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Förord 

Tomteboda bangård ligger i centrala Stockholm strax norr om Stockholm 

Central, vid förgreningspunkten mellan Ostkustbanan och Mälarbanan. 

Bangården används idag framförallt för godstrafik, bl a för omlastning, 

uppställning och postens godstransporter. Lokaler och spår för drift- och 

underhållsverksamhet och entreprenadverksamhet finns inom bangården samt 

genomfartstrafik och vändningar av både gods- och persontåg. Även 

Värtabanans anslutningsspår ligger inom bangården.  

Tomteboda bangård har ett eftersatt underhåll och har en mycket sliten och 

ålderstigen infrastruktur. Ett stort underhållsbehov föreligger. 

En rad omvärldsfaktorer, bl.a. avregleringen av persontrafikmarknaden, 

utbyggnad av omkringliggande infrastruktur samt Postens verksamhets-

förändringar påverkar bangården och hur förändringarna ska hanteras måste 

studeras. Det finns ett stort intresse hos aktörer i järnvägsbranschen av att 

använda Tomteboda bangård för fler funktioner och verksamheter än vad som 

medges idag. 

Idéstudiens syfte är att kartlägga och prioritera alternativa användnings-

områden för Tomteboda bangård och belysa dess roll i den framtida trafik- 

försörjningen. Idéstudien ska utgöra ett underlag till fortsatta studier för 

Tomteboda bangårds framtida användning, antingen för en förstudie eller 

fördjupade funktionsutredningar.   

Idéstudien har genomförts av Sofia Lindblad (projektledare) och Johanna Skur 

på Samhälle, Region Stockholm, sektionen för Långsiktig planering. Ett flertal 

personer inom Trafikverket har deltagit i arbete genom olika underlagsmaterial 

eller information, Jakob Wajsman, Stefan Persson, Armin Ruge, Johan 

Unebrand, Niklas Nilsson, Stig Hansson, Mats Åkerfeldt och Ben Valskrå. Stort 

tack till alla inblandade!  
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Sammanfattning 

Tomteboda bangård ligger i centrala Stockholm strax norr om Stockholm 

Central, vid förgreningspunkten mellan Ostkustbanan och Mälarbanan. 

Bangården används idag framförallt för godstrafik, bl a för omlastning, 

uppställning och postens godstransporter. Lokaler och spår för drift- och 

underhållsverksamhet och entreprenadverksamhet finns inom bangården samt 

genomfartstrafik och vändningar av både gods- och persontåg. Även 

Värtabanans anslutningsspår ligger inom bangården.  

Tomteboda bangård har ett eftersatt underhåll och har en mycket sliten och 

ålderstigen infrastruktur. Ett stort underhållsbehov föreligger. 

En rad omvärldsfaktorer, bl.a. avregleringen av persontrafikmarknaden, 

utbyggnad av omkringliggande infrastruktur samt Posten verksamhets-

förändringar påverkar bangården och hur förändringarna ska hanteras måste 

studeras. Det finns ett stort intresse hos aktörer i järnvägsbranschen av att 

använda Tomteboda bangård för fler funktioner och verksamheter än vad som 

medges idag. 

Idéstudiens syfte är att kartlägga och prioritera alternativa användnings-

områden för Tomteboda bangård och belysa dess roll i den framtida trafik-

försörjningen. Idéstudien ska utgöra ett underlag till fortsatta studier för 

Tomteboda bangårds framtida användning, antingen för en förstudie eller 

fördjupade funktionsutredningar.   

Landets största konsumentmarknad finns i Stockholm, vilket ställer krav på 

omfattande transporter. Stockholms län är också Sveriges största varu-

producerande region, tillsammans med Västra Götaland. Varuproduktionen 

domineras av varor med högt varuvärde som ställer krav på frekvens och 

framkomlighet. Antalet varutransporter har ökat i takt med regionens tillväxt. 

Tomtebodas centrala och mycket strategiska läge i järnvägssystemet spelar en 

stor roll för godshanteringen och vikten av att kunna omlasta centralt i 

Stockholm för vidare distribution i Stockholmsområdet.  Idag finns en stor 

efterfrågan på transporter till och från Stockholmsregionen samtidigt som det 

idag är kapacitetsbrist på spåren. 

Idéstudien resulterar i ett förslag till inriktning för att skapa en effektiv bangård 

för framtidens efterfrågade funktioner, för såväl godstrafik som persontrafik. 

Detta baseras på den kartläggning som gjorts av önskemål om framtida 

användning. Detta har sammanfattats till att beskrivas som anspråk. Anspråken 

belyses från såväl interna som externa perspektiv.  

För utvecklingsförslag och investeringar som rör framtida nyttjande av 

bangården är det helt nödvändigt att följa Postens utveckling om att lämna 

bangården. Genom att Posten flyttar sin verksamhet ifrån Tomteboda bangård 

frigörs mark och spår inom bangården som Posten idag arrenderar av 

Trafikverket. Detta leder till nya möjligheter att föra in annan verksamhet på 

samma yta. 
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En annan förutsättning för framtida utformning är Mälarbanans utbyggnad till 

ett fyrspårsystem, vid knutpunkten Tomteboda. Två nya järnvägsbroar ska 

byggas från Tomteboda mot Mälarbanan. Brostöd kommer att placeras i norra 

delen av bangården och eventuellt sker även en mindre breddning av 

spårområdet mot bangården. 

Inriktningen innehåller funktioner och verksamheter som både redan finns 

inom bangården idag samt förslag till nya verksamhetsområden och funktioner.  

Inriktningen kan sammanfattas till att följande funktioner ska finnas på 

Tomteboda bangård i framtiden. När i tiden de olika funktionerna kan 

verkställas måste studeras djupare.  

 Spår för korttidsuppställning för godsfordon. Uppställning behövs för 

lok och vagnar för tiden mellan rangering/omlastning och 

ankomst/avfärd. 

 Föreslagna genomfartsspår (förbindelselänkar) ska finnas och utformas i 

ett effektivt spårsystem för att på ett enkelt sätt kunna nå respektive 

huvudspårsystem.  

 Lastplatsen kvarstår. Tomteboda kommer på sikt vara en av få 

kvarvarande lastplatser i norra centrala regionkärnan.  

 Lokaler och spår för drift- och underhållsentreprenaderna ska finnas 

kvar inom bangården. 

 Funktioner som uppställning, service, underhåll och verkstad för 

persontrafikfordon kan komma att finns inom Tomteboda bangård. 

Tomteboda bangård ska studeras närmre för att se vilka möjligheter som 

finns för en eller flera av nämnda funktioner inom bangården. 

 Erforderliga delar av bangården ska signalregleras för att bl a öka 

säkerheten samt att fler aktörer ska kunna vara verksamma samtidigt på 

bangården.  

 Befintlig rangeranläggning med tillhörande vall och bromssystem 

avvecklas. Alternativ möjlighet till rangering ska på erforderlig nivå 

finnas inom Tomteboda bangård.   

 Full konkurrensneutralitet ska råda och bangården ska fungera för fler 

aktörer samtidigt.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Tomteboda bangård ligger i centrala Stockholm strax norr om Stockholm 

Central, vid förgreningspunkten mellan Ostkustbanan och Mälarbanan. 

Bangården används idag framförallt för godstrafik, bl a för omlastning, 

uppställning av lok och vagnar och till viss del rangering. Postens 

godstransporter hanteras inom bangården i anslutning till postterminalen. 

Lokaler och spår för drift- och underhållsverksamhet och 

entreprenadverksamhet finns också på området. Inom bangården förekommer 

genomfartstrafik och vändningar av både gods- och persontåg. Även 

Värtabanans anslutningsspår ligger inom bangården.  

Tomteboda bangård har ett eftersatt underhåll och har en mycket sliten och 

ålderstigen infrastruktur. Ett stort underhållsbehov föreligger och under de 

senaste åren har livslängdsuppehållande åtgärder vidtagits, för att kunna 

bedriva trafik på bangården. En underhållsplan saknas för att kunna planera för 

större underhållsåtgärder. Anledningen till att en plan saknas är just på grund 

av den osäkerhet som finns om Tomteboda bangårds framtida roll.  

En rad omvärldsfaktorer påverkar bangården och hur förändringarna ska 

hanteras måste studeras. Trafikverket beslutade våren 2010 att genomföra en 

idéstudie för Tomteboda bangård för att studera vad bangården i framtiden ska 

användas till . Det finns ett stort intresse hos aktörer i järnvägsbranschen av att 

använda Tomteboda bangård för fler funktioner och verksamheter än vad som 

ges idag. 

Exempel på förändringar som påverkar Tomteboda bangård är den pågående 

byggnationen av Citybanans anslutning vid Tomteboda samt kommande 

utbyggnad av Mälarbanans fyrspårsystem. Projekten innebär att delar av 

spårsystemet inom Tomteboda bangård påverkas. Omledning av trafik inom 

bangården blir en annan effekt under byggskedet. I framtiden finns även planer 

för en utbyggnad av Ostkustbanan, vilket måste beaktas och hanteras i 

utformningen av Tomteboda bangård.     

Utvecklingen av Värtabanan hänger också väl samman med Tomteboda 

bangård, eftersom Värtabanan utgår ifrån Tomteboda bangård. Detta måste 

också beaktas i studierna kring bangården.   

Avregleringen av persontrafikmarknaden kan också komma att påverka 

Tomteboda bangårds användning. Det finns ett stort intresse från 

fastighetsbolag att införa depåverksamhet för persontrafiktåg inom bangården, 

då brist på tillräcklig kapacitet för service- och verkstadsdepåer troligen kommer 

finnas i Stockholmsområdet framöver.   

Järnvägstrafiken, både för person- och godstrafik har haft en kraftig expansion 

det senaste årtiondet och järnvägens markbehov diskuteras ofta. Järnvägens 

ökade behov av mark i relation till omvärldens samhällsutveckling och 

markanvändning kan i många fall bli en komplex frågeställning. Tomteboda har 
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en mycket strategisk placering i centrala Stockholm och angränsande 

markområden planeras för exploatering av Solna stad. Vikten av en 

sammanhållen samhällsplanering i dessa områden är viktigt för att synkronisera 

de olika funktionerna.  

 

1.2 Syfte 

Idéstudiens syfte är att kartlägga och prioritera alternativa 

användningsområden för Tomteboda bangård och belysa dess roll i den 

framtida trafikförsörjningen.  

Idéstudien ska utgöra ett underlag till fortsatta studier för Tomteboda bangårds 

framtida användning, antingen för en förstudie eller fördjupade 

funktionsutredningar.   

 

1.3 Metod 

Idéstudien baseras på litteraturstudier och intervjuer. Den litteratur som 

studerats framgår av källförteckningen.  

Intervjuer har skett med såväl interna som externa parter. Inom Trafikverket 

har representanter från följande verksamhetsområden träffats för att ge sin syn 

på problem, behov och anspråk på Tomteboda bangård. 

 Trafik-järnväg-försäljning-trafikutveckling, Tjftu 

 Trafik-järnväg-försäljning-tilldelning-öst/stockholm, Tjftiö 

 Trafik-järnväg-marknad-kundansvar, Tjmka  

 Trafik-järnväg-underhåll-öst/stockholm, Tjunö 

 Samhälle-samhällsbehov-tillgänglighet-logistiklösning och 

fordonsystem, Ssbtil  

 Samhälle-Region Stockholm-planering-långsiktig planering, Sstpl 

 Investering-Öst/Stockholm-Bana Örebro, IVösbö  

Flertalet av dessa verksamhetsområden ingår även i den interna 

referensgruppen för idéstudien.   

De externa aktörerna har valts ut med bäring på att de har någon form av 

koppling till Tomteboda bangård. Under intervjuerna har parten helt 

förutsättningslöst fått ge sin version om hur de ser på problem, 

framgångsfaktorer, behov, anspråk och funktioner inom bangården, såväl 

nuläge som framtid.  
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Utanför Trafikverket har intervjuer genomförts med representanter från 

följande aktörer.  

 Posten, aktör inom bangården 

 GreenCargo, operatör inom bangården 

 Branchföreningen Tågoperatörerna, intresseförening för person- och 

godstrafik  

 InfraNord, drift- och underhållsentreprenör inom bangården 

 Solna stad, Tomteboda ligger i Solna stad  

 SJ, nyttjar Tomteboda för bl a vändning av tåg 

 Newsec, förvaltare av fastigheten som Posten arrenderar 

 Jernhusen, intressent på ny verksamhet inom bangården 

 Train Alliance, intressent på ny verksamhet inom bangården 

1.4 Avgränsning 

Förslagen till åtgärder avser endast sådana som ryms inom Trafikverkets 

verksamhet och som geografiskt begränsas av de områden som ägs av 

Trafikverket. Bangårdens omfattas av den rödmarkerade ytan i Karta 1.   

De faktiska förslagen till förändringar avser endast Tomteboda bangård, där 

även lastplatsen ingår.  Postens lokaler, terminalbyggnaden och spårhallen ägs 

inte av Trafikverket och ingår således inte i studieområdet. Däremot ingår den 

mark Posten arrenderar av Trafikverket inom bangården. Huvudspåren för 

Mälarbanan och Ostkustbanan som ligger angränsat längst med Tomteboda 

bangård ingår inte i studieområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta 1: Studieområdet 
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2 Godstransporternas utveckling 

2.1 Nya omvärldsförutsättningar och en växande region1  

2.1.1 Varutransporterna ökar 

Landets största konsumentmarknad finns i Stockholm, vilket ställer krav på 

omfattande transporter. Stockholms län är också Sveriges största 

varuproducerande region, tillsammans med Västra Götaland. Varuproduktionen 

domineras av varor med högt varuvärde som ställer krav på frekvens och 

framkomlighet. Merparten av transporterna sker därför med lastbil. Antalet 

varutransporter har ökat i takt med regionens tillväxt. Utrikeshandeln förväntas 

öka snabbare än BNP och handeln med Östeuropa förväntas öka i betydligt 

snabbare takt än den med andra handelspartner. Detta får till följd att 

godstransporter på trailer och containertransporter via länets färjehamnar ökar 

i snabb takt. Godstransporter på järnväg har också ökat kraftigt under 2000-

talet och i RUFS betonas att prognoser tyder på en fortsatt stark utveckling.2 

2.1.2 Transportmarknaden 

Järnvägens marknadsandel har under senare år stabiliserats. Sett i långsiktigt 

historiskt perspektiv skulle man kunna säga att detta går att hänföra till att 

godstrafiken på järnväg befinner sig i en brytpunkt där flera faktorer samverkar. 

