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Förord
Tågtrafiken på Värmlandsbanan uppfyller ett antal viktiga transportfunktioner. Den 
snabbaste resan, förutom flyg, mellan Oslo och Stockholm är en tågresa på sträckan. 
Stommen i den regionala kollektivtrafiken inom Värmlandsregionen utgörs av ett 
antal tåglinjer på Värmlandsbanan. Godstransporter går med tåg till och från platser 
längs banan och längs anslutande banor. Genomgående godståg av både svenskt och 
internationellt ursprung trafikerar sträckan. 

Den fysiska järnvägen är den infrastruktur som skapar förutsättningen för att be-
driva tågtrafik, men det är själva tågtrafiken och hur den planeras som möjliggör 
transporter och resor. För att förstå nyttan, funktionen och utvecklingspotentialen 
med en bana är det fullständigt nödvändigt att förstå dess trafik. Därav idéstudiens 
namn - Tåg i Värmland.

Trafiken på Värmlandsbanan är ovanligt blandad och ovanligt tät jämfört med många 
andra enkelspårssträckor i Sverige. Detta medför särskilda utmaningar i både trafik- 
och infrastrukturplaneringen. På medellång sikt pekar de samlade behoven tydligt 
på att en dubbelspårsutbyggnad måste övervägas på de mest belastade delarna av 
banan. På kort sikt krävs en god planering, i samverkan mellan alla berörda aktörer, 
så att de mest effektiva trimningsåtgärderna kan genomföras för att lägga grunden 
för en fortsatt framtida utveckling. 

Trafikverket, våren 2011
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Sammanfattning
Idéstudiens viktigaste slutsats är att den samlade efterfrågan av järnvägstrafik på 
Värmlandsbanan redan på kort sikt markant överstiger tillgänglig bankapacitet. 
Konsekvensen blir att alla behov inte kan tillgodoses, eller alternativt att stora kapa-
citetsproblem uppstår, med negativa följder för restider, punktlighet och pålitlighet.  

Åtgärder på och i anslutning till Karlstad C har inte berörts i närmare detalj i denna 
studie, eftersom det sedan tidigare finns en förstudie som redan har pekat ut en lös-
ning. Eftersom inga åtgärder på Karlstad C finns med i den nationella planen för 
transportsystemet, måste berörda samhällsaktörer fortsätta diskussionen kring be-
hov och åtgärder i anslutning till Karlstad C.  

För att bibehålla dagens nivå på punktlighet och pålitlighet, när tågtrafiken ökar, 
krävs en kombination av åtgärder längs hela fyrstegsprincipens spektrum. I synner-
het bör en förstudie inledas så snart som möjligt avseende förstärkt kapacitet på 
sträckan Kil - Kristinehamn. Denna sträcka bör prioriteras för kapacitetshöjande 
åtgärder.

Planering på medellång och lång sikt bör inte sätta begränsningar för kapacitetshö-
jande åtgärder på kort sikt. Åtgärder för att skapa ytterligare kapacitet på de mest 
belastade sträckorna är nödvändiga, trots eventuella större satsningar på lång sikt, 
som Vålbergsrakan eller Nobelbanan.  

Trots att kapacitetsproblemen kräver lösningar redan på kort sikt är det av största 
vikt att alla berörda aktörer fortsätter att samverka kring vidare utredningar av järn-
vägssystemets långsiktiga funktion och utformning i stråken Stockholm - Örebro - 
Karstad - Oslo samt Karlstad - Göteborg. 

I nuvarande trafiksituation med ett mycket högt kapacitetsutnyttjande på stora delar 
av Värmlandsbanan, är det av högsta vikt att uppfylla efterfrågad transportfunktion 
med så få tåg som möjligt. Det är en mycket effektiv åtgärd att låta ett och samma tåg 
utnyttjas för flera olika resandefunktioner. Exempelvis kan tåg för långväga trafik 
även fylla en kompletterande funktion för arbetspendling om deras avgångsmönster 
samordnas med den regionala trafiken.   

För att bibehålla och kunna förbättra den snabbaste restiden mellan Karlstad och 
Stockholm är det avgörande att använda tåg med korglutning (till exempel X2000). 
De moderna Reginatåg som inom kort möjligtvis skall ersätta X2000 på sträckan har 
andra hastighetsbegränsningar (dock samma tekniska topphastighet), vilket kom-
mer att leda till längre restider. För de avgångar där Reginatåg ersätter lokdragna 
persontåg förbättras dock restiden. 

För relationerna Karlstad - Stockholm ger kapacitetshöjande åtgärder på Värm-
landsbanan en stor effekt med avseende på genomsnittliga restider, samt för punkt-
ligheten. Dock kan inte den bästa restiden förbättras alls genom ökad kapacitet. 

Med Värmlandstrafiks aviserade trafikökningar kommer sträckan Kil - Arvika att nå 
ett högt kapacitetsutnyttjande. Kapacitetshöjande åtgärder bör därför tas med till 
övervägande i den framtida planeringen.

Kils bangård har stora kapacitets- och hastighetsbegränsningar samtidigt som tåg-
trafiken med största sannolikhet kommer att öka på alla banor som möts i Kil. Det 
är alltså möjligt att Kil kan bli en begränsande faktor för den framtida utvecklingen 
av ett antal viktiga transportfunktioner. Därför krävs en fördjupad studie kring hur 
funktionen kan förbättras i knutpunkten Kil. 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Tågtrafiken på Värmlandsbanan är mycket viktig för ett antal transportfunktioner. 
Banan är en väsentlig del av stråket Stockholm – Karlstad – Oslo, samtidigt som 
den utgör stommen för det regionala tågsystemet i Värmland. I ett storregionalt 
perspektiv spelar också banan en nyckelroll för tågresor mellan Värmland – Väs-
tra Götaland, Värmland – Örebro samt Värmland – Norge. Även för godstrafiken 
är Värmlandsbanan mycket betydelsefull, både för genomgående transporter samt 
transporter från och till målpunkter längs banan.

Värmlandsbanan ingår i den Nordiska Triangeln och är en del av det utpekade eu-
ropeiska TEN-T-nätet. Banan är en av de mest belastade enkelspårssträckorna i 
Sverige. I synnerhet sträckan Kil - Kristinehamn har ett mycket högt kapacitetsut-
nyttjande. Trafikhuvudmannen Värmlandstrafik har dessutom för avsikt att så snart 
som möjligt ytterligare förstärka den regionala trafiken. Som en närtidssatsning 
planeras en ny mötesstation mellan Kil och Karlstad, men mycket tyder på att det 
finns ett stort behov av ytterligare åtgärder för att möta den framtida efterfrågan på 
transporter längs med stråket.

1.2 Syfte

Idéstudiens syfte är att utgöra ett kunskapsunderlag för den fortsatta planeringen 
av hur Trafikverket ska kunna tillgodose det framtida behovet av järnvägstranspor-
ter på Värmlandsbanan.

Resultaten som presenteras i studien ska kunna användas för att stödja Trafikver-
kets fortsatta planering på kort, medellång och lång sikt. 

Idéstudien ska kunna användas som en del i underlaget till den pågående utred-
ningen avseende behovet av ökad kapacitet i det svenska järnvägssystemet, som 
Trafikverket våren 2011 fått i uppdrag av regeringen att genomföra.

1.3 Avgränsning

I den mån fysiska åtgärder berörs i studien är dessa begränsade till sådana på Värm-
landsbanan mellan Laxå och Charlottenberg, eller i direkt anslutning till denna 
bana. 

Tidsperspektiven i studien, med avseende på beskrivning av funktioner och åtgär-
der, är i huvudsak kort och medellång sikt.  

Avgränsningen i tidsperspektiv innebär att idéstudien utgår från den befintliga ban-
sträckningen.  Bortom den medellånga sikten finns självklart även ett långsiktigt 
tidsperspektiv som öppnar för en diskussion kring helt andra idéer inklusive nya 
sträckningar och nya trafikupplägg. Någon fördjupad redovisning av dessa möjlig-
heter finns dock inte i denna rapport. Det bör ändå betonas att fortsatt utredning av 
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järnvägssystemets långsiktiga funktion och utveckling i stråken Stockholm - Örebro 
- Karstad - Oslo samt Karlstad - Göteborg är av högsta vikt. 

Parallellt med, men oberoende av, arbetet med idéstudien har politiska beslut fat-
tats kring de nationella och regionala planerna för transportsystemet. Idéstudien 
hade som utgångspunkt att tillräckliga åtgärder skulle komma att vidtas på Karlstad 
C. Inga åtgärder i anslutning till Karlstad C finns dock med i den nationella planen, 
vilket självklart lämnar ett antal obesvarade frågor som måste hanteras i det fort-
satta planeringsarbetet. Detta ligger utanför idéstudiens ramar. 

1.4 Anknytande studier och underlagsmaterial

Idéstudie för stråket Karlstad-Örebro (Banverket m fl, 2008)

Ny mötesstation Skåre - Kil, förstudie (Banverket, 2009)

Tilvekstkorridoren Oslo - Karlstad - Stockholm (Hedmark fylkeskommune och Re-
gion Värmland, 2007)

Regional Systemanalys Värmland (Region Värmland, 2008)

Systemanalys Stockholm-Mälarrregionen och Gotland (Regionförbunden i Uppsala, 
Sörmlands och Örebro län m fl, 2008)

Idéstudie Vålbergsrakan (INFRA-projektet, 2002)

Björneborgspassagen - Idéstudie (Kristinehamns kommun, 2006)

Förstudie avseende spåranslutning till Kroksviks industriområde (Kristinehamns 
kommun, 2009)

Stråkanalyser Värmland (Banverket, 2006)

Ökad tillgänglighet till bansystemet i Värmland (Värmlandstrafik m fl, 2007)

Plan för hållbart resande - Värmlandstrafiks trafikförsörjningsplan 2010-2014 
(Värmlandstrafik, 2008)

Transporter och infrastruktur i Karlstadsregionen (Karlstad kommun m fl, 2007)

Tillgänglighetsanalys Karlstad - Kristinehamn - Degerfors - Karlskoga - Örebro 
(E-18 gruppen infrastruktur, 2006)

Förstudie Karlstad C (Banverket, 2001)

Trimning av befintlig bansträckning Karlstad - Örebro (E-18 gruppen infrastruktur, 
2009)

Järnvägens roll i transportförsörjningen, del 2 (Banverket, 2007)
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2 Metod
Först beskrivs de nationella, regionala samt lokala målen för idéstudieområdet.

Därefter beskrivs nuläget för transportsystemet i idéstudieområdet. Nuvarande 
funktion identifieras för stråket. 

I nästa steg analyseras och identifieras de nya och förbättrade funktioner som krävs 
för att nå fram till målen och möta framtida transportefterfrågan. Utifrån dessa 
funktionskrav kan en bild av framtida trafikeringsbehov på järnväg sammanställas.

Det finns ingen självklar gränsdragning mellan vad som är ett mål och vad som är 
en funktion. Vissa mål kan vara så specifikt formulerade att de kan användas direkt 
som funktionsbeskrivningar. Ett exempel på detta är restidsmål.  

Varje ny eller förbättrad funktion ställer normalt sett krav på en eller flera åtgärder.  
Det kan också vara så att åtgärder krävs för att upprätthålla nuvarande funktion hos 
systemet. Vissa funktioner, som bedöms som särskilt viktiga att studera närmare, 
väljs ut för att analyseras utifrån fyrstegsprincipen. 

MÅL
Nationella
Regionala
Lokala

FUNKTIONER
Läget i systemet
och hur systemet 
bör fungera för att 
möta målen och
transport - 
efterfrågan 

ÅTGÄRDER
Åtgärds-
kombinationer

Fyrstegsprincipen

EFFEKT-
BEDÖMNING

Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt som beskriver hur ett transportsystem kan 
analyseras och utformas för att möta efterfrågan med minsta möjliga omvärldspå-
verkan och resursförbrukning. 

Det är i synnerhet i idéskedet, där många alternativa utvecklingsvägar fortfarande 
är möjliga, och där vi ännu inte har gått in i den formella planeringsprocessen, som 
den största möjligheten finns för att utnyttja fyrstegsprincipens fulla potential.  
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Principen bygger på ett trafikslagsövergripande synsätt för att lösa identifierade 
problem och brister. Steg för steg analyseras och övervägs alternativa åtgärder och 
lösningar som möjliggör att befintlig transportinfrastruktur används på ett effek-
tivare sätt. Först efter att man har konstaterat att åtgärder på ett tidigare steg är 
otillräckliga går man vidare med åtgärder enligt nästa steg. 

Fyrstegsprincipen
Steg 1 I ett första steg prövas åtgärder som påverkar 

transportbehovet och val av transportsätt. 
Steg 2 I ett andra steg prövas åtgärder för att utnyttja den 

befintliga anläggningen effektivare. 
Steg 3 I det tredje steget prövas begränsade utbyggnads-

åtgärder. Såsom spårupprustningar, ombyggnad av 
plankorsningar, kortare mötes- eller förbigångsspår, 
etc.

Steg 4 I det fjärde steget prövas nyinvesteringar i form av 
omfattande ombyggnader eller utbyggnad i ny 
sträckning.

En viktig konsekvens av en korrekt transportslagsövergripande tillämpning av fyr-
stegsprincipen är att åtgärder enligt steg 1 ofta innebär en ökad efterfrågan på järn-
vägstransporter, både för gods och resande.
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3 Övergripande mål

3.1 Transportpolitikens övergripande mål

Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och lång-
siktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 
Till det övergripande målet hör två jämbördiga mål, ett funktionsmål - Tillgänglig-
het samt ett hänsynsmål - Säkerhet, miljö och hälsa. Både funktionsmålet och hän-
synsmålet har konkretiserats genom att delmål formulerats för ett antal priorite-
rade områden:

Funktionsmål 
Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, 
trygghet och bekvämlighet.
Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker 
den internationella konkurrenskraften.
Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt 
mellan Sverige och andra länder.
Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpo-
litiken medverkar till ett jämställt samhälle.
Transportsystemet utformas så  att det är användbart för 
personer med funktionsnedsättning.
Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda 
transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar.

Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel 
förbättras.

Hänsynsmål
Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och 
antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 
2007 och 2020.
Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken 
minskar fortlöpande och antalet allvarligt skadade halveras 
mellan 2007 och 2020.
Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstran-
sport området och luftfartsområdet minskar fortlöpande.
Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i 
transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. 
År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av 
fossila bränslen.
Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och 
till minskad ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där 
transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjlighe-
terna att nå uppsatta mål.
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3.2 Regionala mål

Region Värmland har utifrån ett övergripande mål för transportsystemet om till-
gänglighet och regional utveckling formulerat tre delmål:

•	 Kommunikationer i samspel

•	 Bygg ihop regionen

•	 Värmland närmare världen

Dessa delmål har specificerats genom ett antal övergripande funktioner:

•	 Kundanpassade och samordnade persontransporter som ger mervärde för 
kunden

•	 God samverkan mellan transportslagen som tillgodoser företagens 
transportbehov

•	 Helhetssyn och god samverkan mellan transportplanering och 
bebyggelseplanering

•	 Tillgängliga och snabba persontransporter i de viktigaste regionala 
kommunikationsstråken

•	 God framkomlighet för godstransporter inom, till, från och genom Värmland

•	 Tillgängliga och snabba persontransporter till de närmaste  
storstadsregionerna och övriga Sverige

•	 Tillgängliga och snabba persontransporter till Europa och övriga världen

•	 Attraktiva vägar för turisttrafik till, från och genom Värmland

Värmlandsbanan och dess utveckling är mycket viktig i relation till alla dessa funk-
tioner.  Detta preciseras ytterligare i kapitlet Värmlandsbanans funktioner.

Örebroregionen har en gemensam storregional målbild tillsammans med hela 
Stockholm-Mälarregionen. Denna målbild innebär:

•	 Ett klimatneutralt transportsystem

•	 En effektiv regional och nationell struktur med snabba förbindelser och attrak-
tiva knutpunkter

•	 En god tillgänglighet till framför allt Arlanda

•	 Ökad kapacitet och effektiv trafik genom en sammanhållen kollektivtrafik i 
Stockholm-Mälarregionen, en stärkt kollektivtrafik i de större stråken och ett 
kapacitetsstarkt huvudvägnät av god kvalitet

•	 Ökad kostnadseffektivitet genom att utnyttja fyrstegsprincipen och bättre  
samverkan i planeringen

•	 Goda möjligheter för alla trafikantgrupper genom att ha en helhetssyn på resan 
och transporten och ta tillvara ny kunskap.
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Angående stråket Örebro - Karlstad ges följande funktionsbeskrivning i Länsplan 
för regional transportinfrastruktur för Örebro län:

”Stråket Örebro-Karlstad är en del i stråket mellan Stockholm och Oslo. Här sker 
transporter mellan Örebro och Karlstad. Stråket är också mycket viktigt för kom-
munikationerna mellan Karlskoga och dess arbetsmarknadsregion med Degerfors 
och Storfors kommun samt Örebro. En integrering av Karlskogas arbetsmarknads-
region med arbetsmarknadsregionen kring Örebro är den regionförstoringsföränd-
ring som skulle ge största effekt i regionen.”

3.3 Lokala mål

De lokala målen, med avseende på järnvägens funktion, i den mån de uttrycker en 
mer långtgående ambition än de nationella eller regionala målen, är tillräckligt kon-
kreta för att kunna användas direkt som funktionsbeskrivningar. Dessa återfinns i 
kapitlet Värmlandsbanans funktioner.
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4 Nulägesbeskrivning

4.1  Befolkning

Befolkningsstrukturen i stråket har en stark tyngdpunkt i Karlstad. I nästa 
storleksklass återfinns Kristinehamn och Arvika som är relativt jämnbördiga 
befolkningsmässigt. 

I stationsorter på sträckan Laxå - Charlottenberg bor det totalt ca 114000 personer 
(år 2005).  Kommunerna i stråket har en sammanlagd befolkning på ca 170000. 

Tabell 1 nedan redovisar befolkningen i tätorterna längs Värmlandsbanan. Som ett 
komplement till tätortsstatistiken redovisas även stationsorternas befolkning och 
arbetsplatser (så kallad dagbefolkning) inom en radie på ca 5 km runt stationerna. 
Detta för att indikera ett potentiellt upptagningsområde för kollektivtrafik för res-
pektive station. Det blir ett visst överlapp i dessa upptagningsområden, främst vad 
gäller Charlottenberg och Ås samt Karlstad och Karlstad Välsviken.

Degerfors är också den närmast tillgängliga järnvägsstationen för boende i Karlsko-
ga som ligger på ca 10 km avstånd, vilket ger Degerfors station en utökad betydelse.

Tabell 1. Befolkning längs stråket Laxå - Charlottenberg. Endast platser med resandeutbyte är med i tabellen. 
Kommunbefolkning är angiven endast vid kommunhuvudorten. Uppgifterna om befolkning och arbetsplatser inom 
5 km är baserade på sams-områden och har därmed dålig noggrannhet för små orter. Källa: SCB 

Befolkning i stråket 
Platsnamn Kommun, 

2008
Tätort , 

2005
Ungefärlig 
befolkning 

inom ca 5 km, 
2006*

Ungefärligt 
antal arbets-
platser inom 

 ca 5 km, 2006*
Laxå 5870 3307 3800 2000
Degerfors 9839 7418 8000 2500
Kristinehamn 23958 17836 18000 7000
Väse 517 1200 300
Karlstad 
Välsviken

- 38000 24000

Karlstad 83994 58544 57000 37000
Kil 11674 7826 9000 2500
Fagerås - 2100 400
Lene - 1300 100
Högboda 256 900 100
Brunsberg - 500 50
Edane 742 1200 300

Arvika 26176 14184 16000 7400
Ottebol 107 2400 1500
Åmotsfors 1476 1600 800
Lerot - 800 200
Ås - 3300 1300
Charlottenberg 8653 2048 3900 1400

*Upptagningsområden kan vara överlappande
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4.4  Restider och trafikering

Värmlandsbanan  trafikeras med både godståg och  persontåg av flera olika slag, både 
eldrivna och dieseldrivna. Persontågen är både lokdragna och av motorvagnstyp.

Restider och transporttider med tåg på en enkelspårig bana bestäms av ett antal 
faktorer. Tågmöten vid en mötesstation som inte är en hållplats (dvs utan resan-
deutbyte) förlänger alltid den tidtabellslagda restiden för minst ett av de två tågen 
som möts. Även vid ett möte där bägge tågen anländer exakt samtidigt förlängs res-
tiden eftersom tågen av säkerhetskäl måste stanna eller hålla mycket låg hastighet. 
Om resandeutbyte sker samtidigt som tågen ändå väntar på att mötas kan restiden i 
bästa fall vara opåverkad av tågmötet.  Se tabell 5 för en översikt av mötesstationer 
och hållplatser

Att stanna för resandeutbyte på en plats där inget tågmöte sker förlänger ofta  res-
tiden, men detta är beroende på hur tidtabellsstrukturen ser ut. Exempelvis kan 
det vara så att tidtabellen, på grund av tågmöten, måste konstrueras med en för re-
senärerna onödigt lång uppehållstid vid en station.  Denna extratid kan då istället 
användas till att göra uppehåll för resandeutbyte på tidigare platser längs linjen. 
Dessa uppehåll förlänger då inte den totala restiden. Dock försämras punktligheten 
eftersom extratiden annars kan användas för att ta igen förseningar.

För reserelationer som kräver ett byte mellan två tåglinjer påverkas förstås också 
den totala restiden av tidtabellsstrukturen och hur välanpassad anslutningen är.

I figur 1 visas restider med tåg, bil, buss och flyg för ett antal viktiga reserelationer.  

!

!

!

!

!

!

!

!

62/94-160/82-92

2:42-2:54/3:55/3:35-3:47

38-46/62/54-64

18-38/40-50/28-37

12-19/35/19-21

39-53/77/62-64

64-85/125/92-94

Mot Göteborg

Mot Oslo

Mot Stockholm

Mot Örebro

Kristinehamn

Kil

Arvika

Charlottenberg

Karlstad

Degerfors

Laxå

Restider i minuter
Regionala resor
Långväga resor

Tåg/Buss/Bil/Flyg

2:54-3:09/3:10/3:19/

1:4
4-

1:5
8/

 - 
/2

:15

2:07-2:20/ - /
2:50

2:21-3:15/4:20-4:35/3:19/0:55

1:45/1:23-1:40/1:15-1:29

5:34-6:15/7:30-7:50/7:33/1:00

Figur 1. Restider med olika färdmedel för ett urval av regionala och långväga resor i stråket.
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Dessa restider finns också i tabell 2.  

Tabell 2. Restider för ett urval av regionala och långväga reserelationer. Resplus-tiderna kan innebära ett byte 
tåg-tåg, tåg-buss eller buss-buss. Källa: www.resrobot.se och www.eniro.se. 

Restider februari 2010
Regionala resor
(tider i minuter)

Tåg, utan 
byte

Buss, 
utan byte

Resplus, 
exakt ett 

byte

Bil Flyg  
med/utan 

transfer
Laxå - Karlstad 62 94-160 72-127 82-92 -
Degerfors - Karlstad 38-46 62 90-160 54-64 -
Kristinehamn - Karlstad 18-38 40-50 - 28-37 -
Väse - Karlstad 15-28 25-45 45-59 20-21 -
Kil - Karlstad 12-19 35 30-55 19-21 -
Arvika - Karlstad 39-53 77 72-193 62-64 -
Charlottenberg - Karlstad 64-85 125 160-163 92-94 -

Långväga resor 
Stockholm - Oslo 6:07 - 6:15 7:30 - 7:50 5:34 - 7:31 7:33 3:40 / 1:00
Karlstad - Göteborg 2:42 - 2:54 3:55 3:02 - 4:05 3:35 - 3:47 -
Karlstad - Stockholm 2:21 - 3:15 4:20 - 4:35 3:34 - 4:01 3:08 - 3:53 3:20 / 0:55
Karlstad - Oslo 2:54 - 3:09 3:10 - 3:19 -
Arvika - Oslo 2:07 - 2:20 - 4:14 - 6:19 2:50 -
Charlottenberg - Oslo 1:44 - 1:58 - 4:39 2:15 -
Örebro - Karlstad 1:45 1:23 - 1:40 1:35 - 2:10 1:15 - 1:29 -

Restiderna i tabell 2 skall sättas i relation till antalet avgångar i tabell 3. För tåg inne-
bär de kortaste restiderna snabbtågsresor. Att det finns ett stort spann för restiderna 
i vissa reserelationer, till exempel Kristinehamn - Karlstad, beror inte endast på 
olika fordonstyper utan också på kapacitetsbegränsningar som i vissa fall ger långa 
väntetider för tågmöten. 
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Tabell 3. Antal resmöjligheter med olika färdmedel i ett urval av regionala och långväga reserelationer. Källa: 
resrobot.se, lfv.se.

Antal dubbelturer våren 2010, per vardagsdygn
Regionala resor Tåg Buss Resplus, 

exakt ett 
byte

Flyg

Laxå - Karstad 1 4 10 -
Degerfors - Karlstad 13 1 6 -
Kristinehamn - Karlstad 23 27 - -
Väse - Karlstad 10 42 2 -
Kil - Karlstad 30 18 4 -
Arvika - Karlstad 14 2 3 -

Charlottenberg - Karlstad 12 - 3 -

Långväga resor
Stockholm - Oslo 3 3 4 16
Karlstad - Göteborg 5 1 4 -
Karlstad - Stockholm 10 6 2 4
Karlstad - Oslo 5 4 - -
Arvika - Oslo 5 - 4 -
Charlottenberg - Oslo 5 - 1 -
Örebro - Karlstad 1 7 15 -

Det är tydligt i denna restidskartläggning att tåget redan på dagens bana, i alla re-
lationer förutom Örebro - Karlstad, kan ge restider som är kortare än med bil och 
buss.  Dock finns ett stort spann i tågrestiderna som innebär att buss eller bil i vissa 
fall ändå kan vara snabbare än tåg.  

I jämförelse med flyg, har tåget en mycket bra restid mellan centrala Karlstad och 
centrala Stockholm, eftersom anslutningsresorna för flyget måste räknas in. För 
målpunkter nära flygplatserna är dock flygets restider konkurrenskraftiga. En stor 
del av flygresorna Karlstad - Stockholm är anslutningsresor till fortsatta flygresor 
vidare från Stockholm. För dessa resor kan tåget ge en längre total restid.

I relationen Stockholm - Oslo dominerar flyget, både mätt i antal avgångar, restid 
och antal resenärer. Detta gäller även resor från stadskärna till stadskärna. Det tar 
i bästa fall ungefär 2 timmar längre tid att resa med tåg jämfört med flyg, och då 
krävs i dagsläget ett byte i Karlstad. Vid ett eventuellt förändrat konkurrensläge 
mellan flyg och tåg, till exempel på grund av ökade biljettpriser för flyg eller förkor-
tad restid för tåg, bör det finnas en stor potential att utöka antalet avgångar med tåg 
Stockholm - Oslo. 

Utifrån antalet avgångar för person- och godstrafiken kan en trafikeringsvolym per 
delsträcka sammanställas (se tabell 4 nedan).
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Tabell 4. Antal tidtabellslagda tågpassager (enkelturer) per dygn på olika delar av Värmlandsbanan, våren 2010. 

