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Förord 
Södertälje hamn är en godsnod med anslutning till farled, järnvägar och vägar. 

Olika typer av godstransporter trafikerar Södertälje hamn idag. Den största 

överföringen av gods sker mellan järnväg och lastbil.  Det finns några olika 

faktorer som talar för att Södertälje hamn kommer att få en ökad betydelse i 

framtiden, bla dess strategiska läge med närhet till stora konsumentområden i 

Stockholm och Mälardalen. I takt med att inflyttningen till Stockholmsregionen 

fortsätter kommer mängden godstransporter till regionen att öka. 

Idéstudien syftar till att utreda det investeringsbehov som finns i 

järnvägsanläggningen för att godstrafiken ska kunna utvecklas. Utredningen 

belyser både de närmaste årens situation och en framtida utveckling där 

omvärldsfaktorer spelar stor roll. Resultatet från utredningen blir ett viktigt 

underlag för beslut om fördjupade åtgärdsstudier för Södertälje hamn. 

Idéstudien har genomförts av Gunilla Yström (uppdragsledare), Pierre 

Pettersson och Elin Bartsch på Vectura. Projektledare på Trafikverket har varit 

Sofia Lindblad. Ett flertal personer på Trafikverket har deltagit i arbetet genom 

de olika underlagsmaterial som tagits fram, Johan Unebrand, Ola Rydell,  

Martin Forstén Henriksson och Jakob Wajsman. En referensgrupp bestående av 

Erik Froste, Södertälje hamn AB och Patrik Wirsenius, Södertälje kommun har 

lämnat synpunkter på arbetet. Stort tack till alla inblandade! 
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Sammanfattning 

Södertälje hamn är en godsnod med anslutning till flera olika transportslag; farled, 

järnväg och vägar. Det strategiska läget tillsammans med kopplingen till olika typer av 

infrastruktur skapar goda förutsättningar för godstransporter till Stockholms- och 

Mälardalsregionen. Olika typer av godstransporter trafikerar Södertälje hamn där den 

största överföringen av gods sker mellan järnväg och lastbil. Omlastningen sker bland 

annat vid kombiterminalen som ligger nere i hamnområdet. Järnvägsanläggningen för 

gods består av en godsbangård samt de olika industrispår som går till olika företag samt 

hamnverksamheten i området. Förutom tågen ner till hamnområdet trafikeras 

bangården och industrispåren också av tåg/vagnar som ska till de olika företagen samt 

tåg som ska rangeras. 

För de olika verksamheterna i Södertälje hamn är det viktigt att godshanteringen till, 

från och inom området kan ske på ett effektivt och pålitligt sätt. Det innebär t.ex. att 

kunna ta in och växla ned så långa tåg som möjligt till hamnens olika spår, att 

omlastning mellan olika transportslag sker snabbt och att tider kan hållas.  

Idéstudien syftar till att utreda det investeringsbehov som finns i järnvägsanläggningen 

för att godstrafiken ska kunna utvecklas. Utredningen belyser både de närmaste årens 

situation och en framtida utveckling där omvärldsfaktorer spelar stor roll. Resultatet 

från utredningen blir ett viktigt underlag för beslut om fördjupade åtgärdsstudier för 

Södertälje hamn. 

I takt med att godstrafiken förväntas öka under de närmaste åren bör vissa 

järnvägsåtgärder genomföras i Södertälje hamn. Det handlar i första hand om åtgärder 

som bidrar till att effektivisera tågtrafiken på bangården, industrispåren och 

terminalområdet. 

En uppskattning har gjorts om att godstrafiken till/från Södertälje hamns station 

kommer att öka från cirka 10 tåg/dygn år 2010 till mellan 16-20 tåg/dygn år 2017. 

Åtgärder som kan vara aktuella på kort- och medellång sikt och som skapar bättre 

förutsättningar för godstrafiken är:  

 en översyn och effektivisering av tidtabell och tidtabellsplanering 

 signalreglering av godsbangården, spår 9-13 

 elektrifiering av de hamn- och godsbangårdsspår som ej är elektrifierade 

Dessa åtgärder bidrar på ett eller flera sätt till att de uppsatta projektmålen uppfylls.  

Projektmålen handlar om effektivitet, pålitlighet och hållbarhet i godshanteringen i 

området. 

En knivigare fråga är hur Södertälje hamn kommer att utvecklas på längre sikt. Det 

finns många faktorer som spelar roll, t.ex. befolkningsutveckling, konjunkturutveckling, 

utvecklingen av de marknader som verksamheterna i området är inriktade på, 

konkurrens från andra godsnoder (t.ex. Årsta, Älvsjö, Rosersberg, Norvik), 

kapacitetsbrist på omgivande infrastruktur, skatter och avgifter. Det finns olika 

regionala och nationella planer som pekar ut strategiska godsnoder i regionen. För 

Södertälje hamn ges dock inget entydigt besked om framtiden. I regional 
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utvecklingsplan för Stockholms län, RUFS, pekas Södertälje hamn/Almnäs ut som en 

strategisk godsnod. Det görs däremot inte i Trafikverkets nationella plan, där är 

Södertälje hamn varken en central terminal eller en central hamn. 

Det finns några olika faktorer som talar för att Södertälje som godsnod kommer att få en 

ökad betydelse, bl.a. dess strategiska läge med närhet till stora konsumentområden i 

Stockholm och Mälardalen och tillgången till olika transportslag. Med en växande 

befolkning och ökat tryck på klimatanpassade transporter kommer det att bli viktigt att 

nå så långt som möjligt med järnväg med de konsumtionsvaror som ska till Stockholm 

och Mälardalen.  

Det som är ganska säkert är att inflyttningen till Stockholmsregionen kommer att 

fortsätta, liksom inflödet av konsumtionsvaror. Bara detta faktum i sig innebär en 

ökning av trafiken till många av de noder som redan idag hanterar gods. I förstudien för 

Stockholm-Järna har olika godsscenarier tagits fram som pekar på tänkbara 

trafikutvecklingar i befintliga och nya godsnoder. För Södertälje hamns del innebär det 

att antalet godståg kommer att öka ytterligare till 2030. 

En uppskattning har gjorts om att godstrafiken till och från Södertälje hamns station 

kommer att öka ytterligare till mellan 22-30 tåg/per dygn år 2030. Självklart finns det 

stora osäkerheter i dessa siffror och de ska därför ses snarare som riktningsangivelse än 

ett absolut mått. Om en trafikutveckling skulle ske, i den omfattning som anges ovan, 

behövs ytterligare investeringsåtgärder. Åtgärder som kan vara aktuella på längre sikt 

och som skapar bättre förutsättningar för godstrafiken är:  

 En förlängning av spår 6 och 7 på Södertälje hamns station 

 En ny anslutning söderifrån (från Västra stambanan) direkt ner till 

hamnområdet 

Dessa åtgärder bidrar även de till att de uppsatta projektmålen uppfylls på ett eller flera 

sätt. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Utredningsområdet Södertälje hamn1 är beläget vid Igelstaviken i södra delarna av 

Södertälje stad. Området ansluter både till Östersjön, Västra Stambanan och 

Svealandsbanan samt E4/E20. Järnvägsanläggningen inom utredningsområdet består 

av Södertälje hamns station2 som är uppdelad i två funktioner, en personbangård och en 

godsbangård. Till järnvägsanläggningen hör också de olika industrispår som når olika 

företag i området samt industrispåret som går ner till kombiterminalen i hamnområdet. 

 

Karta 1: Utredningsområdets lokalisering i Södertälje stad 

Närheten till järnvägen, vägen och farleden gör det möjligt med byte av varor mellan tre 

olika transportslag. Omlastning kan ske vid kombiterminalen och bilspåren som är 

belägna i Sydhamnen samt på spåren i oljehamnen. Den största överföringen av gods 

sker mellan järnväg och lastbil. Södertälje hamns station trafikeras dagligen av både 

godståg och SL:s pendeltågstrafik. 

För berörda verksamheter är det viktigt att godshanteringen till, från och inom området 

kan ske på ett effektivt och pålitligt sätt. Det innebär t.ex. att kunna ta in och växla ned 

så långa tåg som möjligt till hamnen, att omlastning mellan olika transportslag sker 

snabbt och att tider kan hållas. Sedan SL:s depå för vagnuppställning byggdes intill 

                                                           
1
 Södertälje hamn – används här som beteckning för utredningsområdet och innefattar den infrastruktur och de 

verksamheter som finns inom området. 
2
 Södertälje hamns station – används här som ett samlingsnamn för de två bangårdarna (personbangården och 

godsbangården). 

E20 

Västra stambanan 

Grödingebanan 

Svealandsbanan 

E4/E20 

E4 

Västra stambanan 

Industrispåret i 

hamnområdet 

 

Kombiterminal i 

hamnområdet 

Södertälje hamns station 
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bangården i Södertälje hamn har konflikter uppstått med korsande tågvägar för 

pendeltågs- och godstrafiken på utdragsspåret vilket innebär att tåg ibland får stå och 

vänta på varandra. Hanteringen av godstågen är inte särskilt effektiv, men fungerar 

ändå tack vare inarbetade rutiner och att tågantalet är begränsat.  

För närvarande pågår en utbyggnad av dubbelspår för pendeltågstrafiken mellan 

Södertälje hamns station och Södertälje Centrum. Byggarbetet har påverkat 

godstrafiken genom att nedväxlingstiderna till kombiterminalen har ökat. När 

dubbelspåret är färdigställt år 2013 ska dock anläggningen vara återställd och 

förutsättningarna för godstrafiken vara likvärdiga eller förbättrade jämfört med innan 

byggstart, t.ex. kommer konflikten med korsande tågvägar för pendeltåg och godståg att 

minska.  

I takt med att trafiken till bangården och hamnen förväntas växa de närmaste åren 

kommer allt högre krav att ställas på en snabbare hantering av tågen på bangården och 

industrispåren. För att klara den trafikökningen behöver olika åtgärder genomföras, 

specifika för bangården och industrispåren.  

De stora höjdskillnaderna mellan bangården och hamnområdet måste ses som en 

begränsande faktor för godstrafikens expansion. Vid en stor ökning av 

godstransporterna kan en direktanslutning av järnvägen ned till terminalen behövas. 

Tidigare utredningar visar att en sådan anslutning är genomförbar men sannolikt 

mycket kostnadskrävande.  

1.2 Syfte 

Idéstudien syftar till att utreda det investeringsbehov som finns i järnvägsanläggningen 

för att godstrafiken ska kunna utvecklas.  

Utredningen kommer både att belysa de närmaste årens situation och de utmaningar 

som finns samt en framtida utveckling där omvärldsfaktorer spelar stor roll. Den blir ett 

beslutsunderlag inför fördjupade åtgärdsstudier för Södertälje hamn. 