Det går därmed att peka på att: 

 järnvägsföretagen har blivit effektivare och börjar bli lönsamma 

 vagnlasttrafiken har effektiviserats genom högre axellaster och volym 

 miljö- och klimatfrågan har skapat en ökad efterfrågan av 

järnvägstransporter 

 lastbilsavgifter på kontinenten har gynnat järnvägstransporterna. 

Järnvägens tekniska utveckling har inneburit att utbudet förbättrats genom 

högre hastighet och axeltryck samt införande av kombitrafik, godsexpresser och 

direkttåg. Den operativa driften har rationaliserats genom införande av 

fjärrblockering och andra tekniska system. Denna utveckling har höjt 

utbudskvaliteten och dämpat kostnadsökningen för transporterna. Detta gäller 

dock endast för kunder med trafikstarka relationer samt med stora och 

frekventa flöden. För övriga flöden, där konkurrensen är hård med lastbilen, har 

dessa förändringar haft ringa betydelse. 

Transporterna med lastbil har ökat, vilket dels beror på utbyggnaden av 

vägnätet i kombination med att längre och tyngre fordon tillåtits och dels på att 

åkerierna kunnat erbjuda en jämn och hög transportstandard. Detta har skapat 

förutsättningar för nya marknader och produktionssystem för näringslivet. 

                                                        
1
 Hela kapitlet baseras på Underlag till idéstudie om Tomteboda och Södertälje hamn där ingen annan not 

anges.  

2
 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010 



13 
 

Bakom utvecklingen finns således en kombination av transportpolitiska åtgärder 

(liberalisering av tillståndsgivningen), statliga investeringar (infrastruktur) och 

privata investeringar (fordon), viket skapat en kundorienterad struktur. Såväl 

järnvägens som lastbilens utveckling har påverkat trafiken i Stockholmsregionen 

och därmed även Tomteboda.  

2.1.3 Transportmarknaden i Stockholmsregionen 

Bland de faktorer som mer specifikt berör transporter till och från 

Stockholmsregionen kan nämnas den strukturförändring som Stockholm med 

omnejd successivt genomgått. En del tung industri har flyttat ut, medan inflödet 

av livsmedel och konsumtionsvaror ökat som en följd av en ökad befolkning. 

Man kan när det gäller Stockholmsregionen konstatera att behovet av att 

transportera högförädlat gods har ökat beroende på IT-sektorns expansion. 

Samtidigt har behovet av snabba expressgodssändningar också ökat som en följd 

av tjänstesektorns tillväxt. En annan form av flöden som ökat är avfalls- och 

återvinningstransporter, t.ex. flöden av returpapper. 

När det gäller livsmedelstransporterna i allmänhet kan man konstatera att 

huvuddelen av transporterna utgörs av flöden till grossister och detaljister och 

där en stor andel av godset är importgods. Lastbilen svarar för huvuddelen av 

transportarbetet, varför järnvägens möjligheter att öka sin marknadsandel till 

och från Stockholmsregionen har varit relativt begränsad.  

Godstransporterna till Stockholm består främst av konsumtionsvaror och 

högförädlat gods, medan transporterna från Stockholm utgörs dels av 

högförädlat gods och expressgods, dels sopor och avfall. Strukturen på 

järnvägsgodset i Stockholmsregionen skiljer sig därmed från genomsnittet för 

Sverige. Det högförädlade godset svarar för 72%, det förädlade godset för 21%, 

det lågförädlade godset för 3% och massgodset för 4%. Detta kan jämföras med 

genomsnittet för hela Sverige där 22% är högförädlat gods och 78% övrigt gods.  

Kombiflöden med högförädlat gods till och från Stockholm går till och från 

hamnarna i Skåne och hamnen i Göteborg. Göteborgs hamn är den hamn som 

främst försörjer Stockholmsområdet med konsumtionsgods. Till exempel 

kommer merparten av containergodset från Göteborgs hamn till Älvsjö och 

Södertälje 3. Stockholms hamn har också stor betydelse, inte bara lokalt när det 

t.ex. gäller oljetransporter, utan också för de långväga järnvägstransporterna. Av 

stor betydelse för flödena till och från Stockholm är trafiken till/från Finland 

som dels går som kombitrafik, dels som direkta vagnslaster till/från Värtan. 

Den konventionella vagnslasttrafiken till/från Stockholm har minskat, dels som 

en följd av att viss industri flyttat från Stockholm, dels som en följd av ökad 

konkurrens från lastbilen. De industrier som utnyttjar vagnslasttrafiken är 

beroende av att det finns industrispår. Om sådana saknas utgör kombitrafiken 

ett alternativ till vagnslasttrafiken. Oftast kan dock inte de stora volymer som 

                                                        
3
 Behovsanalys Stockholm – Järna  
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det är frågan om fraktas på ett tillräckligt effektivt sätt med kombitrafik, utan 

alternativet blir då många gånger lastbil hela vägen. 

Huvudbangården för vagnslasttrafiken i Östra Mellansverige ligger i Hallsberg. 

Hallsbergs bangård har moderniserats och byggts ut och fyller en central 

funktion inte bara för Östra Mellansverige utan för hela Sverige. Från Hallsberg 

går det mesta godset med matartåg till lokalbangårdar, varifrån det distribueras 

ut till kunderna i Mälardalen. Tomteboda har därvid blivit en bangård som 

kommit att användas alltmer de senaste åren. Det bör i sammanhanget noteras 

att bangården innan denna förändring varit nedläggningshotad. 

Kombiterminaler finns i Östra Mellansverige i Gävle, Örebro och Norrköping 

samt i Stockholm där de finns i Södertälje hamn, Årsta och i Värtan. Tidigare 

har även Stadsgården utnyttjats för kombitrafik. 2009 startade trafik till 

Tomtebodas lastplats. Tomtebodas ställning som nav i järnvägstransporterna 

förstärktes därmed. 

Posten hade i början på 1990-talet 40-50 postvagnar per dag till och från 

Tomteboda. Denna relativt höga nivå reducerades dock efter en tid till ett 

minimum för att för 10 år sedan åter expandera. Numera transporteras post- 

och paket i särskilda snabbgodståg i 160 km/h i relationerna Stockholm–

Malmö, Stockholm–Göteborg och Stockholm–Sundsvall.  

2.1.4 Terminalerna 

Som delvis framgått ovan markerar utvecklingen de senaste åren ett trendbrott, 

där transportkunderna i allt större utsträckning efterfrågar järnvägstransporter. 

Det har länge funnits ett konsumenttryck för miljövänliga transporter av 

konsumtionsvaror, men nu börjar det också bli ett tryck från producenterna som 

själva börjar räkna på utsläpp och hållbarhet. Klimatkrisen och 

lastbilsavgifterna på kontinenten skapar också en ökad efterfrågan på 

järnvägstransporter.  

Avregleringen har medfört att nya operatörer etablerats först i inrikestrafiken 

och senare även i utrikestrafiken. Behovet av terminaler har således ökat. Flera 

nya kombiterminaler och lastplatser har etablerats. Samtidigt har 

nedläggningen av industrispår bromsats upp och nya industrispår har byggts. 

Även behoven av lastplatsområden har ökat i Stockholmsregionen.  

I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS, pekas 

Tomteboda bangård ut som en befintlig terminal i regionen på plankartan i 

RUFS 2030. Tomteboda utgör en befintlig omlastningsplats mellan spår och väg 

och ingår i ett utpekat område för distributionscentrum. Tomteboda prioriteras 

tillsammans med Västberga/Årsta och Lunda som centralt belägna områden för 

terminalhantering för distribution till regioncentrum. Många konkurrerar om 

mark i innerstadsnära lägen. När det behövs ytterligare mark för distribution av 

konsumentvaror inom dessa områden kan befintliga verksamheter av annat slag 

behöva omlokaliseras till andra verksamhetsområden i regionen.4  

                                                        
4
 RUFS 2010 
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Hur den framtida hamnstrukturen utvecklar sig är också viktigt. Det finns en 

historisk utvecklingstendens att hamnverksamheter som ligger centralt i större 

städer flyttas allt längre ut. I ett långsiktigt perspektiv kan man därför tänka sig 

att godstrafiken minskar till hamnarna i centrala Stockholm och i stället går till 

hamnar längre ut i regionen som Nynäshamn, Södertälje, Oxelösund, 

Norrköping, Kapellskär och Gävle. En förutsättning för en sådan utveckling är 

dock att det finns goda järnvägsförbindelser till dessa orter och tillgång till 

terminaler.  

Som framgått av ovan har utvecklingen vänt och efterfrågan på 

järnvägstransporter har börjat öka igen. De behovsanalyser som gjorts för 

Värtabanan5 pekar på en utveckling av trafiken, även om olje- och 

containerhanteringen på sikt flyttas till en ny hamn i Norvik. Fortum har stora 

planer för transporter av naturbränsle till Värtan.  Två andra exempel är det nya 

industrispåren i Nykvarn, där flera företag utnyttjar vagnslasttrafik för sina 

transporter samt kombitrafik som har öppnat Tomteboda för omlastning av 

kombienheter. 

Samtidigt sker en utveckling som innebär att godset får svårare att hävda sitt 

utrymmesbehov i storstadsregionerna. Exempel på detta är den relativt 

nybyggda pendeltågsdepån i Södertälje Hamn, exploateringstrycket i stråket 

Värtan- Norra station - Tomteboda och planer på att flytta partihallarna från 

Årsta. Även depåfrågan för framtida persontrafik i en avreglerad situation ställer 

nya krav på utrymme, samtidigt som områdena omkring Hagalund exploateras.  

2.1.5 Framtida faktorer som påverkar transportmarknaden och Tomteboda 

Det kommer att bli en ökning av godstransporterna fram till år 2020, vilket 

förklaras av en rad faktorer. En av dessa är den ökade utrikeshandeln, vilken 

kan komma att generera ökade godsmängder i hela Stockholmsregionen. Detta 

kan i sin tur påverka förutsättningarna för bland annat Tomteboda. 

En annan faktor som bidrar till ökningen är de utbudsförändringar som 

resulterar i omfördelningar av flöden mellan transportmedlen, framför allt från 

sjöfart till järnväg och lastbil, vilket kan bidra till mer järnvägstransporter från 

och till Stockholmsregionen. Ytterligare en faktor som påverkar transporternas 

utveckling är en större ökning av det högförädlade godset än det lågförädlade. 

Konsekvensen av detta blir att lastbilstransporterna får en större andel av 

ökningen av transporterna. Med hjälp av kombilösningar torde dock järnvägen 

och då även flöden till och från Tomteboda kunna tillgodogöra sig delar av 

denna ökning. 

Lastbilen kommer att gynnas av en fortsatt utveckling mot allt tyngre och längre 

fordon, efter höjningen av den maximala tillåtna lastvikten och fordonslängden. 

Lastbilen kommer också att gynnas av att just-in-time-konceptet kommer att 

vidareutvecklas. Den ökade vidareförädlingen med allt fler specialiserade 

produktionsställen kommer att utvidga det geografiska område där just-in-time-

konceptet appliceras, vilket med största sannolikhet kommer att leda till att i det 

                                                        
5
 Marknads- och behovsstudie av Värtabanan 
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närmaste hela Europa kommer att utgöra basen för flödena. Ovanstående 

förändringar kan komma att reducera flödena till och från Tomteboda om inga 

åtgärder vidtas för att förbättra förutsättningarna för järnvägen.  

Stockholms Hamn är idag den enda hamnen på Sveriges östkust som trafikeras 

med tågfärjetrafik. Som länk mellan Sverige och Finland ingår Värtabanan i One 

Stop Shop (OSS), det vill säga ansökan av kapacitet för gränsöverskridande 

trafik. OSS erbjuder trafikutövare förplanerade tåglägen på utvalda korridorer i 

Europa, varav Värtabanan är en.6  

 

2.2 Större projekt som påverkar godstransporternas utveckling 

Inom Stockholmsområdet planeras för flera stora projekt vilka på olika sätt 

påverkar godstransporternas utveckling på järnvägen. I behovsanalysen som 

genomförts för sträckan Stockholm - Järna7 pekas fyra projekt särskilt ut.  

 Ny kombiterminal i Rosersberg 

 Ny kombiterminal i Bro 

 Ny hamn i Norvik 

 Nytt kraftvärmevärk i Värtan  

2.2.1 Ny kombiterminal i Rosersberg8 

En ny kombiterminal planeras i norra Storstockholm. Kombiterminalen ska 

byggas i Rosersberg längs med Ostkustbanan av SNKAB, Stockholm Nord 

Kombiterminal AB. Kombiterminalen ersätter inte någon befintlig 

kombiterminal utan kompletterar befintliga terminaler i 

Storstockholmsområdet. Kombiterminalen ska drivas av Scandinavian Ports & 

Terminals, som ägs av Gävle Containerterminal AB.  

Kombiterminalen planeras att öppnas år 2013. Scandinavian Ports & Terminals 

prognos är att terminalen vid ett öppningsskede kommer att hantera 50 000 

TEU:s (motsvarar 30 000 enheter). Terminalen beräknas få en tillväxt á 10 000 

TEU:s per år under en tioårs period. Kapacitetstaket för terminalen är 200 000 

TEU:s. 

