förbi Knivsta. Plankorsningen utgör även ett
trafiksäkerhetsproblem eftersom människor passerar under bommarna för att hinna med
tåget. På längre sikt kommer en ökad tågtrafik kommer leda till att bommarna fälls och lyfts
allt oftare vilket både ökar risken för fel i bomanläggningen samt försämrad framkomlighet
för bilar och gående. Frågan är högt prioriterat av Knivsta kommun och
landstinget/Upplands lokaltrafik (UL). I åtgärdsvalsstudien samt en tidigare studie av
spårsystemet Solna-Uppsala4 beskrivs även en tänkbar utformning vid en framtida
utbyggnad till fyra spår genom Knivsta.

1.4.4.

Åtgärdsvalsstudie ABC-stråket

Trafikverket genomförde år 2017 en åtgärdsvalsstudie med en geografisk avgränsning
mellan Skavstaby och Uppsala5. Syfte och mål var att utveckla möjligheten till ett hållbart
resande i ett starkt växande område med behov av förflyttning mellan Stockholm och
Uppsala samt mellanliggande orter. Centrala delar i studien har dels varit järnvägens
utveckling för att hantera såväl regionala trafiksystem och pendeltågssystemet, dels fjärroch godstrafikens behov av att nyttja Ostkustbanan. Studiens resultat är bland annat att
underlag finns för att föreslå fyrspår mellan Uppsala och den södra länsgränsen mot
Stockholm i det nationella planarbetet.

1.5.

Angränsande projekt

Det finns ett flertal pågående och planerade projekt som påverkar eller påverkas av den
framtida utvecklingen av Ostkustbanan. Utöver trimnings- och underhållsåtgärder så
handlar rör det sig framförallt om följande projekt:
-

-

-

Stockholm Central/Norra Bantorget: Anpassning av spåranläggning i samband med
att pendeltågen upphört att trafikera stationen (förändring av spårkonfiguration,
förlängning av plattformar etc). Planerad byggstart 2018.
Karlberg: Anpassning av spåranläggning i samband med att pendeltågen upphör att
trafikera stationen (slopade växelförbindelser samt slopade plattformar på längre
sikt). Planerad byggstart 2019.
Tomteboda övre-Kallhäll: Fyrspårsutbyggnad. Pågår
Tomteboda bangård: Framtida funktion. Utreds.
Hagalunds bangård: Bangårdsombyggnad och ställverksbyte. Planerad byggstart
2019.
Helenelund-Sollentuna: Konvertering av driftplatser samt vändspår. Planerad
byggstart 2019.
Karlberg-Kummelby: Hastighetshöjning på ytterspåren. Utreds.
Löten-Samnan: Dubbelspårsutbyggnad. Tas i bruk 2017.

3

Trafikverket 2015: Åtgärdsvalsstudie Knivsta planskildhet med järnvägen (TRV 2015/70474)
Genomförd 2011 i samband med riksintresseprecisering av fyra spår Myrbacken-Uppsala
5
Trafikverket 2017: Åtgärdsvalsstudie ABC-stråket (TRV 2017/30977)
4
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2.

Nulägesbeskrivning

2.1.

Infrastruktur

Sträckan mellan Stockholm Central och Skavstaby är fyrspårig, parallellt löper två driftspår
mellan Norra Bantorget och Hagalund/Ulriksdal. I höjd med Tomteboda ansluter den
dubbelspåriga Mälarbanan till både inner- och ytterspåren via en planskild förbindelse.
Norr om Ulriksdal finns en planskild förbindelse mellan det yttre nedspåret (N1) och
driftspåren. Vid Skavstaby övergår fyrspåret till två dubbelspåriga banor som leder via
Arlanda C respektive Märsta, vid Myrbacken fasas banorna åter ihop till ett dubbelspår.
Både vid Skavstaby och Myrbacken förgrenas spåren genom planskilda korsningar.
Vid Arlanda nedre delar sig Arlandabanan, dels mot Arlanda C som trafikeras av
genomgående tåg i riktning mot Uppsala, dels mot Arlanda södra/norra som trafikeras av
flygpendeltåg. Plattformarna vid Arlanda södra respektive norra är placerade direkt under
terminalerna vid Arlanda flygplats, plattformarna är högre än andra plattformar i landet då
de är särskilt anpassade för Arlanda Express fordon 6. Infrastrukturägare för Arlandabanan
är Arlanda Infrastructure AB (AIAB), kapacitetstilldelning och trafikledning hanteras av
Trafikverket.

Figur 1: Schematisk illustration över dagens anläggning (förenklad).

6

För vissa fordonstyper föreligger ett förbud mot att trafikera sträckan mellan Arlanda södra och
Arlanda norra
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På den fyrspåriga sträckan trafikeras innerspåren normalt av långsammare tåg (pendeltåg
och godståg) och ytterspåren av snabbare persontåg. Godståg och pendeltåg körs på samma
spår eftersom deras homogena genomsnittshastighet är gynnsam ur kapacitetshänseende.
Norrgående godståg körs i regel på driftspåren till Ulriksdal och därefter på innerspåren,
södergående godståg når driftspåren via den planskilda förbindelsen norr om Ulriksdal.
Godståg får inte trafikera Arlandabanan utan måste köras via Märsta.

2.2.

Trafikering

Figur 2: Linjekarta över tågtrafiken Stockholm C – Uppsala (norrut) år 2016 under en genomsnittlig
högtrafiktimme.
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Pendeltågslinjerna på Ostkustbanan trafikerar i nuläget relationen Södertälje C-Stockholm
Central-Märsta samt Älvsjö-Stockholm Central-Arlanda C-Uppsala C. I samband med att
Citybanan togs i bruk juli 2017 flyttades pendeltågstrafiken över till Citybanan, uppehållen
vid Stockholm Central och Karlberg upphörde då och ersattes av de nya stationerna
Stockholm City och Stockholm Odenplan.
Pendeltågslinjen Stockholm-Arlanda C-Uppsala C kan sägas ha flera transportuppgifter –
dels ingår linjen i det ordinarie pendeltågsnätet inom Stockholmsområdet, dels förbinder
linjen pendeltågsstationerna i södra och norra Stockholm med Arlanda flygplats och
Uppsala. Dessutom förbinder linjen även Uppsala och Knivsta med Arlanda flygplats.
Regional- och interregionaltågen på Ostkustbanan trafikerar på hela eller delar av sträckan
Stockholm Central-Uppsala C, de flesta passerar via Arlanda C med undantag för några
regionaltåg som körs via Märsta. Utöver detta så tillkommer även flygpendeltåg som
trafikerar relationen Stockholm Central-Arlanda norra. Flygpendeltrafiken mellan
Stockholm och Arlanda bedrivs av företaget A-Train: s tåg Arlanda Express. A-Train har ett
avtal med staten som garanterar ett visst trafikutbud på sträckan:
-

-

4 tåg/timme i 15-minuterstakt eller
6 tåg/timme jämnt fördelade under en 60-minuterscykel mellan kl 05:00-23:00
(med detta avses att intervallet mellan tågen ska uppgå till minst 8 minuter och
högst 12 minuter) och
2 tåg/timme jämnt fördelade under en 60-minuterscykel mellan kl 23:00-05:00
(med detta avses att intervallet mellan tågen ska uppgå till minst 25 minuter och
högst 35 minuter)

Godstrafiken utgörs dels av tåg som både passerar Stockholm och Uppsala, dels godståg som
har sin utgångs- och slutstation på någon av terminalerna i Rosersberg eller Brista. I nuläget
är trafiken relativt gles, men den nya kombiterminalen i Rosersberg så förväntas en
successiv utveckling av godstrafiken.
Genomsnittligt trafikutbud under högtrafik (år 2016):
Tågtyp (resandetåg)
Pendeltåg
Pendeltåg
Pendeltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Interregionaltåg
Interregionaltåg
Flygpendeltåg
Godståg

Antal/timme
4
2
2
1
2
1
1
2
6
1

Relation
Södertälje C-Stockholm City-Märsta
Tumba-Stockholm City-Arlanda C-Uppsala C
Tumba-Stockholm City-Upplands Väsby
Linköping-Stockholm Central-Arlanda C-Uppsala C-Gävle
Stockholm Central-Märsta-Uppsala C
Stockholm Central-Uppsala C (direkttåg)
Stockholm Central-Arlanda C-Falun
Stockholm Central-Arlanda C-Östersund/Umeå
Stockholm Central-Arlanda norra
Olika relationer

12

2.3.

Begränsningar

2.3.1.

Linjedelar

Ostkustbanan mellan Stockholm Central och Uppsala har i grunden en hög kapacitet,
förändringar i infrastrukturen, hastighetsvariationer samt uppehåll vid stationer innebär
dock att kapaciteten i praktiken minskar längre norrut. Delen närmast Stockholm är
fyrspårig, snabba regional- och interregionaltåg körs på de yttre två spåren och de
långsammare pendeltågen och godstågen körs på de inre två spåren, detta gör att sträckan
Stockholm-Skavstaby har en hög förmåga att hantera stora tågflöden. Vid Arlanda C
minskar förmågan något på grund av tågens uppehåll. Norr om Myrbacken är sträckan
dubbelspårig och tågens hastigheter varierande, slutligen begränsar spårkapaciteten vid
Uppsala C möjligheten att utöka tågtrafiken.
Sträckan Stockholm-Arlanda C-Uppsala har en teknisk kapacitet som medger trafikering
med tre minuters intervall (motsvarande 20 tåg/timme), i regel körs dock tågen med fyra
minuters intervall på sträckan Karlberg-Skavstaby för att kunna hantera
hastighetsvariationer mellan snabbtågen och de långsammare loktågen. Delsträckan
Skavstaby-Märsta-Myrbacken har en teknisk kapacitet som medger trafikering med fyra
minuters intervall.
På Arlandabanan dimensioneras kapaciteten av tågens uppehåll vid Arlanda C eftersom
stationen endast har ett plattformsspår i respektive körriktning. Hastighetsnedsättningen
från 160 km/h till 100 km/h i Arlandatunnlarna påverkar också kapaciteten något, dock inte
i någon avgörande omfattning.
Söder om Uppsala minskar linjekapaciteten ytterligare på grund av de kappkörningseffekter
som uppstår mellan snabbtåg och pendeltåg (vilka gör uppehåll i Knivsta) samt enstaka
godståg. På Uppsala C vänder mer än hälften av tågen, spårkapaciteten är dock begränsad
och medger vändning av omkring sex tåg/timme. Det finns behov av en utökad
regionaltågstrafik mellan Östergötland/Sörmland/Stockholm och Uppsala, samtidigt som
behovet av fler genomgående tåg är lågt. Det finns dessutom ett uttalat behov av
uppställning av både SLL: s pendeltåg och MÄLAB: s regionaltåg i Uppsala vilket också
ställer krav på anläggningens spårkapacitet.
På sträckan Stockholm Central-Märsta finns även ett antal hinder för godståg med viss typ
av last vilket begränsar framkomligheten för dessa tåg 7.