Förväntat resultat från utredningen är antaganden om hur godstrafiken kommer att 

utvecklas till år 2017, när Citybanan är färdigställd, och år 2030 samt det 

investeringsbehov som man då kan se i järnvägsanläggningen. 

1.3 Målbeskrivning 

Det finns ett antal mål och strategier på olika nivåer som styr utredningen för Södertälje 

hamn. De transportpolitiska målen har fastställts av regeringen. De är 

övergripande och handlar för näringslivets godstransporter mycket om förbättrad 

tillgänglighet och ökad utvecklingskraft.  

De regionala målen beskrivs i Regional Utvecklingsplan för Stockholm (RUFS 

2010). Inriktningen i RUFS 2010 är att en överflyttning av gods från väg till järnväg bör 

ske. Åtgärder bör göras som underlättar överflyttningen, t.ex. förstärkt kapacitet i 

hamnar och terminaler samt förbättrade förbindelser däremellan. På kortare sikt kan 

kapaciteten ökas genom att möjliggöra längre tåg till hamnar och strategiska terminaler. 

Södertälje hamn och Almnäsområdet pekas ut som ett centrum för logistik och 

kombiverksamhet. 
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De lokala målen för godstransporterna beskrivs i Södertälje kommuns 

översiktsplan från 2004 och Infrastrukturstrategin från 2009. En av kommunens 

målsättningar är att utveckla Södertälje Hamn som hamn och kombiterminal och 

därigenom överflytta gods från lastbil till miljövänligare sjöfart och järnväg.3 

Enligt översiktsplanen vill kommunen att godshanteringen successivt flyttas från 

centrum och istället koncentreras till Södertälje hamn.  

Trafikverket har under 2010 tagit fram en Nationell godsstrategi4 för transporter. 

Ett antal olika strategiska områden har pekats ut som särskilt viktiga att arbeta vidare 

med. Det handlar t.ex. om energieffektiva transporter, robust och tillförlitlig 

infrastruktur och kostnadseffektiva transporter.  Strategin tar inte ställning till vilka 

transportslag som ska användas. Man säger däremot att man skall koncentrera flöden 

till det strategiska nätet och centrala terminaler. Åtgärder ska genomföras ur ett 

stråkperspektiv och de ska prövas enligt fyrstegsprincipen.  

Trafikverket pekar i Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 ut strategiska 

godsstråk och centrala terminaler och hamnar. Av planen framgår att västra stambanan 

fram till Södertälje är en del av det strategiska nätet för långväga gods, det är däremot 

inte fortsättningen genom centrala Stockholm. Central terminal i södra 

Stockholmsregionen är i dagsläget Årsta. Den nya terminalen i Rosersberg kommer att 

få motsvarande status på den norra sidan. Ett flertal faktorer avgör om en terminal 

betraktas som central eller inte, det handlar om läge, funktion och näringslivets intresse 

för transportlösningar och medfinansiering. Gruppen av terminaler som betraktas som 

centrala kan förändras på grund av ändrade marknadsförutsättningar. Kapellskär är 

utpekad som en central hamn i Stockholms län. 

 

                                                           
3
 Södertälje kommun, stadsbyggnadskontoret. Infrastrukturstrategi – För en hållbar stadsutveckling (2009) 

4
 Trafikverket. Trafikslagsövergripande planeringsunderlag för Trafikverkets godstrategi. (2009) 
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Karta 2: Nationella nät och omlastningspunkter av särskild betydelse för dagens 

godstransporter5 

Utifrån de transportpolitiska målen, regionala och kommunala mål samt godsstrategier 

har ett ändamål med projektet tagits fram. Ändamålet kan beskrivas som projektets 

övergripande syfte.  

 

För att tillgodose att ändamålet uppfylls har ett antal projektmål formulerats. Dessa ska 

vara tydliga och möjliga att följa upp. De projektmål som har formulerats har bäring på 

faktorer som är viktiga för näringslivets transporter. 

 

                                                           
5
 Trafikverket. Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 

Ändamål 

Ändamålet med projektet är att bidra till att skapa goda förutsättningar för: 

Effektiva, Pålitliga och Hållbara 

godstransportlösningar i Södertälje hamn idag och i framtiden. 
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Projektmål 

Målet med projektet är att skapa förutsättningar för: 

 En effektivare godshantering jämfört med idag. Det innebär att förbättra 
möjligheterna att ta in fler och längre tåg. Det innebär också att förbättra 
möjligheterna att växla ned tågen snabbare till kombiterminalen. 
  

 En pålitligare godshantering jämfört med idag. Det innebär att minska 
problemet med korsande tågvägar för person- och godstrafiken. 
 

 En hållbarare godshantering jämfört med idag. Det innebär att de åtgärder  
som föreslås ska bidra till minskad klimatpåverkan. 
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1.4 Avgränsning och förutsättningar 

Utredningsområdet Södertälje hamn avgränsas i norr av E4 och järnvägens passage över 

Igelstaviken, i öster av Igelstahamnen, i söder av Sydhamnen och i väster av 

Scaniaområdet. Området ansluter till Östersjön genom de olika hamnarna, till järnvägen 

genom Västra stambanan och Svealandsbanan och till vägsystemet genom E4/E20.  

Järnvägsanläggningen inom området består av Södertälje hamns station6 som är 

uppdelad i två delar, en personbangård och en rangerbangård. Till järnvägs-

anläggningen hör också de olika industrispår som når olika företag i området samt 

industrispåret som går ner till kombiterminalen i hamnområdet. Utredningen föreslår 

endast järnvägsåtgärder i anslutning till bangården och industrispåren. 

 

Karta 3: Utredningsområdets olika områden och infrastruktur 

Startår (Nuläge) för utredningen är år 2013 när dubbelspårsutbyggnaden mellan 

Södertälje hamns station och Södertälje Centrum är färdigställd. För nuläget hanteras 

de brister som kvarstår efter utbyggnaden. 

 

                                                           
6
 Södertälje hamns station – används här som ett samlingsnamn för personbangården och godsbangården 
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1.5 Metod 

Utgångspunkten för idéstudien har varit att i så stor utsträckning som möjligt använda 

befintligt utredningsmaterial, framförallt underlag som tagits fram internt inom 

Trafikverket och som har direkt bäring på projektet.  

Trafikscenarier för år 2017 och 2030 har formulerats med utgångspunkt från dagens 

trafikflöden, godstrafikscenarier framtagna i samband med förstudien för Stockholm C-

Järna7 och Södertälje hamn ABs prognoser för trafikutvecklingen. Hänsyn har också 

tagits till olika omvärldsfaktorer som har direkt bäring på Södertälje hamn. 

Fyrstegsprincipen tillämpas och ger strukturen på arbetet med åtgärder i denna 

studie.  Fyrstegsprincipen har utvecklats för att säkerställa att resurser används på ett 

resurseffektivt sätt. Dyra investeringar i nya anläggningar ska endast föreslås då mindre 

åtgärder inte kan lösa det aktuella problemet. I början av ett nytt projekt studeras 

åtgärder inom ramen för Steg 1, vilket innefattar åtgärder som påverkar 

transportefterfrågan och val av transportslag. Löser inte Steg 1 det aktuella problemet 

studeras åtgärder som innebär ett effektivare utnyttjande av det befintliga systemet, 

Steg 2. Vidare kan det behövas utbyggnadsåtgärder på det befintliga systemet, Steg 3, 

eller som en sista utväg för att uppnå önskat resultat prövas nyinvesteringar, Steg 4.  

De åtgärder som föreslås i Behovsanalysen har prövats enligt fyrstegsprincipen. Nedan 

följer exempel på olika åtgärder och vilket steg de tillhör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Trafikverket. Förstudie Stockholm-Järna (2011) 

Steg 1 – Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt 

 Ex. Ej aktuellt 

Steg 2 – Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt system 

 Ex. effektivisering av tidtabell 

Steg 3 – Förbättringsåtgärder av befintligt system 

 Ex. elektrifiering  

 Ex. signalreglering 

Steg 4 – Nyinvestering eller större ombyggnadsåtgärder 

 Ex. nya spår 
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Efterfrågepåverkande åtgärder som minskar transportbehovet ligger inte inom ramen 

för det här uppdraget. I idéstudien föreslås därför inte några sådana steg 1-åtgärder.  

Steg 1 handlar också om att välja miljövänliga transportlösningar för godstrafiken där så 

är möjligt. Idéstudien utgår ifrån de godstransporter som finns idag till- och från 

Södertälje hamn. Utgångspunkten för de åtgärder som föreslås är att framförallt att 

förbättra förutsättningarna för transporter på järnväg. Fokus i utredningen ligger därför 

på åtgärder i järnvägsanläggningen. 

Ett av idéstudien viktigaste syften är att kartlägga vilket investeringsbehov som finns i 

Södertälje hamn idag och i framtiden. Vår bedömning är att dessa kan uppnås genom 

olika Steg 2, Steg 3 och Steg 4-åtgärder. Dessa presenteras under kapitel fem och 

utvärderas också i vilken mån de bidrar till att projektmålen uppfylls. 

1.6 Tidigare utredningar 

Funktionsutredningar angående anslutningsspår till Södertälje hamn8  

En ny anslutning till hamnen från spåren ankommande söderifrån via Västra 

Stambanan/Svealandsbanan har funktionsutretts vid tre olika tillfällen. Den första av 

dessa utredningar (2008) kom fram till att spårlutningen är för stor för att en lösning 

ska vara möjlig. En andra utredning (2009) kom fram till att erforderlig tåglängd ej 

kunde erhållas på grund av för stor spårlutning. Den tredje och sista utredningen (2010) 

kom fram till att anslutningen och tänkta överlämnandebangården kan bildas på 

stickspåret förbi Lantmännens anläggning fram emot kajen, 630 meter bedöms kunna 

erhållas. 

Mellanstegsprojektering angående Södertälje C–Södertälje hamn, dubbelspår och 

bangårdsanpassning 

Banverket, Östra banregionen tog år 2006 fram en mellanstegsprojektering för 

dubbelspårsutbyggnaden mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn. 

Mellanstegsprojekteringen är en kompletterande teknisk utredning till den förstudie 

som togs fram för samma sträcka. Studien behövde besvara ett antal nya 

frågeställningar för att kunna gå vidare i planeringsprocessen. 

Mellanstegsprojekteringen ligger till grund för den pågående dubbelspårsutbyggnaden 

men presenterar fler åtgärder än vad som nu genomförs. De åtgärdsförslag som finns 

kvar i mellanstegsprojekteringen och som har bäring på godstrafiken har analyserats i 

den här studien för att se om de fortfarande kan vara aktuella. 
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 Trafikverket, Funktionsutredning Södertälje hamn ny anslutning från Västra stambanan och Svealandsbanan (2010) 
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1.7 Centrala begrepp 

Kombiterminal: En kombiterminal är en terminal där omlastning av gods sker mellan 

lastbil, tåg och fartyg.   

