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Sammanfattning 
Stockholm är ett viktigt nav för en ökande persontrafik. Många tåg vänder i Stockholm och 
har behov av olika serviceaktiviteter i samband med vändningarna. Det råder brist på 
uppställningskapacitet och därför har ett antal utredningar för enskilda bangårdar 
genomförts i syfte att se hur kapaciteten kan stärkas. I och med att Citybanan öppnas 
kommer trafiken på Stockholm C kraftigt att ändras kraftigt, då alla pendeltåg flyttar till 
station Stockholm City.  

För att belysa persontrafikens behov ur ett helhetsperspektiv har denna utredning gjorts. 
Syfte är se hur ett bra logistiskt flöde för järnvägsföretagen och på spåren kan åstadkommas 
och hur de föreslagna kapacitetsutbyggnaderna tidsmässigt bör samordnas under 
tidsperioden från Citybanans öppning fram till år 2025. Arbetet har koncentrerats på 
regional- och fjärrtågtrafiken i Stockholmsområdet. Området har geografiskt avgränsats 
mellan Hagalund i norr och Älvsjö godsbangård i söder samt Tomteboda i väster. 

Persontrafiken kommer fortsatt att öka i Stockholmsområdet under perioden från 2015 till 
2025. Det är dock endast Mälab som har konkreta och tydliga planer på utökad trafik. 
Sampers prognoser för persontransportarbete i Mälardalen pekar mot en ökning med 20 % 
under perioden 2015 till 2025 vilket om det direkt översätts till tåg innebär en ökning på 
drygt 50 tåg per dygn på Stockholm C jämfört med dagsläget. Det kan då vara värt att nämna 
att när SLLs pendeltågstrafik flyttar till Stockholm City blir det 400 tåg färre på Stockholm C 
per dygn. 

Utredning föreslår att regionaltågstrafiken får i huvudsak disponera plattformsspåren 13-16 
på Stockholm C. De kan vända på cirka 20 minuter direkt vid plattform. Dessutom föreslås 
att uppställningsspår anordnas på Stockholm C för att ge möjlighet att låta regionaltåg stå 
uppställda kortare tider mellan trafikuppdrag, bland annat spår G2-G9. Vid plattformsspåren 
bör undersökas om enklare serviceaktiviteter som plockstädning kan genomföras. Vid vissa 
av de övriga uppställnings-spåren bör det vara möjligt att erbjuda fler serviceaktiviteter. På 
sikt kan det också bli aktuellt med att nordgående regionaltåg ska vända på 
Genomfartsbangårdens spår 13 -16, alternativt på att längre sikt bli genomgående. 

Vidare föreslås att fjärrtågens vändningar på Genomfartsbangården på Stockholm C kan 
göras på kortare tid tack vare att tågen går direkt från ankomstspåren till 
serviceplattformarna vid spår C2 till C4. I övrigt föreslås inga större förändringar när det 
gäller vändningar på Stockholm C för fjärrtåg. 

De ombyggnader som krävs av Stockholm C samt de förslag som finns redovisade i 
Funktionsutredningen för Hagalund bör genomföras och samordnas med de arbeten som 
görs på Getingmidjan. De tre sommaravstängningarna åren 2018 till 2020 bör användas till 
de mest trafikstörande arbetena på Stockholm C och i Hagalund då det sker en kraftig 
minskning av trafiken söderifrån till Hagalund och ingen trafik till Stockholm C. Under dessa 
ombyggnadsarbeten är det av största vikt att inte kapaciteten till andra depåer inskränks. Det 
krävs därför en nationell samordning. 

Utbyggnaden av uppställningskapacitet på Stockholm C och i Hagalund bedöms täcka 
behovet minst fram till år 2025. Behov av ytterligare kapacitet blir aktuellt när nya och mer 
omfattande trafikupplägg som Ostlänken och Götalandsbanan startar. Därför kan 
utbyggnaden av Tomteboda avvakta. Vissa spår i den temporära depån på Älvsjö 
godsbangård, som byggs för att hantera tågen under Getingmidjans sommaravstängningar, 
kan tjäna som en reserv både under ombyggnaden av Hagalund (utom vid 
sommaravstängningarna) och senare. I första hand skulle den kunna användas av 
regionaltåg. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Stockholm är ett viktigt nav i trafiksystemet för persontåg i Sverige. Många tåg har sin 
utgångs- eller slutstation i Stockholm. Därför behövs det servicefunktioner i varierande grad 
för järnvägsföretagen, allt från vändspår till depåer för service och med verkstäder för tillsyn, 
underhåll och reparationer. Persontrafiken har sedan början av 1990-talet ökat och det har 
medfört att kapaciteten i Hagalundsdepån inte räcker till för de önskemål som 
järnvägsföretagen haft.  

I och med den trafikpolitik som infördes på 1980-talet skedde också en uppdelning av 
infrastrukturen mellan trafikspår och depåområden. Analogin var hämtad från vägtrafiken 
där det allmänna svarar för vägsystemet medan servicefunktionerna sköts av marknaden. I 
järnvägssystemet är det ofta Jernhusen AB som svarar för infrastrukturen när det gäller 
servicefunktioner och depåer. Systemet är ofta komplicerat när det gäller ägarfrågor och 
därmed gränsfrågor.  

Flera utredningar har genomförts för Hagalund i syfte att stärka kapaciteten. Även för 
Tomteboda har det gjorts utredningar för att belysa om delar av bangården kan användas för 
att förstärka de funktioner som persontrafiken behöver i Stockholmsområdet. Många olika 
utredningar har gjorts när det gäller Stockholm C. I flera fall har de utgått från att Stockholm 
stad vill använda ytan ovan järnvägen till bebyggelse. I de sammanhangen har 
Banverket/Trafikverket också analyserat omfattande ombyggnader för att få en bättre 
tillgänglighet för resenärer och förbättrad spårutformning med mer raka plattformar. Dessa 
mycket omfattande ombyggnadsförslag kommer sannolikt inte till genomförande i en nära 
framtid och därför har ett förslag med mindre omfattande åtgärder tagits fram för att skapa 
bättre flöden på Stockholm C då Citybanan öppnar, PM ”Cst efter Citybanans öppnande”. Till 
detta kommer en tillfällig depå byggs på Älvsjö godsbangård för att hantera söderifrån 
vändande tåg somrarna 2018-2020 då Getingmidjan reinvesteras med bland annat brobyten 
över Norr- och Söderström. 

1.2. Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa persontrafikens behov i Stockholmsområdet - i form av 
kapacitet för vändning, uppställning, service och underhåll. Utredningen ska ge ett 
helhetsperspektiv av de olika aktiviteterna som krävs i syfte att skapa en god logistik för 
järnvägsföretagen och ett bra flöde på spåranläggningen. Ytterligare ett syfte är att 
tidsmässigt kunna samordna de åtgärder som föreslagits i tidigare gjorda utredningar om 
Hagalund, Tomteboda och PM ”Cst efter Citybanans öppnande”. Tidsmässigt ska 
utredningen täcka in perioden från 2017, då Citybanan öppnat, fram till 2020-2025.  

1.3. Metod och avgränsningar 
Studien genomförs genom att intervjua järnvägsföretagen om hur de anser att ett bra flöde 
vid vändningar i Stockholm ska utformas och hur stor trafikökning de förutser. Dessutom 
görs en genomgång av tidigare utredningar i syfte att se hur de föreslagna åtgärderna 
matchar de framtida behoven som järnvägsföretagen har. Utifrån behov och föreslagna 
åtgärder görs sedan en analys av vilka åtgärder och i vilken ordning åtgärderna bör 
genomföras. 
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Studien omfattar de anläggningar som geografiskt avgränsas i söder av Älvsjö godsbangård 
och i norr av Hagalund. Tomteboda utgör den västra gränsen. 

När det gäller järnvägsföretagens behov görs ingen avgränsning med hänsyn till vad 
Trafikverket eller andra aktörer ska tillhandahålla. Här handlar det om att få en bild av hela 
processen utan att hamna i låsningar om vilken aktör som ska svara för de olika aktiviteterna. 