7

Data från SPECTRA, villkor HR150163
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2.3.2.

Driftplatser

I Ulriksdal uppstår konflikter med snabbare tåg när godståg ska växla över mellan
innerspåren och driftspåren eftersom ytterspåren måste korsas. I Rosersberg uppstår
konflikter med norrgående pendeltåg när södergående godståg ska avgå från kombi/postterminalen eftersom uppspåret måste korsas.
Skavstaby är förgreningspunkten mot Märsta respektive Arlanda, denna är främst anpassad
för kanalkörning så att tåg som framförs på innerspåren körs till/från Märsta och trafiken
på ytterspåren körs till/från Arlanda. När ett tåg från innerspåren skall mot Arlanda
samtidigt som ett tåg från ytterspåren skall mot Märsta så uppstår korsande tågvägar vilket
både reducerar kapaciteten och gör systemet mer störningskänsligt – i praktiken tar detta
två tåglägen i anspråk.
I Märsta uppstår konflikter med norrgående regionaltåg och godståg när södergående
pendeltåg ska avgå eftersom uppspåret måste korsas.

Figur 3: Kartan illustrerar större (röd markering) och medelstora (orange markering) brister på sträckan
Stockholm-Uppsala.
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3.

Trimningsåtgärder

För att öka kapaciteten i befintlig infrastruktur kan så kallade trimningsåtgärder tillämpas,
exempelvis hastighetshöjningar som inte kräver förändrad spårgeometri, komplettering av
repeterbaliser i syfte att uppdatera ATC-beskeden i fordonen, signalåtgärder som minskar
tidsavståndet mellan två på varandra efterföljande tåg (headwaytid), borttagande av hinder
som inskränker ett flexibelt användande av spårkapaciteten och dylikt.
De åtgärder som bedöms generera ett kapacitetstillskott genom trimning av befintlig
spåranläggning mellan sträckan Stockholm och Uppsala är följande:
-

-

Komplettering med mittplacerade signaler på spår 1 och 2 vid Uppsala C för att
kunna skapa dubbla plattformslägen.
Komplettering med huvudsignaler på innerspåren mellan Norrviken och Rotebro i
syfte att öka kapaciteten.
Konvertering av hållplatserna Sollentuna och Helenelund till driftplatser samt
anläggande av ett vändspår för pendeltåg i Sollentuna.
Konvertering av dvärgsignal 37 till huvudsignal vid Skavstaby (spår 4) för att öka
kapaciteten vid tät tågföljd söderut.
Ny mellansignal mellan signal 231 och 235 vid Arlanda nedre för att öka kapaciteten
vid tät tågföljd söderut (minst 200 m norr om växel 214).
Huvudsignal vid norra plattformsänden på Arlanda C (så kallad close-up-signal) för
att öka kapaciteten vid tät tågföljd söderut 8.
Hastighetshöjning för tåg av kategori A och B på ytterspåren mellan Karlberg och
Kummelby i syfte att öka kapaciteten genom homogena hastigheter.
Återställning av Arlandabanans ursprungliga hastighet (160 km/h) i syfte att
minska restiden och öka kapaciteten. Om detta inte är möjligt bör följande utredas:
o Höjning av nuvarande banhastighet (100 km/h) till största möjliga
hastighet.
o Flyttning av hastighetstavlorna till en plats närmare tunnelmynningen.
o Hastighetshöjning för tåg som startar från Arlanda C och därmed lämnar
tunnelsystemet9
Förändrat regelverk som möjliggör omledning av tåg med samma tågnummer via
Märsta respektive Arlanda C för att öka flexibiliteten vid störningar på en bandel.
Samtidig infart i Knivsta (spår 3)
Hastighetshöjning på sträckan Myrbacken-Uppsala i syfte att minska restiden.

Eftersom Arlanda Infrastructure AB (AIAB) är infrastrukturägare för Arlandabanan innebär
det att eventuella åtgärder i den anläggningen beslutas av dem.

8

Om plattformen vid Arlanda C förlängs och kompletteras med mittplacerade signaler i syfte att
skapa dubbla plattformslägen (trafikeringsscenario 2025) så bortfaller behovet av close-up-signal.
9
Bakgrunden till den permanenta hastighetsnedsättningen från 160 km/h till 100 km/h är de
tryckvågor som uppstår då ett tåg passerar genom tunnelmynningen. Det är osäkert om detta
fenomen uppstår om tåget startar från en stillastående position inne i tunneln.
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4.

Trafikeringsscenarier och åtgärder

4.1.

Trafik

Denna rapport innehåller ett flertal trafikeringsscenarier som redovisar tågtrafikens
utveckling längs Ostkustbanan på kort, medellång och lång sikt (definierade som år 2025,
2030 samt med en utblick mot år 2040). Trafikutbudet på kort sikt bygger på det förslag till
ett framtida storregionalt stomnät för regionaltågen i Mälardalen (Trafikplan 201710) som
MÄLAB tagit fram tillsammans med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Mälardalen
och Östergötland. Trafikutbudet på medellång och lång sikt bygger delvis på Trafikverkets
basprognos, denna har dock även kompletterats med måltrafiken i Trafikverkets
järnvägsutredning Skavstaby-Arlanda samt den inriktning för regional kollektivtrafik som
regionerna i Mälardalen har utarbetat inom ramen för det transportpolitiska samarbetet En
bättre sits.

4.2.

Biljetter och taxesystem

Flygpendeltrafiken mellan Stockholm och Arlanda bedrivs av företaget A-Train:s tåg
Arlanda Express. Utöver trafikutbudet så garanterar A-Train:s avtal med staten
nyttjanderätten till Arlandabanans spår och stationer, avtalet gäller under 45 år (19952040) med möjlighet till förlängning i 10 år. Avtalet är formulerat så att A-Train under
avtalsperioden bestämmer över biljettpriserna på flygpendeln. A-Train har även rätt att ta ut
avgifter från andra tågoperatörer som kör på Arlandabanan till och från Arlanda 11.
Pendeltågs- och större delen av regionaltågstrafiken utgörs av samhällsköpt trafik som
bedrivs av SLL respektive MÄLAB. Denna trafik antas vara samordnad avseende taxa och
trafikutbud i de trafikeringsscenarier som redovisas i rapporten. Utöver MÄLAB:s trafik så
tillkommer enstaka regionala tåg som bedrivs på kommersiell bas, denna antas dock inte
vara samordnad med MÄLAB:s regionaltågstrafik. Även den interregionala trafiken antas
bedrivas på kommersiell bas och inte i något scenario vara en del av en eventuell
taxesamordning.
Ett första steg mot en samordnad pendel- och regionaltågstrafik i Mälardalen togs från
hösten 2017, då infördes ett nytt biljettsystem under namnet Movingo. Movingo gäller på SJ
AB:s regionaltåg med Movingo-giltighet samt på all lokaltrafik i Mälardalen som bedrivs av
SLL, UL, VL, Sörmlandstrafiken, Länstrafiken i Örebro och Östgötatrafiken. Det är därmed
möjligt att göra en anslutningsresa utan krav på tilläggsbiljett, eller växelvis resa med t ex
regionaltåg eller SLL:s pendeltåg på samma sträcka.
Både Movingo- och SLL:s månadskort kan kompletteras med ett tillägg för passageavgift vid
av- och påstigning vid Arlanda C. Kostnaden för tillägget uppgår till 300 SEK för en 30dagarsperiod.

10

Trafikverket 2014: Trafikplan 2017 – Citybanan och ett storregionalt tågtrafiksystem i Mälardalen
(Rapport TRV 2014/45393)
11
Riksrevisionen 2016: Erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan (Rapport RIR 2016:3)
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Används SLL: s 30-dagarskort (kostnad 830 SEK) för resa till Arlanda C uppgår
passageavgiften för närvarande till 120 SEK vilket kan betraktas som högt12. Det kan finnas
en risk att avgiften inte stimulerar till att resa med pendeltåg till flygplatsen, i synnerhet som
det finns andra alternativ för SLL: s resenärer. Mellan Rosersberg/Märsta och Arlanda
trafikerar i nuläget ett flertal busslinjer som bedrivs av SLL, med ett 30-dagarskort ingår
resan med både pendeltåg till Rosersberg/Märsta och buss till Arlanda. Både
pendeltågslinjen till Märsta och SLL: s busslinje 583 trafikerar dessutom minst i 15minuterstakt vilket innebär att trafikutbudet är högre än pendeltågslinjen via Arlanda C som
i nuläget (och i flera trafikeringsscenarier) trafikerar i 30-minuterstakt.
Restiden med pendeltåg och buss via Märsta är längre än med pendeltåg till Arlanda, dock
stannar bussarna vid olika arbetsplatser runt Arlanda flygplats. Busshållplatserna vid
flygplatsen är placerade direkt utanför entrén vid terminalerna vilket ger en snabb access till
incheckningsdiskarna. Det kan jämföras med plattformen vid Arlanda C som befinner sig
under Sky City och som medför längre förflyttningstider via hiss/rulltrappa för att nå
incheckningsdiskarna i terminalerna. Utöver detta trafikerar flera flygbusslinjer mellan
olika platser i centrala Stockholm och Arlanda flygplats med lägre prissättning än
tilläggsavgiften på Arlanda C.