Central terminal: Med central terminal avses en anläggning, inom något av de i NPT9 

identifierade godsupptagningsområdena, där godset inklusive ev. lastbärare ges 

möjlighet till transportmedelsbyte. Möjliga centrala terminaler är hamnar, flygplatser 

och kombiterminaler. En central terminal uppfyller i huvudsak de karaktäristika och de 

kriterier som är beskrivna i detta dokument. Dessutom har en central terminal gjort 

utfästelser att följa de krav som trafikverket ställer. 

Kombitransporter är intermodala eller multimodala transporter men med en 

gemensam lastbärare i flera transportslag. Ofta körs den längsta sträckan på järnväg 

eller fartyg medan kortare sträckan utnyttjar transport på väg. 

Vagnslasttransporter produceras genom att vagnar eller vagngrupper rangeras på ett 

flertal punkter utmed resan. Godset lastas direkt i vagnarna, antingen från lastkaj eller 

från marken.  

 

 

  

                                                           
9
 Trafikverket, Nationell plan för transportsystemet (2010) 
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2. Nuläge och utmaningar 

2.1 Näringsliv och befolkning 

I Stockholms län fanns år 2010 drygt 2 miljoner invånare. Med samma tillväxttakt som 

har varit under de senaste fem åren kommer ytterligare 100 000 invånare att bo i länet 

år 2013. Näringslivet i Storstockholmsregionen innehåller en större andel sysselsatta 

inom tjänstesektor i jämförelse med Sverige som helhet och en mindre andel är 

sysselsatta inom tillverkningsindustrin. Tillverkningsindustrin i 

Storstockholmsregionen innehåller en större andel högförädlade produkter, så som 

optik och el- och teleprodukter.  

Storstockholm är således mer ett konsumtionsområde än ett produktionsområde.  

2.2 Godstransporter i Stockholmsregionen 

År 2009 transporterades till, från och inom Sverige omkring 400 miljoner ton gods. 

Drygt en tredjedel av detta transporterades i Östra Mellansverige (Mälardalen samt 

delar av Gävle). Godsflödena in i området överstiger godsflödena ut. Vid inrikes 

transporter inom såväl Stockholmsregionen som hela Sverige är de viktigaste 

transportmedlen lastbil och tåg, medan sjöfarten svarar för den största andelen 

transporter med start eller mål utanför Sverige. 

Järnvägstransporter genom Stockholm sker främst för gods med mål/startpunkter i 

Stockholm/Mälardalen för vidare distribution. Generellt sett är stockholmsområdet en 

förbrukare av varor, det är last dit och tomma vagnar därifrån. Mer betydande 

industrier saknas varför godset till största delen är konsumtionsvaror och bränslen. 

Järnvägsgodset i Stockholmsregionen är mer högförädlat än genomsnittet för Sverige, 

(72% högförädlat gods och 28% övrigt gods.) I övriga Sverige råder i stort det motsatta 

förhållandet. Godstransporterna till och från stockholmsområdet sker i stor 

utsträckning under sena natten – tidig morgon och sen eftermiddag – tidig kväll. 

Merparten av de lokala tågen inom området går under dagtid – dock i de flesta fall 

undvikande rusningstrafiken10. 

2.3 Södertälje Hamns roll i regionen 

Under senare år har det funnits två huvudpunkter för godstrafiken i 

stockholmsområdet, Tomteboda och Älvsjö godsbangårdar. Vid Tomteboda bangård 

rangeras ankommande vagnar för att spridas till sina destinationer, företrädesvis under 

tidig morgon. På eftermiddagen återkommer dessa rörelser med nya vagnar från 

området som skall till övriga delar av Sverige. Det är i dagsläget oklart hur Tomteboda 

kommer att utvecklas i framtiden. Från och med 2014 flyttar all posthantering från 

Tomteboda till en ny postterminal i anslutning till den nya kombiterminalen i 

Rosersberg. Coop har under våren 2011 flyttat sin omlastning från järnväg till lastbil i 

Tomteboda till den egna terminalen i Bro. Vilka funktioner som kommer att finnas kvar 

i Tomteboda utreds för närvarande av Trafikverket. 

Älvsjö godsbangård och Årsta containerterminal är en annan viktig nod för godstrafiken 

i Stockholmsområdet. På bangården rangeras ankommande vagnar och på terminalen i 
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 Trafikverket. PM Slutrapport Behovsanalys Stockholm-Järna (2010) 
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Årsta sker omlastning av gods. I området finns dessutom grossister och 

distributionsfirmor. Årsta kan komma att påverkas av den nya kombiterminalen i 

Rosersberg genom att en del transporter flyttas dit. 

Södertälje hamn är en mer nischad godsnod, framförallt inriktade på bilimport, 

oljehantering och containers. 

2.4 Södertälje hamn idag
11

 

Södertälje hamn är beläget vid Igelstaviken i södra delarna av Södertälje stad och 

hamnen når därför Östersjön sjövägen via Himmerfjärden. Utöver anslutningen till 

Östersjön finns också anslutningar till både Västra Stambanan och Svealandsbanan 

samt E4/E20 direkt i hamnområdet. Järnvägsinfrastrukturen på hamnområdet består 

av Södertälje hamns station som är uppdelad i två funktioner, en personbangård och en 

godsbangård samt ett anslutande industrispår som når hamnen och andra verksamheter 

i området. På godsbangården kan tåg sorteras och köras vidare till hamnområdet, men 

även till andra destinationer. Det är enbart en del vagnar som rangeras på 

godsbangården och sedan går vidare till hamnverksamheterna, andra rangeras och körs 

sedan vidare till andra destinationer. E4/E20 nås via av- och påfartsramper belägna i de 

norra och de södra delarna av hamnområdet. Fartyg anlöper hamnen på en av 

hamnområdets nio kajer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta 4: Utredningsområdets olika områden och infrastruktur 
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Södertälje Hamn AB (SHAB) är det kommunala aktiebolaget som driver hamn och 

stuveriverksamheten i området. SHAB har tre huvudsakliga verksamhetsområden i 

hamnen. Dessa är Container-, bil (RoRo)12 - samt oljehantering. Själva hamnen är 

uppdelad i fyra hamnområden. Den första är Sydhamnen där container- och 

bilverksamheterna finns. Det andra hamnområdet är oljehamnen där oljeprodukter 

hanteras. Det tredje området kallas uthamnen och används idag främst för att vända tåg 

för att kunna köra fram och tillbaka mellan hamnens olika delar och godsbangården på 

Södertälje hamns station. I uthamnen hanteras Lantmännens fartyg samt ytterligare 5-

10 fartyg per år med torrbulk, endast Lantmännens verksamhet kommer att kvarstå i 

framtiden. Det sista området är Igelstahamnen vilken ligger på östra sidan av 

Igelstaviken. Igelstahamnen hanterar fasta bränslen till Igelstaverket och har två 

kajplatser och lyftresurser. Närheten till de olika transportslagen gör det möjligt med 

byte av varor mellan tre olika transportslag direkt i hamnen och till exempel 

godstransporter via järnväg till och från Stockholm, Göteborg, Malmö och Hallsberg. 

Södertälje Hamn har därför en kombiterminal belägen i Sydhamnen där gods kan 

ankomma och avgå på tåg, lastbil och fartyg. Hamnen ingår också ofta som en del i en 

intermodal kedja där minst två olika transportslag används. Gods ankommer oftast 

hamnen via sjöfart eller järnväg för att sedan distribueras till slutdestination via lastbil. 

Det är enbart en liten del (omkring 5%) av den totala volymen gods som går mellan sjö 

och järnväg. 

Utöver de verksamheter som SHAB bedriver i området finns även andra aktörer i och 

runt området. Av dessa är Scania och SL de största. Scanias verksamhet består av 

huvudkontor och fabriker och ligger precis väster om E4/E20 och järnvägen. 

Scaniaområdet ansluter till hamnens järnväg och kopplas genom denna till 

godsbangården på Södertälje hamns station. SL trafikerar Södertälje hamns stations 

personbangård med pendeltåg under stora delar av dygnet. Intill Södertälje hamns 

station, på västra sidan av bangården ligger sedan 2009 SLs pendeltågsdepå. 

Depåbyggnaden rymmer 16 pendeltåg och har även funktioner som; service, verkstad, 

klottersanering och tvätthall. 

Ägandestrukturen av spåren i studieområdet är spridd på tre huvudaktörer. 

Järnvägsinfrastrukturen ägs främst av Trafikverket. Trafikverket äger spåren på 

Södertälje hamns station (dvs. både person- och godsbangård) och industrispåret fram 

till hamnområdet. Södertälje kommun äger spåren i Uthamnen och SHAB äger spåren i 

Sydhamnen och Oljehamnen. 

2.5 Trafikering
13

 

I dagsläget trafikeras bangården, industrispåren och hamnområdet av i genomsnitt 10 

tåg per dag, varav 3-5 tågset dras upp och ned till hamnområdet. Under 2011 är det som 

mest 14 godståg som är tidtabellslagda att ankomma och/eller avgå Södertälje Hamns 

station under en veckodag (exkl. Vut och Tjänstetåg) varav 11 godståg har Södertälje 

hamns station som tidtabellslagd avgångs- eller slutdestination. Det är svårt att få en 

uppfattning om godstrafikens omfattning enbart genom att studera tidtabellen. Till 

skillnad från persontåg, som ofta går i sina tidtabellslagda lägen, så går inte alla godståg 
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 RoRo – Roll on-Roll off 
13

 Uppgifter från SHAB, Trafikverket och RushRail samt tidtabell T11 Vår, 2011-04-04 till 2011-04-10 
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som är tidtabellslagda. För att få en klarare bild över trafiken har uppgifter även samlats 

in från Trafikverket och Södertälje hamn AB. 