Värmlandsbanan Antal tåg per dygn  (2010)
Persontåg Godståg Totalt

Laxå - Kristinehamn 26 36 62

Kristinehamn - Karlstad 46 27 73

Karlstad - Kil 60 30 90

Kil - Arvika 28 16 44

Arvika - Charlotteberg 24 15 39

Tabell 5. En översikt av platser för tågmöte och resandeutbyte. 

Platsnamn Resande-
utbyte

Tågmöte 
möjligt

Laxå X X

Hasselfors X

Svartå X

Degerfors X X

Strömtorp X

Björneborg X

Kristinehamn X X

Ölme X

Väse X X

Skattkärr X

Karlstad Välsviken X

Karlstad X X

Skåre X

Kil X X

Fagerås X

Lene X

Högboda X X

Brunsberg X

Edane X X

Arvika X X

Ottebol X

Åmotsfors X X

Lerot X

Ås X

Charlottenberg X X
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4.5  Resande

En bild av hur resandet på Värmlandsbanan ser ut i nuläget har konstruerats utifrån 
uppgifter från SJ samt Värmlandstrafik (se figur 2). Tågresandet förväntas öka, men 
hur mycket beror på en mängd osäkra faktorer. Trafikverkets basprognos för 2020 
visar på ett möjligt scenario (se figur 3). 

Många tågresor har start- eller målpunkt utanför Värmlandsbanan. En stor del av 
resorna öster om Karlstad går till och från Stockholm.  

På grund av Värmlandsbanans sträckning avspeglar inte tågresandet det underlig-
gande totala resmönstret. Som exempel kan nämnas att det största interregionala 
resandet i stråket sker mellan Karlstad och Örebro. En tågresa mellan dessa orter 
tvingas ta en omväg via Hallsberg vilket i dagsläget gör resor på väg mycket kon-
kurrenskraftiga.  I ett scenario med kraftigt förbättrade restider på järnväg mellan 
Värmland och Örebro skulle antalet tågresor i denna relation öka betydligt jämfört 
med vad som redovisas i figurerna 2 och 3.
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Figur 3. Antal tågresor (i tusental per år) på Värmlandsbanan enligt Trafikverkets basprognos för 2020. Prognosen är behäftad med stora 
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indikation. Även resor med en start- eller slutpunkt utanför Värmlandsbanan är medräknade. 
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4.2  Banans sträckning och standard

Värmlandsbanan är en elektrifierad enkelspårig bana som sträcker sig mellan Laxå 
och norska gränsen efter Charlottenberg, en sträcka på 202 km.  Banan ansluter via 
ett triangelspår till Västra Stambanan vid Laxå. Anslutningen till Västra Stambanan 
vid färd i östlig riktning ligger utanför Laxå samhälle, vilket betyder att tåg som tar 
denna väg (majoriteten) ej stannar vid Laxå station. 

Nästa anslutande bana är den oelektrifierade NBJ-banan mellan Strömtorp och 
Karlskoga/Bofors. I Kristinehamn börjar Inlandsbanan som går norrut till Nykrop-
pa. Denna sträcka kallas även Genvägen och kommer inom kort att elektrifieras. I 
Karlstad ansluter Skoghallsbanan som är en elektrifierad bana som endast används 
för godstrafik mellan Karlstad och Skoghall.  

Kil är en knutpunkt där Bergslagsbanan, Vänerbanan och Fryksdalsbanan ansluter 
till Värmlandsbanan. Fryksdalsbanan till Torsby är oelektrifierad, övriga banor är 
elektrifierade.

Det finns också en mängd anslutningar till industrispår och museijärnvägar längs 
med Värmlandsbanan. 

Vid norska gränsen byter Värmlandsbanan namn till Kongsvingerbanan som fortsät-
ter till Lilleström, och vidare till Oslo (Hovedbanen respektive Gardermobanen). 

Hastigheten på Värmlandsbanan är som störst närmast Laxå. Mellan Kristinehamn 
och Karlstad börjar hastigheten bli lägre. På Kils bangård råder 40 km/h som has-
tighetsbegränsning eftersom ATC saknas. Väster om Kil råder en lägre banstandard 
med största tillåtna axellast 22,5 ton. Dessutom är största hastigheten för persontåg 
utan korglutning 140 km/h. För persontåg med korglutning, såsom X2000 råder ge-
nerellt sett högre hastighetsbegränsningar, väster om Karlstad på sin höjd 160 km/h 
och öster om Karlstad upp till 200 km/h.  
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Figur 4. Hastighetsbegränsningar på Värmlandsbanan. Det är beroende på fordonstyp om ett visst tåg kan nå upp till den tillåtna hastigheter. Godståg kör normalt sett 
inte fortare än 100 km/h och dieselmotorvagnar för persontrafik (Itino) har en begränsning på 140 km/h. Lokdragna persontåg kan köra 160 km/h.
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4.3 Gångtider och mötesstationer

Gångtiden för ett tåg är den beräknade eller uppmätta tid som tåget behöver för att 
förflyttas mellan två platser. Denna tid utgör den undre gränsen för restiden.

Fordonstypen är avgörande för gångtiden, eftersom accelerations- och retardations-
egenskaper varierar. På de delar av sträckan där det råder en god hastighetsstandard 
är också fordonets topphastighet avgörande för restiden. Det råder som ses i figur 4 
också skilda hastighetsgränser beroende på om ett fordon har korglutning (såsom 
X2000) eller inte.  

Beräknade gångtider på delsträckor avgränsade av mötesstationer, för ett urval av 
de tågtyper som trafikerar Värmlandsbanan, visas i tabell 6 och figur 5.  För att upp-
nå en kapacitetsförbättring på en sträcka är det av högsta vikt att förkorta de längsta 
gångtiderna mellan mötesstationerna, de så kallade dimensionerande sträckorna. 

Gångtid för olika tågtyper
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Figur 5. Gångtid i minuter för ett urval av tågtyper. Banan har delats in i sträckor avgränsade av mötesstationer. 
Gångtiden är beräknad utifrån lutningar och hastighetsbegränsningar och kan ses som en teoretisk undre gräns för 
vilka restider och transporttider som kan uppnås på dagens bana. Alla tider i figuren är baserade på en körriktning 
västerut. Tiderna är på vissa sträckor, på grund av lutningsförhållanden, något annorlunda vid färd österut. 
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Teoretiska gångtider 
Mötessta-
tionssträcka

Godståg 
(1600 ton)

Regina utan 
uppehåll

Regina med  
alla 

uppehåll

X2000 utan 
uppehåll

Laxå östra

| 08:21 05:52 05:52 05:43

Hasselfors

| 06:58 04:19 04:19 03:49

Svartå

| 07:44 05:32 06:26 04:47

Degerfors

| 02:10 01:35 02:25 01:25

Strömtorp

| 07:08 04:57 04:57 04:21

Björneborg

| 07:35 / 11:59 * 05:16 06:03 04:44

Kristinehamn

| 05:57 04:09 04:53 03:44

Ölme

| 05:18 03:01 04:11 02:39

Väse

| 07:44 05:01 06:20 04:21

Skattkärr

| 07:18 05:52 09:04 05:26

Karlstad

| 05:40 04:00 05:13 04:00

Skåre

| 09:53 06:25 07:04 06:00

Kil 

| 12:08 08:55 14:34 08:25

Högboda

| 10:39 08:20 12:12 07:27

Edane

| 09:30 07:20 09:11 06:45

Arvika

| 12:35 10:40 14:27 09:15

Åmotfors

| 09:58 07:02 13:00 06:13

Charlottenberg

Totalt 2:16:36 1:38:16 2:10:11 1:29:04
* 11:59 gäller i 
motsatt riktning

Tabell 6. Teoretiska gångtider för ett urval av tågtyper. För Regina (moderna persontåg) visas också gångtiderna 
med tidstillägg för uppehåll (inklusive acceleration och retardation) på de 18 platser där resandeutbyte finns idag. 
På varje funktionell sträcka (Laxå - Kristinehamn, Kristinehamn - Karlstad, Karlstad - Kil, Kil - Arvika, Arvika - 
Charlottenberg) har den dimensionerande mötesstationssträckan (längsta gångtiden) per tågtyp ringats in. 
Kapacitetshöjande åtgärder är genereltt sett mest effektiva på de dimensionerande sträckorna. 
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5 Värmlandsbanans funktioner

5.1 Nuvarande funktioner

Värmlandsbanan uppfyller i nuläget ett antal viktiga transportfunktioner av inter-
nationell, nationell, regional samt lokal karaktär. 

•	  Genomgående godstransporter samt godstransporter till och från målpunkter-
längs banan, vilket förutsätter:

 › Tillgänglig kapacitet för ungefär 30-40 godståg per dygn Laxå – Kil samt 
15-20 godståg per dygn Kil – Charlottenberg

 › Anslutningar och växlingsmöjigheter för godstrafik mellan Värmlandsbanan 
och anslutande banor, industrispår och hamnar

•	 Långväga persontrafik mellan Värmland och Stockholm / Oslo / Göteborg

•	 Långväga persontrafik mellan Stockholm och Oslo

•	 Regional persontrafik mellan orterna längs Värmlandsbanan

•	 Regional persontrafik mellan orter längs Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan 
/ Vänerbanan / Inlandsbanan / NBJ-banan

•	 Storregional persontrafik mellan Värmland och Västra Götaland / Region Öre-
bro / Norge

5.2 Förutsättningar för framtida utveckling

Det är en underförstådd förutsättning i idéstudien att förbättrade eller nya funk-
tioner inom ett område inte antas försämra nuvarande funktion inom ett annat om-
råde. I praktiken kan detta uppnås genom kompenserande åtgärder av olika slag. 
Detsamma gäller med avseende på de transportpolitiska hänsynsmålen, i synnerhet 
måste följande beaktas:

•	 Buller och vibrationer

•	 Barriäreffekter för människor och ekosystem

•	 Trafiksäkerhet

Dessutom finns ett antal tekniska och planeringsmässiga förutsättningar som måste 
samspela med en vidareutveckling av järnvägen:

•	 Samordning med övrig samhällsbyggnad, till exempel bebyggelseplanering

•	 Säkerställd kraftförsörjning

•	 Säkerställd bärighet och spårkvalitet

•	 Säkerställd funktion hos signalsystem och övriga säkerhetsanordningar
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2. Förbättrad 
samordning mellan 
trafikslag i Karlstad

1. Förbättrad pålitlighet och 
punktlighet

Förbättrad 
godshantering i 
Karlstadsregionen

4. Tillräcklig kapacitet 
i Kil för ett växande 
korsande godsflöde

En avgång per timme i 
högtrafik Åmål -
Karlstad

En avgång per halvtimme i 
högtrafik Arvika – Karlstad, 
max 35-45 minuters restid

5. Möjlighet för utökad 
godstrafik på hela 
sträckan

Avgångar på fasta minuttal för 
den regionala persontrafiken

Centralt tåguppehåll i 
Degerfors

Möjlighet för alla regionala 
tåg att stanna vid plattform 
i Väse

2. Förbättrad 
samordning för 
godstransporter 
(väg, tåg, sjö)

Förflyttad godshantering i 
Arvika

Förbättrad lastprofil Kil -
Arvika

Charlottenberg –
Karlstad, max 55-65 
minuters restid

En avgång per timme i 
högtrafik Fryksdalsbanan -
Karlstad

6. En avgång per halvtimme i högtrafik 
Kristinehamn – Karlstad, max 25 min 
restid

3. Förkortade restider 
Karlstad – Stockholm 
(mål 2 timmar)

80 minuters restid 
Karlstad - Örebro

Förbättrad 
godstågskapacitet i 
Kristinehamn

Minskade barriärreffekter, i 
t.ex. Arvika, Björneborg, 
Laxå och Kil

2. Förbättrad 
samordning för 
persontransporter 
(buss, bil, cykel, tåg)

2. Förbättrad 
samordning mellan 
trafikslag i Karlstad

1. Förbättrad pålitlighet och 
punktlighet

Förbättrad 
godshantering i 
Karlstadsregionen

4. Tillräcklig kapacitet 
i Kil för ett växande 
korsande godsflöde

En avgång per timme i 
högtrafik Åmål -
Karlstad

En avgång per halvtimme i 
högtrafik Arvika – Karlstad, 
max 35-45 minuters restid

5. Möjlighet för utökad 
godstrafik på hela 
sträckan

Avgångar på fasta minuttal för 
den regionala persontrafiken

Centralt tåguppehåll i 
Degerfors

Möjlighet för alla regionala 
tåg att stanna vid plattform 
i Väse

2. Förbättrad 
samordning för 
godstransporter 
(väg, tåg, sjö)

Förflyttad godshantering i 
Arvika

Förbättrad lastprofil Kil -
Arvika

Charlottenberg –
Karlstad, max 55-65 
minuters restid

En avgång per timme i 
högtrafik Fryksdalsbanan -
Karlstad

6. En avgång per halvtimme i högtrafik 
Kristinehamn – Karlstad, max 25 min 
restid

3. Förkortade restider 
Karlstad – Stockholm 
(mål 2 timmar)

80 minuters restid 
Karlstad - Örebro

Förbättrad 
godstågskapacitet i 
Kristinehamn

Minskade barriärreffekter, i 
t.ex. Arvika, Björneborg, 
Laxå och Kil

2. Förbättrad 
samordning för 
persontransporter 
(buss, bil, cykel, tåg)

5.3 Funktioner på kort sikt

Kort sikt innebär i detta sammanhang att det finns ett uttalat behov eller önskemål 
att införa funktionen så snart som möjligt.  Från samhällsaktörerna i stråket betrak-
tas år 2015 som den absoluta gränsen för när dessa förbättringar bör vara genom-
förda. Många av de funktioner som här beskrivs existerar redan i någon form, men 
är i behov av vidareutveckling och förbättring. 