12

Priser i november 2017 (www.sl.se)
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4.3.

Trafikering år 2025

4.3.1.

Scenario 2025-A

Figur 4: Linjekarta över trafikutbudet i scenario 2025-A. Siffran vid respektive tåglinje anger antal tåg per timme
och riktning (högtrafik).

I trafikeringsscenario 2025-A är basutbudet i pendeltågstrafiken 15-minuterstakt, här antas
dock pendeltågslinjen via Arlanda C få en mer betydande funktion i syfte att förbättra
tillgängligheten från södra och norra Stockholm till Arlanda flygplats. Trafiken har därför
utökats till 15-minuterstakt genom ytterligare två pendeltåg/timme som vänder på Arlanda
C. I detta scenario antas att tilläggsavgiften för av- och påstigning på Arlanda C är lägre än i
nuläget för att kunna motivera efterfrågan på en utökad pendeltågstrafik.
För att även öka tillgängligheten från Östergötland och Sörmland till Arlanda flygplats utgår
trafikeringsscenario 2025-A ifrån en genomgående regionaltågstrafik Stockholm till Uppsala
via Arlanda. Därmed knyts nuvarande regionaltågslinjer (som idag vänder på Stockholm
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Central) ihop och kompletteras med ytterligare regionaltåg Stockholm-Uppsala som
trafikerar via Märsta. Mängden regionaltåg i kombination med de pendeltåg som vänder vid
Arlanda C leder dock till att det inte finns plats för direkttåg på linjen Stockholm-Uppsala,
för att kunna erbjuda detta måste något annat regionaltåg via Arlanda C eller Märsta utgå ur
trafikutbudet.
För att utnyttja kapaciteten maximalt utifrån trafikutbudet i scenario 2025-A så har en
metodik använts som bygger på att två regional-/interregionaltåg körs i varje 10minuterslucka som uppstår mellan flygpendeltågen.
Genomsnittligt trafikutbud under högtrafik (scenario 2025-A):
Tågtyp (resandetåg)
Pendeltåg
Pendeltåg
Pendeltåg
Pendeltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Interregionaltåg
Interregionaltåg
Flygpendeltåg
Godståg

Antal/timme
4
2
2
2
1
1
1
2
1
2
6
1

Relation
Södertälje C-Stockholm City-Märsta
Södertälje C-Stockholm City-Arlanda C-Uppsala C
Södertälje C-Stockholm City-Arlanda C
Tumba-Stockholm City-Upplands Väsby
Linköping-Stockholm Central-Arlanda C-Uppsala C-Gävle
Linköping-Stockholm Central-Arlanda C-Uppsala C
Eskilstuna-Stockholm Central-Arlanda C-Uppsala C
Stockholm Central-Märsta-Uppsala C
Stockholm Central-Arlanda C-Falun
Stockholm Central-Arlanda C-Östersund/Umeå
Stockholm Central-Arlanda norra
Olika relationer
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4.3.2.

Scenario 2025-B

Figur 5: Linjekarta över trafikutbudet i scenario 2025-B. Siffran vid respektive tåglinje anger antal tåg per timme
och riktning (högtrafik)

I trafikeringsscenario 2025-B är basutbudet i pendeltågstrafiken 15-minuterstakt,
trafikeringen är dock mer renodlad genom att alla regionaltåg trafikerar Arlanda C och
huvuddelen av pendeltågstrafiken trafikerar Märsta. Trafiken på pendeltågslinjen till
Uppsala via Arlanda utökas inte men kompletteras med två pendeltåg/timme som trafikerar
till Uppsala via Märsta, relationen Märsta-Knivsta-Uppsala trafikeras således av pendeltåg
istället för regionaltåg.
Även scenario 2025-B bygger på en ökad tillgänglighet från Östergötland och Sörmland till
Arlanda flygplats genom genomgående regionaltågstrafik Stockholm till Uppsala via
Arlanda C. I detta scenario trafikerar något färre regionaltåg relationen Stockholm-Uppsala
jämfört med scenario 2025-A eftersom dessa ersätts av pendeltågslinjen Stockholm-MärstaUppsala.
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Den renodlade trafikeringen leder till att korsningspunkten Skavstaby belastas mindre
genom färre konflikter mellan regionaltågen mot Arlanda (som trafikerar ytterspåren) och
pendeltågen mot Märsta (som trafikerar innerspåren). Kapacitetssituationen förbättras
därmed vilket bland annat skapar plats för direkttåg Stockholm-Uppsala.
I likhet med scenario 2025-A så körs två regional-/interregionaltåg i varje 10-minuterslucka
som uppstår mellan flygpendeltågen.
Genomsnittligt trafikutbud under högtrafik (scenario 2025-B):
Tågtyp (resandetåg)
Pendeltåg
Pendeltåg
Pendeltåg
Pendeltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Interregionaltåg
Interregionaltåg
Flygpendeltåg
Godståg

4.3.3.

Antal/timme
2
2
2
4
1
1
1
1
1
2
6
1

Relation
Södertälje C-Stockholm City-Märsta-Uppsala C
Södertälje C-Stockholm City-Märsta
Södertälje C-Stockholm City-Arlanda C-Uppsala C
Tumba-Stockholm City-Upplands Väsby
Linköping-Stockholm Central-Arlanda C-Uppsala C-Gävle
Linköping-Stockholm Central-Arlanda C-Uppsala C
Eskilstuna-Stockholm Central-Arlanda C-Uppsala C
Stockholm Central-Uppsala C (direkt)
Stockholm Central-Arlanda C-Falun
Stockholm Central-Arlanda C-Östersund/Umeå
Stockholm Central-Arlanda norra
Olika relationer

Infrastrukturåtgärder 2025

Den utökade pendeltågstrafiken till Arlanda C i 2025-A-scenariot innebär att ett spår måste
anläggas norr om plattformen vid Arlanda C för de vändande pendeltågen. Medan de
korsande tågvägarna vid förgreningspunkten i Skavstaby ökar i detta scenario, så innebär
trafikstrukturen i 2025-B-scenariot att dessa minskar varvid förutsättningarna för ett mer
robust och punktligt trafiksystem ökar.
För att kunna köra två regional-/interregionaltåg i varje 10-minuterslucka mellan
flygpendeltågen så krävs att plattformen på Arlanda C förlängs till omkring 510 m och
kompletteras med mittplacerade signaler, därmed skapas dubbla plattformslägen vilket
möjliggör att två tåg i samma körriktning kan köra in till samma spår direkt efter varandra
vid tät tågföljd. Åtgärden är nödvändig i båda 2025-scenarierna.
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Figur 6: Arlanda C, förlängd plattform med dubbla plattformslägen samt vändspår för pendeltåg (trafikering
enligt 2025-A-scenariot).

En förutsättning för att kunna möjliggöra den genomgående pendeltågstrafiken till Uppsala
C via Märsta i 2025-B-scenariot är att Märsta station byggs om. En bangårdsutformning
som utretts av Trafikverket innefattar två inre spår med mittplattform för vändande och
genomgående pendeltåg samt två yttre spår med sidoplattformar för annan trafik.

Figur 7: Märsta, ombyggd bangård med vändspår för pendeltåg i mitten.

En ombyggnad av Märsta station bör dock genomföras oavsett hur ett framtida
trafikeringsscenario kan komma att se ut. Nuvarande utformning med så kallade säckspår
för pendeltågen medför att ett pendeltåg avgår från Märsta söderut måste korsa spåret för
norrgående trafik, därmed påverkas även trafiken i den motsatta riktningen – oavsett om
det är pendeltåg, regionaltåg eller godståg.
I båda 2025-scenarierna krävs även ökad spårkapacitet vid Uppsala C för den ökande
tågtrafiken, primärt för vändande tåg söderifrån. Detta behov uppstår tidvis redan i nuläget,
man bör därför studera möjligheten till att anlägga ytterligare plattformsspår, exempelvis
invid befintliga sidoplattformar vid antingen spår 1 eller spår 8. Ytan invid spår 8 är dock
delvis bebyggd med ett parkeringsgarage samt en trappa, dessutom finns två spår för ULJ: s
smalspåriga järnväg Lennakatten (spår 9 och 10) vilka i så fall måste flyttas. Utöver detta
pågår exploatering av marken varför ett anläggande av ett nytt spår på denna plats bedöms
som mycket svårt att genomföra.
Även de framtida fordon som UL beställt för pendeltågstrafiken mellan Uppsala och
Tierp/Gävle kan tänkas leda till ett behov av åtgärder vid Uppsala C. De dubbeldäckade
fordonen har en längd på 105 m och kan därmed inte vända på spår 6.
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Figur 8: Uppsala C, exempel på utbyggd vändkapacitet genom två nya plattformsspår (invid spår 1 och spår 8).

Den ökande trafiken kommer även leda till ett större behov av att kunna ställa upp
persontåg som tas ur trafik vid Uppsala C, exempelvis mellan högtrafiktiderna på för- och
eftermiddagarna eller under perioder då vändande tåg blir stående länge och därmed
riskerar att hindra andra vändande tåg. Godstrafiken i Uppsala har även förändrats under
åren – det förekommer idag inga transporter till frilastområdet, däremot ökar behovet av
större volymer till kraftvärmeverket invid godsbangården. Dessa faktorer utgör underlag för
utredningar av ökad spårkapacitet för persontrafiken i Uppsala där även godstrafikens
framtida behov måste beaktas. En ombyggnad måste göras med hänsyn tagen till en
framtida fyrspårsutbyggnad från Uppsala och söderut.
Alternativet är att anlägga en bangård för uppställning och vändning av persontåg norr om
Uppsala C, exempelvis i höjd med Löten (omkring 3 km norr om Uppsala), kommer att
utredas. Eftersom majoriteten av de vändande persontågen ankommer söderifrån skulle
dessa kunna göra ett kort uppehåll på Uppsala C (spår 1-2) och därefter fortsätta norrut till
den nya bangården för uppställning eller vändning. Därmed undviks även de
kapacitetskrävande växlingsrörelserna som uppstår när tågen ska växlas till godsbangården
enligt beskrivningen i föregående stycke.