Bild 1: Utredningsområdet, Källa JNB karta 

1.4. Tidigare utredningar 
Idéstudie Terminalproduktion Stockholm C och Hagalund, 2007 

Funktionsutredning Hagalund, 2012 

Rapport Depå och bangårdsverksamhet i Hagalund och Stockholmsområdet, 2010 

Rapport Kapacitetsanalys Hagalund, 2012 

Rapport Idéstudie Tomteboda bangård, 2011 

Rapport Fördjupad idéstudie Tomteboda bangård, 2013 

Rapport Reinvestering av ”Getingmidjan”, 2013 

PM Cst efter Citybanans öppnande, 2013 
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2. Nulägesbeskrivningar 

2.1. Spåranläggning för resandetåg i Stockholm 
Stockholm C har 18 plattformsspår. Spåren 1-7 avslutas i söder med stoppbockar och 
används för trafik norrut, mot Uppsala, Ostkustbanan, Dalabanan och Mälarbanan. Spår 1 
och 2 är anpassade för Arlanda Express och används enbart för den trafiken. Även spår 8 
används för trafik norrut men fortsätter i spår 10 med utfartsmöjlighet söderut över 
Tegelbacken. Spåren 1-7 kallas ofta för Norra säcken (säckbangården). Spåren 10-12 används 
för avgående tåg söderut mot Södra och Västra stambanan samt Svealandsbanan, spåren 13-
16 för genomgående pendeltågstrafik och slutligen spåren 17-19 för ankommande tåg 
söderifrån. Spåren 10 -19 kallas för Genomfartsbangården. Norr om Genomfartsbangården 
finns serviceplattformar spår E6 och E7 för ankommande tåg söderifrån och C2-C4 för 
avgående tåg söderut. 

Norr om Stockholm finns en depå i Hagalund med service- och verkstadsanläggningar samt 
uppställningsmöjligheter för tåg som vänder i Stockholm. Från Stockholm C till Hagalund 
finns två separat spår D1 och D2 för tjänstetåg. 

 

Bild 2: Schematisk bild över spårsystemet på Stockholm C. Källa BIS 

2.2. Spåranläggning i Hagalund 
Spåranläggningen i Hagalund omfattar ett stort antal uppställningsspår fördelat på i 
huvudsak två olika områden. Spår till vagnhallar, verkstäder och anläggningar 
fekalietömning, utvändig tvätt och sanering. Längs uppställningsspåren 16-45 finns 
möjligheter att fylla på vatten i vagnarna. På uppställningsbangården i söder, 
mellanbangården, finns fler spår än 2-15 men vissa av dem måste alltid vara tillgängliga så 
att tågen kan nå vagnhallar, verkstad och den bortre uppställningsbangården. 
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Bild 3: Hagalund en översiktsbild. Satellitbild från hitta.se 

2.3. Trafikupplägg 
I tågplan 2015 bedriver följande järnvägsföretag persontrafik med Stockholm C som start- 
och slutstation: SJ AB, Arlanda Express, Stockholmståg (SLL), MTR Express, Snälltåget 
(Veolia numera Transdev Sverige), Svenska Tågkompaniet, Tågåkeriet i Bergslagen och 
Skandinaviska Jernbanor. 

I tågplan 2015 går det 277 tåg (exklusive pendeltågen) som har Stockholm som slutstation. 
Antalet tåg varierar för olika dagar och perioder av året. Normalt går det flest tåg på vardagar 
(måndag – fredag) och under 2015 ökar trafiken till hösten 2015. Därför har hösten 2015 och 
vardagar fått utgöra utgångspunkten för bedömningen av dagens trafik. SLLs 
pendeltågstrafik som bedrivs av Stockholmståg har ett fåtal tåg med Stockholm C som 
slutstation men är helt dominerande när det gäller antalet tåg på Stockholm C. 

Trafiken norrut är störst. Arlanda Express med flygpendeln till Arlanda vänder över 80 tåg 
per dygn på Stockholm C.  

Nedan framgår hur fördelningen per timme ser ut för tåg som ankommer till Stockholm C 
dels söder och dels norr ifrån. 

Fekalietömning 

vagnhallar 

Verkstaden 

Utdraget 

Ostkustbanan 

Uppställnings-
spår 16-45 

Lokstall 

Uppställnings-
spår 2-15 
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Bild 4: Diagram över ankommande tåg till Stockholm C söder ifrån (övre diagrammet) och norr ifrån (undre 
diagrammet). 
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SJ AB är den största aktören med cirka 90 tåg till och från Hagalund ett vardagsmedeldygn 
(M-F) och 300 vändande tåg på Stockholm C (spår 3 – 8) eller via serviceplattformarna. Ett 
fåtal av de tåg som ankommer till Stockholm C är genomgående. Det gäller ett nattågpar 
mellan Göteborg via Stockholm C och övre Norrland samt 5 tåg mellan Linköping och Gävle 
och 7 tåg mellan Gävle och Linköping. En stor del av trafiken utgörs av motorvagnar av littera 
X2, X40 och X55. Trafiken Stockholm-Uppsala körs med loktåg med lok i båda ändar. SJ kör 
ett antal konventionella loktåg. 

Arlanda Express trafikerar Stockholm C med 80 ankommande tåg vardagar. De trafikerar 
sina egna plattformsspår 1 och 2. Trafiken utförs med motorvagnståg littera X3. 

Stockholmståg har 9 tåg med Stockholm C som slutstation men helt dominerande är de 400 
tåg som passerar Stockholm C. All trafik utförs med motorvagnståg littera X10 och X60. En 
övergång är planerad till enbart X60-tåg i och med trafikstarten av Citybanan. 

MTR Express bygger successivt sin trafik under 2015 och har 8 tåg som vänder på 
Stockholmsområdet ett vardagsmedeldygn. Trafiken utförs med motorvagnar littera X74. 

Snälltåget kör normalt två lokdragna tågpar mellan Stockholm och Malmö, Skandinaviska 
Jernbanor kör ett lokdraget tågpar mellan Göteborg och Stockholm på lördag och söndag 
medan det övriga trafikdagar går mellan Göteborg och Uppsala via Stockholm. Svenska 
Tågkompaniet kör på vardagar ett motorvagnståg till Stockholm från Gävle och som sedan 
återvänder via Västerås till Ludvika. Från hösten 2015 kommer även Tågåkeriet i Bergslagen 
kör ett lokdraget tågpar till Stockholm. 

2.4. Järnvägsföretagens behov 

2.4.1. Aktiviteter för genomgående tåg 
För genomgående tåg vid Stockholms central behövs normalt endast ett kort uppehåll för 
passagerarutbyte. SL pendeltåg med upp mot 1000 resenärer har normalt 3 minuters 
uppehåll på Stockholm C. Det borde vara möjligt att för genomgående regional- och fjärrtåg 
klara en uppehållstid på högst 5 minuter. Den typen av tåg har färre dörrar och resenärerna 
har ofta mer bagage vilket gör att det tar längre tid trots att antalet resenärer är betydligt 
färre i varje fordon. 

Förutom tiden för passagerarutbyte önskar järnvägsföretagen också en viss reglertid så att 
smärre förseningar inte ska föras vidare. Idag körs tågen relationen Gävle – Linköping och 
omvänt med en uppehållstid på 2-21 minuter men 5 av de 12 tågen har ett uppehåll på 5 
minuter. För de genomgående nattåget är uppehållet 7 minuter på nordgång och 10 minuter 
på väg mot Göteborg. 

I dag görs inga av- eller tillkopplingar av fordon i genomgående tåg men det kan bli aktuellt i 
framtiden då det råder obalans mellan flöden till och från Stockholm. En förutsättning blir då 
att manövern ska kunna genomföras på kort tid. I kravspecifikation för Mälabs nya tåg anges 
tiden 2 minuter för en sådan manöver. 

För genomgående tåg finns normalt inte tid för någon serviceaktiviteter eller furnering. 

Uppehållstidens längd vid plattform har stor betydelse för kapaciteten på plattformsspåren. 
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2.4.2. Aktiviteter vid tågvändning på Stockholm C (inklusive Karlberg och Norra 
Bantorget) 

Tåg som ankommer norrifrån till Stockholm C vänder normalt i Norra säckbangården spår 1-
8.  