•	 Förbättrad punktlighet och pålitlighet

•	 Förbättrad samordning för godstransporter (väg, tåg, sjö)

•	 Förbättrad samordning för persontransporter (tåg, buss, bil, cykel och gående)

 › I synnerhet krävs förbättrad samordning i Karlstad

•	 Förkortade restider och utökad turtäthet Karlstad - Stockholm, med målsätt-
ningen 2 timmar och 12 dubbelturer per dygn

•	 Tillräcklig kapacitet i Kil för ett växande godsflöde väster om Vänern som kor-
sar Värmlandsbanan

•	 Möjlighet för utökad godstrafik längs hela sträckan

Figur 6. En geografisk översikt av önskemål och behov av nya och förbättrade funktioner på kort sikt.
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•	 En avgång per halvtimme i högtrafik Kristinehamn - Karlstad med maximalt 25 
minuters restid

•	 Förbättrad godshantering i Karlstad

•	 Förbättrad godstågskapacitet i Kristinehamn

•	 Förflyttad godshantering i Arvika

•	 Avgångar på fasta minuttal för den regionala persontrafiken

•	 En avgång per timme i högtrafik Fryksdalsbanan - Karlstad

•	 En avgång per halvtimme i högtrafik Arvika - Karlstad. Maximalt 35 minuters 
restid inklusive 3 uppehåll på mellanliggande platser samt maximalt 45 minu-
ters restid med 6 uppehåll på mellanliggande platser.

•	 En avgång per timme i högtrafik Åmål - Karlstad

•	 Förflyttat tåguppehåll i Degerfors till ett mer centralt läge

•	 80 minuters restid Karlstad - Örebro

•	 Maximalt 55 minuters restid Charlottenberg – Karlstad med 5 uppehåll på mel-
lanliggande platser. Maximalt 65 minuter för tåg med 8 uppehåll på mellanlig-
gande platser. 

•	 Förbättrad lastprofil Kil - Arvika

•	 Minskade barriärreffekter och förbättrad säkerhet i tätorter längs stråket, i syn-
nerhet Arvika, Laxå, Kil och Björneborg

•	 Möjlighet för alla regionala tåg att stanna vid plattform i Väse
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5.4 Funktioner på medellång sikt

•	 2 timmars restid Karlstad – Göteborg, med minst 8 dubbelturer per dag 

•	 Förbättrade möjligheter för tågpendling och godstrafik mellan Värmland och 
Norge. 

•	 Möjlighet för ytterligare utökad godstrafik för att hantera en överflyttning av 
transporter från lastbil

•	 Utökad turtäthet mellan Arvika och Karlstad till 24 dubbelturer per dag

•	 Utökad turtäthet mellan Charlottenberg och Karlstad till 16 dubbelturer per 
dag

•	 2 timmars restid Kristinehamn – Göteborg (öster om Vänern)

•	 2,5 timmars restid Karlstad – Kristinehamn – Ludvika - Borlänge

•	 Resandeutbyte i Skåre

•	 Resandeutbyte i Hasselfors

•	 Resandeutbyte i Laxå för regionaltåg från/till Värmlandsbanan

•	 Utökad turtäthet och förbättrad restid mellan Karlstad och Örebro

5.5 Funktioner på lång sikt

•	 1-2 timmars restid Karlstad – Oslo

•	 3-4 timmars restid Oslo - Stockholm

•	 Förstärkt regionaltågtrafik i stråket Karlstad – Örebro med 40-50 minuters res-
tid och minst en avgång per halvtimme i högtrafik

•	 Goda anslutningar mellan orter i stråket längs Värmlandsbanan och snabbtågs-
förbindelser till och från Europa 

•	 Ytterligare möjlighet till utökad godstrafik för att hantera en omfattande över-
flyttning av transporter från lastbil

•	 Resandeutbyte i Skattkärr
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6 Trafikering och kapacitet

6.1 Trafikering på kort sikt

Utifrån de önskemål och behov av förbättrade funktioner som har redovisats i fö-
regående avsnitt, kan en samlad bild av den framtida trafikeringen byggas upp. Det 
handlar inte om att skapa en regelrätt prognos utan om att göra en tolkning av den 
önskade transportfunktionen utifrån ett trafikeringsperspektiv. Resultatet av ana-
lysen är en trafikeringsbild (figur 7) som består av en linjestruktur med en bestämd 
turtäthet per linje.

Godstrafiken som har antagits i detta scenario bygger till stora delar på tågplanerna 
från 2008-2010. På Värmlandsbanan mellan Charlottenberg och Kil har Trafikver-
kets basprognos använts för att avspegla en utökad godstrafik. På Vänerbanan och 
Bergslagsbanan ligger i detta scenario en utökad trafikering som en konsekvens av 
planerad upprustning och kapacitetshöjning av godsstråket Väster om Vänern.

För att skapa en bild av den totala trafiken per dygn måste tågantalen för alla linjer 
summeras och dubbleras (eftersom det är dubbelturer som anges i linjekartan). De 
resulterande trafikvolymerna kan ses i figur 8. 
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Figur 7. Linjestruktur och turtäthet för all tågtrafik på Värmlandsbanan på kort sikt. Turtätheten är angiven i antal dubbelturer per dygn. På de 
delsträckor där ingen turtäthet anges gäller den som är angiven för angränsande delsträcka. De svarta linjerna står för godstrafik och alla övriga 
färger betecknar persontrafik. Persontrafiken mellan Degerfors och Karlskoga är angiven inom parentes för att beteckna att den är av mindre reguljär 
karaktär jämfört med övrig trafik. 
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Figur 8. Tågantal per vardagsdygn på kort sikt, baserat på trafikeringsscenariot beskrivet i figur 7. Både godståg och persontåg är 
inkluderade och redovisade antal avser tåg i bägge riktningar, dvs enkelturer.

6.2 Kapacitetsutnyttjande på kort sikt

Utgående ifrån det redovisade trafikeringsscenariot på kort sikt, kan det teoretiska 
kapacitetsutnyttjandet beräknas. Till grund för en sådan beräkning ligger också 
gångtiderna för de olika fordonstyperna (se avsnitt Nulägesbeskrivning - Gångtider 
och mötesstationer). Det finns ett viktigt samband mellan hastighet och kapacitet. 
Tåg med högre hastighet får kortare gångtid per sträcka, vilket leder till ett lägre 
kapacitetsutnyttjande. Långsamma tåg, och tåg som gör många uppehåll, ger ökat 
kapacitetsutnyttjande. 

Som en förutsättning i analysen har det antagits att vissa infrastrukturåtgärder har 
genomförts i närtid. Dessa åtgärder är ombyggnad av Skattkärrs mötesstation för 
samtidig infart samt utbyggnad av en ny mötesstation på sträckan Kil - Skåre.

Resultatet av analysen är ett procentuellt kapacitetsutnyttjande per delsträcka och 
dygn, se figur 9. För att jämföra med dagens situation visas också kapacitetssitua-
tionen för 2010 i figur 10. Vid ett kapacitetsutnyttjande över 80% (rödmarkerade 
sträckor) råder det generellt sett kapacitetsbrist och det är svårt eller omöjligt att 
utöka trafiken. Dessutom finns det endast mycket små marginaler för att återställa 
punktligheten efter en störning, vilket innebär att en liten försening för ett enstaka 
tåg kan orsaka följdförseningar för ett stort antal andra tåg.  
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Om de trafikökningar som finns i scenariot på kort sikt kommer till stånd, är det 
alltså tydligt att det kommer att råda stora kapacitetsbegränsningar på Värmlands-
banan, trots de infrastrukturåtgärder som planeras att genomföras i närtid. Om 
trafiken bibehålls på 2010 års nivå kommer kapacitetsutnyttjandet att vara något 
mindre problematiskt vilket visas i figur 11.  Trots att denna kapacitetsstudie visar 
att närtidssatsningen på en ny lång mötesstation på sträckan Kil - Skåre inte är till-
räcklig för att nå ett balanserat kapacitetsutnyttjande om trafiken ökar, är byggandet 
av mötesstationen ändå en nödvändig första åtgärd för att överhuvudtaget möjlig-
göra en ökning av tågtrafiken väster om Karlstad. 

För att klara trafikökningen på kort sikt och samtidigt hålla kapacitetsutnyttjandet 
under 80% pekar denna översiktliga analys på att det krävs någon form av kapaci-
tetsåtgärd på alla de 6 mötesstationssträckor som är röda i figur 9. Dessa sträckor är 
i ordning västerifrån:  Högboda - Kil, Kil - ny mötesstation, ny mötesstation - Skåre, 
Skåre - Karlstad, Karlstad - Skattkärr, samt Skattkärr - Väse.

Figur 9. Kapacitetsutnyttjande på Värmlandsbanan på kort sikt. Rött betecknar ett kapacitetsutnyttjande över 
80% på dygnsnivå, gult 60-80%, samt grönt mindre än 60%.  
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Figur 10. Kapacitetsutnyttjande på dygnsnivå 2010. 
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Figur 11. Kapacitetsutnyttjande på dygnsnivå med 2010 års 
trafikering, men med genomförda närtidssatsningar. (Ny mötesstation 
på sträckan Kil - Skåre och samtidig infart Skattkärr)
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Figur 12. Trafikeringsscenario i Värmland på medellång sikt, med utgångspunkt i att de funktioner som beskrivits i avsnitt 5.4 ska uppfyllas.  
Turtätheten är angiven i antal dubbelturer per dygn. På de delsträckor där ingen turtäthet anges gäller den som är angiven för angränsande 
delsträcka. De svarta linjerna står för godstrafik och alla övriga färger betecknar persontrafik. Persontrafiken mellan Degerfors och Karlskoga är 
angiven inom parentes för att beteckna att den är av mindre reguljär karaktär jämfört med övrig trafik. 

6.3 Trafikering på medellång sikt

Eftersom det är svårt att kapacitetsmässigt hantera trafikeringsscenariot på kort sikt 
utan betydande infrastrukturåtgärder, blir varje utblick längre framåt väldigt osäker. 
Utgående från att tillräckliga åtgärder har genomförts för att nå uppnå  de på kort 
sikt efterfrågade funktionerna, kan man ändå skissa på ett scenario på medellång 
sikt (figur 12).  En förutsättning för genomförandet av trafikeringen i detta scenario 
är alltså att tillräckliga kapacitetshöjande åtgärder har genomförts. I scenariot har 
både den långväga och regionala trafiken utökats i flertalet av relationerna. Gods-
trafiken har utökats både i stråket Väster om Vänern och på hela Värmlandsbanan.  

Sträckan Kil - Karlstad kommer i detta scenario att trafikeras av 134 tåg per dygn, 
en ökning med 20, jämfört med den korta sikten. Detta ger en ökning med unge-
fär en dubbeltur per timme om trafikökningen sprids jämnt över dygnet. Troligtvis 
kommer efterfrågan att vara större än så i högtrafik. Det är mycket tveksamt om en 
sådan trafikvolym alls kan framföras på ett enkelspår. Se avsnitt 7.6 för vidare dis-
kussion kring möjliga åtgärder på sträckan Karlstad - Kil.



34

7 Åtgärder
I detta avsnitt beskrivs möjliga åtgärder för att förbättra järnvägssystemets funktion 
i stråket längs Värmlandsbanan. Åtgärderna är indelade enligt fyrstegsprincipen (se 
kapitel 2) och utifrån efterfrågade funktioner. Syftet med denna sammanställning är 
att skapa en koppling mellan åtgärder och funktioner. Ingen prioritering av åtgär-
der anges, och detta vore inte heller lämpligt. För att nå den bästa måluppfyllelsen 
bör eventuell prioritering ske på funktionsnivå. 

7.1 Åtgärder för att förbättra punktlighet och pålitlighet

Steg 1-2:

Ökad samordning mellan långväga och regional trafik   
Detta innebär att man i största möjliga utsträckning skall utnyttja samma tåg för att 
samtidigt uppfylla regionala och långväga transportfunktioner. I dagsläget finns en 
sådan samordning för alla persontåg på banan, förutom X2000 öster om Karlstad. 
X2000 väster om Karlstad kan användas av pendlare och övriga regionala resenärer 
med månadskort. X2000 Karlstad - Stockholm och Stockholm - Karlstad är inte 
tillgängligt för regionala resor med månadskort, till exempel på sträckan Karlstad 

- Kristinehamn.

Syftet med en god samordning är att medge en bra, regelbunden turtäthet med så få 
tåg på banan som möjligt. Ju färre tåg, desto lägre kapacitetsutnyttjande och träng-
sel, vilket direkt ger en bättre punktlighet och återställningsförmåga vid störningar.

Bättre fordon
För att bibehålla en god punktlighet på en enkelspårig bana med högt kapacitetsut-
nyttjande är det av högsta vikt att järnvägsfordonen kan hålla en så hög hastighet 
som möjligt. Högre hastighet leder till att ett tåg fortare kan lämna plats på en del-
sträcka till ett annat tåg, antingen mötande eller efterföljande. Hur lång sträcka som 
av säkerhetskäl reserveras för ett tåg är oberoende av dess hastighet, vilket betyder 
att långsamma tåg alltid försämrar kapacitetssituationen. 

Värmlandsbanan öster om Karlstad har en relativt god hastighetsstandard, med  
tillåtna hastigheter på  160-180 km/h på betydande delar. Dieselmotorvagnar (även 
de moderna av typ Itino) har en maxhastighet på 140 km/h, vilket innebär att dessa 
i så liten utsträckning som möjligt bör utnyttjas öster om Karlstad. 

Att byta ut lokdragna persontåg (maxhastighet 160 km/h) mot eldrivna motorvag-
nar av typ Regina (maxhastighet 180-200 km/h) eller motsvarande, bidrar också till 
att förbättra punktligheten, på grund av maxhastigheten samt accelerations- och 
retardationsegenskaper.