50% av volymerna beräknas vara sjöcontainer och 50% av volymerna beräknas 

vara övrig kombitrafik. Till kombiterminalen beräknas sjöcontainrarna främst 

komma från Göteborg. En mindre andel beräknas komma från Helsingborg och 

Gävle. Tågen beräknas vara heltåg. Övrig kombitrafik beräknas komma till 

terminalen från kontinenten. Den övriga kombitrafiken antas först passera en 

hubb i antingen Årsta, Västerås eller Eskilstuna. Kombiterminalen antas vara en 

slutstation för kombitågen. Främst kommer konsumtionsvaror hanteras i 

                                                        
6
 Trafikverkets yttrande gällande detaljplan för Albanområdet 

7
 Behovsanalys Stockholm - Järna 

8
 Behovsanalys Stockholm - Järna 
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kombiterminalen. Varuflödena på järnväg in till terminalen beräknas vara större 

än flödena ut. Däremot antas antalet tåg vara detsamma.  

Kombiterminalen antas initialt ta ca 30 – 40 % av Årstaterminalens marknad.  

2.2.2 Ny kombiterminal i Bro 

En ny kombiterminal har precis etablerats i Bro och ligger i direkt anslutning till 

Coops stora lager och öppnades i april 2011.  Terminalen ägs av Coop Logistik. 

Transporterna till Coops lager går direkt till den nya kombiterminalen, vilka 

tidigare har gått via Tomteboda lastplats för omlastning till lastbil till Bro. 

Terminalen har kapacitet för mer godshantering för fler aktörer.   

2.2.3 Ny hamn i Norvik9  

Stockholms hamnar planerar att bygga en ny hamn i Norvik (Nynäshamn). 

Hamnen kommer att opereras av Hutchison Ports Sweden AB. Norvik avser att 

ersätta containerhanteringen samt färjor med RoRo-gods10 i Frihamnen i 

Värtan.  

De containervolymer som Stockholms hamnar hoppas att Norvik skall attrahera 

innehåller huvudsakligen konsumtionsvaror. Målpunkterna för gods från 

Norviks hamn bedöms framförallt vara Stockholm och Mälardalen. Stockholms 

hamnar och Hutchison räknar att en del av de fartyg som idag går till Göteborg, 

där vidare transport sker med järnväg eller lastbil till Stockholmsregionen, 

kommer att gå direkt till Norvik istället.  

Från Norvik kommer hamnen att erbjuda att transporterna kan fraktas på 

järnväg. Det är dock upp till ett järnvägsföretag att skapa ett lönsamt koncept 

som innebär att transportköpare/speditörer väljer att frakta godset från Norvik 

till Stockholm på järnväg. Stockholms hamnar och Hutchison antagande är att 

gods från hamnen kommer transporteras på järnväg, i den mån transporterna 

blir lönsamma, till någon eller några kombiterminaler i Storstockholmsområdet. 

Från denna terminal kommer sedan järnvägen användas till tompositionering av 

containrar till främst Göteborg och Borlängetrakten.   

Prognosen för Norvik är att hamnen i ett öppningsskede kan hantera 100 000 

TEU:s. Maximalt kan hamnen hantera cirka 400 000 – 450 000 TEU:s.  

Det är svårt att förutse vilken potential en ny hamn i Norvik kan ha. Järnvägen 

påverkas både av hur stor omfattning gods som kommer till hamnen samt hur 

attraktivt det blir att transportera godset på järnväg. För antalet 

järnvägstransporter på järnvägen är dessa frågor därmed lika avgörande. Om 

100 000 TEU:s transporteras till hamnen och 30% av transporterna går på 

järnväg innebär detta lika mycket tåg som om 200 000 TEU:s transporteras till 

hamnen och 15% går på järnväg. 

                                                        
9
 Behovsanalys Stockholm – Järna, där ingen annan not anges. 

10
 RoRo = Roll on, roll off. Med detta avses lastbilar och trailers. 
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Konsekvenserna av en etablering av en hamn i Norvik kan också bli att de flöden 

som för närvarande går med sjöfart till Göteborg och med kombitrafik till 

Mälardalsregionen delvis kan komma att ersättas av sjöfart till och från Norvik 

samt lastbil mellan Norvik och Mälardalsregionen. En sådan utveckling skulle 

således minska den totala skytteltrafiken till och från Göteborgs hamn vilket i 

sin tur skulle kunna försvåra möjligheterna att optimera dessa flöden.11   

Aktuellt planeringsläge för en ny hamn i Norvik är att i juni 2009 sa 

kommunfullmäktige i Nynäshamn ja till detaljplanen för hamnen. Detaljplanen 

överklagades men Länsstyrelsen avvisade alla överklaganden. Planen har sedan 

överklagats till regeringen. I december 2009 avslog Miljödomstolen Stockholms 

Hamnars ansökan om att få bygga hamnen. Beslutet överklagades till 

Miljööverdomstolen som 2010-12-22 meddelade dom i målet som gäller 

Stockholms Hamn AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till 

hamnverksamhet vid Norvikudden i Nynäshamn. Miljööverdomstolen har, till 

skillnad mot miljödomstolen, kommit fram till att den ansökta 

hamnverksamheten kan tillåtas och har skickat tillbaka målet till 

miljödomstolen för prövning av villkor och andra bestämmelser. I februari 2011 

har regeringen avslagit överklagan. Miljööverdomstolen har överklagat till 

högsta domstol.12 

2.2.4 Nytt kraftvärmevärk i Värtan 

Fortum planerar att bygga ett kraftvärmeverk i Värtan som beräknas vara helt 

utbyggt till 2020. Enligt tidigare studier beräknar Fortum att 8 tåg per dygn kan 

komma att trafikera Värtabanan till följd av värmeverket.13 Fortum avser också 

att ta emot transporter via fartyg. Tågen till Fortum kan antingen ankomma från 

södra, västra eller norra Sverige. Enligt Fortum kommer det största flödet 

komma från Småland. Väster innebär endera från Värmland/Göteborg via 

Hallsberg, Västerås, Bålsta, Sundbyberg, Tomteboda och vidare Värtan. Tågen 

söderifrån går samma väg som tåg västerifrån. Norrifrån innebär att tågen 

ankommer via Sala, Märsta Solna, Tomteboda vidare till Värtan. Avgående tåg 

från Fortum går samma transportvägar. Transporterna som kommer till avser 

framförallt flis. 

På längre sikt (10 – 15 år) bedömer Fortum att den lokala marknaden bli allt 

viktigare för flistransporter vilket innebär att järnvägen kommer bli allt viktigare 

som transportslag. Lastbilstransporter för leverans av bränslet är inte aktuellt 

för så stora volymer, framför allt på grund av miljökrav. Eventuellt kan 

lastbilstransporter fungera som ett komplement av mindre flöden vid behov. I 

och med att godset är relativt lågvärdigt och kapaciteten på banorna till och från 

Tomteboda är begränsad kan Tomteboda bangård antas fungera som en buffert 

(tillfällig uppställning) för transporterna.  

Idag finns ett fjärrvärmeverk i Värtan och ca 3 vagnar per dygn gå till verket. 

Material som transporteras är bl a olivkärnor och miljöbränsle.   

                                                        
11

 Underlag till idéstudie om Tomteboda och Södertälje hamn  

12
 www.nynashamn.se 

13
 Marknads- och behovsstudie av Värtabanan 
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3 Tomteboda bangård 

3.1 Nuläge infrastruktur 

Tomteboda bangård är en av landets största godsbangårdar. Tomteboda 

bangård är utpekad med riksintresse som ”en viktig godsbangård i 

Stockholmsområdet med anslutning till kombiterminal”. Riksintresset är en 

viktig planeringsförutsättning och innebär att ingen annan verksamhet kan 

hota, skada eller påverka befintlig anläggning.   

3.1.1 Järnvägsteknisk beskrivning14 

Tomteboda utgör bandel 403 ”Tomteboda rangerbangård” som ingår i stråk 27 

”Stockholm övrig”. Tomteboda bangård omfattas av 16 810 spårmeter. 

Tabell 1: Data om Tomteboda 

Sträcka Km 2+689 – km 4+332 Tomteboda 

rangerbangård 

Stax (största tillåtna axellast) 22,5 ton 

Sth (Största tillåtna hastighet) 15 km/h 

Banöverbyggnad 

Det finns totalt ca 100 spårväxlar och fyra spårkryss. Det finns cirka 30 SJ43-

växlar, i övrigt är det SJ/BV50-växlar. Av de ovan nämnda växlarna är 19 

stycken av en ovanlig växeltyp där det i dagsläget finns tillgång till reservdelar. 

21 växlar är av en udda eller äldre typ där reservdelstillgången ej kan garanteras 

och nio växlar är av typ där reservdelar inte finns alls. En tredjedel av växlarna 

har växelvärme. Många åldersuppgifter för anläggningen saknas i BIS 

(Trafikverkets baninformationssystem). 

Banunderbyggnad 

Bandelen Tomteboda rangerbangård är byggd under 1900-talet. På bandelen 

finns tre järnvägsbroar och tre vägbroar. Enligt BIS finns det cirka fem stycken 

bergskärningar längs bandelen. Bergskärningarna besiktigades våren 2009.  

Räls 

Rälsen varierar mellan SJ43kg räl till 50 kg räl. 50kg räl finns det reservdelar 

till. För SJ43kg räl är det mycket svårt att få reservdelar.15 

Elanläggning 

Tomteboda bangård är till största delen elektrifierad. Kontaktledningssystemet 

är uppbyggt i 55 sektioner. Bandelen har tre stycken stolpmonterade 

lokvärmetransformatorer. 

                                                        
14

 Stråkbeskrivning, Stockholm Mitt, Stråk 22 och 27, om ingen annan not anges.  

15
 Vidmakthållade åtgäder, Tomteboda Rangerbangård 
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Signalanläggningar 

Bangården är i princip helt osignalerad och är därmed inte fjärrstyrd. Endast in- 

och utfartssignalerna fjärrstyrs från Stockholms trafikledningsområde. För 

verksamheten på själva bangården finns ett gammalt rangerställverk från år 

1964. 

Kanalisation 

Vid Tomteboda bangård finns inga kabelförläggningsplaner vilket vållar stora 

problem med innehållet i rännorna. På grund av många ”okända” kablar skapas 

ett kaos i rännorna, som lätt blir överfyllda. Kablar kan inte identifieras och 

avlägsnas när de inte längre behövs.  

Rangeranläggning 

På bangården finns en rangervall. Ursprungligen fanns en vall och tre 

balkbromsar på anläggningen. I dagsläget är vallen och en balkbroms med 

tillhörande spår driftsatt. De två övriga balkarna har använts som 

reservdelslager för att kunna laga den tredje som är i drift.  

Inom anläggningen finns därmed endast en fungerande balkbroms som är 

mycket ålderdomlig. Den är svår att underhålla eftersom reservdelar till stor del 

saknas. Under våren 2009 byttes linjaler i bromsen (bromsbelägg) men 

ytterligare underhåll eller byte av denna är nödvändig. Även rangertornet är 

mycket ålderdomligt och saknar reservdelar.   

Rangerställverk 

Rangerställverket är reläbaserat och utvecklat specifikt för Tomteboda av SJ. 

Ungefär en fjärdedel av ställverket har används för rangering sedan 2004. Det 

innebär att övriga delar sedan dess har kunnat användas som reservdelslager. 

2004 gjordes en bedömningen att ställverkets livslängd är mycket begränsad.16 

Reservdelar saknas vilket betyder att det finns stor risk för driftsstop.  

3.1.2 Lastplatsytan 

Lastplatsen byggdes år 2008. Två spår går in till det lastplatsområde som finns i 

direkt anslutning till bangården. Spåren är 215 respektive 257 meter långa 

räknat från det 105 meter långa anslutningsspåret. Anslutning till bangården 

sker med spårväxel till spår 32, som är beläget längst in på bangården.  

                                                        
16

 Vidmakthållade åtgäder, Tomteboda Rangerbangård 
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Bild 1: Omlastning på lastplatsen i Tomteboda   

3.1.3 Befintlig uppställningskapacitet och tilldelning 

I kapacitetstilldelningsdokumentet redovisas 67 spår om 16 810 spårmeter. 

Green Cargo har fått sig tilldelat 12 987 spårmeter. Bland det som inte är 

tilldelat är en spårgrupp med 5 säckspår omfattande 1 825 meter.17 

3.1.4 Arrenden på Trafikverkets fastighet 

Inom bangården finns ett flertal arrenden på Trafikverkets fastighet som avser 

både byggnader och markområden.  I norra delen av bangården finns ett antal 

byggnader för drift- och underhåll samt entreprenadverksamhet, bl a verkstad, 

materiallager och personallokaler.  Två stycken av dessa byggnader arrenderas 

av InfraNord och en byggnad inklusive en viss markyta runtom arrenderas av 

Strukton Rail. Vid lastplatsen finns en kontorsbyggnad som arrenderas av Green 

Cargo. Den hårdgjorda ytan framför Postens terminalbyggnad mot bangården 

arrenderas av Terminal Real Estate Sweden AB (TRESAB) som äger fastigheten 

som Posten nyttjar. Ytan är ca 9 000 m2. I samband med denna yta arrenderar 

Poståkeriet Sverige AB en yta på ca 2 000 m2 av Trafikverket.  

3.1.5 Drift och underhåll 

Tomteboda ingår i kontraktsområde Stockholm Mitt. Entreprenadbolaget 

InfraNord har haft avtal fram t.o.m 30 april 2011 på drift- och underhålls-

kontraktet.  

                                                        
17

 Depå- och bangårdsverksamhet i Hagalund och Stockholmsområdet 



22 
 

F.o.m 1 maj 2011 har Trafikverket valt att dela upp drift- och underhålls-

kontraktet i två kontrakt, 5+1+1 år. Den ena kontraktet hanterar förebyggande 

underhåll och det andra kontraktet hanterar felavhjälpande och säkerhets-

besiktning.  

Entreprenadbolaget Strukton Rail kommer hantera det första kontraktet och 

InfraNord det andra. Två entreprenadbolag arbetar därmed på samma 

geografiska yta.  

Bannätet är uppdelat i så kallade anläggningsklasser som ska utgöra 

prioriterings- och beslutsunderlag för planeringen av underhållsåtgärder på kort 

och på lång sikt. Klassindelningen bygger på krav gällande bland annat 

punktlighet och driftsäkerhet och skalan är mellan 1-6 där 1 omfattar banor med 

högst utnyttjandegrad av trafik. Tomteboda bangård är klassat som klass 2. 