Figur 9: Löten, tänkbart område för uppställnings- och vändspår norr om Uppsala C.
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4.4.

Trafikering år 2030

4.4.1.

Scenario 2030-JP

Figur 10: Linjekarta över trafikutbudet i scenario 2030-JP. Siffran vid respektive tåglinje anger antal tåg per
timme och riktning (högtrafik).

Trafikverket tog under 2016 fram en järnvägsplan till samrådshandling för delsträckan
Skavstaby-Arlanda för att utreda hur konfliktpunkterna vid Skavstaby och
förgreningspunkten vid Arlanda nedre skulle kunna byggas bort samt hur kapaciteten skulle
kunna utökas längs Arlandabanan från nuvarande två till totalt fyra spår på sträckan.
I trafikeringsscenario 2030-JP (”Järnvägsplan”) är basutbudet i pendeltågstrafiken 15minuterstakt, här antas dock pendeltågslinjen till Uppsala via Arlanda C få en mer
betydande funktion, trafiken har därför utökats till 15-minuterstakt. Precis som i 2025-Ascenariot antas att tilläggsavgiften för av- och påstigning på Arlanda C är betydligt lägre än i
nuläget för att kunna motivera efterfrågan på en utökad pendeltågstrafik.
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För att även öka tillgängligheten från Östergötland och Sörmland till Arlanda flygplats utgår
trafikeringsscenario 2030-JP även från genomgående regionaltågstrafik Stockholm till
Uppsala via Arlanda C. Därmed knyts nuvarande regionaltågslinjer (som idag vänder på
Stockholm Central) ihop och kompletteras med ytterligare regionaltåg Stockholm-Uppsala
som trafikerar via Märsta.
I järnvägsplanen studerades uppehåll vid en ny pendeltågsstation i Arlandastad, belägen
mellan Skavstaby och Arlanda. Ett uppehåll på denna sträcka förutsätter att stationen
inkluderas av fyrspårsutbyggnaden så att inte passerande tåg påverkas negativt av de tåg
som gör uppehåll.
En viktig skillnad jämfört med övriga scenarier i denna rapport är att tidtabellskonflikter
och spårkapaciteten på Uppsala C och på Ostkustbanan mellan Uppsala-Myrbacken inte
analyserades i järnvägsplanen. Den stora mängden tåg som låg till grund för
järnvägsplanens kapacitetsanalys (målbild 2030) indikerar dock en risk för
kapacitetsproblem på dubbelspåret Myrbacken-Uppsala samt på Uppsala C.
Genomsnittligt trafikutbud under högtrafik (scenario 2030-JP):
Tågtyp (resandetåg)
Pendeltåg
Pendeltåg
Pendeltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Interregionaltåg
Interregionaltåg
Flygpendeltåg
Godståg

Antal/timme
4
4
4
1
1
1
2
1
1
3
6
1

Relation
Södertälje C-Stockholm City-Märsta
Södertälje C-Stockholm City-Arlanda C-Uppsala C
Tumba-Stockholm City-Upplands Väsby
Linköping-Stockholm Central-Arlanda C-Uppsala C-Gävle
Linköping-Stockholm Central-Arlanda C-Uppsala C
Eskilstuna-Stockholm Central-Arlanda C-Uppsala C
Stockholm Central-Märsta-Uppsala C
Stockholm Central-Uppsala C (direkt)
Stockholm Central-Arlanda C-Falun
Stockholm Central-Arlanda C-Östersund/Umeå/Luleå
Stockholm Central-Arlanda norra
Olika relationer

Både trafikutbud, uppehållsbilder och infrastrukturen i scenario 2030-JP skiljer sig
väsentligt från övriga trafikeringsscenarier i denna rapport eftersom förutsättningarna varit
helt olika redan från början. I 2030-JP-scenariot analyserades kapaciteten med måltrafiken
på en given infrastruktur i form av fyra spår Skavstaby-Arlanda nedre (med varierande
spårkonfiguration och i viss mån olika linjesträckningar), det ledde till att enstaka tåg utgick
ur trafikutbudet. I rapportens övriga trafikeringsscenarier har förutsättningen däremot varit
att identifiera behovet av infrastrukturutbyggnad i syfte att få plats med måltrafiken – alltså
i princip en omvänd metodik.

25

4.4.2.

Scenario 2030-A

Figur 11: Linjekarta över trafikutbudet i scenario 2030-A. Siffran vid respektive tåglinje anger antal tåg per
timme och riktning (högtrafik).

Scenario 2030-A innebär en utveckling av trafikutbudet i scenario 2025-A. Basutbudet i
pendeltågstrafiken är 10-minuterstakt vilket innebär att pendeltågslinjen till Uppsala via
Arlanda utökats till 20-minuterstakt. Pendeltågen gör även uppehåll vid en ny station i
Bergsbrunna13.
För att ytterligare öka tillgängligheten från Sörmland till Arlanda flygplats så har fler
genomgående regionaltåg i Stockholm till Uppsala via Arlanda C tillkommit. Både
regionaltåg och flygpendeltåg gör uppehåll vid en ny regionaltågsstation, kallad Stockholm

13

I denna rapport antas pendeltågsstationen Bergsbrunna ligga i nära anslutning till driftplats Säby
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Nord Solna. Den ökade pendeltågstrafiken via Arlanda C i kombination med
regionaltågstrafiken via Märsta ökar antalet korsande tågvägar i Skavstaby.
I likhet med trafikeringen 2025 så bygger trafikeringsprincipen i 2030-A-scenariot på att
10-minutersluckorna mellan flygpendeltågen nyttjas av två regional-/interregionaltåg på
sträckan Stockholm Nord Solna-Arlanda nedre. Plattformsförlängningen med dubbla lägen
på Arlanda C är nödvändig för att möjliggöra att regional-/interregionaltågen ska kunna
göra uppehåll på Arlanda C vid tät tågföljd.
Spårsystemet och stationen vid Solna måste byggas ut till totalt sex spår (varav fyra för
regional- och interregionaltåg) om en regionaltågsstation ska anläggas i Stockholm Nord
Solna, annars påverkas passerande tåg negativt av de tåg som gör uppehåll. Detta är dock
inte tillräckligt – för att motverka de kapacitetsförluster som uppstår när tåg gör uppehåll så
måste antingen de två nya spåren förlängas norrut mot Skavstaby eller söderut mot
Stockholm Central. Anledningen är att ett regionaltåg som ska göra uppehåll i Stockholm
Nord Solna kör 3-4 minuter framför ett bakomvarande interregionaltåg efter start från
Arlanda C. Regionaltåget behöver omkring 3 minuter för att retardera, utföra trafikutbyte
samt åter accelerera till linjehastighet. Det innebär i princip att tågen kommer att köra
parallellt mellan Stockholm Nord Solna och Stockholm Central.
Genomsnittligt trafikutbud under högtrafik (scenario 2030-A):
Tågtyp (resandetåg)
Pendeltåg
Pendeltåg
Pendeltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Interregionaltåg
Interregionaltåg
Flygpendeltåg
Godståg

Antal/timme
6
3
3
1
1
2
2
1
1
3
6
0

Relation
Södertälje C-Stockholm City-Märsta
Tumba-Stockholm City-Arlanda C-Uppsala C
Tumba-Stockholm City-Upplands Väsby
Linköping-Stockholm Central-Arlanda C-Uppsala C-Gävle
Linköping-Stockholm Central-Arlanda C-Uppsala C
Eskilstuna-Stockholm Central-Arlanda C-Uppsala C
Stockholm Central-Märsta-Uppsala C
Stockholm Central-Uppsala C (direkt)
Stockholm Central-Arlanda C-Falun
Stockholm Central-Arlanda C-Östersund/Umeå/Luleå
Stockholm Central-Arlanda norra
Olika relationer

Söder om Upplands Väsby trafikerar 12 pendeltåg/timme och riktning under högtrafiktid
(sannolikt i 5-minuterstakt) vilket i praktiken omöjliggör godstrafik.
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4.4.3.

Scenario 2030-B

Figur 12: Linjekarta över trafikutbudet i scenario 2030-B. Siffran vid respektive tåglinje anger antal tåg per
timme och riktning (högtrafik).