Översyn av hastighetsgränser för tåg utan korglutning
Tåg med korglutning (X2000) får på många delar av Värmlandsbanan framföras i 
högre hastighet än tåg utan korglutning (se figur 4).  Det kan möjligtvis finnas del-
sträckor där dessa hastighetsgränser skulle kunna justeras. Högre hastigheter för 
tåg utan korglutning skulle korta gångtiderna för en majoritet av persontågen och 
på så sätt förbättra punktligheten.
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Kvalitetssäkrade tidtabeller
Framtida tågtidtabeller bör granskas, så att det säkerställs att tillräckliga margina-
ler finns för att alla tåg skall kunna klara varje delsträcka inom utsatt tid. Det skall 
också finnas en tydlig plan för hur förseningar skall kunna begränsas för att i minsta 
möjliga mån sprida sig till övriga tåg. En möjlig konsekvens av kvalitetsgranskning-
en är att antalet tåg måste minskas vid vissa tider på dygnet.

Trångsektorplan och spåranvändningsplan
Trångsektorplaner och spåranvändningsplaner har hittils bara använts för stor-
stadsområdena. Konceptet innebär i korthet att man tidigt i tilldelningsprocessen 
för tåglägen (plats i tidtabellen för ett visst tåg) klargör vilka tåglägen som är lämp-
liga att söka, och för vilken tågtyp varje tågläge är ämnat. Det bör undersökas om 
konceptet, med lämpliga modifieringar, även kan tillämpas på Värmlandsbanan. 

Utöka ej antalet uppehåll på mindre orter
Varje ytterligare uppehåll tar bort marginal som annars kan användas för att åter-
ställa systemet efter en försening.

Bättre information till resenärer
Bättre information gör att systemet upplevs som mer pålitligt. Med korrekt infor-
mation om en försening och en bra prognos för hur lång förseningen kan bli, ökar 
möjligheten för en resenär att fatta ett korrekt beslut om alternativa färdmedel. 
Detta ökar alltså indirekt punktligheten genom att förbättra möjligheten att nå slut-
målet i tid, eller med mindre försening.

Bättre reglering av tunga tåg i förhållande till lövhalka
Tunga tåg riskerar att inte kunna ta sig upp för branta lutningar under de delar av 
året då lövhalka råder. Ett tåg som inte kommer vidare på en enkelspårssträcka kan 
orsaka stora störningar. Genom tydlig information till operatörer och möjligtvis 
vägning av tåg, skulle risken kunna minimeras för att alltför tunga tåg kommer in på 
banan vid lövhalka.

Vissa tåg från Fryksdalsbanan vänder i Kil
Om vissa tåg från Fryksdalsbanan inte trafikerade sträckan Kil - Karlstad skulle 
kapacitetsutnyttjandet minska och punktligheten förbättras. Enligt Värmlandstra-
fik är detta dock en mycket olämplig åtgärd som direkt motverkar målet att skapa 
ett mer attraktivt kollektivtrafiksystem. Restider, samt punktlighet och pålitlighet 
skulle försämras för resenärer från och till Fryksdalsbanan som skulle behöva byta  
tåg i Kil. För att hantera dessa bytesresenärer skulle det troligtvis också krävas läng-
re tåg på linjen Arvika - Karlstad, särskilt under högtrafiktimmarna. 

Steg 3:

Förlängning av mötesstation Skåre
Mötesstationen i Skåre saknar idag möjlighet för samtidig infart för långa tåg. Ge-
nom en förlängning av Skåre kan denna möjlighet skapas. Åtgärden bidrar till att 
minska den tid som godståg befinner sig på sträckan mellan Kil och Karlstad, och 
på så sätt minskar kapacitetsutnyttjandet. Detta är positivt för punktlighet och 
pålitlighet.

Samtidig infart i Skattkärr
Planering pågår för att möjliggöra samtidig infart på mötesstation Skattkärr. Sam-
tidig infart ger effekten att tåg som går åt sidan vid möte får förkortad restid med 
ca 2 minuter, vilket ger större marginaler för att undvika förseningar. Åtgärden är 
mycket effektiv eftersom Skattkärr ligger på sträckan Väse - Karlstad som har ett 
mycket högt kapacitetsutnyttjande.
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Mellanblocksignal eller kryssväxel på nya långa mötesspåret Kil – Skåre.
Om det ännu ej byggda långa mötesspåret på sträckan Kil – Skåre förses med en 
kryssväxel, skapas en möjlighet att ha tågmöte för två persontåg samtidigt som ett 
av persontågen gör en så kallad förbigång av ett godståg. Detta innebär att ett gods-
tåg kan vänta på mötesspåret utan att skapa några betydande förseningar för per-
sontrafiken. Punktligheten skulle också öka för godstrafiken eftersom möjligheten 
att släppa iväg godståg genom och ut från Kils bangård ökar.

Mellanblocksignal Kil – Högboda
Sträckan mellan Kil och Högboda består av en enda lång blocksträcka, vilket inne-
bär att ett tåg inte kan lämna Kil i riktning västerut, tidigare än förevarande tåg har 
anlänt i Högboda, vilket i många fall dröjer 10-15 minuter. Med en mellanblocksig-
nal kan väntetiden förkortas till ungefär det halva vilket ökar möjligheten att åter-
ställa systemet efter en störning.

Mellanblocksignaler Väse – Ölme - Kristinehamn
Sträckorna Väse – Ölme samt Ölme – Kristinehamn saknar mellanblocksignaler. 
Om mellanblock införs på dessa sträckor kan flera tåg följa på varandra i samma 
riktning med kortare tidsmellanrum vilket minskar den totala tiden för att åter-
ställa punktligheten efter en störning.

Ny växel för att skapa utfart från Kristinehamns godsbangård västerut
Godståg som startar från Kristinehamns godsbangård och har en färdväg i riktning 
mot Karlstad måste idag tas isär till flera vagnsgrupper, eftersom en direkt anslut-
ning västerut saknas. Dessa vagnsgrupper måste tas ut från godsbangården en åt 
gången för att sedan sättas samman igen på något av de genomgående tågspåren, 
vilket förbrukar kapacitet för annan trafik, med risk för förseningar som följd. Det 
är troligtvis relativt små åtgärder som krävs för att skapa en direkt utfart västerut.

Nya mötesstationer
Ytterligare mötesstationer ger i stort sett alltid en förbättring av punktligheten, 
oavsett placering. Störst effekt fås dock på sträckor där kapacitetsutnyttjandet är som 
högst. Även mötesstationer som inte har planenliga möten enligt en principtidtabell 
är av stort värde för punktligheten, eftersom flexibiliteten ökar i ett läge med 
störningar. För att ha god punktlighet på en enkelspårssträcka är det nödvändigt att 
det finns fler mötesmöjligheter än vad som faktiskt utnyttjas i tidtabellen. Om alla 
mötesmöjligheter är fullbokade i tidtabellen är det oundvikligt att ett försenat tåg 
orsakar följdförseningar för ett stort antal andra tåg.

Steg 4:

Partiella dubbelspår 
Väl placerade dubbelspårssträckor ger en förbättrad punktlighet, i synnerhet om 
det finns kryssväxlar som ger möjlighet för snabba tåg att förbigå (köra om) 
långsammare tåg. 

Genande spår Värmlandsbanan – Västra Stambanan
Det finns olika förslag på hur ett nytt spår skulle kunna vika av österut från Värm-
landsbanan någonstans söder om Degerfors och ansluta till Västra Stambanan läng-
re österut än dagens triangelspår. Tillsammans med det befintliga spåret skapas 
rent funktionellt en dubbelspårssträcka. Detta skulle ge positiva effekter för punkt-
lighet och pålitlighet.
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Björneborgspassagen
Detta är en föreslagen kurvrätning som innebär att Värmlandsbanan inte längre 
skulle passera genom samhället Björneborg. En ny mötesstation för att ersätta Björ-
neborg ingår också i åtgärden. På den funktionella sträckan Laxå - Kristinehamn 
är delsträckan Björneborg - Kristinehamn dimensionerande för godstrafiken. Detta 
innenär att Björneborgspassagen skulle bidra till förbättrad kapacitet och därmed 
även förbättrad punktlighet och pålitlighet.

Åtgärder på eller i anslutning till Kils bangård
Kils bangård saknar möjlighet att ta emot långa godståg utan att blockera växlar 
eller plattformsövergångar. Dessutom är signalsystemet gammalt och bangården 
saknar ATC (Automatic Train Control) vilket ger låga hastigheter för alla tåg. Trafik 
från flera olika linjer möts i Kil vilket skapar en risk för att störningar fortplantar 
sig mellan i övrigt oberoende trafiksystem. Eftersom trafiken kommer att öka i alla 
riktningar från och till Kil är åtgärder troligtvis nödvändiga för att undvika försäm-
rad punktlighet i framtiden. För att peka ut de lämpligaste åtgärderna krävs en för-
djupad utredning.

Fler plattformslägen på Karlstad C
Karlstad C har idag 4 plattformslägen, varav enbart två kan användas för genom-
gående tåg. Fler plattformslägen skulle öka flexibiliteten och minska beroendet 
mellan olika trafikupplägg vilket skulle minska risken för att förseningar sprider 
sig i systemet. Vid en eventuell ombyggnad av bangården för att skapa nya platt-
formslägen är det viktigt att beakta att det kan krävas kompenserande åtgärder för 
godstrafiken.

7.2 Åtgärder för förbättrad samordning för godstransporter (väg, tåg, sjö)

Detta är en mycket viktig fråga som är för stor för att på ett bra sätt hanteras inom 
ramen för  denna idéstudie. Därför pekas inga åtgärder ut.

7.3 Åtgärder för förbättrad samordning för persontransporter (tåg, buss, bil, 
cykel och gående)

Ingen fördjupad analys kring denna funktion har genomförts inom ramen för idé-
studien.  Attraktiva bytespunkter mellan trafikslag är en självklar nödvändighet för 
att åstadkomma en bra samordning. En bärande tanke i planeringen för ett nytt re-
secentrum i Karlstad har varit att förenkla byten mellan trafikslag för den majoritet 
av resenärer på Värmlandsbanan som har Karlstad som start- eller målpunkt.

7.4 Åtgärder för att förkorta restiden mellan Karlstad och Stockholm (samt 
Karlstad - Örebro)

Alla åtgärder på Värmlandsbanan för att förbättra restiden mellan Karlstad och 
Stockholm kommer i princip även att bidra till en förbättrad restid mellan Karlstad 
och Örebro. Därför inbegrips bägge funktionerna i följande diskussion.

I relationen Karlstad - Stockholm finns idag två trafikupplägg, ett med snabbtåg 
och ett med intercitytåg. Detta förhållande gör att det är mycket viktigt att skilja på 
bästa möjliga restid respektive genomsnittlig restid.  
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Kapacitetshöjande åtgärder på Värmlandsbanan kan förbättra den genomsnittliga 
restiden eftersom tågmöten då kan ske effektivare. Med avseende på bästa möjliga 
restid kan dock ingen förbättring uppnås, eftersom det snabbaste X2000 Karlstad 

– Stockholm redan idag har en tidtabell utan planlagd väntetid för tågmöten på 
sträckan Karlstad - Laxå. För att korta den bästa restiden krävs ändrade trafikupp-
lägg, hastighetshöjningar eller nya sträckningar. 

Steg 1-2: 

Samordning mellan långväga och regional trafik
Sett utifrån ett restidsperspektiv för den långväga trafiken, är det av vikt att de lång-
väga tågen inte behöver vänta vid möten med regionaltåg. För relationen Karlstad 

- Stockholm är den kritiska sträckan i detta avseende Karlstad - Kristinehamn. Om 
de långväga tågen även kan uppfylla vissa regionala transportfunktioner på denna 
sträcka skapas möjlighet att hålla nere antalet regionaltåg, och därmed minskar ris-
ken för tågmöten.

Trångsektorplan Stockholm - Laxå
Det finns i nuläget framtaget en trångsektorplan för Mälardalen. Den sträcker sig 
dock inte längre västerut än till Katrineholm. Det är möjligt att bättre genomsnittli-
ga restider för tåg till och från Värmlandsbanan kan uppnås, om trångsektorplanens 
geografiska avgränsning utvidgas västerut till Laxå. 

Bibehåll tåg med korglutning
SJ har aviserat att man troligtvis kommer att ändra tågtyp på Värmlandsbanan till 
en ny fjärrtågsversion av Regina-motorvagnen. Jämfört med lokdragna tåg ger detta 
en förbättrad restid. Om de nya tågen även ersätter X2000 blir det dock en försäm-
ring av de bästa restiderna med ca 10-15 minuter, eftersom Regina saknar korglut-
ning. Korglutning krävs för att ett tåg ska tillåtas följa den högsta hastighetsbegräns-
ningen på stora delar av sträckan Karlstad - Stockholm

Översyn av hastighetsgränser för tåg utan korglutning (T.ex. Regina)
Se samma åtgärd i avsnittet Åtgärder för att förbättra punktlighet och pålitlighet.

Förlägg planerade tågmöten till Degerfors
För att uppnå bästa möjliga genomsnittliga restid är det viktigt att i så stor utsträck-
ning som möjligt förlägga tågmöten till platser med resandeutbyte. För den långvä-
ga persontrafiken på Värmlandsbanan innebär detta att alla tågmöten bör förläggas 
till Degerfors.  

Steg 3: 

Mellanblocksignaler Väse – Ölme - Kristinehamn
Sträckorna Väse – Ölme samt Ölme – Kristinehamn saknar mellanblocksignaler. 
Om mellanblock införs på dessa sträckor kan tidtabellen läggas så att ett långväga 
tåg kan avgå direkt före eller efter ett regionaltåg, med kortare tidsmellanrum än 
vad som vore möjligt idag. Detta bidrar till att undvika förlängda restider för den 
långväga trafiken vid en utökning av regionaltrafiken.