En typisk vardag på Södertälje hamns godsbangård och hamnområde ser ut på följande 

sätt:  

 

Morgon 

Vid tretiden på morgonen ankommer tåg från Sävenäs rangerbangård (Göteborg) 

Södertälje hamns station med bland annat bilar som ska ner till hamnen. Detta tåg gör 

endast ett kortare uppehåll på Södertälje hamns station (cirka 20 minuter) för att hänga 

av vagnar för att sedan köra vidare mot Stockholm med resterande last. De kvarvarande 

vagnarna på godsbangården växlas ner till SHABs område någon timme senare. (enligt 

SHAB runt 07.00). Strax efter 05.00 ankommer ett tåg från Västerås, via 

Svealandsbanan, med containervagnar som växlas direkt ner till kombiterminalen i 

hamnen. Cirka 06.30 ankommer ett godståg från Tomteboda till Södertälje hamns 

station. Detta tåg innehåller vagnar som ska till hamnen, Järna och Nykvarn. Vagnarna 

rangeras på godsbangården varefter de vagnar som ska ner till hamnen växlas ner. De 

vagnar som ska till Järna och Nykvarn står kvar på bangården. Runt åtta avgår ett 

godståg mot Järna som bland annat tar med sig vagnarna som kom från Tomteboda 

tidigare på morgonen. Ett tåg återvänder sedan från Järna med nya vagnar till 

Södertälje hamns station, cirka 1 timme och 20 minuter senare. 

Eftermiddag 

Vagnar från hamnen hämtas omkring kl 12.00 för att kunna gå i eftermiddagståget till 

Hallsberg. Vid ettiden avgår ett tåg mot Västerås med containervagnar från hamnen. 

Strax därefter gör ett godståg som går mellan Tomteboda och Hallsberg rangerbangård 

uppehåll i Södertälje hamn. Detta tåg har ett tidtabellslagt uppehåll på en timme på 

rangerbangården för att hänga på bland annat vagnar med lastbilar från Scania, bilar 

och containers innan det kör vidare cirka kl 14.00. Cirka kl 13.00 går ett tåg till Nykvarn 

och VAG:s centrallager. Det är tillbaka cirka kl 15.00. Vid 16 avgår ytterligare ett godståg 

mot Nykvarn med flisvagnar som har ankommit i olika heltåg. Dessa vagnar ankommer 

sedan tomma från Nykvarn för att återigen gå mot olika destinationer för lastning.  

Utöver tågen ovan trafikeras Södertälje hamns station också av godståg (till och från 

flera olika destinationer) som enbart kör enstaka dagar under veckan, t.ex. containertåg 

från Scandiahamnen och Gävle samt tjänstetåg (dvs. enbart lok) som kör mellan 

Södertälje hamn och Tomteboda. Vissa av dessa tåg har vagnar som ska växlas ner i 

hamnen.  De största destinationerna (det vill säga de som trafikeras oftast) är 

Tomteboda, Sävenäs och Scandiahamnen (Göteborg), Järna, Gävle, Nykvarn och 

Västerås.  

Trafikeringsanalysen visar att ett flertal godståg trafikerar Södertälje hamns station 

dagligen. Det högsta trycket på godsbangården är mellan 07:00 på morgonen och 14:00 

på eftermiddagen med flera ankommande och avgående tåg samt rangering på 

bangården. Trafiken ner till hamnområdet är relativt liten jämfört med övrig godstrafik 

på bangården. En normaldag dras mellan 3-5 tågset upp och ned i hamnområdet. 

Längderna av tågen som behöver dras ner varierar. Enligt uppgifter från SHAB är det 

alltifrån 50-545 meter. Det är särskilt blocktågen från Västerås som är långa. Dessa tåg 

önskar även direktnedväxling. 
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2.6 Godsvolymer 

Containerverksamheten är den största delen av den totala hamnverksamheten med 

cirka 50% av omsättningen för Södertälje Hamn AB14. Containerverksamheten var 2010 

på 70000 TEU per år. År 2009 hanterades cirka 32 000 TEU i kombiterminalen (från 

och till järnvägen) RoRo-verksamheten är idag på cirka 80 000 bilar per år samt en del 

annat som inkluderar husbilar, trailers. Idag går det till exempel ner tåg med fabriksnya 

bilar 5 dagar i veckan. Oljehanteringen är idag på 400 000 ton per år. 

2.7 Fysisk utformning efter dubbelspårsutbyggnaden och utmaningar  

När det nya dubbelspåret till Södertälje Centrum är färdigt år 2013 kommer stora delar 

av Södertälje hamns station att vara moderniserad. Det innebär framförallt en 

förbättrad standard på personbangården med bland annat nya spår, en planskild 

korsning med uppspåret från Södertälje C, plattformar, kontaktledningar, nytt 

signalställverk, växlar och signaler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1: Spår- och 

funktionsillustration över 

utredningsområdet efter 

dubbelspårsutbyggnaden. 

Röda spår är godsban-

gården och industrispåren. 

Svarta spår är genom-

gående spår på Västra 

stambanan. Blå spår är till 

Södertälje centrum. Orange 

spår är spår som går till SL-

depån. Turkos spår är 

Gläntanspåret. Feta spår är 

tågspår. 
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Personbangården kommer att omfatta spår 1-5 och godsbangården spår 6-13 (se 

illustration 2). Dubbelspårsutbyggnaden omfattar en modernisering och total 

ombyggnad av spåren 1 – 7 samt utdragsspåret som är en förlängning av spår 5. 

Utdragsspåret länkar mellan godsbangården och industrispåret som går till 

hamnområdet (Oljehamnen, Sydhamnen, Södertälje hamn). Spår 8 kommer att utgå 

efter ombyggnaden. 

Effekter av dubbelspårsutbyggnaden 

Åtgärder inom dubbelspårutbyggnaden som berör godstrafiken på ett positivt sätt är, 

som nämns ovan, att spår 6 och 7 samt utdragsspåret moderniseras. En annan åtgärd är 

att ett nytt ställverk kommer att installeras i Södertälje hamns station vilket berör både 

person- och godsbangården. Ett nytt ställverk påverkar driftsäkerheten på ett positivt 

sätt.  

För den södra infarten till godsbangården kommer situationen att förbättras jämfört 

med före dubbelspårsutbyggnaden. Växeln mellan Västra stambanan och 

godsbangården flyttas söderut. Detta möjliggör växling från Västra stambanan till 

Gläntanspåret (godsspåret till och från Svealandsbanan) direkt norr om Södertälje Syd 

Undre där den nya växeln placeras. Åtgärden innebär att risken för konflikter med 

södergående pendeltåg minskas samt att det blir möjligt att ta in längre godståg till 

bangården. Godstågen kan tillfälligt ställas upp på Gläntanspåret medan pendeltåg kan 

köras på Västra stambanans båda spår. Detta ger framförallt positiva effekter vid 

tillfällen när det är fullt på godsbangården och godståg tvingas att stanna innan de åker 

in på godsbangården. Innan dubbelspårsutbyggnaden skulle ett sådant godståg blockera 

pendeltågsspåren genom att växlingen in på bangården tog lång tid. Nu kan godståg 

istället stå och vänta på Gläntanspåret. Gläntanspåret kommer att fungera som ett 

magasineringsspår och bidra till minskade konflikter mellan godståg och södergående 

pendeltåg.  

I samband med dubbelspårsutbyggnaden kommer även ett nytt anslutningsspår till SL-

depån att anläggas. Det kommer att ansluta direkt till centrumspåren och påverkar 

därmed inte utdragsspåret på godsbangården. Risken för korsande tågvägar för pendel- 

och godståg på utfarten från depån över utdragsspåret kommer därmed att minska 

kraftigt för godståg som ska växlas ner till hamnen. Endast tjänstetåg till/från 

Stockholm/Tumba kommer att köras ut från depån den här vägen framöver. 

Det nya ställverket innebär bland annat att tåg som kommer norrifrån kan växlas ner 

direkt till hamnspåret utan att behöva växlas om vid bangården och använda 

utdragsspåret. Detta ger framförallt tidsvinster för nedväxling till hamnområdet. Det 

bör dock påpekas att godståg som kommer norrifrån (dvs. från Stockholmshållet) 

kommer att behöva köras motriktat på uppspåret mellan Östertälje och Södertälje hamn 

godsbangård. Situationen blir dock gynnsammare då konflikt med pendeltågen 

mot/från Södertälje centrum försvinner genom att den nya bron är en flyover.  

Tidigare ankom godstågen till Södertälje Hamns godsbangård via nedspåret (dvs. vanlig 

tågföring) och korsade i plan även pendeltågen till/från centrum. Att godstågen måste 

köra motriktat på uppspåret kan innebära konflikter med pendeltågen som använder 

samma spår för att köra mot Stockholm. Effekten blir att det blir svårt att köra godståg 

norrifrån till godsbangården under högtrafik. Högtrafiktimmarna klassas som mellan 6-

9 och 15.30-18.30. I framtiden planeras pendeltågstrafiken att köras i 10-minuters-trafik 
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under hela trafikdygnet. Tanken är då att ett godståg ska kunna angöra godsbangården 

norrifrån i intervallet mellan två pendeltåg.      

 

Illustration 2: Schematisk närbild över spår vid Södertälje hamns station. De röda spåren 

avser dubbelspårsutbyggnaden, de blå spåren berörs ej av ombyggnaden och är i samma 

utförande som tidigare, de gula spåren ägs av SL. 

Dubbelspårsutbyggnaden mellan Södertälje hamns station och Södertälje centrum löser 

en del av de problemen som godstrafiken hanterat under senare år. Men ombyggnaden 

omfattar inte hela bangården och flera av de problem som funnits för godstrafiken 

kvarstår. Dessa beskrivs nedan.  

 Längden på nedväxlande tåg 

Längden på tåg som kan växlas ner till hamnområdet kan vara upp till 562 meter 

långa. Denna längd kan erhållas om avståndet mellan stoppbocken på 

utdragsspåret till växel på spår 13 nyttjas. Beroende på vilka spår och växlar 

inom godsbangården som nyttjas påverkas därmed längden på tågen. Avståndet 

mellan stoppbocken och växel är dimensionerande och kan variera i spannet från 

298 meter om spår 6 nyttjas till 562 meter om spår 13 nyttjas.      

Om ett tåg ska direktnedväxlas15, (dvs ej delas upp) kan, med den infrastruktur 

som kommer erhållas år 2013, endast spår 6 och 7 nyttjas, då dessa är tågspår. 

Det medger en tåglängd mellan 298 – 338 meter. Avståndet mellan stoppbocken 

på utdragsspåret och växeln på spår 6 eller 7 dimensionerar längden på 

direktnedväxlade tåg.  

För längre tågsätt kommer ett flertal växlingsrörelser behövas för att dela upp 

tågsättet. Om övriga spår på godsbangården nyttjas till detta kan, som anges 

ovan, upp till 562 meter långa tåg köras ner. Nedväxlingstiden blir totalt längre 

för dessa tåg genom att fler växlingsrörelser behövs på bangården samt att det är 

utrymmeskrävande. Utöver detta kan uppställning av vagnar behövas vilket är 

dåligt ur kapacitetssynpunkt på godsbangården.  