Klass 2 omfattar större sammanhängande stråk, viktiga regionala banor och 

rangerbangårdar med hög utnyttjandegrad.  

Brister i anläggningen 

Inom Tomteboda finns en rangeranläggning med en unik balkbroms som är av 

äldre typ och till stor del saknar reservdelar, se ovan. Rangerställverket på 

Tomteboda bygger på en åldrig reläteknik och är i dåligt skick. På grund av 

ställverkets åldriga teknik är det få som har kompetens att hantera ställverket. 

Manöverbordet är liksom hela ställverket i behov av förnyelse. 

Reservdelstillgången är nästan obefintlig. Vid ett större haveri finns risk för 

stora störningar för rangeringen alternativt att rangeringen måste helt upphöra 

tills ett nytt system kan införas. Behovet av en ny rangeranläggning måste 

utvärderas.  

 

3.2 Nuvarande verksamhet och användning  

Tomteboda bangård och Älvsjö godsbangård är de två huvudpunkterna för 

godstrafiken i Stockholmsområdet. I första hand är det vagnslast och 

kombitransporter som går till Stockholmsregionen.  

3.2.1 Trafikering till och från Tomteboda bangård 

Nuvarande godsoperatörer vid Tomteboda är Green Cargo och CargoNet.  

Från Tomteboda bangård utgår tåg till och från Spånga, Sundbyberg, Rotebro, 

Jordbro, Södertälje, Älvsjö, Värtan/Stockholms Frihamn samt till 

godsbangårdarna i Malmö, Helsingborg, Göteborg, Hallsberg och Sundsvall. 

Enligt den anpassade tågplanen för 2011, T11, går 29 tåg samt 13 st lokgångar 

per dygn till och från Tomteboda bangård, vilket sammanlagt är 42 

tågrörelser/dygn. Av de 29 tåg som går dagligen är ca 8 st av dessa posttåg.  

Denna relativt låga siffra, 42 tågrörelser/dygn, bör jämföras med hur trafiken 

har sett ut tidigare år och hur den kan förväntas bli under kommande 

tidtabeller. Sannolikheten är att trafiken kommer öka igen och vara jämförbar 
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med tidigare års trafik. Främsta anledningen till den minskade trafiken under 

2011 är vinterproblematiken samt lågkonjunkturen.  

Varje godståg som ankommer Tomteboda bangård innehåller i genomsnitt ca 

20-25 vagnar. Godset består bl a av drycker, vin, socker och stål.  

Växlingsrörelserna inom bangården, dvs rangeringen kan inte kartläggas med 

antal rörelser. Den informationen finns inte kartlagd, bl.a. p.g.a att 

signalreglering saknas.  

Bredvid bangården ligger Postens stora postsorteringsanläggningar med 

möjligheter att direkt lossa och lasta post mellan terminalen och vagnarna. Ca 8 

st posttåg går dagligen till/från Tomteboda med ca 8-10 vagnar per tåg. 

Posttågen går till/från Malmö, Göteborg och Sundsvall. Utöver godsvagnarna på 

järnväg går cirka 800 lastbilstransporter per dygn till och från Postens 

terminalbyggnad.  

Älvsjö godsbangård har inte samma betydelse för vagnslastsystemet som 

Tomteboda har, trots att vagnarna där hanteras på ett liknande vis. Älvsjö 

godsbangård är däremot av stor betydelse för kombitrafiken eftersom Årsta 

containerterminal ligger precis innanför Älvsjö godsbangård. 

Systemtransportlösningar är relativt få inom området, dock förekommer viss 

torvtrafik som systemtåg.18 

3.2.2 Rangering 

På bangården sker verksamhet dygnet runt. Under natten (M-F 24-06) sker 

rangering av ankommande vagnar i vagnslastsystemet. Rangervallen används 

och för närvarande rangeras fem stycken tåg per dag (M-F). Rangerade tåg körs 

sedan vidare på järnvägen till sina destinationer i Stockholmområdet under 

morgonen.  

Mellan klockan 06:00-12:00 sker växling på terminalen samt postväxling. På 

eftermiddagen kommer vagnarna tillbaka från Stockholmsområdet och rangeras 

in i avgående tåg. Mellan kl 12:00-19:00 sker därmed ihopsättning av avgående 

tåg samt bromsprovning och funktionskontroll. Kvällstid vardagar mellan kl  

19:00-23:30 sker postväxling vilket även äger rum lördagar mellan 02:00-11:30 

postväxling samt  söndagar mellan 08:00-10:30. 

Rangeringen är den största bullerkällan inom verksamheter på bangården.  

3.2.3 Uppställning 

Bangården används till uppställning av lok och vagnar. Under en vanlig dag står 

cirka 10 st lok uppställda.  

                                                        
18

 Behovsanalys Stockholm – Järna  
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Bild 2: Uppställning av lok på Tomteboda bangård  

3.2.4 Lastplatsen 

På lastplatsen hanteras gods hela natten och fram till kl 13 varje dag. Cirka 80 

enheter per dag lastas och lossas på lastplatsen som har stor efterfrågan (ca 5 

ggr större volymer än vad som kan hanteras) och mer gods kan köras dit på tåg 

för vidare distribution centralt i Stockholm med lastbil.19  

3.2.5 Värtan 

Tomteboda bangård används även för att dela tågen som ska vidare mot 

Värtahamnen.  Värtabanan ingår i det Transeuropeiska nätverket TEN, den s.k 

nordiska triangeln samt ingår även i RNE:s nät (Rail net Europé)20. Värtabanan 

förbinder Värtahamnen med det övriga järnvägsnätet. Banan är enkelspårig 

bortsett från bangårdarna och har i väster både anslutning mot 

Karlberg/Stockholm C och rangerbangården i Tomteboda. Anslutningen mot 

Tomteboda passerar Ostkustbanan planskilt medan anslutningen mot 

Karlberg/Stockholm C ansluter i plan.21  

3.2.6 Trafikering genom Stockholmsområdet 

Andel godstrafik som passerar på järnvägen genom Stockholmsområdet utan att 

hanteras (för rangering, omlastning etc) är relativt liten. Under 2011 är det totalt 

                                                        
19

 Green Cargo 

20
 www.railneteurope.com 

21
 Depå- och bangårdsverksamhet i Hagalund och Stockholmsområdet 
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fyra tåg som passerar genom Stockholmsområdet. Samtliga tåg kommer 

norrifrån och avgångsstationen är Ånge. Två av tågen går till Malmö och de 

övriga två har Nykvarn som slutstation.  

Omledning via Stockholm av godståg som inte har Stockholmsområdet som 

slutmål sker regelbundet när omgivande banor är avstängda för arbeten.  

Järnvägstrafik som endast passerar genom Stockholmsregionen kan bero på 

järnvägsföretagens logistiska transportupplägg. En transport genom 

Stockholmsregionen kan vara nödvändig för att transportlogistiken ska fungera. 

Detta kan komma att minska i framtiden pga avgifter som ex passagavgifter, 

differentierade banavgifter mm.  

 

3.3 Prognoser för framtida godstrafikering22  

I kapitel 2.1.5 redovisas ett antal faktorer som förväntas påverka utvecklingen 

för godstransporterna fram till år 2020. Som framgår av redovisningen kommer 

flödena till och från Tomteboda bangård liksom övriga flöden i Sverige att i 

relativt måttlig omfattning att påverkas av dessa antaganden.  Nedan redovisas 

en kompletterande övergripande sammanställning för utvecklingen i ett ännu 

längre perspektiv och med andra förutsättningar samt med resultaten mer 

inriktade på Stockholmsregionen. Genom att denna prognos ingår som en del i 

förstudien till Stockholms central erhålles samma prognosunderlag för båda 

dessa omfattande regionala projekt. 

För att få fram en godsprognos för år 2050, vilket kan vara aktuellt vid 

investeringar i Tomteboda bangård,  har tidigare utarbetade prognoser förlängts 

till 2030 och 2050 genom att skriva upp det totala transportarbetet med hänsyn 

till den ekonomiska utvecklingen. För att få en prognos som speglar en hög 

utveckling av godstransporterna på järnväg används ett s.k. utvecklings-

alternativ som även kallas kapacitet och avreglering i utredningarna om 

höghastighetståg. 

I detta alternativ har effekten av ett samlat paket med åtgärder som förbättrar 

järnvägens konkurrenskraft beräknats. Det är åtgärder som kan ske genom 

utveckling av operatörerna och godskunderna på marknaden, genom teknisk 

utveckling, genom investeringar i infrastruktur och terminaler, genom minskad 

byråkrati och genom politiska beslut. En sådan utveckling sker hela tiden men 

den kan vara mer eller mindre positiv för järnvägen. De åtgärder som antas 

genomföras är: 

 Fullt ut avreglerad fungerande marknad inom EU 

 Förbättrade villkor för utrikestransporterna 

 Ökad axellast och större lastprofil 

 Ökad kapacitet i järnvägsnätet 

                                                        
22

 Baseras på information från Jakob Wajsman, Trafikverket 
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 Utveckling av kombitrafik genom satsning på lättkombi 

 Vägtrafikmodell för byggande och underhåll av industrispår 

 Samverkansbonus för järnväg och lastbil för att stimulera vagnslast- och 

kombi 

 Teknisk utveckling av järnvägens transportsystem 

Betydelsen av dessa åtgärder framgår av att järnvägens totala transportarbete 

redan år 2020 skulle uppgå till 35,4 miljarder tonkm, vilket är 10,4 miljarder 

tonkm mer än i ett basalternativ utan dessa åtgärder. Långväga lastbilens 

transportarbete skulle uppgå till 32,3 miljarder tonkm år 2020, vilket är en 

minskning med 7,4 miljarder tonkm jämfört med basalternativet. Utrikes 

sjöfartens transportarbete skulle uppgå till 26,1 miljarder tonkm, en minskning 

med 1,9 miljarder tonkm jämfört med basalternativet.  

Som delvis framgått ovan har transporterna på järnväg till och från Stockholms-

regionen minskat sett i ett tjugoårigt perspektiv. Minskningen beror dels på 

strukturförändringar i näringslivet, dels på minskande marknadsandelar. 

Tyngre industri har flyttat från Stockholm, viss lagerverksamhet har 

”utlokaliserats” till lägen utan järnvägsförbindelser och industrispår har lagts 

ner bl.a. i samband med exploatering. 

Trots den hittillsvarande minskningen pekar prognosen på att antalet tåg som 

kommer att trafikera Stockholm förväntas dubbleras fram till år 2050. Den 

koncentration av trafiken som finns i dagsläget kommer att ändras till en 

spridning av trafiken över dygnets alla timmar. 

Eftersom tillväxten av det högförädlade godset är högre än för övrigt gods ökar 

godstrafiken till och från Stockholm snabbare än för landet som genomsnitt. 

Detta förutsätter att resultaten från prognosen kommer att realiseras dvs. att 

järnvägen kan bibehålla eller öka sin marknadsandel i detta segment. I 

utvecklingsalternativet ökar godsvolymen till 5,7 miljoner ton 2030 och till 6,4 

miljoner ton år 2050.  

När det gäller riktningar kan man konstatera att transporterna söderut utgör 

den största delen med 53% och därefter följer flödena västerut med 31%  

Flödena norrut svarar för 14% och ”interna” flödena för 2% . De två förstnämnda 

flödena går emellertid i praktiken söderut från Stockholm C på Södra och Västra 

stambanan, även om en del gods västerut skulle kunna gå på Mälarbanan. 

Norrut är mer entydigt mot Ostkustbanan och Norra stambanan. På grund av 

godsets karaktär visar prognosen att godsflödena kommer att öka något 

snabbare söderut och västerut än norrut.  

Utvecklingen för kombitrafiken kan få betydelse för Tomteboda bangård. 

Trafiken kan utvecklas mot stordriftsfördelar för den traditionella kombin 

parallellt med ett småskaliga lösningar dvs. lättkombisystem. Lättkombin kan 

komma att fånga upp relationer och kunna upprätthålla och etablera terminaler 

med mindre trafikunderlag. Dessa kan i sin tur ha gemensamma punkter för 

överföring av gods. En av dessa skulle t. ex kunna vara Tomteboda bangård. 



27 
 

Genom att låta båda systemen samverka kan ett kostnadseffektivt trafiksystem 

för kombinerade transporter med en hög geografisk täckningsgrad etableras. 

När det gäller den traditionella kombin är det viktigt att ha en hög och jämn 

kvalitet samt tillgång till prioriterade tåglägen. En lösning av kapacitets-

problemen i Getingmidjan är också av betydelse. För Tomtebodas del är det 

viktigt med fyrspår på Mälarbanan för att möjliggöra fler godståglägen ut från 

området.  

 

3.4 Förändringar av angränsande infrastruktur  

3.4.1 Citybanan – en ny länk genom Stockholm  

Utbyggnaden av Citybanan pågår sedan 2008 under centrala Stockholm. 

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och 

Stockholms södra med två nya stationer vid Odenplan och T-Centralen. 

Citybanan beräknas vara klar år 2017 och innebär att spårkapaciteten förbättras 

i Stockholm genom att fler tåg kan gå tätare och punktligare.  

Citybanans station i City ersätter Stockholm Central för pendeltågstrafiken och 

ligger rakt under T- Centralen. Stationen får fyra spår och två underjordiska 

hallar med rulltrappor som ger direkt förbindelse till tunnelbanans alla linjer. 

Stationen på Odenplan ersätter Karlbergs station. Odenplan blir gemensam för 

pendel- och tunnelbanetågen. Rulltrappor förbinder plattformarna under 

jorden. 

Idag samsas all tågtrafik - pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg och godståg på två 

spår söder om Stockholm Central, vilket inte ger tillräcklig kapacitet. När 

Citybanan är klar 2017 får pendeltågen egna spår i en sex kilometer lång tunnel. 

Övrig tågtrafik fortsätter på de nuvarande spåren.  

3.4.2 Mälarbanan – planeras för fyrspårssystem 

På sträckan Tomteboda – Kallhäll planeras en utbyggnad av dagens dubbelspår 

med ytterligare två spår till ett fyrspårsystem. Utbyggnaden gör det möjligt att 

separera pendeltågen från övrig tågtrafik. Det innebär ökad kapacitet med tätare 

turer, kortare restid och färre förseningar på sträckan.  