Tåg söderifrån ankommer till spår 17-19 där resenärerna stiger av. Därefter går tågen upp till 
Karlberg och vänder oftast på spår M men vissa vändningar görs också på spår D1. Efter 
vändning går tågen till spåren C2-C4 för omfurnering innan de fortsätter till avgångsspåren 
10 -12.  

 
Bild 5: Trafikflödet vid vändning på Stockholm C på genomfartsbangården och i Norra säcken. 

Då ett tåg vänder på en slutstation genomförs också vissa serviceaktiviteter som kan variera 
beroende på tågets trafikuppgifter. Normalt är det så att regionaltåg har färre aktiviteter än 
ett fjärrtåg. Aktiviteterna vid en tågvändning är följande: resenärerna kliver av, eventuellt 
personalbyte, städning där omfattningen kan variera beroende på tågslag, av- och 
påfurnering (ur- och ilastning av mat och dryck), vattenpåfyllning (vattentryckning), 
vändning vilket innebär byte av förarände för motorvagnståg och lokrundgång med 
traditionella loktåg, eventuell reglertid, resenärerna kliver på.  

 

Bild 6: Exempel på olika aktiviteter vid vändning på Stockholm C 

För tåg som vänder i Norra säcken sker alla dessa aktiviteter då tåget står uppställt vid 
plattformen. Det innebär att det förekommer trafik med servicefordon på plattformarna för 
furnering och hämtning av sopsäckar. Dessutom finns anläggning för vattenpåfyllning och i 
tågplan T15 har ett tåg planmässigt vattenpåfyllning i Norra säcken. Regionaltågen 
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Stockholm – Uppsala använder spår 3 och vänder på 18 minuter. Vid dessa vändningar 
genomförs plockstädning på vissa tåg och i övrigt inga serviceaktiviteter. De regionaltåg som 
ska gå till depån i Haglund vänder på kortare tid, 13 minuter.  Övriga tåg som vänder i Norra 
säcken har vändtider på mellan 30 minuter och 1 timme och 30 minuter. Många av de tågen 
består av motorvagnssätt men det förekommer också konventionella loktåg. Det innebär att 
man måste göra rundgång med loket vid vändning. 

 
Bild 7: Infart till Norra säcken – Två tåg syns där inne i mörkret. Notera också Arlanda Express uppställd på spår 
B1. Foto författaren 

För tåg som vänder söderifrån går resenärerna av vid plattform liksom personalen. Sedan kör 
tåget upp till Karlberg där vändning utförs på spår M eller spår D1. I vändningen ligger också 
viss reglertid. Därefter går tåget ner till serviceplattformen där städning, av- och påfurnering 
samt vattentryckning utförs. Personalen kliver på innan tåget går ner till 
avgångsplattformarna. 

En sådan vändning tar mellan 30 minuter och 2 timmar. (Tiderna är hämtade från 
spåranvändningsplanen från mars 2015.) och i genomsnitt 1 timme och 30 minuter. De olika 
delmomenten tar följande tid: 

Tågen står vid ankomsten vid plattformen i 7 till 9 minuter. Körtiden från 
ankomstplattformen till vändplatsen är cirka 5 minuter. 

Vändtiden på spår D1 och M varierar mellan 6 minuter och 1 timme och 13 minuter. I 
genomsnitt ligger vändtiden på 34 minuter i genomsnitt. Tiden omfattar förutom själva 
vändtiden också viss reglertid.  
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Bild 8: Ett vändande X2-tåg på M-spåret vid Karlberg medan ett X40-tåg passerar norrut. Foto författaren 

 

Tiden vid serviceplattformarna för avgående tåg, spår C2 – C4, varierar mellan 19 minuter 
och 1 timme med en genomsnittlig tid på 30 minuter. Under den perioden genomförs av- och 
påfurnering, städning, kompletterande vattentryckning. Att avfurnera ett tåg bedöms ta cirka 
15 minuter en lättstädning och påfurnering bedöms ta cirka 30 minuter. Vattentryckning i ett 
normaltomt tåg bedöms ta cirka 30 minuter. 

Körtiden från serviceplattformen till resenärsplattformen är normalt 2 minuter och 
avgångstiden från serviceplattformen ligger normalt 10 minuter före avgångstid från 
Stockholm C vilket ger ett 8 minuter långt uppehåll för resenärerna att kliva ombord. 

 

Aktivitet Kortaste tid (minuter) Längsta tid (minuter) Medelvärde (minuter) 
Avstigning resenärer 7 9 8 
Körtid till vändplats   5 
Vändtid 6 73 34 
Omfurnering, städning, 
vattenpåfyllning 

 
19 

 
60 

 
30 

 
Körtid till plattform   2 
Påstigning resenärer   8 
Totalt   87 

Tabell 1: Tider i tågplan 2015 för vändande tåg vid Stockholm C 

Endast något tåg som vänder på Genomfartsbangården är konventionellt loktåg. De flesta 
loktåg går ut till Hagalund. För det tåg som vänder görs lokrundgången på spår E7. Därefter 
backas tåget upp till spår D1 för att sedan direkt köra ner till avgångsplattformen. 

 

2.4.3. Aktiviteter vid tågvändning via depå – Hagalund 
Tåg som inte vänder direkt till ett nytt tåg går normalt ut till depån i Hagalund för 
uppställning och service. Uppställning kan antingen gälla kortare perioder mellan 
högtrafikperioder på ett trafikdygn eller över natt. Det kan också handla om 
veckovariationer.  

För tåg som ska till depån i Hagalund tillkommer ytterligare aktiviteter utöver de som 
redovisas ovan. Normalt genomförs fekalietömning på alla tåg och en mer omfattande 
städning. För nattågen utförs bäddningen och alla hantering av sänglinne. Vattentryckning 
sker normalt i Hagalund. Den varma årstiden utförs utvändig tvätt omkring en gång per 
vecka. Vintertid behöver fordonen avisas regelbundet och inför verkstadsbesök. Sanering, av 
klotter och efter olyckor, genomförs vid behov. Verkstadsbesök för tillsyn, underhåll och 
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felavhjälpning genomförs också vid depåuppehåll. Tillsyn sker regelbundet vanligen med en 
frekvens på från 1 gång per vecka till varannan vecka. 

 
Bild 9: Exempel på olika aktiviteter vid vändning på depån i Hagalund. I dagsläge görs utvändig tvätt i anslutning 
till vändning men i förslaget till ombyggnad föreslås den flyttas till infarten i Hagalund. 

För tåg som ankommer till Norra säcken sker aktiviteterna till och med avfurnering vid 
plattform. Därefter går tåget ut till Hagalund via driftspår D2. 

För tåg söder ifrån kliver resenärer och personal oftast av vid plattformen. Sedan går tåget till 
serviceplattformen vid spår E6 och E7 för att avfurneras och står där mellan 16 och 21 
minuter (i genomsnitt 18 minuter). Därefter går tåget ut till Hagalund. 

Körtiden idag till Hagalund från Stockholm C är cirka 14 minuter och den beräknas minska 
med cirka 5 minuter då projektet Stockholm – Sörentorp genomförts. 

Bild 10: Översikt över Hagalund med dagens flöde och anläggningar. Satellitbild från hitta.se 

I Hagalund kommer tågen först till fekalietömningen. Därefter går de till vagnhallen för 
städning, vattentryckning, eventuell bäddning. Vintertid avisas tåg också i vagnhallen. 

Fekalietömning 

Vagnhallen 

Verkstaden 

Ostkustbanan
 

Uppställningsban
gården 

Tvätt 

Vagnhallen, 
Avisning, städ 

och vatten 

Uppställnings-
bangården 

Städ och vatten 
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Tvätten ligger efter vagnhallen i flödet och saneringshallen parallellt med vagnhallen. Efter 
tvätt kan sedan fordonen ställas upp på uppställningsspåren och tågvärme kopplas. 
Kapaciteten i vagnhallen räcker inte till och därför måste en del tåg gå direkt till 
uppställningsspåren och där bli städade och få vatten. 