Nya mötesspår Karlstad – Kristinehamn
Med de trafikökningar som redovisas i scenariot på kort sikt blir det svårt att lägga 
en effektiv tidtabell utan stora konflikter mellan regional- och långväga trafik samt 
godstrafik. Nya mötesspår ökar möjligheten att hantera konflikterna utan långa 
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väntetider för tågmöten. Detta bidrar till att upprätthålla dagens genomsnittliga 
restider för den långväga trafiken. 

Steg 4:

Partiella dubbelspår Karlstad – Kristinehamn
Med tillräckligt långa partiella dubbelspår kan man uppnå så kallade flygande tåg-
möten. Detta innebär att en tät regionaltågstrafik inte skulle behöva hamna i kon-
flikt med den långväga trafiken. Den genomsnittliga restiden skulle alltså förbättras.

Genande spår Värmlandsbanan – Västra Stambanan
Det finns olika förslag på hur ett nytt spår skulle kunna vika av österut från Värm-
landsbanan någonstans söder om Degerfors och ansluta till Västra Stambanan läng-
re österut än dagens triangelspår. Körsträckan skulle minska, samtidigt som det nya 
spåret skulle tillföra kapacitet genom att det befintliga spåret kan utnyttjas paral-
lellt. Kapacitetstillskottet kommer också en del av Västra Stambanan tillgodo. Både 
den bästa och den genomsnittliga restiden skulle förbättras med några minuter.

Björneborgspassagen
Detta är en föreslagen kurvrätning som innebär att Värmlandsbanan inte längre 
skulle passera genom samhället Björneborg. En mötesstation för att ersätta Björ-
neborg måste också byggas på den nya sträckan för att inte minska kapaciteten. En 
idéstudie från Kristinehamns kommun pekar på restidsvinster i storleksordningen 
1-2 minuter.

7.5 Åtgärder för att skapa möjlighet för en utökad godstrafik

Det är egentligen inte lämpligt att behandla all godstrafik som att den utgör en och 
samma transportfunktion. En stor diversitet i målpunkter, trafikupplägg, godsty-
per och tågtyper skapar en flora av i många avseenden olika behov. Dock finns det 
i förhållande till persontrafiken vissa gemensamma skillnader att ta fasta på, när 
särskilda åtgärder för godstrafiken diskuteras.

Steg 1-2:

Trångsektorplan med reserverade kanaler för gods, även i högtrafik 
För att järnvägstransporter i större utsträckning skall kunna ersätta lastbilstran-
sporter krävs det möjlighet att på ett mer flexibelt sätt välja tidpunkter för järn-
vägstransporterna. Det är alltså inte lämpligt att reservera en järnvägssträcka för 
persontrafik under vissa delar av dygnet. Godstrafiken behöver ha utrymme i tidta-
bellen över hela dygnet. Ett sätt att uppnå detta är att i ett tidigt skede i tidtabells-
planeringen reservera regelbundna avgångstider (kanaler) för godståg.  

Steg 3-4:

Mellanblocksignaler
Kortare blocksträckor gör det möjligt för ett godståg att följa direkt efter ett person-
tåg. Detta ökar möjligheten för flexibla avgångstider för godstrafiken. 

Signalreglering Skoghallsbanan
En relativt stor del av godstrafiken i Karlstad skall till och från Skoghall. Om banan 
signalregleras medger detta en effektivare hantering av denna trafik.
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Vidgade tunnlar Kil - Arvika
Det finns två tunnlar på sträckan Kil - Arvika som skulle kunna vidgas för att möj-
liggöra transporter med lastprofil C. Efterfrågan för dessa transporter finns från 
industrin i Arvika (Volvo CE). 

Ny växel för att skapa utfart från Kristinehamns godsbangård västerut
Se Åtgärder för att förbättra punktlighet och pålitlighet - Steg 3.

Kryssväxel på partiella dubbelspår
Långa mötesspår och partiella dubbelspår, bland annat det planerade nya spåret 
på sträckan Kil - Skåre, kan bättre utnyttjas av godstrafiken om spåren förses med 
kryssväxel.  En kryssväxel medger att två persontåg kan mötas samtidigt som ett 
godståg befinner sig på samma delsträcka, ett tågmöte kombineras med en förbi-
gång. Detta ökar möjligheten för flexibla tidtabeller med färre konflikter mellan 
godstrafik och persontrafik.

Fler och längre spår på befintliga mötesstationer
Om en mötesstation byggs ut med ett tredje spår kan tre tåg utnyttja stationen sam-
tidigt, vilket ger samma möjlighet till kombinerat tågmöte och förbigång som be-
skrivits i föregående stycke. 

En lång mötesstation med en växel mellan spåren uppfyller i stort sett samma funk-
tioner som en trespårsstation, fast med den ytterligare fördelen att den kan utgöra 
en del av ett partiellt dubbelspår. Dessutom förbättras förutsättningarna att trafi-
kera hela banan med längre godståg.

Nya mötesstationer
Nya mötesstationer med tillräcklig längd och med bra placering i förhållande till 
lutningar ökar kapaciteten för godstrafik. Bäst effekt fås på de sträckor som har 
högst kapacitetsutnyttjande (Kil - Kristinehamn). Med avseende på lutningar skall 
en mötesstation idealt sett ligga på en platå med en viss lutning nedåt i båda rikt-
ningar ut från stationen.

Åtgärder på eller i anslutning till Kils bangård
Se Åtgärder för att förbättra punktlighet och pålitlighet - Steg 4.

Björneborgspassagen
Se Åtgärder för att förbättra punktlighet och pålitlighet - Steg 4.

Genande spår Värmlandsbanan – Västra Stambanan
Se Åtgärder för att förbättra punktlighet och pålitlighet - Steg 4.

7.6 Åtgärder för att förbättra kapaciteten på sträckan Karlstad - Kil

Förbättrad kapacitet utgör ingen transportfunktion i sig, men många av de utpekade 
funktionerna är särskilt beroende av utrymme på spåret mellan Karlstad och Kil,  
Detta gör det motiverat med en särskild redovisning av infrastrukturåtgärder på 
denna sträcka. 

Ytterligare mötesstationer
Planeringsarbetet för att skapa en ny mötesstation på den dimensionerande sträck-
an Kil - Skåre har kommit långt. För att tillgodose behoven för både gods- och 
persontrafik har ett alternativ valts som innebär ett mötesspår som är längre än i 
normalfallet. 
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Gångtiden mellan Skåre och den nya mötesstationen kommer vara relativt likvärdig 
med gångtiden mellan Karlstad och Skåre, vilket betyder att båda delsträckorna bör 
vara med i fortsatt planering för ytterligare mötesstationer. Nya lägen på sträckan 
Karlstad - Skåre bör undersökas samtidigt som de bortvalda alternativen i förstu-
dien för Kil - Skåre bör beaktas igen. 

Ytterligare mötesstationer skulle först och främst gynna punktlighet och pålitlighet 
samt bidra till att skapa förutsättnignar för utökad godstrafik. För en utökad per-
sontrafik med bra restider är det i nästa steg troligtvis lämpligare med en etappvis 
dubbelspårsutbyggnad. 

Partiellt dubbelspår ut från Kil
Det långa planerade mötesspåret på sträckan Kil-Skåre kan byggas samman med 
Kils bangård. Detta ökar möjligheten att ha tågmöten i full hastighet på sträckan, 
vilket kan ge bättre tidtabeller och mindre känslighet för störningar.  För att ansluta 
ett dubbelspår till Kils bangård är det dock nödvändigt att signalställverket i Kil 
byts ut.

Dubbelspår på hela sträckan Kil - Karlstad
Ett dubbelspår på hela sträckan skulle skapa förutsättningar för en kundanpassad, 
punktlig och pålitlig persontrafik som ej skulle hamna i konflikt med  godstrafikens 
behov av spårkapacitet. För att med god kvalitet tillgodose trafikbehovet i scenariot 
på medellång sikt, är dubbelspår troligtvis nödvändigt. 

Vålbergsrakan
Vålbergsrakan är en föreslagen ny genande järnvägssträckning mellan Värmlands-
banan och Vänerbanan. Anslutningen till Vänerbanan skulle troligtvis vara norr om 
Vålberg och anslutningen till Värmlandsbanan borde placeras strax väster om Karl-
stad C. 

Den största effekten som Vålbergsrakan skulle ge, är förkortade restider och regi-
onförstoring i stråket Karlstad-Göteborg. Den skulle även ge en viss avlastning av 
Värmlandsbanan eftersom tåg mellan Vänerbanan och Karlstad inte längre behö-
ver passera delsträckan Kil-Karlstad. Nedanstående tabell ger en översikt över Vål-
bergsrakans kapacitetseffekter:

Kapacitetsutnyttjande per delsträcka vid olika kombinationer av trafikering och infrastruktur

Trafikering 2010 Kort sikt Kort sikt Medellång sikt

Infrastruktur 2010 Närtid
Närtid +  

Vålbergsrakan
Närtid +  

Vålbergsrakan
Karlstad  - Skåre 61-80% 80-100% 61-80% 81-100%
Skåre - ny mötesstation

81-100%
81-100% 61-80% 81-100%

Ny mötesstation - Kil 81-100% <61% 61-80%

Vålbergsrakan är en så omfattande och dyr åtgärd (Banverkets uppskattning från 
2007 visade på en kostnad på minst 1800 Mkr) att den först är motiverad i ett fram-
tidsscenario med betydligt mer resor och transporter på järnväg än idag. Ett sådant 
scenario är fullt möjligt, men i det scenariot finns det större trafik även i de relatio-
ner som inte kan nyttja Vålbergsrakan. Detta innebär att det är kapacitetssituatio-
nen på medellång sikt som är mest relevant i den här bedömningen. Det framgår då 
tydligt att Vålbergsrakan inte är tillräcklig som kapacitetsåtgärd, eftersom kapaci-
tetsutnyttjandet fortfarande kommer att vara över 80%. 
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Slutsatsen är att Vålbergsrakan inte skall ställas i motsats till andra kapacitetshö-
jande åtgärder på Värmlandsbanan, såsom partiellt eller fullständigt dubbelspår 
mellan Karlstad och Kil. 

Vålbergsrakan är dock troligtvis nödvändig för nå en restid på 2 timmar mellan 
Karlstad och Göteborg.  

7.7 Åtgärder för att hantera ett växande korsande godsflöde genom Kil

Trafikverket planerar för en upprustning och kapacitetshöjning i stråket Göteborg - 
Gävle. Syftet är i första hand att avlasta Västra stambanan från viss godstrafik genom  
en överflyttning till väster om Vänern på sträckan Göteborg - Öxnered - Kil - Ställ-
dalen - Gävle. Överflyttningen innebär på kort- och medellång sikt, i kombination 
med trafikökningar, 10 – 20 tillkommande långa godståg per dygn som ska korsa 
Värmlandsbanan i Kil.

Konsekvensen för trafiken på Värmlandsbanan kan bli försämrad punktlighet och 
pålitlighet, eftersom Kils bangård har svårt att ta emot långa godståg på ett bra sätt.

En fördjupad studie för hur Kils bangård ska hantera den ökande trafiken behöver 
genomföras.  En möjlig åtgärd är ett partiellt dubbelspår ut från Kils bangård i rikt-
ning mot Skåre som skulle göra att tågmöten för långa godståg på Värmlandsbanan 
kan ske utanför Kils bangård.

7.8 Åtgärder för att möjliggöra en avgång per halvtimme i högtrafik Kristi-
nehamn – Karlstad, med maximalt 25 min restid

Det är teoretiskt möjligt att med dagens infrastruktur skapa en regional tågtrafik 
med en avgång per halvtimme och 26 minuters restid, inklusive uppehåll i Väse och 
Karlstad Välsviken. Det är dock inte lämpligt i praktiken eftersom det skulle orsaka 
negativa följdeffekter för flera andra funktioner. Punktlighet och pålitlighet skulle 
försämras eftersom marginalerna i tidtabellen blir mycket små. Godstrafiken skulle 
inte få något utrymme på banan under högtrafikperioden. All långväga trafik skulle 
behöva ha lägre prioritet än den regionala trafiken, med tidspåslag som följd. 

Med kapacitetshöjande åtgärder är dock 26 minuters restid en möjlig målsättning.  
Inga hastighetshöjningar krävs, dock är det nödvändigt att använda fordon  som kan 
uppnå 180 km/h. 

Nedan följer en sammanställning av åtgärder som bidrar till att uppfylla funktio-
nen. Den avgörande faktorn för att få utrymme för en avgång per halvtimme är att 
gångtiden Karlstad - Väse förkortas till under 15 minuter, helst under 14. Gångtiden 
mellan Väse och Kristinehamn är mindre kritisk.

Steg 1-2:

Inga långsamma persontåg på sträckan under högtrafik
Långsamma fordon, såsom dieselmotorvagnar, konsumerar mer kapacitet. All 
tillgänglig kapacitet måste användas på effektivaste möjliga sätt för att uppnå den 
önskade höga turtätheten.

Samordning mellan långväga och regional trafik
Med två regiontågsavgångar per timme och riktning, blir det ont om utrymme för 
långväga tåg, som då riskerar att få tidstillägg. Problemen kan minskas med en 
god samordning på det sätt som har beskrivits i avsnittet Åtgärder för att förbättra 
punktlighet och pålitlighet - Steg 1-2.
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Trångsektorplan och spåranvändningsplan
Se Åtgärder för att förbättra punktlighet och pålitlighet - Steg 1-2.

Färre uppehåll på mellanliggande stationer
Om vissa tåg undviker att ha uppehåll vid Karlstad Välsviken blir det lättare att kla-
ra sträckan Karlstad - Väse på den nödvändiga tiden 15 minuter. 

Förlägg alla regionaltågsmöten till Väse
Av de nu existerande mötesstationerna på sträckan, är Väse det enda möjliga valet 
för att kunna uppfylla funktionen. Detta eftersom tågmöte och resandeutbyte måste 
kombineras. 