Järnvägsutredningen färdigställdes 2008. Beslut om att arbeta vidare 

med järnvägsplanen för den yttre delen, Barkarby – Kallhäll, fattades sommaren 

2009 och beslut om tillåtlighet fattades av regeringen i juli 2010. 

Järnvägsplanen för sträckan Barkarby–Kallhäll har varit på utställning vintern 

2010. Tidigast möjliga byggstart är senhöst 2011 och bygget beräknas vara klart 

till 2015.  

För sträckan Tomteboda - Barkarby, den inre delen, har Trafikverket genomfört 

en järnvägsutredning. Trafikverket har utrett två sträckningar för nya spår 

mellan Tomteboda och Kallhäll. Den ena går via Sundbyberg och kallas Befintlig 

korridor. Den andra går via Kista och kallas Kista korridor. Hösten 2010 
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fattades beslut om att Befintlig korridor ska byggas. Byggstart kan tidigast ske 

till 2013 och byggtiden beräknas till ca 10 år.  

Hela sträckan omfattar totalt cirka 20 km. Beroende på utformning, dvs om 

spåren läggs i ytläge eller tunnel genom centrala Sundbyberg, innebär 

utbyggnaden en total investering på mellan 8 och 11 miljarder kronor. Därmed 

är detta ett av Sveriges största byggprojekt. 

Utbyggnaden gör det möjligt att separera pendeltågen från övriga tåg. Då 

minskar risken för störningar och fler tåg kan köra på Mälarbanan även under 

högtrafik. 

Den huvudsakliga inriktningen innebär att pendeltågen kommer att köra på de 

två inre spåren, som kommer att ansluta till Citybanan vid Tomteboda. Övriga 

tåg kommer att köra på de yttre spåren som ansluter till Ostkustbanan vid 

Tomteboda och vidare in mot Stockholm central. Dock kan godståg komma att 

trafikera samtliga spår beroende på tidpunkten.   

I höjd med Tomteboda bangård kommer fyrspårsutbygganden kräva ytterligare 

två nya enkelspårsbroar som går över bangården och ansluter vid samman-

flätningen med Ostkustbanan i höjd med Tomteboda. För Tomteboda bangård 

innebär det intrång i bangårdsmiljön med nya brostöd. Se bilaga 1 för karta över 

broarna och brostödens placering inom bangården.  

Brokonstruktionens höjd påverkas av anpassningen efter rangervallen och ger 

bron en något ogynnsam spårprofil. En diskussion om rangervallens kvar-

varande har lyfts i samband med idéstudiearbetet, dels pga. dess slitna infra-

struktur, dels pga. dess påverkan på brokonstruktionen.  

Mellan Tomteboda bangård och Mälarbanan finns ett anslutningsspår kallat 

Hedvigdalsspåret, vilket förbinder Mälarbanan till Ostkustbanan och 

Värtabanan via Tomteboda bangård. Behovet av en planskild korsning mellan 

Hedvigdalsspåret och Mälarbanan har lyfts internt som en mycket viktig faktor 

för att kunna bibehålla och utveckla godstrafikens möjligheter i detta område 

när Mälarbanan byggs ut till fyrspår. Godstrafiken kan kraftigt komma att 

begränsas om inte en planskildhet byggs och nyttjandet av Tomteboda bangård 

som godsnod påverkas om inte godset kan komma dit. Om ingen planskildhet 

byggs kan det bli mycket svårt att bibehålla länken mellan Mälarbana och 

Ostkustbanan. Detta innebär bl a kraftiga begränsningar för transporter till och 

från Rosersbergs framtida kombiterminal. I projektet för Mälarbana hanteras 

inte denna fråga för närvarande.  

3.4.3 Stockholm Central – framtida utformning 

En förstudie om framtida Stockholms central pågår. Förstudien ska utreda 

förutsättningarna för Stockholms centrals bangårds framtida utformning.  

I och med att Citybanan öppnas 2017 flyttas pendeltågstrafiken från Stockholm 

Central till Citybanan. Det innebär att antalet tåg som trafikerar Stockholm 

Central minskas kraftigt. Det innebär också att ungefär två tredjedelar av dagens 

resenärer på Stockholm central istället kommer att resa i Citybanan.  
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Trafiken kommer därefter att växa, för att inom 20–30 år nå ungefär samma 

volym som idag på Stockholm Central. Det handlar om en kraftig tillväxt i 

fjärrtågstrafiken, men också om behov av ny regional tågtrafik och helt nya 

kommunikationer – till exempel höghastighetståg. 

Allt detta bildar bakgrund till Trafikverkets förstudie kring framtidens 

Stockholm central. Förstudien ska ge ett underlag för beslut om hur station och 

spårområde ska se ut i framtiden, vilket bl.a. innebär att spåren kan rätas ut, 

plattformar förlängas och breddas. Målet är en bangård som är säker och har en 

hög kapacitet, samtidigt som den ska vara flexibel för att kunna möta framtida 

tågtrafik. På det sättet skapas en bättre helhet, trygghet och service för 

resenärerna. Förstudien omfattar stationens närområde - från Riddarfjärden i 

söder till Karlbergs station i norr. 

3.4.4 Ostkustbanan – fler spår behövs 

Det finns ett tryck på att utöka tågtrafiken för såväl person- som godstrafiken på 

Ostkustbanan från Stockholm och norrut. Kapaciteten på Ostkustbanan är dock 

hårt utnyttjad och en bedömning är att Trafikverket på sikt kan behöva bygga 

fler spår på sträckan Stockholm - Uppsala, dvs att utöka dagens 4-spårsystem 

till ett 6-spårsystem mellan Tomteboda och Rosersberg samt med fler spår även 

norr därom. Trafikverket ser därför det angeläget att reservera utrymme för en 

sådan utveckling och har därför tagit fram översiktliga ritningar som redovisar 

en utbyggnad med ytterligare två spår längs med Ostkustbanan och 

Arlandabanan mellan Stockholm och Uppsala, för att tydliggöra järnvägens 

riksintresse i den kommunala planeringen.23  

På sträckan förbi Tomteboda har de två nya spåren skissats i samma läge där 

dagens två driftspår går till Hagalund. Driftspåren ersätts med två nya spår och 

tunnlar väster om dagens två driftspår. 24  

Utbygganden till ett 6-spårssystem på Ostkustbanan är en strategisk inriktning 

och inte ett objekt i Trafikverkets Nationella plan. Trafikverket har därmed 

ingen finansiering för projektet.  

3.4.5 Utveckling av vägtransportsystemet i närheten av Tomteboda  

Vägnätet i anslutning till Tomteboda utvecklas. I området finns idag konkreta 

planer för ombyggnad och långsiktliga utredningar för förändringar av det 

övergripande vägnätet. 

Tomteboda-Haga södra 

Under 2008-2009 tog dåvarande Vägverket i Stockholm fram en arbetsplan 

med förslag på att dels lägga E4/E20 i tunnlar under Norra stationsområdet, 

dels öka trafikkapaciteten på E4/E20 i området för att förbättra anslutningen till 

kommande Norra länken. Befintlig E4/E20 breddas för att öka kapaciteten, 

                                                        
23

 Strategisk spårstudie Ostkustbanan Stockholm – Uppsala 

24
 Strategisk spårstudie Ostkustbanan Stockholm – Uppsala 
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vilket medför breddning av broar samt nya ramper vid Norra station och Norra 

länkens anslutning till Essingeleden. Detta innebär kortsiktiga åtgärder i 

området. Fram till 1 mars 2011 fanns två parallella påfarter mot Essingeleden 

södergående. Påfarten från Norra Länken till Klarastrandsleden behöver under 

byggnadstiden flyttas, varför en av de två parallella påfarterna till Essingeleden 

behöver stängas och byggts om, vilket medför att trafiken till Klarstatrandsleden 

tillfälligt leds via Pampaslänken mot Klarstrandsleden. Framgent kommer 

enbart en påfart finnas öppen från Pampaslänken mot Essingeleden 

södergående. 

 

Karta 2: Förändringar av anslutningen till E4/E20   

Huvudstaleden 

Huvudstaleden utgör en planerad förbindelse mellan E4/E20 Norra Länken vid 

Tpl Karlberg mot Huvudstabron som antingen slutar vid Ulvsundavägen eller 

som fortsätter mot Brommaplan. Ledens behov framförs framförallt av Solna 

stad men även Sundbybergs kommun. Medel för trafikleden finns inte med i 

Länstransportplanen för Stockholms län 2010-2021. 

Två alternativ för Huvudstaleden har analyserats i den översiktliga studien 

Systemstudie Nordväst. Den ena mellan Karlberg och Ulvsundavägen (fortsatt 

kallad Huvudstaleden utan förlängning) och den andra mellan Karlberg och 

Bergslagsvägen (fortsatt kallad Huvudstaleden med förlängning). Tidigare 

utredningar har även tittat på en nordlig dragning via Tritonvägen med 

anslutning mot Ulvsundavägen vid Brommahangarerna (Huvudstaleden med 

Tritonkoppling). Det alternativet har inte tagits upp i denna studie då det 

omöjliggörs av aktuella bostadsplaner i Stockholm och Sundbyberg. 

Huvudstaleden utan förlängning 

Huvudstaleden ges direktramper från Klarastrandsleden och Norra Länken. 

Från Essingeleden ansluter trafik via påfartsramper in i tunneln. 
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Huvudstatunneln har getts fyra körfält då det har bedömts att anslutande vägars 

begränsade kapacitet inte kommer att ge ett större tillflöde än att fyra körfält är 

tillräckligt i tunneln. Framförallt gäller det Klarastrandsledens begränsande 

kapacitet, där någon utbyggnad ej förutsatts. 

Huvudstatunneln mynnar i väster direkt mot Huvudstabron. Avfartsramper går 

av till Frösundaleden/Tritonvägen. Huvudstabron bibehåller fyra körfält. 

Befintlig korsning mellan Norrbyvägen och Voltavägen byggs om till trafikplats. 

Efter trafikplatsen fortsätter Huvudstaleden i ny sträckning till Ulvsundavägen. 

Befintlig sträcka på Norrbyvägen mellan Voltavägen och Ulvsundavägen görs 

om till lokalgata. En trafikplats anläggs mellan Huvudstaleden och Ulvsunda-

vägen. Trafikplatsen ges ramp från Huvudstaleden i västlig riktning norrut på 

Ulvsundavägen samt ramp från Ulvsundavägen i sydlig riktning österut på 

Huvudstaleden. Övriga relationer kan fortsatt använda befintlig korsning i plan. 

Huvudstaleden går i tunnel under Ulvsundavägen till anslutningen med 

Kvarnbacksvägen. 

 

Karta 3: Sträckning av Huvudstaleden utan förläggning 
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Karta 4: Sträckning av Huvudstaleden med förlängning  

Huvudstaleden med förlängning 

Huvudstaleden med förlängning innebär samma utformning mellan Karlberg 

och Ulvsundavägen som ovan beskrivits. Huvudstaleden med förlängning 

innebär dessutom att Huvudstaleden fortsätter i tunnel och ny sträckning väster 

om Ulvsundavägen mot Bergslagsvägen. Leden fortsätter med fyra körfält. 

Trafikplatsen mellan Huvudstaleden och Ulvsundavägen utökas med ramp från 

Ulvsundavägen i nordlig riktning mot Huvudstaleden västerut samt ramp från 

Huvudstaleden i västlig riktning mot Ulvsundavägen söderut. Övriga relationer 

kan fortsatt använda befintlig korsning i plan. Huvudstaleden med förlängning 

ansluter till Bergslagsvägen i höjd med Åkeshovs tunnelbanestation. Leden ges 

även anknytning till Brommaplan. 

Bägge alternativen medför att lokalvägnätet i området vid Terminalvägen 

nedanför Postens huvudkontor behöver byggas om. Hur detta vägnät skulle se ut 

kommer utredas i senare skede om det blir aktuellt att genomföra Huvudsta-

leden. Ett exempel framgår nedan, se karta 5,  där hänsyn även tagits till E4-

länken.  
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Karta 5: Förslag på ombyggnad av vägnätet vid Tomtoeboda  

E4-länken  

E4-länken utgör en föreslagen tunnel mellan trafikplats Tomteboda (E4/E20 

Essingeleden) - under Solna till E4 för att korta sträckan av dagens E4 och 

avlasta E4 Eugeniatunnlarna, E4/E20 vid Norra Station och E20 Norra Länken. 

E4/E20 vid Norra station skall överdäckas för att möjliggöra stadsbebyggelse 

ovan. En E4-länk skulle möjliggöra ökad kapacitet vid Stockholms norra infart 

av dagens E4, vilket är viktigt för arbetsresor, näringsliv och godstransporter. 

Medel för tunneln finns inte med i den Nationella planen för Sveriges 

transportsystem 2010-2021. 

Två alternativa utformningar finns för E4-länkens anslutning mot E4 norrut. Ett 

alternativ medger en utformning där E4 länken knyter an till E4 söder i Tpl 

Frösunda (söder om Tpl Järva Krog), vilket möjliggör trafikanter att via Järva 

Krog nå E18 Enköpingsvägen och E18 Bergshamravägen. Tunneln föreslås ges 

två körfält i vardera riktningar. Detta alternativ ingår i Solnas översiktsplan och 

utgör riksintresse för planerade kommunikationsanläggningar. 

I det andra alternativet framgår av den senare framtagna översiktliga 

utredningen Systemstudie Nordväst. I höjd med Frösunda trafikplats mynnar 

E4-länkens tunnel i markplanet. E4-länken fortsätter dock separerad från trafik 

på Uppsalavägen till norr om Järva Krog där E4-länkens sex körfält går ihop 

med fyra körfält från Uppsalavägen till tio körfält. Trafik på E4-länken ges ingen 

koppling till Bergshamravägen och Enköpingsvägen i trafikplats Järva krog. 