Parallellt med uppställningsbangården och vagnhallen ligger verkstaden där tillsyn, 
underhåll och felavhjälpning genomförs. 

Fekalietömningen tar 10 – 30 minuter beroende på tågstorlek, där den längre tiden gäller 
nattågen. Vattentryckning tar ungefär 30 minuter för ett normaltomt tåg. Utvändig tvätt tar 
cirka 5 minuter för 150 meter tåg (Hastigheten får inte vara högre än 2 km/h för att det ska 
bli rent.) Avvisning tar mellan 3 och 4 timmar med varmluft. 

I Hagalund utförs multipelkoppling av X2-tåg respektive X55-tåg. För X40-tågen görs såväl 
av- som tillkoppling också på Stockholm C i Norra säcken.  

Från Haglund till Stockholms C används driftspår D1 och körtiden är cirka 14 minuter. Tåg 
söderut furneras på spåren C2 till C4 innan de går ner till avgångsplattformarna medan tåg 
norrut som ska furneras normalt furneras vid avgångsplattformarna. 

 

Aktivitet Kortaste tid (minuter) Längsta tid (minuter) Medelvärde (minuter) 
Avfurnering 16 21 18 
Körtid till/från 
Hagalund 

  14 

Fekalietömning 10 30 15 
Avisning 180 240  
Utvändig tvätt 5 10  

Tabell 2: Tidsangivelser för vissa aktiviteter vid vändning i Hagalund. 

 

2.5. Kapacitet på bangårdarna för persontrafik 

2.5.1. Hagalund 
Depån i Hagalund har varit hårt nyttjad de senaste åren och inför tågplan 2014 förklarades 
den vara överbelastad. Det ledde till att en kapacitetsanalys gjordes av. Åtgärderna som 
föreslås på kort sikt i kapacitetsanalysen är en bättre trafiksamordning då det är många olika 
aktörer som ska samverka. 

I en utredning som gjordes 2010 undersöktes uppställningskapaciteten. Den visar att 
Trafikverket förfogar över 13082 spårmeter men av dessa används vissa spår för fordon till 
verkstaden så för depåverksamheten återstår 11669 spårmeter. Till detta kommer att 
Jernhusen har 4857 spårmeter i anslutning till verkstaden. 

Totalt fanns det som mest 37 tågsätt inne i depån samtidigt och det var på tidig eftermiddag 
kl. 12-14. Nattetid var det 31 tågsätt inne på depån. Som minst var det 7 tågsätt i 
morgonrusningen.  Dimensionerande är maxbehovet och det beräknades kräva 6630 meter. 
På detta läggs ett behov för växling på 30 % och en framtida trafikökning på 17 % och en 
reserv på 2000 meter. Det totala behovet bedömdes då bli 12084 meter och överskrider 
därmed tillgänglig uppställningskapacitet.  
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Görs motsvarande beräkning för tågplan hösten 2015 (M-F) så finns det som mest 30 
trafiktåg i Hagalund samtidigt. Då inträffar maxbelastningen mellan klockan 00:19 och 
04:21. Under perioden klockan 07:38 till 07:51 är alla trafiktåg ute i trafik och likaså mellan 
klockan 17:16 till 17:48. Mellan klockan 11 och 13 finns 25 trafiktåg inne i depån med 
maxvärdet 29 runt klockan 12. Om man räknar med oförändrad genomsnittlig tåglängd som 
2010, cirka 180 meter skulle uppställningslängden behöva vara 5400 meter. Sannolikt är den 
dimensionerande tiden när det gäller antal tåg i depån under perioden från lördag – söndag 
kl 12 och därmed högre än de 30 tåg som redovisas ovan. 

För beräkningen 2015 så handlar det om 96 tåg som kommer och 96 tåg som avgår från 
Hagalund. Av dessa går ungefär 1/3 norrut från Stockholm C och 2/3 söderut från Stockholm 
C. 

För tågplan 2015 har Trafikverket tilldelat SWT Swedtrac spåren 3-6, MTR Express spåren 8 
och 9, SJ spåren 12-18 och 20-44, Veolia (Transdev) spår 19 och Trafikverket spår 45. Spåren 
7 samt 10-11 är inte tilldelade. 

2.5.2. Stockholm C 
På Stockholm C finns viss uppställningskapacitet dels vid serviceplattformarna och dels vid 
andra spår. Totalt finns idag 4522 spårmeter uppställningskapacitet, varav 2230 spårmeter 
är spåren vid serviceplattformarna. Det är dock värt att notera att den hinderfria längden är 
betydligt kortare cirka 15 %. Det skulle innebära knappt 4000 meter hinderfri spårlängd på 
Stockholm C.  
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Spår Spårlängd Hinderfri 
längd Hinderfri längd Enligt spåranvändningsplan 

      Norr Söder Norr Söder Totalt 

B1 205             
B2 140             
C1 408             
C2 418 386     197 197 394 
C3 420 384     201 201 402 
C4 533 380     196 201 397 
E2 165 107           
E3 274 246           
E4 274 199           
E6 431 382 180 189 192 199 391 
E7 428 353 169 171 184 184 368 
G2 187             
G6 180             
G7 140             
G8 179             
G9 140             

Summa 4522             

Summa 
serviceplattform 2230 1885         1952 

Tabell 3: Uppställningsspårens spår och hinderfria längd enligt BIS och spåranvändningsplan (gula delen). 

 Spåren E6 och E7 har en beläggning på runt 30 % från det att första tåget kommer till sista 
tåget lämnar (från kl. 9 till kl. 24). Spåren är så långa att de kan rymma fler tågsätt och vid 
vissa tillfällen används hela spårlängden men relativt sällan. 

Spåren M och D1 används betydligt mer upp mot 85 % mellan kl. 7 och 19 på spår M och 63 
% på spår D1 mellan kl. 9 och 20. 

Spåren C2 till C4 har en beläggning som varierar mellan 41 och 77 % från omkring 05:30 till 
20:15. Högsta beläggningen har spår C4. 

Förutom serviceplattformarna används idag spår E4 för SLLs pendeltåg liksom G2. Spår B1 
används för SJ och Arlanda Express. 

Såsom framgår av tabellen finns en möjlighet att använda stickspåren på bangården västra 
sida, spår G6 till G9 vilket skulle ge ett tillskott på 639 meter spårlängd, i sin nuvarande 
utformning. Till detta kommer att spåren G2 och E4 som nyttjats för uppställning av 
reservtågsätt för pendeltågstrafiken blir lediga, vilket omfattar cirka 450 spårmeter vilket 
motsvarar drygt 300 meter hinderfri längd. Även spåren E2 och E3 kan kanske användas 
vissa tider för uppställning. 
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Bild 11: Ett Lok uppställt på spår B1 och längre norrut skymtar ett Arlanda Express X3 tåg också på B1 Foto 
författaren  

För att klara serviceaktiviteter finns transportvägar från västra sidan av bangården i form av 
en trucktunnel till spår till spår 7/8/10 som ger möjlighet att nå spåren 1-10 med furnering 
och för hämtning av sopor. Det går också en trucktunnel till serviceplattformarna vid spåren 
C2 till C4. För transporter från serviceplattformen vid spår E6 och E7 finns en plankorsning i 
södra änden. 

För eventuella transporter till plattformarna mellan spår 11/12 samt 13/14 finns en 
plankorsning i södra änden på spår 10. På motsvarande sätt nås plattformen mellan spår 
15/16 via en plankorsning i södra änden av plattformen till plattformarna mellan spår 17/18 
samt spår 19. I norra änden av plattformen mellan spår 17/18 finns också en plankorsning till 
västra sidan bangården. Med den utformning förbindelsevägarna har gör det svårt med 
serviceaktiviteter som kräver transporter på spåren 11-16. 

 

2.6. Planerade förändringar  

2.6.1. Hagalund 
Ett flertal utredningar har gjorts för Hagalund för att säkerställa att det finns tillräcklig 
kapacitet i framtiden. Den senast genomförda är Funktionsutredning Hagalund 2012. 