Scenario 2030-B innebär en utveckling av trafikutbudet i scenario 2025-B. Basutbudet i
pendeltågstrafiken är 15-minuterstakt, pendeltågslinjen via Arlanda C antas dock få en mer
betydande funktion i syfte att förbättra tillgängligheten från södra och norra Stockholm till
Arlanda flygplats. Trafiken har därför utökats till 15-minuterstakt genom ytterligare två
pendeltåg/timme som vänder på Arlanda C. I detta scenario antas att tilläggsavgiften för avoch påstigning på Arlanda C är betydligt lägre än i nuläget för att kunna motivera
efterfrågan på en utökad pendeltågstrafik. Utöver detta så kompletteras pendeltågslinjen till
Uppsala med två pendeltåg/timme som trafikerar via Märsta, relationen Märsta-KnivstaUppsala trafikeras således av pendeltåg istället för regionaltåg. Pendeltågen gör även
uppehåll vid en ny station i Bergsbrunna.
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I detta scenario har fler genomgående regionaltåg i Stockholm från södra Mälardalen till
Uppsala via Arlanda C tillkommit. Både regionaltåg och flygpendeltåg gör uppehåll vid en ny
regionaltågsstation i Stockholm Nord Solna.
Även i 2030-B-scenariot så nyttjas 10-minutersluckorna mellan flygpendeltågen av två
regional-/interregionaltåg på sträckan Stockholm Nord Solna-Arlanda nedre.
Genomsnittligt trafikutbud under högtrafik (scenario 2030-B):
Tågtyp (resandetåg)
Pendeltåg
Pendeltåg
Pendeltåg
Pendeltåg
Pendeltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Interregionaltåg
Interregionaltåg
Flygpendeltåg
Godståg

Antal/timme
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
3
6
1

Relation
Södertälje C-Stockholm City-Märsta-Uppsala
Södertälje C-Stockholm City-Märsta
Tumba-Stockholm City-Arlanda C-Uppsala C
Tumba-Stockholm City-Arlanda C
Tumba-Stockholm City-Upplands Väsby
Linköping-Stockholm Central-Arlanda C-Uppsala C-Gävle
Linköping-Stockholm Central-Arlanda C-Uppsala C
Eskilstuna-Stockholm Central-Arlanda C-Uppsala C
Stockholm Central-Uppsala C (direkt)
Stockholm Central-Arlanda C-Falun
Stockholm Central-Arlanda C-Östersund/Umeå/Luleå
Stockholm Central-Arlanda norra
Olika relationer
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4.4.4.

Infrastrukturåtgärder 2030

För att möjliggöra 2030-trafikeringen krävs att två nya spår anläggs på sträckan KnivstaUppsala. Utbyggnaden bör påbörjas vid Uppsala C genom att de två nya spåren ansluts i
befintlig anläggning. Genom en etappvis utbyggnad så kan mindre förbättringar av
kapaciteten och trafikutbud göras successivt.
-

-

Fyra spår Bergsbrunna-Uppsala skulle möjliggöra uppehåll vid en framtida
pendeltågsstation i Bergsbrunna, men skapar inte tillräcklig kapacitet för hela 2030trafikeringen.
Fyra spår Knivsta-Uppsala skulle öka trafiksystemets robusthet, och på längre sikt
även möjliggöra uppehåll vid en framtida pendeltågsstation i Alsike (se utblick mot
2040).

Figur 13: Bergsbrunna-Uppsala, fyra spår samt ny pendeltågsstation. En utbyggd spårkapacitet i Uppsala är
även en förutsättning i detta scenario.

Trafikverkets tidigare utredning av en regionaltågsstation i norra Stockholm14 (i detta fall
Solna) visade att spårsystemet måste byggas ut till sex spår för att kunna medge uppehåll.
Utbyggnaden måste antingen ske mellan Stockholm Central och Solna eller från Solna och
norrut mot Skavstaby. I det förstnämnda fallet bör man därför studera möjligheterna till ett
sexspårsspårssystem mellan Stockholm Central och Solna utifrån det resultat som
framkommer i den pågående funktionsutredningen över Stockholm Central och Karlberg 15.
Anpassningen av spårsystemet mellan Stockholm Central och Solna bör göras så att tre
parallella in- och utfarter till Stockholm Central skapas. Med en sådan lösning kan
regionaltåg som gör uppehåll i Stockholm Nord Solna fortsätta mot Stockholm Central,
oberoende av förbipasserande interregionaltåg och utan att påverka regionaltåg från
Mälarbanan. Samma parallella funktionalitet måste även skapas för avgående tåg norrut,
något som dock kan bli mycket svårt på grund av markintrånget.

14

Trafikverket 2013: Stockholm Nord och Syd – framtida bytespunkter (2013:142)
Trafikverket 2016: Stockholm Central – anpassningar och förbättringar av infrastruktur och
resenärsfunktioner efter Citybanan (TRV 2015/1052)
15
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Figur 14: Stockholm Central, tänkbar ombyggnad samt två nya tågspår Stockholm C-Karlberg som totalt
medger tre parallella in- och utfarter.

För att inte påverka kapaciteten negativt när ett tåg som ska göra uppehåll påbörjar
inbromsning bör övergången mellan fyra till sex spår ske norr om Solna. Den exakta platsen
för denna övergång kan beräknas genom simuleringar. Flygpendeltågen måste dessutom
utgöras av fordon som är anpassade till normal plattformshöjd för regionaltåg16 vilket de
inte är idag. Det leder till att även plattformshöjden på de stationer som trafikeras av
flygpendeltågen måste anpassas (Stockholm Central, Arlanda södra och Arlanda norra).

Figur 15: Regionaltågsstation Stockholm Nord Solna, utformning med sex tågspår varav två plattformsspår
används av regionaltåg vid uppehåll.

Om en utbyggnad till sex spår (med tre parallella in- och utfarter till Stockholm Central) inte
bedöms vara möjlig att genomföra, eller om det av kapacitetsskäl visar sig vara olämpligt, så
kan det bli aktuellt att studera en spårutbyggnad från Solna och norrut mot Skavstaby.

16

Plattformshöjd mellan, motsvarande 58 cm (ombyggnation) eller 55 cm (nybyggnation)
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I trafikeringsscenarierna för 2030 antas samtliga flygpendeltåg och regionaltåg (med
undantag för direkttåg Stockholm-Uppsala) göra uppehåll i Solna. Detta är dock inte möjligt
med den utformning som föreslås i utredningen av regionaltågsstationen Stockholm Nord
Solna och den antagna trafikeringen för år 2030. Eftersom flygpendeltågen och
regionaltågen vid ett flertal tillfällen ankommer till Stockholm Nord Solna med tre minuters
intervall så är plattformskapaciteten inte tillräcklig, för att undvika tågkö med
kapacitetsförluster som följd kan således inte alla tåg göra uppehåll. För att möjliggöra
uppehåll utan begränsningar så krävs därför att samtliga fyra spår för regional- och
interregionaltåg i Solna förses med plattformar så att växelvis trafikering (så kallad saxning)
kan tillämpas vid tät tågföljd – alternativt så byggs längre plattformar med dubbla
plattformslägen som föreslås på Arlanda C.

Figur 16: Regionaltågsstation Stockholm Nord Solna, utformning med sex tågspår varav fyra plattformsspår
används av flygpendeltåg och regionaltåg vid uppehåll.

En utökad pendeltågstrafik enligt trafikeringsscenario 2030-A kan medföra att
spårkapaciteten måste förstärkas i Upplands Väsby för vändande pendeltåg, detta har dock
inte studerats närmare i denna rapport. Scenario 2030-A innebär även en ökning av tåg som
korsar varandra i Skavstaby (regionaltåg mot Märsta respektive pendeltåg mot Arlanda)
varför en ombyggnad av den planskilda korsningen krävs. I trafikeringsscenario 2030-B
tillkommer pendeltåg som vänder på Arlanda C vilket leder till ett behov av ett vändspår för
norr om plattformen.
Om godstrafiken vid kombiterminalen i Rosersberg utvecklas i framtiden så försvåras
möjligheterna för södergående godståg att avgå från terminalen under dagtid, detta beror på
de korsande tågvägar med norrgående tågtrafik. Det är dock inte bara korsningen i plan som
är problematiskt utan en kombination av olika beroenden som skapar låsningar. Ett
kombitåg utgörs av ca 30 trailervagnar vilket motsvarar en tåglängd på ca 600 meter.
Tågvikten uppgår till omkring 1200 ton och största tillåtna hastighet är 100 km/h. Dessa
förutsättningar innebär att godstågen normalt måste framföras på innerspåren där
pendeltågen, vars genomsnittliga hastighet är omkring 80 km/h, trafikerar.
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Utöver att en ledig tåglägeskanal söderut krävs för ett avgående godståg från Rosersberg så
finns även ett beroende till norrgående pendeltåg (och i vissa fall regionaltåg) på grund av de
korsande tågvägarna. Nästa beroende uppstår i Skavstaby där även södergående pendeltåg
från Arlanda C fasas in i fyrspårssystemet, ökar denna trafik så minskar även möjligheterna
att framföra godståg. Har godståget väl kommit ut på fyrspårets innerspår så sker nästa
vägval i Ulriksdal:
-

Ska tåget passera Stockholm Central så kan det fortsätta på innerspåren och passera
via Tomteboda övre och på de spår som ansluter från Mälarbanan. I detta fall får
tåget inte stanna någonstans utan måste köra hela vägen till Stockholm C. Inget spår
är dock tillräckligt långt för att ett 600 meter långt tåg ska kunna ”mellanlagras” en
kortare stund, därför bör godståget fortsätta direkt ut på det känsliga spåravsnittet
mot Stockholms södra vilket kan vara mycket svårt under vissa tider på dygnet.

-

Ska godståget till Tomteboda, Värtabanan eller Mälarbanan måste det kryssa över
till ytterspåret vid Ulriksdal för att nå den planskilda förbindelsen (spår G1) vilken
leder till driftspåren mot Tomteboda och Hagalund. Denna manöver förutsätter
dock att ledig kapacitet finns på ytterspåret där de snabba regional- och
interregionaltågen framförs.

Att även leda godståg som ska passera Stockholm Central via den planskilda förbindelsen i
Ulriksdal är fördelaktigt då de kan ”mellanlagras” på driftspåren eller i Tomteboda. Ett
sådant förfarande kan bli nödvändigt under de tider då sträckan söder om Stockholm
Central är hårt belastad.
Om godstrafiken ska kunna utvecklas och framföras under dagtid bör därmed en planskild
korsning anläggas söder om Rosersbergs godsbangård och anslutas till innerspåren söder
om Skavstaby.

Figur 17: Rosersberg, planskild korsning som ansluter till innerspåren i Upplands Väsby. Figuren illustrerar även
förstärkt spårkapacitet i Upplands Väsby i form av ytterligare ett vändspår (scenario 2030-A).
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Mängden låsningar innebär dock att flera åtgärder krävs för att möjliggöra en utveckling av
godstrafiken. I Ulriksdal skulle befintlig planskildhet behöva byggas om så att konflikter
med den snabba regionala och interregionala tågtrafiken kan undvikas, exempelvis genom
att anslutas till innerspåren där godstågen normalt framförs. Kombinerat med en planskild
korsning i Rosersberg skulle förutsättningarna förbättras förutsättningarna väsentligt.