Befintlig E4/Uppsalaväg mellan Norrtull och Järva krog ges sex körfält mot tio i 

jämförelsealternativet. Begränsningen är nödvändig i ändpunkterna, men en 

variant hade kunnat vara att behålla tio körfält på delsträckan.  
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Anledningen till att E4-länken har getts anslutning norr om Järva Krog istället 

för söder om är att E4-länkens funktion på så sätt renodlas. E4-länken blir i 

första hand avsedd för längre reserelationer som passerar förbi Solna. 

Trafiksituationen bedöms dessutom bli ansträngd kapacitetsmässigt i den 

eventuella trafikplats som skulle hantera alla relationer mellan Bergshamra-

vägen, Enköpingsvägen, Uppsalavägen Norr, Uppsalavägen Syd och en E4-länk. 

Trafik som annars skulle ha kunnat ansluta E4-länken i Järva Krog får nu 

fortfarande förbättrade anslutningar söderut i och med att befintlig E4 avlastas 

samt att Norra Länken färdigställs.  

Bägge alternativen medför att lokalvägnätet i området vid Terminalvägen 

nedanför Postens huvudkontor behöver byggas om. Hur detta vägnät skulle se ut 

kommer utredas i senare skede om det blir aktuellt att genomföra E4-länken. 

 

Karta 6: E4-länken enligt Systemstudie Nordväst 

Terminalvägen 

Terminalvägen går från lastplatsen och Tomteboda postterminal och ansluter till 

det kommunala vägnätet på Armégatan. Terminalvägen ligger inom TresAB´s 

fastighet och ägs av dem. Trafikverket har servitut på vägen.  

3.4.6 Övriga projekt som berör Tomteboda 

Ombyggnad av järnvägsbroarna över Söderström och Norrström 

Direkt söder om Stockholm Central ligger Söderströmsbron, Norrströmsbron, 

Tegelbacken och Riddarholmstunneln, vilka är i stort behov av ombyggnad och 

renovering. Broarna byggs helt om och tunneln renoveras. Detta arbete planeras 

att påbörjas direkt efter att Citybanan färdigställs och kan trafikeras, dvs efter 

2017, eftersom en avstängning av broarna kommer att krävas en längre tid.   
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Hur tågtrafiken ska klaras har inte utretts klart, men idéer finns om ett tillfälliga 

stationer kallade Stockholm Nord och Stockholm Syd för att klara tågtrafiken 

under getingmidjans avstängning. Behov av förstärkta drift- och underhålls-

depåer på båda sidor om centrala Stockholm kommer också behövas under 

denna period. Tomteboda finns med i dessa diskussioner.  

Detta kan innebära ett tillfälligt behov under ca år 2017-2025 men kan även bli 

permanent beroende på hur utvecklingen bli.  

Effektiviseringen av Hagalund bangård  

En funktionsutredning pågår med syfte att bli ett beslutsunderlag för åtgärder 

baserade på behov av förändringar i anläggningen. Arbetet är ett samarbete 

mellan Trafikverket och Jernhusen och projektet tittar på möjliga lösningar för 

att effektivisera Hagalund bangård. Åtgärdsförslagen handlar bl.a. om en ny 

anläggning med fekalietömmning, tvätt och avisning. Ökade 

uppställningslängder samt att effektivsera flödena inom bangården. I dagsläget 

finns ingen finansiering till åtgärderna. Ansvarsfördelningen mellan 

Trafikverket och Jernhusen är ej klar. 

Fastighetsutveckling av Postens terminalbyggnader och övriga fastigheter 

TresAB äger  

TresAB äger fastigheterna Posten 1, Huvudsta 4:13 och 4:14 som Posten idag 

arrenderar. Ett fastighetsprojekt pågår nu för att se vilken eller vilka verksam-

heter som kan vara lämpliga i framtiden när Posten flyttar sin verksamhet från 

Tomteboda bangård.  Svefa fastighetskonsulter driver arbetet åt TresAB och 

tittar på olika lösningar, bla järnvägsanknytna verksamheter. Inom fastig-

heterna finns ett antal vägreservat som innebär att marken är komplex att 

exploatera och en rad osäkerheter råder med eventuella framtida vägdragningar, 

se mer i kap 3.4.5. Trafikverket samverkar med projektgruppen.  

Förtätning av SBL-området, Solna stad  

En förtätning av SBL-området i Solna pågår, även kallat kvarteret Ingenting, 

med både bostäder och arbetsplatser. Området ligger intill Tomteboda bangård, 

precis bakom lastplatsen. En ny väg till området kommer att ansluta från 

Terminalvägen och en ny cirkulationsplats byggs vid påfarten till Essingeleden.   
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4 Framtida utveckling  

Enligt den regionala utvecklingsplanen i Stockholm, RUFS, kommer Tomteboda 

behålla sin roll som en godsnod i Stockholmsområdet. Det är dock svårt att 

redan nu förutspå hur utvecklingen av Tomteboda bangård kommer att bli. 

Troligen kan en rad omvärldsfaktorer kunna komma att påverka utveckling. Den 

generella utvecklingen av både person- och godstrafik kommer spela en roll 

liksom förändringar av godstransportmarknaden och därmed även 

transportstrukturen.     

Tomtebodas centrala och mycket strategiska läge i järnvägssystemet spelar en 

stor roll för godshanteringen och vikten av att kunna omlasta centralt  i 

Stockholm för vidare distribution i Stockholmsområdet. Idag finns en stor 

efterfrågan på transporter till och från Stockholmsregionen samtidigt som det 

idag är kapacitetsbrist på spåren. Tomtebodas roll som godsnod har idag en 

stark ställning och fyller ett tydligt behov för omlastning, uppställning och 

rangering. Posten är också en stor aktör med stora volymer gods som 

transporteras på järnvägen till Tomtebodaterminalen.  

En av förändringarna som kommer att ske är att en ny kombiterminal ska 

anläggas intill Ostkustbanan i Rosersberg inom de närmaste åren, vilken 

kommer att kunna hantera stora volymer gods. Hur det kommer att påverka 

godstrafiken till Tomteboda är idag inte klarlagt. Två effekter som kan förväntas 

är fler vändande tåg från Mälarbanan till Ostkustbanan som sker genom 

Tomteboda och mer genomgående trafik genom centrala Stockholm. Detta 

ställer bl a krav på att förbindelsen mellan Mälarbana och Tomteboda bangård, 

via Hedvigdalsspåret bör fungera på ett effektivt sätt. Behovet av en planskild 

korsning mellan Hedvigdalsspåret och Mälarbanan har pekats ut som en viktig 

åtgärd för att denna relation inte kraftigt ska begränsas eller helt omöjliggöras. 

Inga beslut om en planskildhet finns dock i denna fråga.  

Två närliggande lastplatser, både den vid lokstallarna i Sundbyberg och 

”Svingsen” intill Solna station kommer på sikt att försvinna. Svingsen har redan 

tagits bort som möjlig lastplats då marken bytts bort till förmån för Arena-

stadens utveckling. Trafikverket har förvärvat ersättningsmark i Hagalund, dock 

kommer den marken inte kunna användas som lastplats utan istället användas 

som uppställningsyta för drift- och underhållsfordon samt materiallager för 

förebyggande underhåll och felavhjälpning. Tomteboda har istället pekats ut 

som ersättningsplats för lastplatsfunktionen. Lastplasten vid lokstallarna i 

Sundbyberg kommer försvinna i samband med att fyrspåret byggs ut på 

sträckan förbi Sundbyberg på Mälarbanan. Oavsett om järnvägen läggs i tunnel 

eller i yta förbi denna plats kommer lastplatsen att behöva tas bort och 

omlokaliseras. Ersättningsytor för detta kommer uppstå, och i Mälarbanans 

utredning har Tomteboda pekas ut som ett lämpligt lokaliseringsalternativ.  

Drift- och underhållskontraktet har dessutom från maj 2011 delas upp i två 

kontrakt och två entreprenadbolag är nu verksamma på bangården. Dessa 

företag kan behöva ha utrymme för materialupplag, personallokaler, upp-

ställningsytor för fordon mm, vilket också måste hanteras. Idag finns inte 
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utrymme för två entreprenadbolag som det ser ut och tillräckliga utrymmen på 

alternativa platser måste kunna medges. Stor del av drift- och underhålls-

verksamheten finns i dag vid lokstallarna i Sundbyberg, som på sikt försvinner, 

se ovan. Idag är det främst entreprenadverksamhet som rymms inom 

Tomteboda bangård. Hur tillräcklig kapacitet för dessa ändamål ska säkerställas 

framöver bör studeras. Tomteboda har ett strategiskt läge utifrån ett drift- och 

underhållsperspektiv.  

Samtidigt sker en avreglering på persontrafikmarknaden och behovet av service- 

och verkstadsdepåer samt uppställningsytor för persontrafikfordon förväntas 

markant öka framöver. Idag finns Hagalaund bangård för detta syfte men 

kapaciteten har nått sitt tak och ytterligare operatörer kan inte få plats. Behovet 

av nya områden för depåutveckling är stort, både i Stockholmsområdet och i 

andra delar av Sverige. Tomteboda bangård har av flera oberoende aktörer 

pekats ut som en lämplig plats för ändamålet. Interna utredningar visar också 

på att Tomteboda är en optimal plats.  

Frågan om vad som händer med Karlberg station när Citybanan öppnar kan 

också vara värd att diskutera vidare. Skulle Karlberg station i framtiden kunna 

fungera som en avlastning till Hagalund bangård och dagens funktioner vid C 

och E gruppen vid Norra Bantorget?  

Även Hagalund bangård har idag kapacitetsproblem och behöver studeras 

utifrån ett effektiviseringsperspektiv. Bangården är idag utformad på ett 

omodernt sätt, med en funktion på var plats. En samlad terminal bör studeras 

för att se hur det kan effektivisera verksamheten, hur spår/markutrymmet på ett 

effektivare sätt kan nyttjas. Dagens rådande kapacitetsproblem på Hagalund 

borde kunna minska om en strukturförändring kan ske på bangården. 

Trafikverket bör även se över tilldelningen för uppställningskapacitet på 

Hagalund bangård. Kapaciteten på Hagalund bör noga ses över, för att se om det 

påverkar behovet av ett eventuellt nyttjande av Tomteboda bangård för ett 

liknande ändamål.  

En annan variabel att ha med i Tomtebodas utveckling är vad som sker runt 

omkring bangårdsområdet. Solna stad utvecklar just nu ett nytt bostads- och 

arbetsplats området, i det s.k SBL-området, kvarteret ”Ingenting”. Området 

ligger intill bangården och har planerats med förutsättningen att Tomteboda är 

av riksintresse. Även Postens nuvarande fastighet kommer få en ny verksamhet 

den dagen postens verksamhet flyttas. Det är viktigt att den nya verksamhet som 

planeras kan förenas med det nära läget till en bangård. I området finns också 

ett flertal vägreservat.     

Framtida exploateringar som Solna stad planerar för bör planeras på ett 

gemensamt sätt för att förhindra att begränsningar införs på hur och vad 

Tomteboda bangård kan användas till i framtiden. Solna stad har tydligt uttryckt 

att ökade vägtransporter genom kommunen inte är önskvärt, vilket bör vara en 

inriktning att tillgodose för utvecklingen av Tomteboda bangård.  
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Som läget ser ut idag har Tomteboda stor potential att utvecklas som knutpunkt 

för tågtrafik. Det som framförallt håller tillbaka och hindrar denna utveckling är 

bristen på kapacitet till och från bangården. Godstrafiken är idag starkt 

tillbakapressad från persontrafiken genom Stockholm.25 

Posten lämnar Tomteboda 

En stor förändringarna som kommer att ske är att Posten har beslutat att lämna 

Tomteboda terminalen inom ett par år. Posten har som ambition att lämna år 

2015.   

Posten har under hösten 2010 fattat beslut om att flytta sin verksamhet till bl a 

en ny terminal i Rosersberg, intill den planerade kombiterminalen. För att 

Posten ska kunna driva sin verksamhet där krävs att Trafikverkets planerade 

investering till kombiterminalen i Rosersberg tidigareläggs. I den Nationella 

planen finns medel avsatta till 2017, vilket behöver tidigareläggas till närmsta 

åren för att kunna färdigställa anläggningen till 2015 då Posten planerar att 

flytta sin verksamhet. Trafikverket finansierar 100 Mkr till en överlämnings-

bangård i anslutning till kombiterminalen i Rosersberg samt ett nytt ställverk 

som i huvudsak finansieras av Trafikverket. Den spåranslutning/överlämnings-

bangård som Trafikverket bygger räcker dock inte till för Postens behov, utan de 

behöver fler anslutningsspår från både norr och söder på stambanan. Dessa spår 

kommer Posten själva finansiera och blir infrastrukturförvaltare till. 

Postens terminalutveckling med att två nya terminaler, en i Rosersberg och en i 

Hallsberg, placeras i direkt anslutning till järnvägens stambanor innebär att fler 

postförsändelser kommer att transporteras med tåg istället för med flyg eller 

lastbil i framtiden.     

Utöver den stora terminalbyggnadenpå Tomteboda friställs en stor spårhall 

samt delar av bangården när Posten lämnar Tomteboda. Ny verksamhet kan 

planeras till dessa ytor. TresAB äger fastigheten med terminalbygganden och 

Trafikverket äger bangårdsytorna som Posten nyttjar. Se även kap 3.4.6.  

 

 
 
 
 

                                                        
25

 Depå- och bangårdsverksamhet i Hagalund och Stockholmsområdet 
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5. Förslag till framtida funktioner - kartlagda 

anspråk och förslag till inriktning 

Idéstudiens syfte är att kartlägga och prioritera alternativa användnings-

områden för Tomteboda bangård och belysa dess roll i den framtida trafik-

försörjningen.  

Idéstudien ska utgöra ett underlag till fortsatta studier för Tomteboda bangårds 

framtida användning. Idéstudiearbetet ska således resultera i ett förslag till 

inriktning för att skapa en effektiv bangård för de funktioner som i framtiden 

avses. Funktionerna ska vara väl motiverade av att behöva lokaliseras till det 

centrala läge som Tomteboda medger.   