Åtgärder enligt Funktionsutredning Hagalund 2012 finns till viss del medtaget i Nationell 
plan 2014-2025 med byggstart i perioden 2020-2025. Totalt bedöms ombyggnaden kosta 
Trafikverket 478 Mkr. Till detta kommer i storleksordning 300 Mkr som Jernhusen AB 
behöver investera. 

Siktet är inriktat på att kunna ta emot 120-130 tågsätt per dag mot dagens 80 tågsätt (för 
tågplan T15 noteras 96 tåglägen inklusive ensamma lok).  
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Bild 12: Hagalund med föreslagna utbyggnader enligt Funktionsutredningen. Satellitbild från hitta.se 

Funktionsutredningen pekar på mer omfattande om- och utbyggnader av spårsystemet söder 
om heltågsverkstaden – spåren 46 – 55 och spårsystemet på mellanbangården mot nygamla 
vagnhallen vilket påverkar spåren 4 – 15. Dessutom planeras en nybyggd tvätthall inklusive 
avvisning och fekalietömning enligt alternativ 5 i Funktionsutredningen.  I 
Funktionsutredningen pekas också på eventuellt nya uppställningsspår längs utdragsspåret i 
nordväst, men kostnaderna ingår inte i beloppet ovan. Det har efter Funktionsutredningen 
också diskuterats att flytta hjulsvarven från dagens läge sydost om lokstallet till ett läge i 
anslutning till heltågsverkstaden. 

Det har inte gjorts detaljerad etapp- och trafikplanering för de olika ombyggnaderna. Under 
ombyggnadsperioden av spårsystemet söder om heltågsverkstaden måste tågen dras ut på 
utdragsspåren för att växlas in eller ut ur heltågsverkstaden. När ombyggnader görs av 
spåren 4-15 påverkas möjligheterna att nå hjulsvarven och lokverkstaden. Ny tvätthall och 
fekalietömning kan också vålla problem då spår 15 -17 påverkas. Området gränsar till dagens 
fekalietömning som påverkas och sannolikt påverkar det möjligheterna att ta emot tåg i 
Hagalund. 

Totalt handlar det om en utökning av uppställningskapaciteten på cirka 3000 spårmeter, 
varav drygt 1000 meter utanför verkstaden på Jernhusen AB:s område, 1300 meter på 
mellanbangården och knappt 700 meter längs utdragsspåret. Flödet genom anläggning 
kommer att bli bättre och det tillsammans med förbättrad planering borde kunna leda till en 
minskning av antalet spårmeter som behövs för växling av tågsätten. Enligt 2010 års 
utredning behövs ytterligare 30 % för växling av antal spårmeter uppställda tåg, dvs cirka 
2000 spårmeter. 

2.6.2. Tomteboda 
På Tomteboda bangård har godstrafiken minska under relativt lång tid. Nu har även 
posttrafiken flyttat till den nya terminalen i Rosersberg. Behovet av service och 
uppställningsmöjligheter för resandetåg är dock stort i Stockholmsområdet. Därför har det 
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genomförts en idéstudie för framtida användning av bangårdsområdet med bland annat visst 
utrymme avsatt för persontrafiken.  

I den fördjupade idéstudien har en del av bangården avsatts för att kunna ge resandetrafiken 
omloppsnära tjänster och furnering. Förslaget omfattar 10 plattformsspår varav 4 är 
genomgående. Under maxtimmarna i morgon och kvällsrusning bedöms 14 tåg/timme 
behöva furneras eller korttidsuppställas år 2020. Förslaget omfattar totalt drygt 4000 
spårmeter för uppställning och service. 

 

Bild 13: Tomteboda enligt fördjupad idéstudie med spår för persontrafiken. 

Kostnaderna, cirka 750 Mkr, för den föreslagna ombyggnaden av Tomteboda som förutom 
ovan beskrivna ombyggnad också omfattar ombyggnad för ankomst och avgångsspår, 
rangering, lastplats, banunderhållsverksamhet och spårutformning inklusive signalreglering 
för att tillgodose dessa krav. 

I dagsläget finns inga medel avsatta i den Nationella planen. 

2.6.3. Stockholm C 
För Stockholm C har flera utredningar gjorts för att se hur spårsystemet skulle utformas inför 
en överdäckning av järnvägsområdet. Dessa förslag kräver mycket omfattande investeringar 
och syftar till att skapa bredare plattformar och rakare spår då pendeltågstrafiken flyttats till 
Citybanan. 

Som komplement till dessa idéer har en PM tagits fram för smärre anpassningar av dagens 
bangård efter det att pendeltågstrafiken flyttats. Den syftar till att skapa bättre möjligheter 
för regionaltrafiken och är tänkt att kunna genomföras med kort framförhållning. 

Det finns en PM som pekar vissa mindre åtgärder som bör genomföras i anslutning till att 
Citybanan öppnats och att arbetena med Norr och Söderströmsbroarna ska genomföras åren 
2018-2020.  I de förändringar som föreslås är bland annat en komplettering av växelszonen 
på Tegelbacken så att man enklare kan vända tåg på spår 11-16, en komplettering av 
spårsystemet vid bron för St Eriksgatan som förstärker kapaciteten på nedspårsidan. 
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Bild 14: Förslag på förstärkt växelzon vid Tegelbacken. 

Det finns i dagsläget inga kostnader angivna för tankarna i denna PM. De finns inte heller 
upptaget några medel i den Nationella planen. Bedömningen är dock att åtgärderna 
tidsmässigt bör koordineras med brobytena och ska vara genomförda fram till 2021. 

2.6.4. Älvsjö temporär depå/uppställning 
Det utreds för närvarande hur en temporär depå för uppställning och lättservice skulle kunna 
utformas. Den ska nyttjas under tiden då Norr- och Söderströmsbroarna byts och då trafiken 
in till Stockholm C kommer att vara avstängd under somrarna 2018-2020. De förslag som 
diskuteras är att signalreglera godsbangården och att skapa möjlighet till in- och utfart 
norrut från fler spår än idag. För vissa spår diskuteras också möjligheten med hårdgjorda 
ytor för att möjliggöra trafik med servicefordon. 

 

Bild 15: Älvsjö gbg skiss på temporär depå för resandetåg. 

 

Totalt omfattar förslaget drygt 5700 spårmeter uppställning, varav drygt 4300 spårmeter 
med utfart även norrut. Det motsvarar ungefär en tredjedel av den kapacitet som finns i 
Hagalund. 

  

Pendeltåg 

Regional- och 
fjärrtåg 
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3. Framtida utveckling av resandetågen i Stockholm 

3.1. Järnvägsföretagens idéer om trafikutveckling fram till 2025 
SJ AB ser inga stora förändringar i sitt trafikupplägg under perioden 2017-2025 förutom det 
som följer av Mälabs trafik. 

Det innebär att man kommer att köra med en frekvens på 1 tåg i timmen på linjerna 
Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö, Stockholm-Gävle/Sundsvall och Stockholm – 
Mälardalen med förstärkningståg i högtrafiktid. Linjerna Stockholm – Värmland och 
Stockholm – Dalarna i princip har ett tåg varannan timme. Trafiken kommer att 
huvudsakligen skötas med motorvagnståg av typ X2, X40 och X55. Vissa loktåg kan komma 
att fungera som avlastningståg i helgtrafiken. I övrigt kommer sannolikt inga loktåg att finnas 
i trafik.  

Nattåg mot övre Norrland beror på hur det går med upphandlingen av den trafiken. 

En mer omfattande konkurrens skulle kunna innebära att utbudet totalt kan komma att öka 
på sådana linjer.  

Fordonsparken kommer under perioden bestå av huvudsakligen motorvagnståg X2, X40 och 
X55. 

SJ AB sköter till stor del sina fordon i Hagalund. 

SJ AB anser att det vore önskvärt att kunna korta vändtiderna vid Stockholm C – fordonen är 
dyra och måste vara i produktion så länge som möjligt. För det behöver man kunna vända 
direkt vid plattformarna på Genomfartsbangården vilket i sin tur medför att man behöver 
kunna furnera vid plattform. Det är dock besvärligt idag även om SJ gör det idag vid 
störningar. Det bör undersökas om det kan finnas någon lösning på furneringen. 