                                                           
15

 Direktnedväxling menas i detta fall att tåget kan köra ner i hamnområdet utan att tåget behöver delas upp på 
godsbangården. Dvs. vagnarna behöver inte separeras 
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 Lokrundgång ger längre nedväxlingstider, särskilt vid 

direktnedväxling  

Som infrastrukturen ser ut 2013 är det inte möjligt att ankomma bangården 

söderifrån och växla ner till hamnområdet utan att antingen göra lokrundgång 

på godsbangården eller använda två lok. (Loket hamnar annars längst bak i 

tåget). Särskilt för tåg som kan direktnedväxlas blir nedväxlingstiden längre pga 

att lok måste flyttas alternativt kopplas till. För godståg som ankommer 

bangården norrifrån kommer det vara möjligt att köra ner till hamnområdet 

utan lokrundgång på godsbangården pga. det nya ställverket. Lokrundgång krävs 

däremot fortfarande för tåg som växlas upp från hamnområdet och som ska 

vidare norrut mot Stockholm eftersom det inte finns lokrundsgångsmöjligheter 

i hamnområdet.  

 Lutningen på industrispåret  

Den kraftiga lutningen på industrispåret mellan hamnområdet och Södertälje 

hamns station gör det svårt att köra upp längre och därmed tyngre tåg från 

hamnen. Enbart starka och dyra diesellok kan användas för att klara detta, 

eftersom banan inte är elektrifierad. Ellok är generellt starkare och kan enklare 

hantera tyngre tåg i lutning, varför elektrifiering skulle kunna reducera de 

begränsningar som uppstår. Behovet av diesellok kan ses som ett problem både 

av ekonomiska och miljömässiga skäl.  

 Industrispåret är inte elektrifierat  

Eftersom industrispåret ner till hamnområdet inte är elektrifierat krävs att 

diesellok används för att växla ner/upp vagnar. Detta ger längre tider då lok 

måste bytas. Det gör även att operatörer som kommer norrifrån med ellok inte 

kan använda möjligheten att växla ner direkt till hamnen, som medges efter 

utbygganden genom det nya ställverket. Vissa operatörer kanske därför väljer att 

använda diesellok under hela transporten vilket är miljömässigt negativt då 

banorna i närområdet är elektrifierade 

 Generellt underhållsbehov av bangården 

Spår 9 till 13 kommer att vara av samma standard som före utbyggnaden, 

eftersom dessa spår inte omfattas. Spåren är i behov av betydande underhåll. 

Industrispåret som går till hamnområdet från godsbangården har inte heller 

moderniserats. Under senare år har partiellt slipersutbyte gjorts på spår 9-13 

men ytterligare behov av slipersutbyten kommer troligen att krävas inom 

närmsta ca 5 åren. Även räls kommer troligen behöva bytas ut, idag ligger rälstyp 

43 och skulle behöva bytas till rälstyp 50. Även växlar behöver bytas ut, dels 

växel 13, dels växlar i södra delen av bangården. Inga av dessa underhålls-

åtgärder finns för närvarande inplanerade i verksamhetsplaneringen.   
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3. Framtida utveckling 

3.1 Samhälls- och transportutveckling i stort  

Stockholmsregionen växer och kommer även fortsättningsvis att växa. Enligt 

regionplanens prognoser kommer ytterligare minst 260 000 personer att bo i länet år 

2030. I takt med att befolkningen växer ökar också konsumtionen, vilket innebär att 

godstransporter, oavsett trafikslag, kommer att öka till regionen i framtiden. Hur 

transporterna kommer att utvecklas i framtiden beror också på faktorer som ökad 

utrikeshandel, logistiktrender, skatter och avgifter. Om godstransporterna ökar på sjö, 

väg och/eller järnväg beror i mångt och mycket på vilka förutsättningar som respektive 

transportslag ges. 

Den strukturomvandling som Stockholmsregionen med omnejd genomgått kommer 

sannolikt att fortsätta, där tung industri flyttar ut medan IT-industrin och 

tjänstesektorn expanderar. Det påverkar också godstransporterna. Transportflödena till 

Stockholmsregionen kommer således att bestå av konsumtionsvaror och högförädlat 

gods medan transporterna från Stockholm utgörs av högförädlat gods och expressgods, 

dels sopor, returpapper och avfall.16 

Hur flödena kommer att fördelas på olika vägar, järnvägar, hamnar och terminaler är 

inte alldeles enkelt att säga. Det som styr var transporterna hamnar är de 

förutsättningar som ges i olika stråk och noder. Det handlar både om fysiska 

förutsättningar i form av geografiskt läge, tillgänglig infrastruktur, kapacitet och 

erbjuden terminalservice men också om möjliga transportlösningar och vad transporten 

kostar.  

3.2 Södertälje hamns framtida roll i regionen – faktorer som påverkar 

Södertälje hamn är en del av Stockholmsregionens transportnät. Den verksamhet som 

SHAB bedriver i hamnen idag är inriktad på bilimport, olja och containers. Förutom 

SHAB finns en del andra verksamheter i området som genererar godstransporter. Vilken 

roll Södertälje hamn kommer att spela i framtiden beror på flera olika faktorer; vilka 

infrastrukturförutsättningar hamnen kan leverera, kapacitetssituationen på omgivande 

infrastruktur, konkurrens från andra godsnoder, skatter, avgifter, politiska viljor och 

ställningstaganden. Nedan beskrivs olika faktorer som kan påverka Södertälje hamns 

utveckling. 

Södertäljes hamns läge i regionen och fysiska förutsättningar 

Idag fungerar och Årsta kombiterminal och Älvsjö bangård som viktiga noder för 

godsvaror som ankommer Stockholmsregionen. Från området distribueras sedan varor 

till olika lager och grossister/detaljister. Årsta kombiterminal ligger centralt i 

Stockholmsområdet. I Stockholm stads översiktsplan är området utpekat som 

terminalområde. Terminalen är även en klassad som en strategisk kombiterminal av 

Trafikverket (fd Banverket). Det kan därför förutsättas att terminal- och 

växlingsverksamheten kommer finnas kvar under en överskådlig framtid. Det politiska 

trycket att bygga bostäder i centrala lägen gör dock att en expansion knappast är 

sannolik, snarare att det kommer att ske effektiviseringar inom eget markområde. 

                                                           
16

 Trafikverket. Underlag till idéstudie om Tomteboda och Södertälje hamn (2011). 
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Med de begränsningar som finns i Årsta och en stadigt ökande befolkning i regionen kan 

det finnas behov av en strategisk godsnod i den södra regiondelen. Sett ur ett regionalt 

perspektiv ligger Södertälje bra till för transporter till och från Stockholms- och 

Mälardalsregionen. Med koppling till E4/E20, järnväg och farled finns möjlighet till 

omlastning mellan samtliga transportslag. Det som talar emot en större utveckling av 

kombitrafiken är de stora höjdskillnaderna på området, som ger långa nedväxlingstider 

till kombiterminalen. Det finns en kapacitetsgräns för hur många godståg som ryms på 

bangården och industrispåren. Södertälje hamn har också en begränsad yta att 

expandera på, mark kan dock frigöras genom tätare packning av containrar eller genom 

att biluppställningen flyttas. 

Kapacitetssituationen i och runt Södertälje Hamn 

Trafikverket bedömer varje år kapacitetssituationen på hela det svenska järnvägsnätet. 

Under hösten 2010 var kapacitetsutnyttjandet lågt (under 60%) på de flesta linjedelar 

som ansluter till Södertälje hamn (kopplingen till Svealandsbanan, Västra stambanan, 

Södertälje centrum samt Stockholm). Det enda undantaget var pendeltågssträckan 

mellan Södertälje Hamn och Södertälje Centrum där kapacitetsutnyttjandet var högt 

(över 81 %).  

Kapacitetssituationen 2010 tyder på att det troligen finns plats för ytterligare godstrafik 

i Södertälje hamns närområde. Det betyder dock inte att Södertälje hamn är opåverkade 

av de kapacitetsproblem som finns i de centrala delarna av Stockholm där 

kapacitetsutnyttjandet är mycket belastat och kapacitetsbegränsningarna stora. Detta 

gör det svårt att under persontågens högtrafiktid få plats med genomgående trafik 

mellan södra och norra Stockholm. Det kapacitetstillskott som Citybanan bidrar med år 

2017 förväntas tas av ett ökande persontrafikutbud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta 5: Kapacitetsbegränsningarna i 

Stockholmsområdet (Källa Trafikverket) 

 

Kapacitetsbristen i Stockholms centrala delar kan dock gynna SHABs verksamhet 

genom att det försvårar körandet av tåg till mer centralt konkurrerande noder men 

påverkar även SHAB negativt genom att det är svårt utöka verksamheten med tåg i den 



 28  
   

   

 

riktningen. Troligen är fördelarna med kapacitetsproblemen i centrala Stockholm större 

än nackdelarna eftersom det i dagsläget inte går mycket varor från Södertälje hamns 

verksamhet till Stockholm via tåg. Andra kapacitetsproblem som kan påverka SHABs 

möjligheter till tillväxt och ökad godstågshantering är den kapacitetsbrist som finns på 

både Västra och Södra stambanan. Dessa gör det svårt att få plats med fler godståg 

under persontågens högtrafiktid. 

Ny hamn i Norvik 

Stockholms avser att bygga en ny hamn i Norvik (Nynäshamn. Det gods som 

Stockholms hamnar hoppas att Norvik skall attrahera är framförallt konsumtionsvaror. 

Målpunkterna för gods från Norviks hamn bedöms vara Stockholm och Mälardalen. 

Byggandet av Norviks hamn kan få en viss strukturerande effekt på transporterna till 

Stockholmsregionen. Man utgår ifrån att en del fartyg som idag går till Göteborg istället 

kommer att gå direkt till Norvik. Konsekvenserna för Södertälje bedöms vara små. Det 

kan handla om ett enstaka göteborgståg som försvinner på Västra stambanan för att 

istället återfinnas på Nynäsbanan eller som lastbilstrafik på Nynäsvägen. 

Ny kombiterminal i Rosersberg, Stockholm Nord  

Planeringen av en ny kombiterminal i Rosersberg pågår (2011) och beräknas tas i drift 

år 2014. Kombiterminalen bedöms på sikt (2020) hantera omkring 6 tåg/dygn. 

Framförallt är det omlastning från järnväg till väg som förväntas förekomma och det 

gäller framförallt gods (konsumtionsvaror) som ska distribueras norr om och i de 

nordliga delarna av Stockholm. Godset förväntas anlända såväl söderifrån som 

norrifrån. I området finns redan i dag en omfattande logistik- och lagerverksamhet och 

en ny avfart från E4 har börjat byggas under 2011. Med järnvägsanslutning till 

Ostkustbanan kommer kombiterminalen att få ett bra strategiskt läge. När Citybanan är 

klar 2017 ökar framkomligheten genom Stockholm vilket är en förutsättning för att tåg 

ska kunna anlända söderifrån. Trafiken väntas dock framförallt gå i lågtrafiktid. 