En kartläggning av önskemål om framtida användning har gjorts. Detta har 

sammanfattats till att beskrivas som anspråk. Anspråken belyses från såväl 

interna som externa perspektiv. Definition av begreppet anspråk, i detta 

sammanhang har formulerats till: Anspråken är de funktioner som hävdas på 

Tomteboda godsbangård. Det vill säga de funktioner som av olika anledningar 

finns idag eller har behovsbeskrivits vid befintlig anläggning.  

Detta kapitel beskriver de anspråk som kartlagts i idéstudiearbetet utifrån såväl 

interna som externa parter samt beskriver föreslagen inriktning för Tomteboda 

bangårds utveckling.  

 

5.1 Förutsättningar  

För utvecklingsförslag och investeringar som rör framtida nyttjande av ban-

gården är det helt nödvändigt att följa Postens utveckling om att lämna ban-

gården. Genom att Posten flyttar sin verksamhet ifrån Tomteboda bangård 

frigörs mark och spårytor inom bangården som Posten idag arrenderar av 

Trafikverket. Detta leder till nya möjligheter att föra in annan verksamhet på 

samma yta.  

Postens kontors- och verksamhetslokaler i form av terminal- och spårhall har 

Trafikverket ingen rådighet över, då Posten hyr lokalerna av TresAB som äger 

fastigheten. Skulle Posten välja att kvarstå med sin verksamhet på bangården 

måste övrig föreslagen utveckling ses över med nya förutsättningar. Idéstudiens 

inriktning baseras på förutsättningen att Postens verksamhet flyttas ifrån 

bangården.  

 En förutsättning för fortsatta studier är att Postens verksamhet flyttas 

från Tomteboda bangård. Planerat år är 2014. Mark, spårområden och bl 

a lastkajerna för lastbilar intill terminalen som Posten arrenderar av 

Trafikverket finns till förfogande för ny verksamhet.  
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En annan förutsättning är Mälarbanans utbyggnad till ett fyrspårsystem, vid 

knutpunkten Tomteboda. Två nya järnvägsbroar byggs från Tomteboda mot 

Mälarbanan. Brostöd kommer att placeras i norra delen av bangården och 

eventuellt sker även en mindre breddning av spårområdet mot bangården. 

Broarna planeras att stå klara till 2017.  

 Broarnas markbehov i form av brostöd ger nya förutsättningar att beakta 

vid bangårdens framtida utformande.  

Ostkustbanans framtida behov av ett 6- spårssystem för ökad kapacitets innebär 

ett markintrång på Tomteboda bangård.  

 Markbehovet som krävs på bangården för ytterligare 2 spår på 

Ostkustbanan ska säkerställas och ger nya förutsättningar att beakta vid 

bangårdens framtida utformande.  

 

5.2 Prioriterade funktioner för framtida användning  

5.2.1 Uppställningsspår för godståg  

Anspråket innebär att spårkapacitet avsätts för uppställning av vagnar och lok 

för godstrafik inom Tomteboda bangård.  

Uppställning behövs för lok och vagnar för tiden mellan rangering/omlastning 

och ankomst/avfärd. Uppställning kan i framtiden framförallt vara omloppsnära 

uppställning som innebär en” kort” uppställningstid. Trafikverket utreder för 

närvarande hur omloppsnära uppställning ska definieras, bl.a. hur kort tid som 

menas. Uppställningsplatser på längre sikt bör istället ske på andra platser.  

Tilldelning av spårkapaciteten ska ske på ett konkurrensneutralt sätt. Det 

innebär att fler aktörer ska kunna ges möjlighet att söka tåglägen för upp-

ställning inom bangården. Detta leder högst troligt till att behovet av signal-

reglering ökar om fler godsaktörer ska kunna vara verksamma på Tomteboda 

bangård samtidigt.  

Efterfrågan på godstransporter förväntas öka, dels på grund av regionens 

expansion, dels på grund av att allt fler företag önskar miljöanpassade järn-

vägstransporter. Utvecklingen har varit dynamisk de senaste åren, bl.a. på grund 

av avregleringen, som ställer krav på flexibel spårkapacitet.  Det innebär att det 

behövs tillräckliga utrymmen för uppställning av lok- och vagnar. 

Trafikverkets uppställningsplatser är idag kostnadsfria, vilket har medfört att 

många vagnar har blivit stående i flera år på vissa spår. Detta förekommer i viss 

utsträckning inom Tomteboda men är även ett generellt problem i landet. Har 

inte efterfrågan på ett visst spår förekommit och därmed ingen tilldelning av 

spåret gjorts har vagnar kunnat stå uppställda långa perioder, upp till flera år, 

utan att någon aktör tagit ansvar för dem. Detta problem har uppmärksammats i 

arbetet med idéstudien. I översynen av Tomteboda bangård är det viktigt att 
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samtliga spår kontrolleras att inte detta förekommer. Utgångspunkten ska vara 

att samtliga spår inom Tomteboda bangård ska nyttjas effektivt.  

 Inriktningen är att uppställningsytor för godsfordon ska finnas inom 

bangården för korttidsuppställning. 

 
 Hur stor ytan ska vara måste studeras vidare. (Antal spårmeter) 

  

 Trafikverket bör se över hur samverkan med andra godsnoder ser 

ut och hur behovet av uppställningsplatser därmed kan påverkas. 

 
 Säkerställ att samtliga spår nyttjas effektivt. 

  

 Ett avgiftssystem bör införas för att effektivisera uppställningen. I 

pågående regeringsuppdrag om kapacitetshöjande åtgärder inom 

järnvägen ingår bl a att titta på detta.   

5.2.2 Förbindelselänkar – genomfartsspår  

Anspråket innebär att ett antal förbindelselänkar mellan olika spårsystemen 

finns inom Tomteboda bangård. Dessa utgörs av: 

 Mälarbanan/Hedvigdalspåret – Tomteboda – Värtabanan 

 Driftspåren mellan Stockholm Central och Hagalunds bangård.  

 Triangelspåret Stockholm Central – Värtabanan – Tomteboda – 

Stockholm Central   

 Vändning mellan Mälarbanan – Ostkustbanan 

 Anslutningar från samtliga angränsande stråk mot Ostkustbanan 

 Reservspår vid omledning av trafik.  

Växlingen genom Tomteboda är idag ineffektiv eftersom signalreglering saknas. 

Idag finns endast en aktör som har växlingspersonal på plats och som kan 

hantera funktionen. Om inte signalreglering införs är det svårt att skapa 

konkurrensneutralitet, så vida inte det inte finns gemensam personal för växling 

på bangården.  

Värtabanan är helt beroende av att kunna växla in på Tomteboda, då anslutning-

en till banan går via Tomteboda. Tomteboda hänger därmed samman med 

Värtabanans framtid och utveckling. Det påverkas i sin tur av hamn-

utvecklingen.  

Om målsättningen är att godståg ska kunna köra via Tomteboda för att nå den 

planerade kombiterminalen i Rosersberg i framtiden måste kopplingarna från 

de närliggande stambanorna säkerställas. Det innebär att det måste gå att 

ansluta från Mälarbanan/Värtabanan/genomfartstrafik via Stockholm Central 

till Ostkustbanan så att gods från samtliga håll kan nå Rosersberg. Beroende på 

hur samverkan mellan Tomteboda bangård och kombiterminalen i Rosersberg 
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är tänkt att se ut får detta olika betydelse. Anspråket omfattar att det ska 

säkerställas att det går att nå Rosersberg och Ostkustbanan från samtliga 

angränsande stråk.   

Stockholm fungerar som en knutpunkt för både person- och godstrafik i Sverige 

och Tomteboda har ett strategiskt läge mellan Stockholms Central, 

Ostkustbanan, Mälarbanan och Värtabanan. Prognoserna för regionens 

expansion och ökad järnvägstrafik innebär att denna funktion blir allt viktigare i 

framtiden. Förbindelselänkarna ger därvid en ökad flexibilitet och kan också 

kompensera för störningar i trafiken. Man kan således med hjälp av ett 

fungerande system med förbindelselänkar upprätthålla en dynamisk trafik. 

 Inriktningen är att samtliga föreslagna genomfartsspår – förbindelse-

länkar ska finnas och utformas i ett effektivt spårsystem för att på ett 

enkelt sätt kunna nå respektive huvudspårsystem. Onödiga växlings-

rörelser ska undvikas. Exempelvis ska underhållsfordon snabbare kunna 

växlas ut från bangården till huvudspåren. 

 
 Granska befintliga spårdragningar för förbindelselänkarna och 

föreslå en ny effektiv spårprojektering för samtliga förbindelse-

länkar som anges ovan. 

 
 Hur spåren bör signalregleras ska studeras, se kap 5.3.1 

5.2.3 Lastplatsen 

Anspråket innebär att lastplatsområdet vid Tomteboda bangård bibehålls, vilken 

utgör en funktion för omlastning mellan järnväg och distributionstrafik med 

lastbil.  

Lastplatsen vid Tomteboda ägs av Trafikverket och ska vara operatörsneutral. 

Angöring till vägnätet sker via Terminalvägen.  

Efterfrågan på godstransporter ökar och de intermodala transporterna med 

lastbil-järnväg har strategisk betydelse för ett långsiktigt hållbart transport-

system. Därför behövs tillräckliga utrymmen för att lasta och lossa gods vid 

Tomteboda. 

 Inriktningen är att lastplatsen kvarstår. Tomteboda kommer på sikt vara 

en av få kvarvarande lastplatser i norra centrala regionkärnan. 

Lastplatsen bör inriktas mot distributionstransporter till centrala 

regionkärnan.  

 

 Fortsatta studier bör studera hur längre tåg kan tas emot på 

bangården, samt på lastplatsen. En intermodal studie bör 

beakta såväl samband med andra centralt belägna lastplatser 

som hur lastplatsen i Tomteboda påverkar det närliggande 

vägnätet.  
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 Kapaciteten på lastplatsen bör studeras för att bedöma om 

Tomteboda kan hantera godsvolymerna från lastplatserna i 

Sundbyberg, Solna och Lunda efter nedläggning.  

 

 En viktig del att utreda är om och i så fall hur Tomteboda och 

kombiterminalen i Rosersberg ska samverka. Vid en sam-

verkan bör systemet ta höjd för det redan i Tomteboda. Är last-

platsen effektivt utformad för att möta framtida behov men 

även klara dagens behov? 

 

 Lastplatsen måste vara konkurrensneutral och fungera för fler 

operatörer samtidigt.  

5.2.4 Drift- och underhållsverksamhet 

Anspråket innebär att drift- och underhållsverksamheten har utrymmen på 

bangården för att kunna hantera verksamheten, vilket innefattar både tillgång 

till spår och lokaler av olika karaktär. Trafikverket äger fastigheter som hyrs ut 

till drift- och underhållsbolagen som är verksamma på platsen. 

För drift- och underhållsverksamhet behövs generellt personallokaler, lager-

lokaler för material, verkstadslokaler för maskiner (underhållsfordon), 

uppställningsytor för fordon, både för spårgående fordon och vägfordon.  

Oberoende av vilken underhållsentreprenör det är som har kontrakt på området 

uppstår behovet av dessa funktioner. Från och med maj 2011 har dessutom 

drift- och underhållskontraktet delas upp i två delar för Tomteboda bangård, 

och två olika entreprenadbolag är verksam på samma område. Det ena 

kontraktet hantera förebyggande underhåll och det andra felavhjälpning och 

säkerhetsbesiktning. Detta torde ställa krav på att två bolag ska ha tillgång till 

ytor för personallokaler, lagerlokaler, verkstad, uppställningsytor mm, varför 

större yta för denna funktion sannolikt kan komma att krävas inom Tomteboda 

bangård.   

Såsom Tomtebodas spårsystem är utformat idag är det inte optimalt för 

underhållsfordonen, då flera växlingsrörelser måste ske för att tågen ska nå 

huvudspåren. Det kan ta lång tid och kräver många växlingar. Underhållsfordon 

behöver vara placerade centralt i Stockholm för att snabbt kunna komma ut i 

anläggningen vid felavhjälpning, varför Tomteboda är en optimal plats. Dock 

skulle snabbare växlingsrörelser ut på huvudspåren behövas för att funktionen 

ska bli optimal och effektiv.  

Ur drift- och underhållssynpunkt är det positivt om signalreglering införs. Det 

blir en säkrare anläggning som är bra ur fler aspekter. Dock kommer drift- och 

underhållskostnaderna öka om signalreglering införs, vilket måste beräknas i 

kontrakten.  

 Inriktningen är att lokaler och spår för drift- och underhållskontrakten 

och entreprenadverksamheten ska finnas inom bangården. 
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 Underhållsverksamhetens markbehov för både spår och lokaler i 

Tomteboda bör kartläggas. Eventuellt finns behov av att skapa 

större utrymme, alternativt att effektivisera de ytor som nu 

medges, med tanke på fler verksamma bolag på samma 

geografiska plats 

 
 Uppställningsytor för drift- och underhållsfordon måste 

säkerställas för hela Stockholmsområdet.  

5.2.5 Hantering av persontrafikfordon  

Anspråket innebär att olika funktioner för service och underhåll för person-

trafikfordon finns inom Tomteboda bangård. 

”Servicedepåer” i stråket mellan Stockholm Central och Hagalund kan komma 

att behövas utvecklas och utvidgas. Även korttidsuppställning och vändning av 

tåg kommer då bli aktuellt. Ytterligare funktioner som skulle kunna bli aktuella i 

Tomteboda är verkstadsdepåer. Tomteboda ligger strategiskt beläget och har 

även i tidigare studier26 pekats ut som den mest optimala platsen i Stockholms-

regionen för utveckling av bl a korttidsuppställningsplatser för persontrafik.   