MTR Express startar sin trafik i mars 2015 med 4 tågpar mellan Stockholm och Göteborg 
per dag och den kortsiktiga utvecklingen innebär en ökning till 8 tågpar under hösten 2015. 
Det är idag svårt att se om och i så fall hur man kommer att gå vidare. MTR Express kommer 
att sköta sina fordon i Hagalund. 

 

Bild 16: Norra säcken med MTR Express littera X74 på spår 6. Foto författaren 
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Snälltåget – Transdev Sverige – kör idag 2 tågpar mellan Stockholm och Malmö och ser 
inga stora förändringar i framtiden. Snälltåget har ett tågsätt uppställt i Hagalund över natt. 
Tillsyn och de flesta serviceaktiviteter utförs i Malmö. 

Skandinaviska Jernbanor kör idag 1 tågpar mellan Göteborg och Uppsala som passera 
Stockholm. Under helgerna vänder tåget i Stockholm. Skandinaviska Jernbanor ser inga 
stora förändringar för framtiden men har tidigare haft planer på att utöka med ytterligare ett 
tågpar. Depå för Skandinaviska Jernbanor finns Göteborgsområdet. 

Svenska Tågkompaniet (Tåg i Bergslagen) kör idag ett tåg Gävle-Stockholm och ett tåg 
Stockholm-Falun med ankomst kvällstid i Stockholm – inga långsiktiga planer på förändrad 
trafik i Stockholm. I helgerna kör man ett par tågpar i relationen Stockholm – Ludvika. 
Tågkompaniet har ingen depåverksamhet i Stockholm. 

Tågåkeriet i Bergslagen kommer att köra ett tågpar från och med hösten 2015. Det är ett 
komplement till befintlig trafik. När det gäller framtida utvecklingen så är den beroende av 
hur övriga bolag kommer att trafikera relationen Värmland – Stockholm. Ett önskemål skulle 
vara att kunna köra ett tågpar på förmiddagen också. Tåg i Bergslagen kör lokdragna tåg även 
om det finns vissa funderingar på manövervagnar. Tågåkeriet sköter sina fordon i 
Kristinehamn. 

Mälab – trafikupplägg 
I Mälab:s trafikupplägg ingår följande linjer som berör Stockholm. Uppsala – Stockholm, 
Mälarbanan, Svealandsbanan, Sörmlandspilen (Hallsberg-Stockholm), Östergötland – 
Stockholm (Nyköpingsbanan). 

 

Bild 17: Mälab:s trafikupplägg. 

Från tidtabell T17 räknar Mälab att komma igång med sin trafik och successivt bygga ut den 
till full omfattning till T20. Omfattningen är följande på linjen: 

Nyköping – Stockholm 17 stomtåg och 2 insatser. Stomtrafiken vardagar är avgångar 
varje timme Norrköping - Stockholm, för de sista kvällsturerna planeras avgångar varannan 
timme. Trafik med insatståg bedrivs på delsträckan Nyköping – Stockholm, mot Stockholm 
på morgonen och mot Nyköping på eftermiddagen. 

Eskilstuna – Stockholm 17 stomtåg och 5 insatser. 2 tåg fortsätter till Uppsala. 
Stomtrafiken vardagar är avgångar varje timme på sträckan Arboga – Eskilstuna – 
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Stockholm, för de sista kvällsturerna planeras avgångar varannan timme. Stomtrafiken 
trafikerar Örebro morgon och eftermiddag med avgångar varje timme.  

Några avgångar på morgonen förlängs till Arlanda och Uppsala, samt omvänt utgår några 
avgångar från Uppsala och Arlanda på eftermiddagen. Omfattningen av den genomgående 
trafiken hanteras i kommande trafikplaner och görs utifrån tillgänglig kapacitet samt med 
hänsyn till helheten av trafik i stråket.  

Trafik med insatståg bedrivs vardagar på delsträckan Eskilstuna – Stockholm morgon och 
eftermiddag. 

Hallsberg – Stockholm 12 stomtåg. Stomtrafiken vardagar är avgångar varannan timme 
på hela linjen, förstärkt till avgångar varje timme morgon och eftermiddag. 

Västerås- Stockholm 18 stomtåg och 10 insatståg. Stomtrafiken vardagar är avgångar 
varje timme på delsträckan Örebro – Stockholm, Hallsberg trafikeras med avgångar 
varannan timme.  

Trafik med insatståg bedrivs morgon och eftermiddag på delsträckan Västerås – Stockholm, 
några av dessa tåg körs från Arboga på morgonen respektive till Arboga på eftermiddagen. 

Uppsala – Stockholm – diskussioner om trafikutbud pågår. Det finns dock önskemål om 
att på sikt koppla ihop denna trafik med trafiken söderut. Antingen med genomgående tåg 
eller åtminstone så att byte kan ske över plattform. 

För trafiken Gävle-Linköping avser Mälab att det ska finnas ett biljettsamarbete men 
trafikutbudet styr av SJ AB. 

Mälab skaffar fordon för de tre linjerna söderut, Svealandsbanan, Sörmlandspilen och 
Nyköpingsbanan. Totalt räknar man med att beställa 33 eller 36 motorvagnar. Man siktar på 
ett regionaltågsätt med en längd på 100 – 120 m och med 300 sittplatser. Transitio har 
tecknat ramavtal med tre leverantörer (Bombardier, CAF och Stadler). Avrop är på gång. 
Leverans av fordon blir med start hösten 2017. Till detta kommer att VL har tillgång till 4 
Reginafordon så totalt kommer Mälab förfoga över 40 fordon. Det ska täcka behovet för 
dessa tre linjer plus linjen Sala-Västerås-Eskilstuna-Flen-Norrköping. 

I Stockholm planeras utbudet att öka på de tre linjerna söderut från dagens 78 ankomster 
och avgångar till 106 en ökning på 36 %. Jämfört med det totala antalet ankomster och 
avgångar för regional- och fjärrtåg innebär dessa 28 tåg en ökning med 7 %. Enligt de 
preliminära omloppsplanerna kommer det att vara 11 tågsätt i Stockholm dagtid som behöver 
kortare eller längre uppställningstid och 8 tågsätt som kommer att stå över natt. 

Mälab kommer att ha depån för sina tåg i Eskilstuna där merparten av serviceaktiviteter och 
underhåll kommer att utföras. De nya tågen ska klara åtminstone två trafikdygn innan man 
behöver tömma fekalier och man räknar med att det normalt sker i depån i Eskilstuna. 

Stockholmståg 
Pendeltågstrafiken kommer att flyttas till Citybanan. Man ser dock ett problem med 
uppställningen då leveranser av nya fordon kommer fortlöpande och utbyggnaden av depåer 
inte följer den takten. Det förs dock en separat diskussion med SLL i den frågan och 
uppställning av SLLs pendeltåg berör centrala Stockholm eller den här utredningen. 

Slutsatser av järnvägsföretagens idéer om framtida trafik 
Man kan konstatera att förutom Mälab:s trafikupplägg finns inga tydliga idéer som innebär 
ett väsentligt förändrat utbud av tåg på Stockholm C. Det finns tankar om smärre ökningar av 
trafiken under perioden fram till 2025 med allt från ett par till kanske upp till fem tågpar per 
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dygn. En osäkerhetsfaktor är att en ökad konkurrens kan leda till väsentligt större 
trafikutbud.  

Med tanke på de försiktiga bedömningar som järnvägsföretagen gjort finns det anledning att 
jämföra dessa bedömningar med vad trafikprognoserna pekar på. 

Inga stora förändringar är att vänta i början av perioden när det gäller tågvändningar på 
Stockholm C utan trafiken fortgår i stort enligt dagens mönster. På sikt kan det bli aktuellt 
med mer genomgående trafik i regionaltågsystemet. Då krävs sannolikt en mer enhetlig 
fordonsflotta för trafiken norr och söder om Stockholm. Däremot är det inte troligt att 
fjärrtågen i större omfattning skulle vara genomgående. 