Steg 3:

Mellanblocksignaler Väse – Ölme - Kristinehamn
Denna åtgärd ökar möjligheterna att kombinera tät regionaltrafik med godstrafik.  
Se Åtgärder för att förbättra punktlighet och pålitlighet - Steg 3.

Mötesspår Karlstad Välsviken
Eftersom regionaltågen helst skall ha uppehåll för resandeutbyte vid Välsviken är 
detta rent trafiktekniskt en mycket lämplig plats för ett nytt mötesspår. Dessutom 
ligger platsen på en dimensionerande sträcka vilket ökar effekten. Mötesspåret kan 
användas för att underlätta för den långväga trafiken samt godstrafiken att sam-
existera med en tät regionaltågstrafik. Det finns också en ytterligare möjlighet att 
förlägga regionaltågsmötena till denna plats, istället för Väse. Detta kräver dock yt-
terligare ett möte vid Ölme, som då bör byggas ut till partiellt dubbelspår.  

Ny mötesstation mellan Skattkärr - Väse
En ny mötesstation på denna sträcka underlättar för den långväga trafiken samt 
godstrafiken att samexistera med en tät regionaltågstrafik.

Steg 4:

Partiellt dubbelspår 2-3 km i Väse i riktning mot Karlstad
Genom att Väse förlängs västerut kan regionaltågsmötena förflyttas och gångtiden 
till Karlstad förkortas. Det krävs dock en hög punktlighet hos regionaltågen för att 
mötena skall hamna rätt.

Partiellt dubbelspår utifrån Karlstad 2-3 km 
Genom ett partiellt dubbelspår österut från Karlstad C kan tågmötena förflyttas och 
gångtiden till Väse förkortas. Det krävs dock en hög punktlighet hos regionaltågen 
för att mötena skall hamna rätt.

Partiellt dubbelspår 2-3 km i Ölme (i riktning mot Väse)
Genom ett partiellt dubbelspår västerut från Ölme kan en möjlighet till flygande 
tågmöten skapas. Regionaltåg som möts i Ölme, måste också mötas vid Karlstad 
Välsviken, som då måste förses med mötesspår (se ovan).

Partiellt dubbelspår mellan Skattkärr - Väse
Ett partiellt dubbelspår någonstans mellan Skattkärr och Väse kan användas för 
möjliggöra flygande möten mellan långväga tåg och regionaltåg. Detta kan vara 
nödvändigt om man vill ha separata upplägg för regional- och långväga trafik, med 
hög turtäthet och korta restider i bägge uppläggen. 
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7.9 Åtgärder för att möjliggöra en avgång per halvtimme i högtrafik Arvika 
– Karlstad, med maximalt 35-45 minuters restid

Det är teoretiskt möjligt att utnyttja det planerade nya mötesspåret på sträckan 
Kil-Skåre för att utöka turtätheten mellan Arvika och Karlstad till en avgång per 
halvtimme i högtrafik. Att uppnå restidsmålet 35 minuter med ett regionaltåg utan 
korglutning är dock inte ens teoretiskt möjligt. Den kortaste möjliga restiden, med 
uppehåll i Edane, Högboda samt Kil, med ett Regina-tåg är på dagens bana ungefär 
43 minuter. 

Det är inte lämpligt i praktiken med någon markant utökning av turtätheten, efter-
som det skulle orsaka negativa följdeffekter för flera andra funktioner. Punktlighet 
och pålitlighet skulle försämras eftersom tågmöte måste ske på varje mötesstation 
längs sträckan. Restiderna skulle också förlängas eftersom det krävs långa vänteti-
der för tågmöten. Under högtrafikperioden skulle det inte heller bli något utrymme 
för godstrafik.

Nedan följer en sammanställning av åtgärder som bidrar till att uppfylla 
funktionen.

Steg 1-2:

Samordning mellan långväga och regional trafik
Det finns inget utrymme för fler än två persontåg per timme och riktning på sträck-
an Kil - Arvika. Därför måste regionalt och långväga resande hanteras av samma tåg 
om den regionala trafiken kräver två avgångar per timme.

Trångsektorplan Karlstad - Kil
En utökad turtäthet mellan Karlstad och Arvika orsakar ökad belastning på sträck-
an Karlstad-Kil. En mycket välplanerad tidtabell med förutbestämda tåglägen för 
både gods och resande skulle förbättra möjligheten att samordna alla trafikupplägg 
som utnyttjar sträckan. 

Dubbelkopplat tåg i en riktning 
Det första morgontåget från Karlstad – Arvika skulle kunna dubbelkopplas för att 
möjliggöra två avgångar i motsatt riktning. Detta minskar antalet tågmöten.

Färre uppehåll på mellanliggande stationer
För att nå närmare restidsmålet på 35 minuter måste antalet uppehåll minimeras. 

Steg 3-4:

Mellanblocksignal Kil – Högboda
Denna åtgärd kan utgöra en viss kompensation för godstrafiken om turtätheten utö-
kas för persontrafiken. Den är inte en tillräcklig åtgärd för att köra godstrafik mitt 
inne i högtrafikperioden, men den ökar kapaciteten under övriga tider på dygnet.  
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1-3 nya mötesstationer Kil - Arvika
För att med god kvalitet och utrymme för godstrafik, kunna köra persontrafik med 
en avgång per halvtimme behövs 1-3 nya mötesstationer. Den första stationen bör 
byggas på den dimensionerande sträckan Kil - Högboda.

Hastighetshöjande åtgärder
För att klara restidsmålen på sträckan behöver hastigheterna höjas.  Troligtvis krävs 
ganska omfattande åtgärder. Detta kräver en fördjupad studie.

Nya plattformslägen på Karlstad C
Det skulle bli mycket svårt att på ett bra sätt hantera fler tåg mellan Karlstad och 
Arvika med de tre plattformslägen som är tillgängliga för tåg västerut från Karlstad. 
I synnerhet om turtätheten samtidigt utökas på övriga linjer.

Kapacitetshöjande åtgärder Karlstad-Kil
En utökad turtäthet mellan Karlstad och Arvika orsakar ökad belastning på sträck-
an Karlstad-Kil. Kapacitetsutnyttjandet kommer att bli mycket högt vilket kan göra 
det svårt att upprätthålla alla trafikfunktioner samtidigt på sträckan, om inte kapa-
citeten utökas. Se avsnitt 7.6 för en diskussion kring möjliga åtgärder.

7.10 Åtgärder för att uppnå en systematisk tidtabell för den regionala 
persontrafiken, med avgångar på fasta minuttal

En kollektivtrafik som avgår och ankommer på ett förutsägbart och regelbundet sätt 
blir mer attraktiv, vilket leder till ett ökat resande. Det blir också lättare att skapa en 
bra  samordning mellan regional och lokal trafik, såsom mellan tåg och stadsbussar. 
 
Det är en flytande övergång mellan en helt oregelbunden tidtabell och en fullstän-
dig systematik med fasta minuttal på alla hållplatser och över hela dygnet. Det är 
av störst vikt att i ett första steg skapa systematik under högtrafikperioden och för 
avgångstiderna från huvudorterna. 

Följande åtgärder bidrar till utökad systematik:

Steg 1-2:

Trångsektorplan med reserverade kanaler för gods, även i högtrafik
Om den regionala persontrafiken skall förses med en mer systematisk tidtabell 
måste hela tidtabellsstrukturen bli mer regelbunden. För att godstrafikens behov 
skall tillgodoses måste även systematiska och förutbestämda kanaler för godstrafik 
planeras in.  

Fasta minuttal endast från huvudorter
Om avgångstiderna tillåts variera på mellanliggande stationer skapas en större flexi-
biltet i tidtabellen vilket gör det lättare att planera in övrig trafik.
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Ej exakt 30 minuter till förstärkningsturerna
Det går att undvika vissa konflikter i tidtabellen om  förstärkningsturer i högtrafik 
inte planeras med exakt 30 minuters mellanrum. Minuttalen blir dock forfarande 
fasta. Exempelvis kan avgångstiderna se ut här: 7:02, 7:29, 8:02, 8:29, 9:02. 

Åtgärder för punktlighet och pålitlighet
En god punktlighet är nödvändig för att den systematiska tidtabellen skall vara 
meningsfull. 

Steg 3-4:

Nya mötesstationer eller partiella dubbelspår på sträckan Kil – Kristinehamn
En systematisk tidtabell med hög turtäthet och goda restider kräver utökad 
kapacitet. 

Fler plattformslägen på Karlstad C
Det är troligt att en ökad systematik leder till att många tåg kommer att behöva an-
lända i stort sett samtidigt i Karlstad. Detta ökar behovet av fler plattformslägen.

7.11 Åtgärder för att möjliggöra ett centralt tåguppehåll i Degerfors

Ett centralt tåguppehåll vid dagens enkelspår skulle riskera att medföra förlängda 
restider för alla persontåg som trafikerar sträckan Kristinehamn - Laxå. Tidstilläg-
get skulle bli upp till ca 3 minuter, beroende på att ett tågmöte måste ske på någon 
annan mötesstation, där det inte kan kombineras med resandeutbyte. Dessutom 
skulle systemets punktlighet och återställningsförmåga försämras. Även godstrafi-
ken skulle riskera att få något försämrade tidtabeller, eftersom  sträckan Degerfors 

– Strömtorp skulle bli belagd av persontåg under längre tid än i nuläget.

Eftersom både restider för den långväga trafiken samt punktlighet har pekats ut 
som särskilt prioriterade funktioner som bör förbättras, är det inte lämpligt att in-
föra ett centralt tåguppehåll i Degerfors vid enkelspår.

Det är alltså, utifrån transportsystemets helhetsfunktion, nödvändigt att kombine-
ra ett eventuellt centralt tåguppehåll med någon form av mötesspår för persontåg. 
Dubbelspår på hela sträckan Degerfors - Strömtorp skulle också uppfylla önskad 
funktion. Ett sådant dubbelspår skulle också bidra till att punktlighet och pålitlig-
het förbättras jämfört med nuläget.

7.12 Större åtgärder på medellång och lång sikt

Trots att kapacitetsproblemen kräver lösningar redan på kort sikt, är det mycket 
viktigt att det sker en parallell planering även för järnvägssystemets långsiktiga 
funktion och utformning i stråken Stockholm - Örebro - Karstad - Oslo samt Karl-
stad - Göteborg. 

För att nå de långsiktiga restidsmålen krävs omfattande steg 4-åtgärder, såsom nya 
bansträckningar. Åtgärder i denna storleksklass har inte analyserats och effektbe-
dömts inom ramen för idéstudien.  Nedan följer således en kort redovisning av de 
mer omfattande åtgärder som diskuterats och föreslagits i arbetet med idéstudien 
Tåg i Värmland samt i andra studier och utredningar. 



47

Åtgärder för kortare restid och ökad kapacitet Stockholm - Örebro - Karlstad - Oslo
Värmlandsbanan ingår i den Nordiska Triangeln och är en del av det utpekade eu-
ropeiska TEN-T-nätet. För att nå de långsiktiga målen i relationerna Karlstad - Oslo, 
Stockholm - Oslo samt Karlstad - Örebro krävs stora upprustningar och delvis helt 
nya bansträckningar. Det är också nödvändigt med en gränsöverskridande pla-
nering tillsammans med Norge för att nå restidsmålen i relationerna Stockholm - 
Karlstad - Oslo. 

Följande steg 4-åtgärder har föreslagits på medellång och lång sikt: 

•	 Nobelbanan är en föreslagen ny bansträckning mellan Kristineham, Karlskoga 
och Örebro, parallellt med E 18. Nobelbanan skulle avsevärt minska restiden 
Karlstad - Örebro och genom att Värmlands och Mälardalens arbetsmarkands-
områden skulle knytas närmare till varandra skulle åtgärden bidra till region-
förstoring i Mellansverige. Nobelbanan som enskild åtgärd minskar dock inte 
restiden mellan Karlstad och Stockholm. 

•	 Dubbelspår på hela sträckan Kil - Kristinehamn. Ett dubbelspår på hela sträckan 
skulle skapa förutsättningar för en kundanpassad, punktlig och pålitlig person-
trafik som ej skulle hamna i konflikt med  godstrafikens behov av spårkapacitet.

•	 Genande spår Värmlandsbanan – Västra Stambanan. Det finns olika förslag på 
hur ett nytt spår skulle kunna vika av österut från Värmlandsbanan söder om 
Degerfors och ansluta till Västra Stambanan längre österut än dagens triang-
elspår. Körsträckan skulle minska, samtidigt som det nya spåret skulle tillföra 
kapacitet genom att det befintliga spåret kan utnyttjas parallellt. Restiden i re-
lationerna Stockholm - Oslo, Karlstad - Stockholm, samt Karlstad - Örebro för-
bättras med flera minuter.  

•	 Höghastighetsbana Oslo - Stockholm. Jernbaneverket i Norge har precis startat 
en utredning för möjligheten till höghastighetsbana, däribland linjerna Oslo - 
Stockholm och Oslo - Göteborg. Utredningen ska vara klar i februari 2012.

För mer mer utförliga beskrivningar se även rapporterna Idéstudie för stråket Karl-
stad - Örebro (Banverket m fl, 2008) samt Tilvekstkorridoren Oslo - Karlstad - Stock-
holm (Hedmark fylkeskommune och Region Värmland, 2007). 

Åtgärder för kortare restid Karlstad - Göteborg 
Följande steg 4-åtgärder har föreslagits på medellång och lång sikt:

•	 Vålbergsrakan är en föreslagen ny genande järnvägssträckning mellan Värm-
landsbanan och Vänerbanan. Vålbergsrakan skulle ge förkortade restider och 
regionförstoring i stråket Karlstad - Göteborg. Vålbergsrakan är troligtvis nöd-
vändig för nå en restid på 2 timmar mellan Karlstad och Göteborg. Se även be-
skrivningen av Vålbergsrakan i kapitel 7.6 Åtgärder för att förbättra kapaciteten 
på sträckan Karlstad - Kil. 