Figur 18: Ulriksdal, ny planskild korsning för södergående godståg.

Ett skäl till att utreda en etappvis utbyggnad av fyrspåret söder om Uppsala är möjligheten
till en alternativ sträckning mot Arlanda för de två nya spåren, en möjlig förgreningspunkt
skulle kunna vara någonstans mellan Bergsbrunna och Alsike eller något längre söderut. En
av fördelarna med en ny korridor är att undvika de svåra geotekniska förhållandena som
föreligger vid Trunsta mosse norr om Knivsta. Väljs befintlig korridor för nya spår via
Knivsta måste de åtgärder som utreddes i åtgärdsvalsstudien för en ny plankorsning i
centrala Knivsta genomföras med hänsyn tagen till en fyrspårig järnväg, dessutom måste de
svåra geotekniska förhållandena vid Trunsta mosse åtgärdas vilket medför höga kostnader.
En ny sträckning utanför Knivsta innebär sannolikt en överflyttning av viss regional och all
interregional tågtrafik till de nya spåren, därmed kommer befintligt dubbelspår endast att
trafikeras av pendeltåg, vissa regionaltåg och godståg. Att låta de två nya spåren passera
genom Knivsta möjliggör å andra sidan att fler regionaltåg kan göra uppehåll i Knivsta.
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4.5.

Trafikering – Utblick mot år 2040

4.5.1.

Scenario 2040-A

Figur 19: Linjekarta över trafikutbudet i scenario 2040-A. Siffran vid respektive tåglinje anger antal tåg per
timme och riktning (högtrafik).

Scenario 2040-A är en utblick bortom år 2040 och innebär en viss utveckling av
trafikutbudet i scenario 2030-A, bland annat genom nya trafiksystem. Basutbudet i
pendeltågstrafiken är 10-minuterstakt vilket innebär att pendeltågslinjen till Uppsala via
Arlanda trafikeras med 20-minuterstakt. Pendeltågen gör även uppehåll vid en ny station i
Alsike17.

17

I denna rapport antas pendeltågsstationen Alsike ligga i nära anslutning till driftplats Ekeby
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Antalet regional- och interregionaltåg är oförändrat jämfört med trafikeringsscenario 2030A, däremot har trafikutbudet kompletterats med ett höghastighetståg/timme. Regionaltågen
Stockholm-Märsta-Uppsala gör, likt pendeltågen, uppehåll i Bergsbrunna då det antas
finnas ett värde i att skapa snabbare förbindelser mellan södra Uppsala och Stockholm.
Dessa regionaltåg förutsätts använda samma spår som pendeltågen på sträckan MyrbackenUppsala. Den omfattande pendeltågstrafiken i kombination med regionaltågstrafiken via
Märsta leder i vissa fall till korsande tågvägar i Skavstaby.
Även i 2040-A-sceneriet bygger trafikeringsprincipen på att 10-minutersluckorna mellan
flygpendeltågen nyttjas av två regional-/interregionaltåg på sträckan Stockholm Nord
Solna-Arlanda nedre. Plattformsförlängningen med dubbla lägen på Arlanda C som föreslås
i scenario 2025 möjliggör att regional-/interregionaltågen kan göra uppehåll på Arlanda C
trots tät tågföljd. Plattformförlängningen medger även att 400 meter långa höghastighetståg
kan trafikera Arlanda C, på Uppsala C måste dock andra kapacitetshöjande åtgärder vidtas
för att möjliggöra trafikering med höghastighetståg.
Genomsnittligt trafikutbud under högtrafik (scenario 2040-A):
Tågtyp (resandetåg)
Pendeltåg
Pendeltåg
Pendeltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Interregionaltåg
Interregionaltåg
Flygpendeltåg
Höghastighetståg
Godståg

Antal/timme
6
3
3
1
1
2
2
1
1
3
6
1
0

Relation
Södertälje C-Stockholm City-Märsta
Tumba-Stockholm City-Arlanda C-Uppsala C
Tumba-Stockholm City-Upplands Väsby
Linköping-Stockholm Central-Arlanda C-Uppsala C-Gävle
Linköping-Stockholm Central-Arlanda C-Uppsala C
Eskilstuna-Stockholm Central-Arlanda C-Uppsala C
Stockholm Central-Uppsala C
Stockholm Central-Uppsala C (direkt)
Stockholm Central-Arlanda C-Falun
Stockholm Central-Arlanda C-Östersund/Umeå/Luleå
Stockholm Central-Arlanda norra
Göteborg/Malmö-Stockholm C-Arlanda C-Uppsala C
Olika relationer

Precis som i trafikeringsscenario 2030-A så trafikerar 12 pendeltåg/timme och riktning
söder om Upplands Väsby under högtrafiktid (sannolikt i 5-minuterstakt), detta omöjliggör i
praktiken godstrafik vid dessa tider.
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Trafikutbudet i 2040-A-scenariot leder till ett mycket högt kapacitetsutnyttjande på
sträckan Stockholm-Uppsala under högtrafiktid. Det finns en uppenbar risk att försenade
interregionala tåg som kommer från enkelspåriga banor i norra Sverige skulle kunna
påverka höghastighetstågen negativt och att förseningar även skulle spridas till
höghastighetsnätet söder om Stockholm. En möjlighet att minimera denna risk skulle kunna
vara att uppehållstiden på Stockholm Central är tillräckligt lång så att den även kan
utnyttjas som återhämtningstid vid förseningar. Det skulle å andra sidan leda till längre
restider för resenärer mellan Arlanda och södra/västra Sverige vilket sannolikt minskar
attraktiviteten med höghastighetstågen.
Utöver detta så kan nyttan med höghastighetståg mellan södra/västra Sverige och
Arlanda/Uppsala ifrågasättas om endast enstaka avgångar med låg regularitet kan erbjudas.
I samband med att Ostlänken (och i ett utbyggt höghastighetsnät) tas i bruk så planeras så
kallade storregionala tåg att förbinda Östergötland med Arlanda och Uppsala, dessa
kommer även att kompletteras med regionaltåg i relationen Eskilstuna-Arlanda-Uppsala. I
kombination med flygpendeltåg Stockholm-Arlanda så torde trafikutbudet till Arlanda
flygplats vara tillräckligt. Behovet av enstaka höghastighetståg kan ifrågasättas med hänsyn
tagen till de behov av åtgärder som kommer som följd av höghastighetstågens behov i
Uppsala.
Ett trafiksystem med höghastighetståg ställer även stora krav på de platser där tågen vänder
(och i förekommande fall ställs upp) eftersom vattenpåfyllning, städning och annan service
bedöms vara nödvändig. I likhet med Stockholm Central skulle detta dock inte kunna
utföras vid plattformsspåren vid Uppsala C, istället skulle någon form av bangård med
serviceplattformar strax norr om Uppsala (i Löten eller annan plats) krävas vilket medför
ytterligare investeringar.
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4.5.2.

Infrastrukturåtgärder 2040-A

Redan i 2030-scenarierna beskrivs de val av alternativa sträckningar som bör utredas vid en
spårutbyggnad på sträckan Knivsta-Uppsala. För att möjliggöra trafikeringen i 2040-Ascenariot så krävs att denna utbyggnad kompletteras med två nya spår på sträckan
Myrbacken-Knivsta. Ett skäl till att undvika befintlig korridor via Knivsta kan vara intrånget
i tät bebyggelse och att undvika de svåra geotekniska förhållandena vid Trunsta mosse norr
om Knivsta. Utöver detta medför en ny sträckning att restiderna kan förkortas något.

Figur 20: Arlanda/Myrbacken-Uppsala, etappvis utbyggnad till fyrspår i befintlig korridor (lila) samt alternativa
sträckningar mot Arlanda (blå och rosa).

I samband med detta bör man även utreda möjligheten till en förlängning mot Arlanda, via
befintlig tunnel under flygplatsen eller i en ny korridor inklusive station, och en framtida
spårutbyggnad mellan Stockholm Central och Arlanda vilket redovisas i scenariot ”2040 –
Nya spår”.
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Precis som i scenario 2030-A så krävs en ombyggnad av den planskilda korsningen i
Skavstaby på grund av de korsande tågvägar som uppstår mellan regionaltåg mot Märsta
respektive pendeltåg mot Arlanda.
Om höghastighetståg ska kunna vända i Uppsala krävs både att spårkapaciteten mellan
Myrbacken och Knivsta byggs ut till fyrspår samt att plattformarna på Uppsala C kan
hantera 400 meter långa tåg. Även den föreslagna bangården i exempelvis Löten norr om
Uppsala måste byggas och ha kapacitet att kunna hantera vändande höghastighetståg,
möjligen även kan behov av service finnas.

Figur 21: Schematisk illustration över ett utbyggt spårsystem med fyra spår Myrbacken-Uppsala samt sex spår
Stockholm Central-Solna (förenklad).
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4.5.3.

Scenario 2040 – Nya spår

Figur 22: Linjekarta över trafikutbudet i scenario 2040 - Nya spår. Siffran vid respektive tåglinje anger antal tåg
per timme och riktning (högtrafik).