Utvecklingen går mot fler relativt korta motorvagnståg i resandetrafiken. Fördelarna med 
motorvagnståg är att det är relativt snabbt att vända färdriktning då ingen lokrundgång 
behövs. Nackdelen är att spåren kan behöva delas upp i kortare avsnitt för att matcha de 
korta tågen längd. Vid uppställning gäller det t ex behovet av värmeposter. På 
plattformsspåren kan signalsträckorna behöva kortas så att fler tåg får plats på samma spår. 

 

Bild 18: Ett motorvagnståg har just anlänt till Stockholm C och resenärerna kliver av. Foto Erik Bäckwall, 
Trafikverket. 

Långa resandetåg med lok och vagnar kommer på sikt att finnas kvar i sovvagnstrafiken och 
viss chartertrafik men det är mycket osäkert hur den trafiken kommer att utvecklas över tid. 
När det gäller den reguljära sovvagnstrafiken är framtiden för linjen Stockholm – Malmö 
mycket osäker. Malmö/Göteborg – Stockholm – Jämtland kommer säkerligen finnas kvar 
under turistsäsong vinter och sommar. Likaså kommer trafiken på övre Norrland sannolikt 
att bestå men underlaget minskar sannolikt i och med att Botniabanan skapat snabbare 
förbindelser längs Ostkusten upp till Umeå. 

 

3.2. Trafikprognoser fram till 2025 
I de trafikprognoser som Trafikverket använder i samband med att den Nationella 
Transportplanen tas fram finns prognoser för hur det framtida resandet med järnväg 
förväntas utvecklas, SAMPERS. De prognoserna pekar mot att persontransportarbetet ökar 
med 42 % under perioden 2010 -2030 i Mälardalen. Dock kan noteras att under perioden 
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2009 till 2014 var ökningstakten högre då transportarbetet växte med 17 % till 13,5 miljarder 
personkilometer. Den genomsnittliga ökningstakten per år blir 2,1 %. För perioden 2015 till 
2025 handlar det om en ökning med drygt 20 % av persontransportarbetet. (Det kan vara 
värt att notera att nattågstrafiken enligt SAMPERS bedöms minska med 40 % under 
perioden.) 

Det kan vara vanskligt att översätta en ökning i transportarbete till en ökning av antalet tåg. 
Många olika faktorer inverkar på det sambandet. Om beläggningen ökar i tågen eller om 
antalet platser ökar i tågen så ökar antalet tåg långsammare än transportarbetet. Å andra 
sidan om nya trafikupplägg introduceras med lägre beläggningen - till exempel om nya 
aktörer vill komma in på marknaden – så ökar antalet tåg snabbare än transportarbetet. I ett 
långsiktigt perspektiv finns det sannolikt ett linjärt samband och där tillväxten i 
transportarbetet i stor motsvarar tillväxten i antalet tåg. 

Järnvägsföretagen har vid intervjuer inte pekat på någon större ökning av trafiken med 
undantag för Mälab under perioden 2015-2025. Därför utgår denna studie från antagandet 
att tågantalet växer direkt proportionellt med transportarbetet. I Tågplan 2015 ankommer 
277 tåg till Stockholm C förutom SLL pendeltåg.  Om ökning i persontransportarbetet på 20 
% fram till 2025 skulle medför en lika stor ökning av antalet tåg så innebär det att det 
kommer 55 tåg ytterligare per dag till Stockholm C 2025 jämfört med idag.  Utav dessa 55 
nya ankommande tåg så utgör den utökning som Mälab aviserat 14 ankommande tåg. Det 
finns ett relativt stort utrymme för även andra trafikökningar. 

3.3. Utvecklingen efter 2025 
Även om man ser bort mot horisonten 2030 då Ostlänken öppnats och Götalandsbanan 
närmar sig färdigställande kommer trafiken öka ytterligare. Då Ostlänken öppnas 2028 går 
18 snabbtåg och 40 interregionala tåg per dygn på Södra stambanan vilket blir en betydande 
ökning av trafiken. (Idag går 16 snabbtåg via Katrineholm och 19 interregionala tåg ömsom 
via Katrineholm och Nyköping.) 

 

Bild 19: Trafikeringsscenario för Ostlänken. Talen anger antalet tåg per dygn och riktning. 
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3.4. Förändring då Citybanan öppnar 
När Citybanan öppnar så kommer kapacitet att frigöras på spåren in till Stockholm C. Av 
dagens trafik flyttas då SLL:s 10 tågpar per timme under större delen av trafikdygnet till 
Citybanan. I rusningstid några fler och färre i lågtrafikperioder sena kvällar.  Totalt per dygn 
handlar det om 400 pendeltåg per dygn (M-F) som ankommer till Stockholm C under hösten 
2015. Det innebär att plattformsspår 13 -16 är helt ledig för ny kapacitet. Det innebär också 
att kapacitet på passagen norr om Stockholm C till spåren N2 och U2 frigörs med 20 tåg per 
timme (ett var tredje minut).  Dessutom finns inget behov på Stockholm C för uppställning av 
reservtågsätt för pendeltågstrafiken. Idag används spår E4 och periodvis också G2 för sådan 
uppställning. 

Det innebär att det finns möjligheter för fjärr- och regionaltågstrafiken att öka. 

 

Bild 20: Citybanans norra anslutning i Tomteboda. Foto Mikael Ullén. 
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4. Kapacitet för tåg i Stockholm efter att Citybanan öppnat  
Efter att Citybanan öppnat frigörs kapacitet dels på spåren in mot Stockholm över 
Getingmidjan och dels på Stockholm C. Det innebär möjligheter för fjärr- och 
regionaltågstrafiken att öka betydligt. Till skillnad från pendeltågen som är genomgående, så 
vänder de flesta regional- och fjärrtåg i Stockholm idag. Endast ett fåtal tåg i relationen 
Gävle-Linköping, Göteborg-Uppsala och Göteborg-Norrland genomgående i Stockholm. Det 
finns dock planer i regionaltågsystemet på fler genomgående tåg, speciellt i relationen 
Svealandsbanan via Arlanda till Uppsala. Vändande tåg innebär ökade krav på utrymme och 
kapacitet för de aktiviteter som hänger samman med en vändning.  

4.1. Kapacitet vid plattformar på Stockholm C fram till år 2025 
Spåren 13 - 14 och 15 - 16 har en plattformslängd på 246 respektive 290 meter. Det innebär 
att över 1000 spårmeter med plattform finns tillgängligt när Citybanan öppnat. 
Uppehållstiden för regional- och fjärrtåg vid plattformarna varierar något och är lite längre 
än för pendeltågen. Men som framgår ovan så handlar det om 5 -10 minuter vid plattform 
både vid avstigning och påstigning. Det innebär att den efter pendeltågen frigjorda 
kapaciteten skulle motsvara mellan 6-12 nya tåg per timme och spår. 

 
Det finns dock önskemål om att kunna vända såväl regional- som fjärrtåg direkt vid 
plattform. När det gäller att genomföra serviceaktiviteter för fjärrtågen vid plattform på 
Genomfartsbangården kan det bli besvärligt. För regionaltågen med betydligt färre 
serviceaktiviteter skulle man kunna tänka sig ett sådant koncept. Det kan vara rimligt att 
anta en vändtid vid plattform på cirka 20 minuter, vilket i stort motsvarar den tid som 
regionaltåget Stockholm-Uppsala har idag. Med 20 minuters uppehåll så kan man köra 2 tåg 
per spår och timme då hänsyn tas till tiden för infart och utfart samt viss marginal. De nya 
regionaltågen har en längd på cirka 120 meter och det innebär att varje spår skulle kunna 
rymma två tågsätt. 

När det gäller Genomfartsbangården finns önskemål om att knyta regionaltågstrafiken söder 
om Stockholm närmare den norr om. Ett sätt är att köra fler genomgående tåg men i ett 
första steg handlar det mer om att förenkla bytena till att bli över plattform. En sådan 
förändring skulle medföra en ökad belastning på Genomfartsbangården men frigöra 
kapacitet i Norra säcken. 

Plattformskapaciteten bedöms vara gott och väl tillräcklig för behoven till 2025. 

 

4.2. Kapacitet för uppställning och serviceaktiviteter i Stockholm fram till 
år 2025 

Med fler vändande tåg i Stockholm ökar behovet av uppställning och serviceaktiviteter. 
Redan idag har vi nått kapacitetstaket i Hagalund.  