•	 Höghastighetsbana Oslo - Göteborg - Malmö. En utredning gällande möjlig-
heterna för höghastighetsbana drivs av Jernbaneverket. Sträckan Göteborg-
Mellerud (Skälebol) på Norge/Vänerbanan ingår i den Nordiska Triangeln och 
i TEN-T-nätet. Inom ramen för Coinco North (en del av EU-projektet INTER-
REG IVA Öresund-Kattegat-Skagerrak) bedrivs även ett gränsöverskridande 
sam- och utvecklingsarbete mellan regionerna i korridoren Oslo - Göteborg - 
Malmö. Projektet har som målsättning att med tåg minska restiderna kraftigt 
mellan Oslo - Köpenhamn. Förbättrade restider på sträckan Göteborg - Skäle-
bol förbättrar sannolikt också restiderna i relationen Karlstad - Göteborg.
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8 Effekter
För att göra en fullständig effektbedömning av de åtgärder som diskuteras i idé-
studien krävs en stor detaljeringsgrad i analysen. Sådana bedömningar görs där-
för lämpligast i mer avgränsade fortsatta utredningar inriktade på en eller ett fåtal 
transportfunktioner.

Det är dock möjligt att dra vissa generella slutsatser om vad för typ av samhälls-
ekonomiska nyttoeffekter som kan förväntas av en utveckling av Värmlandsbanan. I 
en  samhällsekonomisk kalkyl för förbättringar av en befintlig järnväg kan följande 
poster vara av stor positiv betydelse:

•	 Tidsvinster som en följd av förkortad sträckning eller hastighetshöjning

•	 Tidsvinster och förseningstidsminskningar som en följd av 
kapacitetsförbättringar

•	 Minskad väntetid och bättre matchning med önskad restid på grund av ökad 
turtäthet  

•	 Minskade negativa effekter av biltrafik på grund av en överflyttning av resande 
till tåg

•	 Minskade negativa effekter av lastbilstrafik på grund av en överflyttning av 
godstransporter till tåg

De negativa posterna i en samhällsekonomisk kalkyl för kapacitetshöjande åtgärder 
i järnvägssystemet brukar domineras av investeringskostnader samt ökade trafike-
ringskostnader för tågtrafiken vid ökad turtäthet.

Effekten av minskad vägtrafik blir ofta relativt små i den här typen av samhällsek-
nomiska kalkyler, bland annat på grund av att de negativa effekterna till relativt stor 
del kompenseras av drivmedelsskatter, så kallad internalisering. När vägtrafiken 
minskar blir effekten samtidigt att intäkterna till statskassan minskar, vilket belas-
tar den samhällsekonomiska kalkylen.

För att beräkna den samlade samhällsekonomiska nyttan av en åtgärd behöver man 
en kostnadskalkyl. Kostnadskalkyler har inte tagits fram inom ramen för denna idé-
studie. Det är dock ändå möjligt att göra en uppskattning av den specifika samhälls-
ekonomiska nyttan som en tidsvinst för tågtrafiken på Värmlandsbanan för med sig. 
Detta kan ge en viss indikation av hur stor investeringskostnad som maximalt kan 
motiveras samhällsekonomiskt för att uppnå en tidsvinst. Det skall dock påpekas att 
detta enbart är en partiell kalkyl med just syftet att fånga hur en tidsvinst värderas 
samhällsekonomiskt. 

För kalkylen har systemet BanSek använts, med samma basprognos och värderingar 
som i underlaget för den nu avslutade åtgärdsplaneringen. Resultatet visas i tabell 
7. 
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Tabell 7.  Beräknad samhällsekonomisk nytta av tidsvinster och förseningstidsvinster på olika delsträckor, 
uttryckt som nuvärden i 2006 års prisnivå. Kalkylperioden är 40 år.

Nytta per minut tidsvinst  
(Mkr)

Nytta per minut minskad 
förseningstid (Mkr)

Delsträcka Resande Gods Resande Gods
Charlottenberg - Arvika 35 5 66 8
Arvika - Kil 51 5 96 8
Kil - Karlstad 96 9 182 13
Karlstad - Kristinehamn 88 9 179 13
Kristinehamn - Laxå 66 10 139 15

Resultaten är angivna i nuvärden för att vara direkt jämförbara med investerings-
kostnader. Detta innebär att man, med hjälp av en kalkylränta på 4%, har sum-
merat framtida nyttor som uppstår utspridda över tiden. Enligt praxis används en 
kalkylperiod på 40 år. Nyttor som uppstår längre fram i tiden har skalas ner med 
en faktor som är direkt beroende av räntan och antalet år. Resultaten är angivna i 
miljoner kronor per minuts förbättring. Till exempel ger en åtgärd, som förkortar 
den genomsnittliga restiden med två minuter för alla persontåg på sträckan Karl-
stad - Kristinehamn, en kalkylerad samhällsekonomisk nytta för resenärer på 2 × 88 

= 176 Mkr.  

Schablonvärdena i tabellen används bäst för att sätta likvärdiga investeringar på 
olika delsträckor i relation till varandra.  

I val mellan investeringar som i första hand minskar den genomsnittliga planlagda 
restiden ger dessa allra mest samhällsekonomisk nytta på sträckan Kil - Karlstad. 
Skälet är i första hand att det är flest resenärer här, ett förhållande som enligt prog-
nosen kommer att bestå.

Med avseende på nyttan av minskade förseningar sticker även sträckan Karlstad 
- Kristinehamn ut. Anledningen är den stora andelen tjänsteresor i relationen Karl-
stad - Stockholm. I en samhällsekonomisk kalkyl anses tjänsteresenärerna lägga 
större vikt vid att komma i tid jämfört med andra resenärer.

De allra flesta kapacitetshöjande åtgärder, exempelvis mötesstationer, ger en kom-
bination av effekter både på restid och förseningetid samt både för godstransporter 
och resande. Räknat i minuter kan effekterna ofta bli större för godstrafiken jämfört    
med persontrafiken, eftersom godstågen förlorar mer tid vid ett tågmöte.

Det är lättast att minska både restid och förseningstider på sträckor med högt kapa-
citetsutnyttjande, därför ger likvärdiga åtgärder större effekter på de sträckor som 
är rödmarkerade i figur 9, jämfört med övriga sträckor. Det innebär rent konkret att 
en likvärdig mötesstation ger en större effekt räknad i minuter, om den byggs nå-
gonstans på sträckan Högboda - Kil - Karlstad - Väse, jämfört med övriga delsträck-
or. Varje minut är dessutom mer värd på sträckan Kil - Kristinehamn enligt tabell 7. 

Slutsatsen är att kapacitetshöjande åtgärder har överlägset störst samhällsekono-
misk nytta på sträckan Kil - Karlstad - Väse. Orsaken är att det är här som det rå-
der störst trängsel mellan tåg (högt kapacitetsutnyttjande) samtidigt som det är här 
som flest resenärer drabbas av denna trängsel (förlängda restider samt stor risk för 
förseningar). 
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9 Slutsatser
Den viktigaste slutsatsen från idéstudien är att den samlade efterfrågan av järnvägs-
trafik på Värmlandsbanan redan på kort sikt markant överstiger tillgänglig banka-
pacitet. Konsekvensen blir att alla behov inte kan tillgodoses, eller alternativt att 
stora kapacitetsproblem uppstår, med negativa följder för restider, punktlighet och 
pålitlighet.  

Åtgärder på och i anslutning till Karlstad C har inte berörts i närmare detalj i denna 
studie, eftersom det finns en förstudie som redan har pekat ut en lösning. Eftersom 
inga åtgärder på Karlstad C finns med i den nationella planen för transportsystemet, 
måste berörda samhällsaktörer fortsätta diskussionen kring behov och åtgärder i 
anslutning till Karlstad C.  

För att bibehålla dagens nivå på punktlighet och pålitlighet, när tågtrafiken ökar, 
krävs en kombination av åtgärder längs hela fyrstegsprincipens spektrum. I syn-
nerhet bör en förstudie inledas så snart som möjligt avseende förstärkt kapacitet på 
sträckan Kil - Kristinehamn. Denna sträcka bör prioriteras för kapacitetshöjande 
åtgärder eftersom:

1. Antalet resenärer är störst

2. Restidsvinsterna blir störst på grund av det högsta kapacitetsutnyttjandet

3. Den samhällsekonomiska nyttan av en restidsvinst är som störst

4. Genom förbättringar här, kan man kan förbättra många transportfunktioner 
samtidigt

Planering på medellång och lång sikt bör inte sätta begränsningar för kapacitetshö-
jande åtgärder på kort sikt. Åtgärder för att skapa ytterligare kapacitet på de mest 
belastade sträckorna är nödvändiga, trots eventuella större satsningar på lång sikt, 
som Vålbergsrakan eller Nobelbanan.

Hur trafiken planeras och samordnas inom järnvägssystemet och gentemot övriga 
trafikslag är av helt avgörande betydelse för vilken kvalitet, och därmed samhälls-
nytta, som kan uppnås. Detta gäller oavsett om man studerar dagens infrastruktur 
eller diskuterar det framtida järnvägssystemet.

I nuvarande trafiksituation med ett mycket högt kapacitetsutnyttjande på stora 
delar av Värmlandsbanan, är det av högsta vikt att uppfylla efterfrågad transport-
funktion med så få tåg som möjligt. Det är en mycket effektiv åtgärd att låta ett 
och samma tåg utnyttjas för flera olika resandefunktioner. Exempelvis kan tåg för 
långväga trafik även fylla en kompletterande funktion för arbetspendling om deras 
avgångsmönster samordnas med den regionala trafiken.   

För att bibehålla och kunna förbättra den snabbaste restiden mellan Karlstad och 
Stockholm är det avgörande att använda tåg med korglutning (till exempel X2000). 
De moderna Reginatåg som inom kort möjligtvis skall ersätta X2000 på sträckan 
har andra hastighetsbegränsningar (dock samma tekniska topphastighet), vilket 
kommer att leda till längre restider. För de avgångar där Reginatåg ersätter lokdrag-
na persontåg förbättras dock restiden. 

För relationen Karlstad - Stockholm ger kapacitetshöjande åtgärder på Värmlands-
banan en stor effekt med avseende på genomsnittliga restider, samt för punktlighe-
ten. Dock  kan inte den bästa restiden förbättras alls genom ökad kapacitet. 
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Med Värmlandstrafiks aviserade trafikökningar kommer sträckan Kil - Arvika att nå 
ett högt kapacitetsutnyttjande. Kapacitetshöjande åtgärder bör därför tas med till 
övervägande i den framtida planeringen.

Kils bangård har stora kapacitets- och hastighetsbegränsningar samtidigt som tåg-
trafiken med största sannolikhet kommer att öka på alla banor som möts i Kil. Det 
är alltså möjligt att Kil kan bli en begränsande faktor för den framtida utvecklingen 
av ett antal viktiga transportfunktioner. Därför krävs en fördjupad studie kring hur 
funktionen kan förbättras i knutpunkten Kil. 

Trots att kapacitetsproblemen på Värmlandsbanan kräver lösningar redan på kort 
sikt, är det mycket viktigt att det sker en parallell planering även för järnvägssyste-
mets långsiktiga funktion och utformning i stråken Stockholm - Örebro - Karlstad 

- Oslo samt Karlstad - Göteborg. 
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10 Förslag till fortsatt arbete

Följande är förslag till fortsatt arbete direkt efter avslutad idéstudie: 

Gemensam handlingsplan för utveckling på kort och medellång sikt
Det är viktigt att tillsammans med berörda aktörer ta fram en gemensam överens-
kommelse/handlingsplan för utvecklingen av tågtrafiken i Värmland enligt alla steg 
i fyrstegsprincipen. Målet är att nå en överenskommelse angående vilka åtgärder 
som bör prioriteras samt vem som har ansvaret för genomförande. 

Gemensam strategi för utveckling på lång sikt
Berörda aktörer bör arbeta för att nå fram till en gemensam strategi för den långsik-
tiga utvecklingen av tågtrafiken i Värmland.  Det är viktigt att en sådan strategi har 
ett gränsöverskridande perspektiv med en helhetssyn på stråket Oslo - Stockholm.

Förstudie Kil-Laxå
En förstudie bör inledas så snart som möjligt avseende förstärkt kapacitet på sträck-
an Kil - Laxå. Sträckan Kil - Kristinehamn bör prioriteras för kapacitetshöjande 
åtgärder eftersom här är antalet resenärer störst, restidsvinsten ger störst samhälls-
ekonomisk nytta och genom åtgärder här kan många transportfunktioner förbättras 
samtidigt. 

Fortsatt samverkan kring åtgärder på Karlstad C 
Eftersom inga åtgärder på Karlstad C finns med i den nationella planen för trans-
portsystemet måste berörda samhällsaktörer fortsätta diskussionen kring behov 
och åtgärder i anslutning till Karlstad C.

Idéstudie/genomförbarhetsstudie Kils bangård
Planerade kapacitetshöjningar på anslutande banor (Ställdalen – Kil, Kil – Skåre, 
Kil – Laxå, Fryksdalsbanan) i kombination med att det saknas spår för långa godståg 
kan orsaka kapacitetsproblem i knutpunkten Kil. Signalställverket är gammalt och 
medger inga förändringar på bangården. Vägportar hindrar enkla förlängningar av 
spår. Ett möjligt första steg är en sammanbyggnad av den nya mötesstationen Kil – 
Skåre med Kils bangård, vilket skulle kräva byte av ställverket.  Dessa frågor kräver 
en detaljerad analys i en avgränsad studie med fokus på Kil och anslutande banor.
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Bilaga A - Driftledningskarta
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