Rosersberg kan ta andelar av kombitrafiken som idag går till Södertälje Hamn och som 

har målpunkter i de norra delarna av Stockholmsområdet. 

Ny kombiterminal Söder om Stockholm, Stockholm Syd 

Under arbetsnamnet Stockholm Syd samarbetar Södertälje Hamn AB, fastighetsbolaget 

Vasallen och Kilen Krysset, Telge, Nykvarns kommun och Södertälje kommun för att 

göra Almnäs till ett centrum för logistik och företagsetableringar. Almnäs, eller 

Stockholm Syd, är ett område som ligger mellan Södertälje och Nykvarn i direkt närhet 

till Storstockholm och Mälardalen med bra koppling till både E4 och E20. En stor del av 

det gods som kommer till Mälardalen kommer söderifrån vilket motiverar etableringen 

av ett större logistikcentrum i regionen. Med en ny planerad motorvägsavfart från E20 

blir läget ytterligare mer attraktivt (arbete med arbetsplan påbörjades under 2010). 

Arbete med att planlägga marken har påbörjats och på längre sikt är förhoppningen att 

med en järnvägsanslutning från Svealandsbanan ska en kombiterminal motsvarande 

Stockholm nord i Rosersberg kunna etableras här. I ett långsiktigt perspektiv, 2030, kan 

etableringen av Stockholm Syd i Almnäs innebära att en del av kombivolymerna som 

idag hanteras i hamnområdet flyttar till Stockholm Syd. Detta behöver dock inte 

innebära minskad trafik i Södertälje Hamn eftersom godstrafik från Västra stambanan 

måste vända på bangården för att komma till Svealandsbanan. 
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Förväntad ökning av järnvägstransporter för att uppfylla miljömål 

Det finns en politisk strävan mot att klimatanpassa transporter för att uppfylla miljömål. 

I praktiken innebär det att flytta över gods från lastbil till järnväg. Det här är en 

utveckling som setts hos transportkunder under senare år, som i större utsträckning än 

tidigare efterfrågar järnvägstransporter. Det har länge funnits ett konsumenttryck för 

miljövänliga transporter av konsumtionsvaror, nu börjar det också bli ett tryck från 

producenter som själva börjar räkna på utsläpp och hållbarhet. En kraftig ökning av 

lastbilsavgifter i Sverige kommer medföra en kraftigt ökad efterfrågan på 

järnvägstransporter.17 

Avregleringen av järnvägen 

I juni 2009 beslöt riksdagen att persontrafiken på järnvägen skulle avregleras och att 

SJ:s ensamrätt till kommersiell trafik därmed skulle tas bort. Avregleringen har skett i 

tre steg och sedan oktober 2010 är marknaden nu helt öppen.  

Tanken med avregleringen är att den konkurrenssituation som uppstår ska driva på en 

marknadsutveckling mot mer kundanpassade trafikupplägg. Det innebär bl.a. ett större 

och mer varierat utbud. Redan idag är det kapacitetsbrist på järnvägen till och från 

Stockholm och godstrafiken är med något undantag hänvisat till tåglägen utanför 

persontågens högtrafiktimmar. Detta är framförallt ett problem under eftermiddagen då 

södergående godstrafik lämnar Stockholmsområdet.  Sannolikt kommer ett utökat 

persontrafikutbud att krympa utrymmet fört godstrafiken ytterligare och åtkomsten 

till/från centralt belägna terminaler såsom Värtahamnen, Tomteboda och Årsta 

kombiterminal minska. Södertälje hamns läge, söder om den mest belastade 

järnvägssträckan, blir då mer attraktivt. 

Södertälje hamns transporter idag och hur dessa kan utvecklas 

I dagsläget finns flera olika verksamheter som genererar järnvägstransporter i 

Södertälje hamn. Störst är SHAB med verksamheter inom container- och oljehantering 

samt bilimport. Dessutom tillkommer järnvägstransporter till olika företag i området 

samt tåg som rangeras på bangården. 

För containerverksamheten prognostiserar SHAB en fortsatt stark tillväxt av 

containerhanteringsverksamheten till och med år 2012. Därefter prognostiseras enbart 

en tillväxt på 5% per år. Trailer och växelflakshantering som idag är väldigt liten antas 

också öka. Från år 2012 antas blocktåg kunna gå fem dagar i veckan. 

Oljeverksamheten är planerad att förändras de närmsta åren (2010-2015) då ST1 lägger 

över importvolymerna, som idag går via sjötransport, till Södertälje hamn till järnväg. 

Detta ger enligt SHAB 5-7 nya heltåg till oljehamnen per vecka (dvs. cirka ett heltåg i per 

dag) . 

Många av de godståg som ankommer Södertälje hamn är relativt bundna till noden 

genom den infrastruktur och de förutsättningar som ges där. I princip är det de tåg som 

lastas om vid kombiterminalen som skulle kunna lastas om någon annanstans. Det är 

framförallt priset på transporten som styr var dessa affärer landar. 

                                                           
17

 Trafikverket. Underlag till idéstudie om Tomteboda och Södertälje hamn (2011). 
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3.3 Infrastrukturprojekt som påverkar 

Citybanan 

En ny pendeltågstunnel byggs mellan Tomteboda och Stockholm Södra och beräknas 

vara klar 2017. Pendeltågen får då två egna spår genom Stockholm och försvinner från 

den så kallade getingmidjan mellan Stockholm Central och Stockholm Södra. Det ger 

utrymme för att öka övrig tågtrafik kraftigt och öka punktligheten.  

Svealandsbanan  

Svealandsbanan som är en enkelspårig järnväg byggs ut med nya mötesstationer och 

partiella dubbelspår för att möjliggöra tätare trafik och förbättra punktligheten. I dag 

uppstår många förseningar på Svealandsbanan och dessa förseningar påverkar även 

punktligheten på Västra stambanan in mot Stockholm negativt. Utbyggnaden beräknas 

vara klar år 2017. 

Kapacitetsåtgärder Stockholm-Järna  

Under 2010-2011 har en förstudie för kapacitetshöjande åtgärder på sträckan Stockholm 

– Järna tagits fram. På kort sikt (2020) bedöms spår 0 i Flemingsberg och 

signalåtgärder längs hela sträckan vara lämpliga att genomföra. Utan spår 0 är det 

möjligt att få in planerad trafik år 2020 men det kräver en hård styrning i vilken ordning 

tågen ska gå (dålig tidtabellsflexibilitet). Med spår 0 tillförs däremot en kapacitet som 

kan användas på olika sätt t ex för ökad tidtabellsflexibilitet, köra flera gods- eller 

persontåg, skapa förutsättningar att välja att göra uppehåll i Flemingsberg eller bara 

skapa bättre punktlighet. På längre sikt (2030), förutsatt att en höghastighetsjärnväg är 

utbyggd, behövs två nya spår mellan Flemingsberg och Järna. I detta sammanhang 

krävs fler spår i Flemingsberg. Idag finns ingen finansiering för fortsatt arbete. 

Slussen i Södertälje  

I den nationella planen för transportsystemet ska Södertälje sluss byggas ut och farleder 

i Mälaren förbättras. Syftet är att möjliggöra sjötransporter med större fartyg. För 

utbyggnaden av slussen är huvudalternativet att klara fartyg med en längd på 160 meter, 

en bredd på 23 meter och ett djupgående på 7 meter. Det innebär att större fartyg kan gå 

till hamnarna i Mälaren som ett alternativ till att angöra Södertälje hamn. Eftersom 

lastningen mellan fartyg och järnväg utgör en så liten del av kombihanteringen i 

Södertälje bedöms detta inte påverka järnvägstransporternas omfattning. 

 

  



 31  
   

   

 

4. Trafikscenarier 
 

Det är svårt att prognostisera hur godstrafiken kommer att utvecklas. Vissa 

transportupplägg är betydligt fastare än andra, t.ex. stål- och timmertransporter från 

Norrland med förutsägbara transportslag och transportvägar medan andra är mer 

lättrörliga, kan byta transportslag och transportväg. Det saknas idag en entydig prognos 

från en och samma källa som visar hur godstrafiken kommer att utvecklas i 

Stockholmsregionen i framtiden. Trafikverket har i samband med åtgärdsplanering och 

framtagande av nationell plan för transportsystemet 2010-2020 tagit fram en prognos 

för godstrafiken. Det är en nationell prognos för järnvägstransporter som visar hur 

trafiken fördelar sig på järnvägsnätet år 2020. 

I den här idéstudien antas att det som framförallt styr hur godstransporterna på järnväg 

kan förändras i Stockholmsregionen är hur transporterna förändras till och från de 

hamnar, kombiterminaler och övriga omlastningsplatser som finns och avses byggas i 

regionen. En viktig utgångspunkt för antagande om godstrafikens utveckling på sikt har 

varit de trafikscenarier som arbetats fram i samband med förstudien för Stockholm-

Järna. Ett annan viktig utgångspunkt har varit SHABs egen prognos som visar hur 

trafiken kan komma att utvecklas de närmaste åren.  

4.1 Trafikscenario 2017 

Trafikscenariot för år 2017 utgår dels från Södertälje hamns prognoser för 

trafikutvecklingen, dels från scenarier framtagna i samband med förstudien för 

Stockholm-Järna.  

Infrastrukturförutsättningar 

År 2017 har Citybanan öppnats. Det innebär en ökad kapacitet genom centrala 

Stockholm. Kapaciteten är dock ansträngd på södra infarterna mot Stockholm. Med 

Citybanan flyttas pendeltågstrafiken bort från Centralstationen och kapacitet frigörs på 

ytspåren. 

Kapacitetstillskottet gör det möjligt att utöka trafiken på fjärr- och regionaltågsspåren 

till och från Stockholm. Dock kommer sträckan Flemingsberg - Järna fortfarande ha 

kapacitetsbrist i högtrafik. 

Svealandsbanan har byggts ut från enkelspår till partiellt dubbelspår, vilket förbättrar 

punktligheten på banan. Mälarbanan har också byggts ut vilket förbättrar kapaciteten. 

Dubbelspår mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum är utbyggt, vilket förbättrar 

tillgängligheten till bangården i Södertälje hamn. 

År 2017 handlar godstransporterna i Stockholmsområdet framförallt om att försörja 

regionen med konsumtionsvaror. De genomgående transporterna är begränsade. Ett 

antal strukturerande händelser har inträffat som påverkar godstransporterna i området. 