I scenariot ”2040 – Nya spår” har trafikutbudet utökats till två höghastighetståg per timme.
Om fler höghastighetståg i framtiden ska kunna passera från södra/västra Sverige genom
Stockholm till Arlanda flygplats och Uppsala så kommer behov av ytterligare spårkapacitet
att uppstå i form av två nya spår på sträckan Stockholm-Arlanda-Myrbacken (sträckan
Myrbacken-Uppsala förutsätts vara utbyggd till fyra spår). De nya spåren är en förutsättning
för att möjliggöra trafikering med fler höghastighetståg utan att det sker på bekostnad av
något annat trafiksystem. Dessutom möjliggör nya spår att höghastighetstågen i större
omfattning kan separeras från övrig tågtrafik vilket minskar risken för att störningar och
förseningar sprids till höghastighetsnätet söder om Stockholm.
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De nya spåren kan antingen anläggas så att sexspårssystem uppstår längs sträckan
Stockholm-Skavstaby (integrerat system), alternativt som ett separat dubbelspår (separerat
system). Vilken lösning som ger bäst effekt med avseende på kapacitet, robusthet och
flexibilitet samt hur de nya spåren kan förläggas måste studeras djupare. Ett nytt dubbelspår
kan antingen anläggas intill det befintliga spårsystemet eller i ny korridor, helt eller delvis.
Nackdelen med att anlägga ett separat dubbelspår är att en etappvis utbyggnad blir mycket
svår, i vissa fall omöjlig. Man måste således bygga klart en lång linjedel inklusive
anslutningar till befintligt spårsystem innan det nya dubbelspåret kan börja trafikeras.
Fördelen är att byggandet kan ske utan påverkan på tågtrafiken, något som bör beaktas
särskilt på Ostkustbanan som är ett viktigt stråk för lokal och regional arbetspendling, för
resor till och från Arlanda flygplats samt för den nationella person- och godstrafiken.
Ett nytt dubbelspår skulle möjliggöra att all interregional tågtrafik skulle kunna flyttas över
till det nya dubbelspåret och därmed frigöra kapacitet på befintligt fyrspår. Det skulle leda
till ett mer balanserat kapacitetsutnyttjande som både ökar robustheten och flexibiliteten i
trafiksystemet och kunna nyttjas för en utvecklad regionaltågstrafik samt för godståg. Ett
nytt dubbelspår kan sannolikt även byggas för högre hastigheter samt minska risken för att
olika trafiksystem stör varandra.
Genomsnittligt trafikutbud under högtrafik (scenario 2040 – Nya spår):
Tågtyp (resandetåg)
Pendeltåg
Pendeltåg
Pendeltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Interregionaltåg
Interregionaltåg
Flygpendeltåg
Höghastighetståg
Godståg

Antal/timme
6
3
3
1
1
2
2
1
1
3
6
2
1

Relation
Södertälje C-Stockholm City-Märsta
Tumba-Stockholm City-Arlanda C-Uppsala C
Tumba-Stockholm City-Upplands Väsby
Linköping-Stockholm Central-Arlanda C-Uppsala C-Gävle
Linköping-Stockholm Central-Arlanda C-Uppsala C
Eskilstuna-Stockholm Central-Arlanda C-Uppsala C
Stockholm Central-Märsta-Uppsala C
Stockholm Central-Uppsala C (direkt)
Stockholm Central-Arlanda C-Falun
Stockholm Central-Arlanda C-Östersund/Umeå/Luleå
Stockholm Central-Arlanda norra
Göteborg/Malmö-Stockholm C-Arlanda C-Uppsala C
Olika relationer

Nyttan av en mer utvecklad trafikering med höghastighetståg på Ostkustbanan måste dock
ställas mot de höga kostnader som en sådan spårutbyggnad kräver. Utbyggnaden kan
sannolikt endast göras i två stora etapper och eftersom en av slutsatserna är att utbyggnaden
främst ska ske från Uppsala och söderut, så kan höghastighetstågen inte nyttja banan förrän
även delen Stockholm-Arlanda/Myrbacken har byggts.
Trots denna utbyggnad så kan höghastighetstågen sannolikt ändå inte vända vid Arlanda
utan måste fortsätta till Uppsala vilket kommer att leda till ytterligare behov av förstärkt
spårkapacitet. Visserligen kan de nya spåren även användas av interregionala tåg vilket
frigör kapacitet på befintliga spår, men sett till den ringa trafikökningen (två
höghastighetståg per timme) så måste kostnaderna analyseras utifrån en samlad
effektbedömning för att få mer kunskap om investeringen nyttor.
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Figur 23: Stockholm-Uppsala, utbyggnad med två nya spår i befintlig eller ny korridor mellan Stockholm och
Arlanda samt alternativa linjesträckningar norr om Arlanda mot Uppsala.
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4.5.4.

Möjlig utformning av ett separerat system

Hur ett nytt dubbelspår skulle förläggas mellan Stockholm och Skavstaby (där det idag finns
ett fyrspårssystem) finns inga framtagna förslag på. I denna studie presenteras inga förslag
på möjliga lägen för ett nytt dubbelspår i den relationen, för ett sexspårssystem finns
däremot framtagna handlingar som redovisas i en riksintresseprecisering från Trafikverket.
Det är dock tänkbart att ett nytt dubbelspår om det har förlagts i en delvis ny korridor skulle
kunna tangera befintligt fyrspår strax söder om Upplands Väsby, det är därför viktigt att
säkerställa att nuvarande järnvägsområde kan ge plats åt ytterligare två spår (inklusive ett
ytterligare vändspår för pendeltåg). Norr om Upplands Väsby skulle dubbelspåret planskilt
vika av mot Arlanda flygplats.
Norr om Skavstaby i riktning mot Arlanda skulle ett nytt dubbelspår kunna förläggas öster
om befintligt dubbelspår och i en ny tunnel under Arlanda flygplats (i höjd med Arlanda
norra/terminal 5). Norr om Arlanda skulle det nya dubbelspåret anslutas till det då redan
utbyggda fyrspåret mot Uppsala. Som nämnts i 2040-A-scenariot så finns även alternativa
korridorer norr om Arlanda. En ny sträckning norr om Arlanda inklusive en ny station
under Arlanda skulle möjliggöra en kortare linjesträckning mellan Arlanda och Uppsala
genom att de två nya spåren delvis anläggs parallellt med E4: an. Detta bör beaktas i
samband med en framtida fyrspårsutbyggnad söder om Uppsala.
Genom att anlägga ett nytt dubbelspår i en separat korridor via Arlanda så skapas även
möjligheter till att anlägga en ny station för höghastighetståg och interregionala tåg i ett helt
nytt läge under flygplatsen. Om stationen skulle anläggas strax öster om befintlig station
Arlanda norra så skapas en snabb access till terminal 5 som är den största terminaldelen för
utrikes- och inrikesflyg. En ny station, i kombination med den omfördelning av kapaciteten
som ett nytt dubbelspår medför, skulle även skapa ett mer renodlat och logiskt användande
av de olika stationerna vid Arlanda flygplats enligt följande princip:
-

Arlanda södra/Arlanda norra: Flygpendeltåg
Arlanda Central: Pendeltåg och regionala tåg
”Arlanda terminal 5”. Höghastighetståg och interregionala tåg

Detta stationsutnyttjande skulle sannolikt förenkla för tågresenärer från Arlanda genom
ökad tydlighet.

43

4.6.

Åtgärder längs Ostkustbanan – ytterligare behov

Det trafikutbud på medellång och lång sikt som redovisas i denna studie visar på en stor
ökning av persontrafiken mellan Stockholm och Uppsala. För att kunna tillgodose behovet
av godstransporter på järnväg så har även ett flertal infrastrukturåtgärder beskrivits,
exempelvis planskilda korsningar i Rosersberg och Ulriksdal, det kan dock finnas behov av
ytterligare åtgärder så att godstrafiken kan utvecklas.
De senaste 10 åren har ett flertal godsterminaler upprättats längs Ostkustbanan: I Brista
finns sedan 2006 en terminal för lossning av flygbränsle och flis, i Rosersberg finns sedan
2015 en kombiterminal och en postterminal. Sammantaget har detta lett till ökade
godstransporter både söder och norr om Brista/Rosersberg. I samband med planeringen av
ett framtida fyrspår söder om Uppsala bör man därför utreda möjligheten att anlägga ett
förbigångsspår för godståg strax söder om Uppsala C, lämpligen i form av mittspår mellan
innerspåren som kan användas för både norr- och södergående trafik. Därmed skulle
svårigheterna minska för godståg mellan Brista/Rosersberg och norra Sverige att passera
Uppsala C som, trots nödvändiga kapacitetsförstärkningar, kommer att vara en flaskhals
mellan fyrspåret på ena sidan och dubbelspåret på andra sidan stationen (där dessutom den
enkelspåriga Dalabanan korsar i plan).
I samband med att hela sträckan Uppsala-Gävle blir dubbelspårig så ökar kapaciteten,
samtidigt ökar ikappkörningseffekterna mellan exempelvis snabbtåg och godståg vilket leder
till nya kapacitetsproblem. Denna problematik har bland annat identifierats i tidigare
kapacitetsstudier över Ostkustbanan varför ett flertal infrastrukturåtgärder norr om
Uppsala bedömts som nödvändiga för att kunna möta en framtida trafikutveckling. De
åtgärder som bedömts som viktigast är följande:
-

Förbigångsspår i Storvreta (på nedspårssidan)
Samtidig infart i Tierp
Förbigångsspår i Marma (på uppspårssidan)

En utvecklad pendeltågstrafik mellan Uppsala och Tierp/Gävle kan på längre sikt också leda
till ytterligare behov av infrastrukturåtgärder, exempelvis förbigångsspår på platser där
pendeltågen gör uppehåll. Detta har dock inte analyserats närmare i denna rapport.
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4.7.

Andra prövade scenarier

4.7.1.

Norra böjen

Sedan Arlandabanan byggdes har det funnits diskussioner på en möjlig anslutning från norr
om Märsta direkt mot Arlanda C (den så kallade Norra böjen). Precis norr om plattformen
på Arlanda C finns även en möjlig plats för en framtida pendeltågsplattform. En utbyggnad
av Norra böjen skulle möjliggöra att pendeltågstrafiken mot Märsta och Arlanda kan
integreras med varandra. En ökad turtäthet med minskat fordonsutnyttjande skulle vara en
positiv effekt av detta, dock skulle ett sådant trafikupplägg innebära att relationen mellan
SLL: s pendeltågsstationer och Knivsta respektive Uppsala skulle upphöra. Ur
kapacitetssynpunkt skulle dock det största problemet vara att de norrgående pendeltågen
via Märsta mot Arlanda skulle blandas med den södergående tågtrafiken mellan Myrbacken
och Arlanda C, detta skulle leda till nya låsningar och mycket sannolikt även till ett instabilt
trafiksystem. Norra böjen har inte analyserats närmare i denna rapport då den inte bedömts
bidra till den samlade önskade tågtrafikutvecklingen.