Anspråket uppkommer av flera skäl. Persontrafiken har ökat snabbt de senaste 

åren och förväntas också fortsätta öka på grund av ökat utbud, regionens 

expansion och avregleringen av persontrafiken. I och med att fler operatörer kan 

trafikera Stockholmsområdet kommer sannolikt bl a kravet på korttids-

uppställning, service- och verkstadsdepåer i Stockholms närhet också att öka 

genom att fler fordon kommer i drift. Hagalund är redan idag hårt utnyttjat och 

har snart nått sitt kapacitetstak. En utbyggnad är inte möjlig pga. exploaterings-

intressen som Arenastadens utvecklig. Prognoser visar på att persontrafiken 

kommer att utvecklas med ca 17% redan fram till år 2014 jämfört med 2009 års 

värden27. Ytterligare ökningar av persontrafiken efter 2014 är att förvänta, 

varför kraven om ökad kapacitet för hanteringen av persontrafikfordon kommer 

bli allt starkare.   

En annan anledning är behovet om att effektivare kunna nyttja fordon genom 

att skapa snabbare vändningar. Tidsvinsten blir stor för ett fordon som kan 

vändas och få nödvändig service och underhåll i närheten av centralen istället 

för att behöva köras till Hagalund för motsvarande funktion. Det skulle även 

minska trafiken på sträckan mellan Centralen och Hagalund, som idag har en 

ansträngd kapacitet.  

För att persontrafik ska kunna trafikera Tomteboda bangård i större 

utsträckning kommer krav på signalreglering. Ska dessutom både persontrafik 

och godstrafik samspela på bangården motiveras signalregleringen ytterligare. 

En eventuell framtida utveckling av höghastighetståg innebär också krav på 

uppställning, vändning och service- och verkstadsdepåer för 

                                                        
26

 Depå- och bangårdsverksamhet i Hagalund och Stockholmsområdet 

27
 Depå- och bangårdsverksamhet i Hagalund och Stockholmsområdet 
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höghastighetsfordon. Ett troligt scenario är att dessa funktioner kommer att 

behövas inom Stockholmregionen. Framtida utredningar inom frågan får ge 

svar på vart en sådan lokalisering är läglig, men Tomteboda kan inte uteslutas ur 

sammanhanget.  

Trafikverkets ansvar i dessa sammanhang är att upplåta spår för korttids-

uppställning mellan tåglägen, s.k ”omloppsnära tjänst”. Att endast ha en sådan 

funktion i Tomteboda skulle inte ge effektiviseringsvinster utan ytterligare 

funktioner behöver samlas för att svara upp mot den förväntade efterfrågan. 

Trafikverket bör studera om förutsättningar för detta kan medges, men har inte 

ansvar att driva funktionerna som service- och verkstadsdepåer innefattas av.   

Sammantaget har anspråket om hantering av persontrafikfordon på Tomteboda 

bangård blivit omfattat av följande funktioner:  

Korttidsuppställning: Spår för korttidsuppställning mellan tåglägen, s.k. 

omloppsnära tjänst. Motsvarar Trafikverkets ansvar.   

Servicedepå: Innebär service som furnering, fekalietömning, vattentryckning, 

städning, tvätt och fronttvätt (korgtvätt).  

Verkstadsdepå: Innbär verkstad för persontrafikfordon.  

Avisningsanläggning: Innbär en anläggning för avisning av fordon. 

 Inriktningen är att Tomteboda bangård ska studeras närmre för att se 

vilka möjligheter som finns för ovan nämnda verksamheter inom 

bangården.  

 
 Studera vart spår för korttidsuppställning för persontåg inom 

bangården kan förläggas samt kartlägg antalet spårmeter som 

troligen kommer efterfrågas.  

 
 Studera vart funktionerna av en service- och en verkstadsdepå 

skulle kunna ligga och hur det ska utformas inom bangården. 

Studera funktionerna både separat och integrerat för att se 

vad som skulle kunna var ett lämpligt utförande och beroende på 

vilken eller vilka funktioner som kommer vara efterfrågade. Både 

inomhus- och utomhusanläggningar bör studeras. Samtliga 

funktioner som ska finnas inom anläggningarna måste tydligt 

kartläggas för att veta hur det ska utformas på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt. En tydlig prioritering på vad som behöver 

lokaliseras till Tomtebodas centrala läge kontra vad som kan 

förläggas till annan plats är viktig. 

 

 En anläggning för avisning av tåg ska studeras.  

 

 Inriktningen är att all verksamhet ska vara öppen för alla 

operatörer och konkurrensneutralitet ska råda.  
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5.3 Infrastrukturförändringar 

5.3.1 Införande av signalreglering  

Anspråket innebär att signalreglering införs på stora delar av bangården. Idag är 

bangården osignalerad vilket innebär bl a trafiksäkerhetsproblem och att det är 

svårt för fler operatörer att vara verksamma samtidigt. Signalreglering behövs 

utifrån flera aspekter, bl a för att skapa effektivare genomfartstrafik och 

växlingsrörelser, skapa konkurrensneutralitet och öka trafiksäkerheten. 

 Inriktningen är att erforderliga delar av bangården ska signalregleras för 

att bl a öka säkerheten samt att fler aktörer ska kunna vara verksamma 

samtidigt på bangården.  

  

 Utreda vilka delar som bör signalregleras för att uppnå en 

kapacitetsstark och kostnadseffektiv anläggning. 

 

 En kostnadsberäkning bör tas fram för signalreglering på delar av 

bangården.  

 

 Ett system som innebär konkurrensneutralitet ska råda.   

5.3.2 Rangeranläggning - avveckling av rangeringsvall 

Anspråket innebär att rangeranläggningen finns kvar med tillhörande rangervall 

och ett bromssystem för vagnar. Nuvarande rangervall och bromssystem är i 

stort behov av upprustning för att kunna upprätthålla driften. 

Rangeringsfunktionen med rangervall är beroende av kostsamma investeringar i 

anläggningen och är dessutom ytkrävande. Uppskattad kostnad för upprustning 

av befintlig rangeranläggning och nytt ställverk är ca 130 Mkr. 

Användningen av rangervallen i Tomteboda är i dag begränsad. Den var intensiv 

en gång i tiden när vagnslasttrafiken till Stockholm var omfattande och norra 

station var en stor godsterminal för styckegods på järnväg. Sedan stycke-

godstrafiken helt lades ner i början av 1990-talet och vagnslasttrafiken med 

enstaka vagnar minskade radikalt på grund av att mycket tung industri flyttade 

ut från Stockholm, har rangervallen används sporadiskt och under en period 

inte alls. 

Nu finns en ökad efterfrågan från många kunder att använda järnvägen för sina 

transporter och trafiken till/från Tomteboda har ökat men ändrat karaktär. En 

fråga som måste ställas är om det kan finnas ett större behov av rangervallen i 

framtiden. Den trafik som nu utvecklas i Stockholmsregionen är kombitrafiken 

och vagnlaster i heltåg eller vagngrupper. Dessa behöver inte rangeras i samma 

utsträckning som vagnslasttrafik med enstaka vagnar. Oftast är det i dessa fall 

effektivare att göra planväxling d.v.s. loket får sortera vagnarna på några spår 

utan att de körs över rangervallen. 
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Ett annat alternativ till en fullständig rangerbangård kan vara en fallbangård. En 

sådan finns i Älvsjö och kräver endast en lägre växlingsvall utan rangerbromsar 

och vagnarna rullar av egen kraft i lägre hastighet.  

Om mer omfattande rangering måste göras finns alternativa bangårdar i 

Hallsberg, Västerås och Norrköping och en enklare bangård i Älvsjö, vilka 

givetvis bara kan ersätta Tomteboda om trafikupplägget medger det.  

En annan aspekt är också att en fullskalig rangerbangård med en rangervall 

kräver en särskild organisation med en upphandling av den operativa driften 

och bemanning för att vara konkurrensneutral mellan olika operatörer. En 

sådan lösning är således också förknippad med en viss driftkostnad. Planväxling 

kan skötas av operatörerna själva antingen med en växlare och en lokförare eller 

ett radiostyrt lok och kan totalt sätt vara ett billigare och enklare alternativ för 

operatören om inte antalet vagnar som ska växlas är stort. 

Vad som också bör utredas är vilka utrymmen som frigörs om rangervallen tas 

bort helt och om dessa utrymmen kan användas till att förlänga spår så att 

bangården kan hantera längre godståg, vilket kan vara intressant i framtiden. 

Sannolikheten att ett behov av fullständig rangering kan uppkomma i framtiden 

som inte kan lösas på annat sätt bedöms som liten. Detta dock under förut-

sättning att Tomteboda bibehålls och görs mer funktionell och att det fort-

farande finns möjligheter att rangera i Älvsjö och de andra bangårdarna i 

Mellansverige. 

Ett alternativ till rangering utan vall är som nämnts tidigare, att rangera genom 

planväxling, vilket kräver långa spår och rangering sker med lok. Rangering på 

detta vis tar betydligt längre tid jämfört med rangering via vall. 

Rangeringbehoven på Tomteboda bangård måste analyseras om det blir uppfyllt 

om endast planväxling medges. Frågor som behöver besvaras för att kunna ta 

ställning till detta är; kommer en anläggning som medger planväxling uppfylla 

de krav som framtiden ställer på rangermöjligheter? Kommer effektivitets-

minskningen som medförs genom planväxling innebära att rangering upphör på 

platsen? Kan Tomteboda kvarstå som rangerbangård utan vall? Finns 

alternativa platser inom regionen som är lämpliga för rangering istället? Ex 

Hallsberg, Västerås?  

Det måste noga utvärderas om investeringar i ny rangeranläggning liknande den 

som finns idag är samhällsekonomiskt lönsamt och prioriterat utefter rådande 

behov. Syftet med avvecklingen innebär att vi kan få en effektivare anläggning 

anpassad efter kommande behov och slipper kostnadskrävande underhålls-

insatser.  

Som framgått ovan påverkas broprojekteringen av Mälarbanans två nya broar 

för utbyggnaden av fyrspåret vid Tomteboda bangård. Beroende på om vallen 

ska vara kvar eller inte påverkas höjderna i ena brokonstruktionen. Projektet är i 

stort behov att innan sommaren 2011 få besked i om rangervallen ska vara kvar 

eller inte, innan broprojekteringen färdigställs.  
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Analyser som gjorts under idéstudiearbetet visar på att det inte finns ett behov 

av en fullständig rangering över rangervall i dag, men att möjlighet ska finnas att 

kunna rangera på ett effektivt sätt på Tomteboda även i framtiden. Viktigt är att 

bangården moderniseras med bl.a. signalreglering och längre spår. 

 Inriktningen är att nuvarande rangeranläggning med tillhörande vall och 

bromssystem avvecklas. Alternativa möjligheter till rangering ska finnas 

inom både Tomteboda bangård och i regionen.  

 
 Kartläggning av rangeringsmöjligheter inom regionen måste 

göras. 

 

 Rangerbangårdens funktion bör studeras i ett mer regionalt 

perspektiv.  

 

 Olika alternativa rangeranläggningar, ex fallbangård eller 

planväxling bör utredas utifrån investeringskostnader, 

driftkostnader och markbehov på Tomteboda bangård. 

  

 Planväxling eller annat alternativ till rangering ska medges på 

erforderlig nivå inom Tomteboda bangård. 

 

 Ny spårlayout ska utredas, för att säkerställa en effektiv 

anläggning. 

5.3.3 Postens nuvarande verksamhet 

Anspråket innebär Postens befintliga verksamhet inom bangården.  

Så länge Posten är kvar som en aktör på Tomteboda bangård utgör det ett 

anspråk. Verksamheten innefattas av hantering av brev och paket, 

verksamheten inom Strålfors och postens kontorsverksamhet.  

Tomtebodaterminalen är främst en omlastningscentral för både tåg och lastbil. 

Det finns ca 100 lastplatser för lastbil, varav 60 inomhus, och en vagnhall för 

tågtrafik. Även en kundkaj finns inom terminalen för kunder som själva lämnar 

post till terminalen. Merparten av brevsorteringen sker i Årstaterminalen och 

lastbilstransporter går dagligen mellan terminalerna. Green Cargo kör all 

tågtrafik åt Posten och har kontrakt till 2016.  

När Postens flyttar sin verksamhet till de nya terminalerna i Rosersberg och 

Hallsberg kvarstår inte längre Posten som en aktör på Tomteboda bangård. 

Verksamheten planeras att flytta till år 2014. 
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5.4 Ej prioriterade funktioner  

5.4.1 Verkstad för godsfordon 

Anspråket innebär en verkstad för godsfordon inom bangården. Under idé-

studiearbetet har det framkommit att det rådet brist på verkstäder för vagn-

underhåll för godståg i Stockholmsområdet. Tomteboda har föreslagits som 

lämplig plats för en ny verkstad. En idé som har framkommit är att befintlig 

lokal bakom rangervallen på norra delen av bangården kan nyttjas till det 

ändamålet. Idag finns ingen verkstad för godsfordon inom bangården.     

 Inriktningen är att en ny verkstad för godsfordon inte ska studeras och 

prioriteras att förläggas till Tomteboda bangård.    
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6 Fortsatt arbete 

Trafikverket kommer under hösten 2011 starta upp fortsatt studier för 

utvecklingen av Tomteboda bangård. Idéstudiens förslag till inriktning för att 

skapa en effektiv bangård för framtidens efterfrågade funktioner kommer utgöra 

underlag till dessa studier. En förstudie eller alternativt fördjupande studier, ex 

funktionsutredningar kommer att startas upp.  

Utifrån inriktning som beskrivs i kapitel 5 blir nästa steg att studera hur 

funktionerna kan rymmas inom bangården och därmed skissa på en ny spår-

projektering. Sannolikt kommer omfattande spårjusteringar behövas och 

nuvarande struktur till stor del ändras om. För att modernisera och effektivisera 

Tomteboda bangård och kunna motsvara framtidens efterfrågade funktioner är 

troligen stora investeringar nödvändiga, även för att också hantera det stora 

underhållsbehov som föreligger. 

I den nationella planen för 2010-2021 finns inga investeringsmedel avsatta för 

åtgärder inom bangården. För närvarande pågår ett regeringsuppdrag om 

kapaciteten inom järnvägstrafiken. I uppdraget ses den Nationella planen över 

och förslag till förändringar kan komma att ske. I arbetet med kapacitets-

översynen har investeringsmedel till Tomteboda bangård lyfts. Uppdraget ska 

delredovisas till regeringen i oktober 2011.  
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