En ny hamn är byggd i Norvik. Det innebär att containerhanteringen har flyttat dit från 

Värtan och 20-30% av containertransporterna går på järnväg. Hamnens tillväxt sker på 

bekostnad av Göteborgs hamn. Drygt hälften av järnvägstransporterna antas gå till Årsta 

där vidare transporter sker söderut. Kombifärjorna går även fortsättningsvis till Värtan. 

Kombiterminal Nord är byggd i Rosersberg. Transporterna kommer framförallt från 
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norra Sverige. Fortum har byggt ett nytt fjärrvärmeverk i Värtan. Det innebär att 

flistransporter ankommer från hela Sverige. I övrigt antas små förändringar av 

godsverksamheter i Tomteboda, Södertälje, Årsta och övriga industri- och lastplatser. 

Persontrafik 

Pendeltågens stomtrafik kommer 2017 att gå i 10-minuterstrafik hela trafikdygnet, dvs 

sex tåg per timme och riktning. Under högtrafik kompletteras stomtrafiken med 

ytterligare sex insatspendlar (vilket totalt ger 5-minuterstrafik). Insatspendlarna 

trafikerar det inre pendeltågsnätet (Tumba) och har där framförallt en avlastande effekt. 

Pendeltågen trafikerar också sträckan Södertälje Centrum – Gnesta med två turer per 

timme.  

Godstrafik 

SHABs prognoser pekar på att deras trafik ned till kombiterminalen kommer att öka 

från 4 till 8 godståg per dag de närmaste åren. Ökningen handlar dels om ett nytt 

oljetåg, dels om ett nytt blocktåg med containers. Övriga tåg som trafikerar bangården 

och företagen i området beräknas inte öka. I dagsläget är det totalt 10 godståg som 

trafikerar noden Södertälje hamn varje dag. År 2017 beräknas totalt 14 godståg trafikera 

Södertälje hamn varje dag. 

Denna siffra stämmer relativt väl med den godstrafik som uppskattats i förstudien för 

Stockholm-Järna. 

I förstudien antas att antalet godståg i noden Södertälje hamn kommer att öka från 10 

heltåg 2010 till 16 heltåg 2020. Detta framförallt beroende av befolkningstillväxt och 

olika godsrelaterade händelser i regionen. I beräkningsantaganden är dessa tåg i 

genomsnitt längre än de tåg som trafikerar Södertälje hamn idag och de tåg som SHAB 

prognostiserar för. Det innebär att 16 heltåg ska ses som en nedre gräns för antalet tåg 

år 2017.  

Uppskattningsvis kommer minst 16 heltåg att trafikera noden Södertälje år 2017. Det 

motsvarar dock fler korta tåg.  

Ett antagande är att det år 2017 kommer att ankomma/avgå 16-20 godståg 

varje dag till Södertälje hamn. 

4.2 Trafikscenario 2030 

Trafikscenariot för år 2030 utgår ifrån ett godsscenario framtaget i samband med 

förstudien för Stockholm-Järna. Som vanligt, finns det stora osäkerheter i antaganden 

om infrastruktur och trafik. En extra stor osäkerhet gäller om Götalandsbanan har 

byggts eller inte. I trafikscenariot för år 2030 antas att Götalandsbanan är utbyggd.  

Infrastrukturförutsättningar 2030 

I trafikscenariot för år 2030 antas att hela Götalandsbanan har öppnats. Detta innebär 

att kapacitet frigörs på Västra stambanan som kan användas till både utökad gods- och 

persontrafik. Om inga åtgärder vidtas från Järna till Stockholm kommer kapaciteten att 

vara mycket ansträngd här. Kapacitetssituationen på sträckan Stockholm-Järna blir då 

dimensionerande för trafiken till och från Stockholm. I övrigt gäller samma 

infrastrukturförutsättningar som för år 2020.  
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År 2030 antas att Stockholmsregionen vuxit kraftigt. Fortfarande handlar 

godstransporterna framförallt om att försörja området med konsumtionsvaror. Men 

volymerna har nu ökat. De genomgående transporterna är fortfarande begränsade. De 

strukturerande händelser som inträffade år 2020 ligger till grund för den fortsatta 

utvecklingen och förstärker de transportflöden som syntes redan år 2020.  Den enskilt 

viktigaste händelsen som antas i Trafikscenariot är att Norviks hamn har expanderat 

kraftigt. I övrigt antas små förändringar av godsverksamheten i Tomteboda, Södertälje, 

Rosersberg, Årsta och övriga industri- och lastplatser jämfört med år 2020. 

Persontrafik 

Pendeltågen antas ha samma trafikering som i scenario 2017. Citybanans kapacitet är 

begränsad och det är därför tveksamt om det går att köra tätare trafik än år 2017. En 

möjlig utveckling är att högtrafikperioden förlängs med fler insatspendlar. 

Godstrafik 

SHAB har inte tagit fram några prognoser på lång sikt. 

I förstudien för Stockholm-Järna antas att antalet godståg i noden Södertälje kommer 

att öka från 10 heltåg 2010 till 22 heltåg 2020. Detta beroende av befolkningstillväxt och 

olika godsrelaterade händelser i regionen. I beräkningsantaganden är dessa tåg i 

genomsnitt längre än de tåg som trafikerar Södertälje hamn idag. Det innebär att 22 

heltåg ska ses som en nedre gräns för antalet tåg år 2030.  

Uppskattningsvis kommer minst 22 heltåg att trafikera noden Södertälje år 2030. Det 

motsvarar dock fler korta tåg.  

Ett antagande är att det år 2030 kommer att ankomma/avgå 22-30 godståg varje dag till 

Södertälje hamn. Självklart finns det stora osäkerheter i dessa siffror och de ska därför 

ses snarare som riktningsangivelse än ett absolut mått. Kapacitetssituationen på 

omgivande banor innebär dock att dessa tåg sprids under hela trafikdygnet. Flertalet av 

tågen ankommer/avgår på natten.  
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5. Möjliga åtgärder på kort och lång sikt 

5.1Steg 1-åtgärder 

Inte analyserat 

5.2 Steg 2-åtgärder 

Effektivare tidtabell på godsbangården 

Något som troligen skulle bidra till att lösa problem, både på lång men också redan på 

kort sikt, med ett stigande antal tåg som kan behöva rangeras på godsbangården samt 

dras ner till hamnens verksamheter, är att effektivisera tidtabellen och logistiken på 

godsbangården och i hamnen. Att effektivisera tidtabellen på godsbangården innebär 

inte bara att se över den årliga och dagliga grafen utan också att skapa bättre samverkan 

mellan alla parter. Det innebär att redan i tidiga skeden gemensamt planera hur trafiken 

ska utföras. I dagsläget är planeringen spridd på flera aktörer och det verkar inte finnas 

någon bra samordning dem emellan. Kunskapsöverföring och informationsspridning 

mellan olika parter verkar också begränsad. SHAB har till exempel begränsad kunskap 

om järnvägens olika förutsättningar och möjligheter vilket är fullt förståeligt då 

järnvägen inte är deras kärnverksamhet. Men eftersom en stor del av deras gods 

ankommer med just järnväg bör de ha mer kunskap och vara mer delaktiga i 

tågplaneringen i området än vad de är idag.  

En grundlig studie av tågtrafiken i området skulle behöva göras. Denna bör följas av att 

de olika parterna (SHAB, kunder, operatörer, Trafikverket och SL) planerar trafiken 

tillsammans för att kunna arbeta med effektivare logistik i området. Genom att väga in 

alla parters intressen och verksamheter kan man troligen komma ganska långt och få 

plats med mer tågtrafik i området redan idag, utan att behöva göra större ombyggnader 

av bangården. Med en ökande tågtrafik kommer med stor sannolikhet en större del av 

trafikdygnet att behöva utnyttjas, dvs även natten i större utsträckning än idag. Tåg 

behöver även vara bättre planerade i relation till varandra så att ett försenat tåg inte 

påverkar andra tåg. Tåg ska kunna rangeras på bangården utan att störa varandra. Ett 

sätt för att kunna samplanera kan vara införande av ett gemensamt IT-system för 

logistikplanering. 

5.3 Steg 3-åtgärder 

Förlängning av utdragsspåret  

En uppenbar förbättringsåtgärd vore att förlänga utdragsspåret (det spår där godstågen 

måste vända för att köra mellan hamnen och godsbangården) eftersom det skulle ge 

möjlighet till att växla ner längre tåg (även vid direktnedväxling). Trafikverket har under 

idéstudiearbetet utrett denna åtgärd och konstaterat att en förlängning av utdragsspåret 

inte är genomförbart av utrymmesskäl. 

Möjliggör lokrundgång i hamnen 

Genom att bygga ytterligare ett stickspår i hamnområdet och koppla ihop det med de 

gamla spåren i Uthamnen kan lokrundgång möjliggöras i hamnområdet. Detta ger 

främst fördelar i form av snabbare uppväxlingstider för norrgående tåg som då slipper 

växlingsrörelser på godsbangården. Detta möjliggör en helhetslösning med snabb 

hantering av godståg som kommer norrifrån och ska norrut. Det kan minska problem 



 35  
   

   

 

med trängsel på godsbangården. Denna lösning är viktig på medellång eller lägre sikt 

om antalet tåg avgående norrut skulle öka. Åtgärden är också viktig vid en eventuell 

framtida anslutning från västra stambanan till hamnen. Se steg 4-åtgärder nedan. 

Elektrifiering av spår  

En elektrifiering av industrispåret till hamnområdet innebär att ellok, som är starkare 

och klarar den kraftiga lutningen bättre än diesellok, kan användas även för rangering 

och nedväxling av tåg till hamnområdet vilket inte är möjligt idag. Detta förutsätter att 

även spåren i hamnområdet elektrifieras. En elektrifiering av spåren gör att byte till 

diesellok inte längre behövs. Det ger miljömässiga fördelar i form av mindre 

luftföroreningar och buller. Att dieselloken inte längre behövs har även fler fördelar 

eftersom det ger operatörerna möjlighet att ankomma med ellok samt använda samma 

lok till att rangera och växla ner vagnar. Det ger även möjlighet till direktnedväxling av 

elloksdrivna tåg som kommer norrifrån, vilket inte är möjligt idag. Sammanfattningsvis, 

åtgärden möjliggör en flexiblare, effektivare och miljövänligare nedväxling vilket kan 

vara viktigt både på kort och medellång sikt. 