4.7.2.

Ändring av Arlanda Express flygpendeltrafik

Ett sätt att minska kapacitetsutnyttjandet på den hårt ansträngda Ostkustbanan vore att
minska turtätheten på flygpendeltågen från 10-minuters till 15-minuterstakt och istället
utöka sittplatskapaciteten i tågen. Det skulle kunna göras genom längre tåg, något som dock
kräver en förlängning av plattformarna på Arlanda södra och Arlanda norra – alternativt så
skulle tågen bestå av dubbeldäckade fordon med oförändrad tåglängd.
Det är dock inte givet att den lediga kapaciteten skulle kunna nyttjas av andra
(genomgående) tåg vid Arlanda C eftersom det skulle leda till att Uppsala C belastas
ytterligare. Förgreningen mot stationerna Arlanda södra och Arlanda norra fungerar i själva
verket som en buffert för den bristande spårkapaciteten längre norrut. Att trafikera med 6
flygpendeltåg/timme till Arlanda södra/norra och nyttja varje 10-minuterslucka till att
förlägga två regional-/interregionaltåg via Arlanda C är ett effektivare kapacitetsutnyttjande
av Arlandas samtliga stationer.
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4.7.3.

Tvärförbindelse mellan Mälarbanan och Ostkustbanan

Ett alternativ till att anlägga en regionaltågsstation i Solna (och de nya spår som krävs för
detta) skulle kunna vara att bygga en tvärförbindelse mellan Mälarbanan och Ostkustbanan.
Därigenom skulle regionaltågen kunna utnyttja den lediga kapaciteten som finns på de
relativt lågt trafikerade ytterspåren på Mälarbanan samt trafikera den föreslagna (dock inte
beslutade) regionaltågsstationen Stockholm Väst i Barkarby.
En ca 15 km dubbelspårig järnväg på sträckan Barkarby-Skavstaby (alternativt Upplands
Väsby) skulle kunna förbinda de båda banorna och regionaltågen mot Arlanda-Uppsala
flyttas över från Ostkustbanan till Mälarbanan. I Barkarby kommer bytesmöjligheter till
både pendeltåg och tunnelbana att finnas, och eftersom regionaltågsstationen både skulle
trafikeras av tåg till/från Västerås samt Arlanda-Uppsala skulle helt nya resmöjligheter
skapas i Mälardalen.

Figur 24: Barkarby-Skavstaby, tvärförbindelse för regionaltåg i relationen Stockholm-Uppsala
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I ett sådant scenario får man anta att flygpendeltågen även fortsättningsvis trafikerar
Ostkustbanan för att kunna erbjuda kortast möjliga restider till Arlanda flygplats. Huruvida
överflyttningen av regionaltåg till Mälarbanan skulle frigöra tillräcklig kapacitet på
Ostkustbanan för att möjliggöra uppehåll med flygpendeltågen i Stockholm Nord Solna har
dock inte analyserats närmare i denna utredning. Förgreningspunkten på Mälarbanan skulle
sannolikt behöva anläggas mellan Barkarby och Jakobsberg, på Ostkustbanan vore en
anslutning i höjd med Skavstaby lämplig för att den nya tvärförbindelsen skulle kunna nå
både Arlanda och Märsta. En möjlighet kan även vara att ansluta de nya spåren strax söder
om Upplands Väsby, det skulle dock leda till ett större markintrång i bebyggelsen runt
stationen i Upplands Väsby.
Denna tvärförbindelse har endast studerats på en översiktlig nivå och har inte analyserats
med avseende på spårdragning, genomförbarhet, kostnader eller samhällsekonomiska
effekter. Förbindelsen ska snarare betraktas som ett inspel i diskussionen om möjlig
trafikering och ökad tillgänglighet i regionen.

47

5.

Slutsatser

För att möjliggöra en utveckling enligt de trafikeringsscenarier som redovisas i denna
rapport måste ett antal åtgärder i infrastrukturen göras i samlad takt. De flesta av dessa är
nödvändiga oavsett trafikeringsscenarioalternativ, då de tillsammans verkar som en
förutsättning för att kunna utveckla tågtrafiken, dessutom medger de ett visst mått av
flexibilitet som exempelvis förändringar i tidtabeller. Åtgärderna bör prioriteras inbördes i
följande ordning:
Kort sikt (år 2025)
-

Stockholm Central: Bangårdsombyggnad
Stockholm-Uppsala: Trimningsåtgärder
Uppsala: Ökad spårkapacitet
Arlanda C: Plattformsförlängning samt signalåtgärder (och eventuellt vändspår)
Märsta: Bangårdsombyggnad

Medellång sikt (år 2030)
-

Uppsala-Knivsta: Etappvis utbyggnad med två nya spår (från Uppsala C och
söderut) till ett fyrspår.
Rosersbergs godsbangård: Planskild spåranslutning till/från godsterminalen
Ulriksdal: Ombyggnad av planskild korsning
Skavstaby: Ombyggnad av planskild korsning, givet att pendel- och regionaltåg ska
kunna trafikera både Märsta och Arlanda växelvis
Stockholm Nord Solna: Stations- och spårutbyggnad, givet att regionaltåg ska göra
uppehåll

Lång sikt (utblick mot år 2040)
-

Knivsta-Myrbacken: Fortsättning av fyrspåret
Myrbacken-Arlanda-Stockholm: Två nya spår i befintlig eller ny korridor

Vid en etappvis spårutbyggnad söder om Uppsala bör man utreda om de två nya spåren ska
anläggas i befintlig sträckning genom Knivsta eller som ett dubbelspår i en alternativ
sträckning med en förgreningspunkt mellan Bergsbrunna och Alsike. Även om två nya spår
anläggs från Uppsala och söderut så förutsätts att även andra infrastrukturåtgärder
genomförs för att möjliggöra en ökning av tågtrafiken, i synnerhet vad gäller en
kapacitetsförstärkning vid Arlanda C och i Uppsala.
En utbyggnad med sex spår mellan Stockholm Central och en framtida regionaltågsstation i
Stockholm Nord Solna behöver både utredas djupare avseende möjligheten till dess
genomförande samt hur kapaciteten vid Stockholm Central påverkas, då situation blir mer
komplex med tre parallella in och utfarter. Ett alternativ till att bygga nya spår in mot
Stockholm kan vara att istället anlägga två nya spår från Solna och norrut mot Skavstaby.
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Ett införande av höghastighetståg på Ostkustbanan kan bara ske i liten omfattning (ett
tåg/timme) och på bekostnad av något annat trafiksystem, trots om ovan angivna åtgärder
genomförs. Stationen Arlanda C kan med nuvarande och även med föreslagen ombyggd
utformning inte hantera vändande höghastighetståg, dessutom antas höghastighetstågen ha
ett behov av service såsom städning, furnering etc. som inte kan möjliggöras på Arlanda C.
En mer utvecklad trafikering med höghastighetståg kommer därmed sannolikt att leda till
ett behov av ytterligare spårkapacitet norr om Stockholm. Om en sådan utbyggnad skulle
göras i form av ett separat dubbelspår, antingen parallellt med befintligt fyrspår eller i en ny
korridor helt eller delvis, skulle sannolikt hastigheten kunna höjas och minimera risken för
att olika trafiksystem ska störa varandra.
Ett utbyggt spårsystem på hela sträckan Stockholm-Arlanda-Uppsala möjliggör att även den
interregionala tågtrafiken kan flyttas över till det nya (separata) dubbelspåret. Nyttan av en
mer utvecklad trafikering med höghastighetståg på Ostkustbanan måste dock ställas mot de
höga kostnader som en sådan spårutbyggnad kräver. Utbyggnaden kan sannolikt endast
göras i två stora etapper och eftersom en av slutsatserna är att utbyggnaden i första hand ska
ske från Uppsala och söderut, så kommer höghastighetstågen inte att kunna nyttja banan
förrän även delen Stockholm-Arlanda-Myrbacken också har byggts. Även i ett sådant
trafikeringsscenario så måste man beakta komplikationen med tre parallella in- och utfarter
till Stockholm Central.
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7.

Grafiska tidtabeller

Följande sidor innehåller grafiska tidtabeller över varje scenario som beskrivits i denna
rapport. Tidtabellerna redovisar endast norrgående tågtrafik för att förbättra läsbarheten,
dessa är uppbyggda enligt symmetriprincipen så att alla tåg har en tidtabell som är
symmetrisk kring heltimmen18. Färgerna på tågsträcken motsvarar de i linjekartorna.

18

Detta innebär exempelvis att ett norrgående tåg som ankommer Uppsala 10 minuter före hel
timme (minuttal xx.50) motsvaras av ett södergående tåg som avgår Uppsala 10 minuter efter hel
timme (minuttal xx.10)
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Scenario 2025-A

Scenario 2025-B
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Scenario 2030-A (samtliga spår)
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Scenario 2030-A (ytterspår)
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Scenario 2030-A (innerspår)
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Scenario 2030-B (samtliga spår)
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Scenario 2030-B (ytterspår)
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Scenario 2030-B (innerspår)
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Scenario 2040-A (samtliga spår)
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Scenario 2040-A (ytterspår)

**

*

* Vid trafikering med direkttåg Stockholm-Uppsala kan endast 2 regionaltåg/timme trafikera i relationen Stockholm-Märsta-Uppsala
** Regionaltågen trafikerar innerspåren på sträckan Myrbacken-Uppsala
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Scenario 2040-A (innerspår)
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