Signalreglering och fler tågspår på godsbangården 

Genom att signalreglera godsbangården, spår 9-13, ges möjlighet att tillåta fler 

operatörer att vara verksamma på bangården samtidigt. Genom att låta fler spår vara 

tågspår ges både större flexibilitet samtidigt som tåg kan ankomma tätare utan att störa 

varandra. Genom att signalreglera och tillåta spår 12 och 13 att bli tågspår möjliggörs 

automatiskt längre tågset för direktnedväxling jämfört med idag då avståndet från 

utdragspårets stoppbock till den norra växeln vid spår 12 eller spår 13 (533-562 meter) 

är betydligt längre än från utdragsspåret till norra växlarna vid spår 6 och 7 (298-338 

meter) som idag är tågspår och begränsande för längden vid direktnedväxling. Att tåg 

kan ankomma direkt till spår 12 och 13 kan minska nedväxlingstiderna till hamnen 

genom att växlingsrörelserna på bangården minskas. Åtgärden tillåter att man lättare 

och snabbare kan växla ner längre tåg (dvs. öka effektiviteten) vilket i sin tur minskar 

tiden då spår är upptagna. Förslaget är användbart redan på kort sikt för att få en bättre 

och effektivare hantering av tågen på bangården. Det ökar även säkerheten. Åtgärden är 

framförallt nödvändig på medlång sikt då antalet tåg på godsbangården antas öka.   

5.4 Steg 4-åtgärder 

Förlängning av spår 6 och 7 

Genom att förlänga spår 7 söderut (till skyddsväxel 471a) så blir i praktiken både spår 6 

och 7 längre. Det innebär dock att bron över Svalängsvägen måste breddas vilket gör det 

till en större och mer kostnadskrävande åtgärd. Genom att förlänga spår 6 och 7 

möjliggörs att två lägre tåg söderifrån kan köra in på godsbangården relativt kort tid 

efter varandra. Idag är det problem att köra in två långa tåg (mellan 500-600 meter) 

efter varandra eftersom långa tåg blockerar den södra infarten till godsbangården. 

Lösningen förbättrar dock inte nedväxlingsmöjligheter för lägre tåg då det är avståndet 

mellan stoppboken och växeln på spår 13 som är begränsande för detta. Lösningen ökar 

flexibiliteten på godsbangården och minskar trängseln som kan uppstå om lägre tåg 

ankommer tätt efter varandra, vilket är ett troligt scenario på lite längre sikt. 
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Ny anslutning från västra stambanan 

En ny anslutning till hamnområdet från Västra Stambanan för tåg söderifrån medger att 

godstrafiken kan köra till och från hamnområdet via en överlämningsbangård i 

Uthamnen, utan att passera Södertälje hamns stations godsbangård. Med denna åtgärd 

kan tåg som kommer söderifrån växlas ner till hamnen utan att behöva passera och göra 

växlingsrörelser på godsbangården. Lokrundgång behövs inte heller för dessa tåg. Vid 

nedväxling behöver ankommande tåg varken söder- eller norrifrån göra lokrundgång.  

Lokrundgång behövs däremot vid uppväxling. Det görs på en överlämningsbangård med 

ett nytt stickspår i Uthamnen. Genom att lokrundgångsmöjligheter byggs i 

hamnområdet behövs det därmed inte utföras på godsbangården. Denna åtgärd minskar 

nedväxlingstiderna till och från hamnen rejält samt medger längre tåg än idag, särskilt 

för heltåg som ska ner till hamnen. Lösningen förbättrar även flexibiliteten och 

robustheten eftersom två vägar kommer finnas för att ta sig ner till hamnen. 

Godsbangården kommer fortfarande att behövas för de vagnar som enbart lämnas av 

och/eller måste rangeras innan de ska ner till hamnen men trängseln och problemen på 

godsbangården kommer sannolikt att minska avsevärt. Heltåg kan snabbt ta sig ner till 

hamnen utan onödiga växlingsrörelser. Det har tidigare utförts olika 

funktionsutredningar om en anslutning söderifrån. De två första kom fram till att en 

lösning inte var möjlig på grund av för stor spårlutning.  

Den tredje och sista utredningen (2010) kom fram till att anslutningen och tänkta 

överlämnandebangården kan bildas på stickspåret förbi Lantmännens anläggning mot 

kajen, en 630 meter lång överlämningsbangård bedöms kunna erhållas. Den här 

åtgärden skulle lösa många problem och göra det mycket lättare och smidigare att både 

växla upp och ner från hamnområdet både norr- och söderifrån. Lösningen innebär 

dock stora infrastrukturförändringar och är mycket kostnadskrävande. Lösningen 

rekommenderas därför på längre sikt om trafiken ökar kraftigt och nybyggnad därför 

kan ses som motiverad. 
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 Trafikverket. Funktionsutredning – Ny anslutning till hamnspåren i Södertälje. (2010) 
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6. Analys och slutsatser 
 

I dagsläget trafikeras bangården, industrispåren och hamnområdet sammanlagt i 

genomsnitt av 10 godståg per dag. Två tågset körs till och från kombiterminalen för 

omlastning till lastbil. Ett tågset körs ner och upp med biltransporter och vissa enstaka 

tåg/vagnar körs ner och upp några gånger i veckan, t.ex. oljetåg. Resterande tåg 

trafikerar bangården. Hanteringen av godstågen är inte särskilt effektiv men fungerar 

ändå relativt väl, mycket tack vare inarbetade rutiner, endast två operatörer och att 

tågantalet är begränsat.  

I takt med att trafiken till bangården och hamnen förväntas växa de närmaste åren 

kommer allt högre krav att ställas på en snabbare hantering av tågen på bangården och 

industrispåren. För att underlätta för den trafikökning som förväntas de kommande 

åren kan olika åtgärder behöva göras. Dessa åtgärder bidrar på ett eller flera sätt till att 

de uppsatta projektmålen uppfylls.  Projektmålen handlar om effektivitet, pålitlighet och 

hållbarhet i godshanteringen. Det är svårt att, utan djupare trafikerings- och 

kapacitetsanalyser, förutse exakt vilka åtgärder som behövs och när i tiden de behövs. 

En analys av dagens situation visar att det först och främst bör göras en utredning som 

syftar till att effektivisera tidtabellen och logistiken i området. Denna effektivisering 

kommer att lägga en bra grund för fortsatta åtgärder. På mellanlång sikt, när trafiken 

växer något kan olika steg 3-åtgärder behövas. Första prioritet bör då vara att utreda 

signalering och fler tågspår i hamnområdet. Detta för att möjligöra en ökad längd på 

direktnedväxlade tåg samt för att minska nedväxlingstiderna men också för att öka 

flexibiliteten och minska trängseln på bangården. För att signalering ska bli effektiv och 

ge så bra resultat som möjligt bör en elektrifiering av resterande spår genomföras i 

samband med signaleringen. Stickspår och möjlig lokrundgång bör utredas och kanske 

implementeras i hamnområdet för att smörja systemet ytterligare.   

På längre sikt är osäkerheterna större om hur trafiken kommer att utvecklas. 

Trafikutvecklingen hänger samman med befolkningsutveckling, konjunkturutveckling, 

utvecklingen av de marknader som verksamheterna i området är inriktade på, 

konkurrens från andra godsnoder, kapacitetsbrist på omgivande infrastruktur, skatter 

och avgifter. Framtiden är alltid osäker, ju längre sikten är desto osäkrare blir de 

antaganden som görs.  

Det finns dock några olika faktorer som talar för att Södertälje som godsnod kommer att 

få en ökad betydelse, bl.a. dess strategiska läge med närhet till stora konsumentområden 

i Stockholm och Mälardalen och tillgången till olika transportslag. Med en växande 

befolkning och ökat tryck på klimatanpassade transporter kommer det att bli viktigt att 

nå så långt som möjligt med järnväg med de konsumtionsvaror som ska till Stockholm 

och Mälardalen.  

Utifrån godsscenarierna från förstudien i Stockholm-Järna (2011) görs här ett 

antagande om att trafiken på längre sikt kommer att öka ytterligare. Om trafiken mer än 

fördubblas är det tveksamt om kapaciteten i området räcker till. För att klara en större 

trafikökning behöver troligen ytterligare åtgärder genomföras. Då kan steg 4-åtgärder 

bli aktuella, t.ex. förlängning av spår 6 och 7 eller en direktanslutning från Västra 

stambanan till hamnområdet. Det är viktigt att göra åtgärder i rätt ordning.  Om man till 
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exempel bygger anslutningsspåret direkt från Västra stambanan till hamnområdet så 

behövs troligen inte förlängningen av spår 6 och 7 på godsbangården. Hänsyn måste 

också tas till hur omgivande godsnoder kommer att utvecklas, både i Stockholms- och 

Mälardalsregionen. I framtiden kanske Stockholm Syd/Almnäs har utvecklats och har 

kapacitet att ta emot en del av den trafikökning som annars hamnar på Södertälje hamn. 

Hur Stockholm Syd/Almnäs kan utvecklas och kopplingen till Södertälje hamn är en 

fråga som behöver utredas vidare. 
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7. Förslag till fortsatt arbete 
 

7.1 Effektivare tidtabell på godsbangården 

För att lösa konflikter och problem på kort- och medellång sikt bör en fördjupad 

trafikerings- ocn kapacitetsstudie göras. Utredningens mål bör vara att åstadkomma en 

effektivare tidtabell och förbättrad logisitik i området. Genom att utgå från dagens trafik 

och de kapacitetsbrister som finns på Södertälje hamns station och i närområdet samt 

synpunkter från olika aktörer bör utredningen syfta till att hitta konkreta  lösningar och 

möjligheter för en bättre logistik och trafikering i området. Utredningen bör enbart 

utreda möjligheterna till en effektivare tågtrafikering och logistik i området och således 

inte inrikta sig på fysiska åtgärder i infrastrukturen på samma sätt som denna studie har 

gjort. 

7.2 Möjlighet till signalreglering och elektrifiering 

Möjligheterna till signalreglering och elektrifiering av resterande delar bör utredas. 

Utredningarna ska syfta till att praktiskt hitta svar på hur signalreglering/elektrifiering 

ska gå till, vilka aktörer som ska vara delaktiga och vad det exakt skulle ge för 

kapacitetseffekter på godsbangården och för hamnverksamheten. 

7.3 Utveckling i Almnäs och kopplingen till Södertälje 

Det händer saker i Almnäs, verksamheter etableras och ett planarbete kommer att 

starta. Flera aktörer är engagerade, bl a Kilenkrysset och Södertälje kommun. I RUFS 

pekas Södertälje/Almnäsområdet ut som en strategisk godsnod i regionen. Finns det 

beredskap inom Trafikverket att hantera de infrastrukturfrågor som kan komma om/när 

verksamheterna i Almnäs expanderar ytterligare? Hur Almnäs/Stockholm Syd kan 

utvecklas och kopplingen till Södertälje hamn är en fråga som behöver utredas vidare. 

7.4 Ägandet av järnvägsinfrastrukturen 

Det finns anledning att se över ägandestrukturen av industrispåren. Kan det finnas 

effektiviseringsvinster eller andra fördelar av att förändrade ägarförhållanden?  
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