För den nya regionaltågstrafiken räknar Mälab med att ha 11 tågsätt uppställda i Stockholm 
dagtid för trafiken på Svealandsbanan, Sörmlandspilen och Nyköpingsbanan. Det motsvarar 
en uppställningskapacitet på cirka 1300 spårmeter. Över natt kommer det behövas plats för 8 
tågsätt. För dagens regionaltågstrafik används i stor utsträckning lok och vagnar som ställs 
upp i Hagalund och därmed finns i dag viss uppställningskapacitet för den nya 
regionaltågstrafiken. Men under en övergångsperiod behövs säkerligen uppställning för såväl 
den äldre fordonsparken såväl som Mälabs nya fordon. Därför kommer denna utredning se 
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över möjligheterna att finna ytterligare uppställningsplatser som motsvarar Mälabs behov. 
När det gäller serviceaktiviteterna för Mälabs fordon så är det begränsat eftersom Mälabs 
fordonsdepå kommer att finnas i Eskilstuna. Men behov av viss plockstädning och kanske 
vattentryckning kan finnas. 

De frigjorda spåren E4 och G2 ger en uppställningsspårlängd på cirka 400 meter (den 
hinderfria längden på spår G2 bör kontrolleras). Till det skulle kunna komma ytterligare 
omkring 500 meter om spåren G6 – G9 kan användas. Möjligen kan också spår E3 användas 
vilket skulle ge ett tillskott på drygt 240 meter. Det behövs ytterligare 200 spårmeter och för 
att klara det behovet måste lösningar sökas i Hagalund eller eventuellt i Tomteboda. Kan ett 
av spåren E6 eller E7 användas för uppställning skulle hela behovet täckas. En nackdel med 
spåren G2-G9 är att tågen därifrån måste gå upp till Karlberg för att kunna vända söderut 
även om det från spår G2 finns en växelförbindelse till spår 16. För att få full potential behövs 
en ombyggnad så man kan nå fler spår på genomfarts-bangården 

För den generella ökningen av trafiken fram till 2025 utifrån prognosen transportarbetet så 
kan konstateras att det handlar om cirka 20 %, vilket motsvarar den kapacitetsökning som 
utbyggnaden av Hagalund avses klara med viss marginal. När det gäller de serviceaktiviteter 
som finns på Stockholm C, i form av furnering, städning och vattentryckning kan konstateras 
att beläggningen på serviceplattformarna ger sannolikt utrymme för ytterligare viss trafik.  

Möjligheter finns också att korta vändtiderna för de tåg som ska till serviceplattformarna 
genom att köra direkt från ankomstplattformen till serviceplattformarna vid spår C3 och C4. 
Detta eftersom det åter blir möjligt att korsa spåren U2 och N2 då pendeltågstrafiken flyttar 
till Citybanan. Vid de tillfällen två tåg behöver ställas upp på samma spår kan tågen komma i 
fel ordning för avgång då det sist anlända tåget avgå först. Helst vill man nå även spår C2 
men det kräver viss ombyggnad. 

Kapaciteten för uppställning och serviceaktiviteter är kritisk fram mot 2025 och det är av stor 
betydelse att utbyggnaden av Hagalund kan färdigställas så snabbt som möjligt och helst 
senast 2020. 

4.3. Utblick bortom år 2025 
När Ostlänken och Götalandsbanan börjar trafikeras tillkommer sannolikt så mycket ny 
trafik och med nya fordonstyper att ytterligare anläggningar behövs för uppställning och 
serviceaktiviteter. I det perspektivet innebär förslagen i idéstudierna av Tomteboda bra 
grundförslag till lösning. De bör bearbetas vidare för att ge en tydligare bild av hur 
tillgängligheten till serviceplattformarna kan lösas och om det behövs nya faciliteter där för 
höghastighetstågen. 
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5. Samordnad utbyggnad viktigt 

5.1. Getingmidjan styr i Stockholm 
Reinvesteringen i Getingmidjan påbörjas då Citybanan öppnats. Arbetena omfattar dels byte 
av broarna över Norr- och Söderström och dels en renovering av tunnlarna under Södermalm 
och Riddarholmen. Arbetet är planerat att bedrivas under tre år från 2018 till 2020 och 
kommer att kräva långa avstängningsperioder på 8 veckor sommartid under dessa tre år. Det 
innebär att ingen tågtrafik kan ta sig söder ifrån in till Stockholm C dessa tre somrar. Viss 
trafik kan omledas norra vägen via Mälarbanan till Stockholm, men merparten av tågen får 
vända antingen på Stockholms södra eller i Flemingsberg. För att kunna hantera de tåg som 
vänder söder om Stockholm C planeras en tillfällig service- och uppställningsanläggning på 
Älvsjö godsbangård. Den anläggningen måste vara färdigställd till sommaren 2018. 

De föreslagna ombyggnaderna av Stockholm C med bland annat en förstärkt växelzon i södra 
änden för skapa bättre möjligheter till samtidig in- och utfart påverkar också möjligheterna 
att trafikera Stockholm C söderifrån och ska självfallet samordnas med Getingmidjan. 

Avstängningen av Getingmidjan innebär att det blir betydligt svårare att komma ut till 
Hagalund även om man i lågtrafiktid troligen kommer kunna använda Citybanan för att flytta 
tåg från Stockholms södra och Flemingsberg till Hagalund. Baserat på trafiken i tågplan T15, 
och att det inte är möjligt att använda Citybanan mellan kl. 7 och 20 medför det att antalet 
avgångar från, respektive ankomster till, Hagalund halveras (från 96 st. i vardera riktningen). 
Uppställningsbehovet minskar till 2/3 av dagens behov. Det innebär att de arbeten i 
Hagalund som medför störst inskränkningar på kapaciteten bör koncentreras till 
sommarperioderna 2018 till 2020. 

5.2. Hagalunds ombyggnad påverkar andra depåer  
De föreslagna ombyggnaderna i Hagalund och av Getingmidjan innebär att somrarna 2018 
till 2020 kommer trycket att öka på övriga depåer. Därför måste de kunna utnyttja sin fulla 
kapacitet och inte samtidigt drabbas av åtgärder som innebär inskränkningar. Bygget av 
Västlänken i Göteborg är ett projekt som aviserat omfattande spåravstängningar i området 
mellan Olskroken och Göteborg C som kan påverka hur man når depåerna. Här är det viktigt 
att det sker en samordning med såväl projektet för Getingmidjan som utbyggnaden av 
Hagalund. 

Även andra projekt som kan påverka kapaciteten för persontrafiken måste samordnas med 
Getingmidjan och därmed också med ombyggnaden i Hagalund. Projekt som normalt kan 
hanteras relativt enkelt kan nämligen innebära stora komplikationer när man gör omfattande 
avstängningar i Stockholm – tågresandets nav i Sverige. 
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6. Ansvarsfördelning mellan olika aktörer 
Fler av de intervjuade järnvägsföretagen har pekat på att nuvarande ansvarsfördelning med 
flera olika aktörer när det gäller infrastrukturen för serviceaktiviteter kan leda till ineffektiva 
lösningar. När fler aktörer är inblandade men inte samspelta försvåras såväl skötsel som 
utveckling av anläggningarna. Flera järnvägsföretag har som exempel på detta pekat på de 
svårigheter som finns med att förse tågen med vatten. Likaså kan problem uppstå när 
aktörerna arbetar nära varandra på ett bangårdsområde och där aktörerna lämpligen bör 
samordna vissa insatser såsom t ex snöröjning. Järnvägsföretagen menar att det finns 
anledning att se över ansvar och gränssnitten så att produktionen kan fungera på ett mer 
optimalt sätt. 

Regeringens utredning har i SOU 2013:83 ”En enkel till framtiden” också noterat att 
järnvägsföretagen ser att det finns oklarheter med nuvarande uppdelning samt att systemet 
inte är tillräckligt flexibelt. Utredningen konstaterar att järnvägsföretagen ser risker med hur 
verksamheten bedrivs idag. Rent generellt behövs en central planeringsfunktion för att 
säkerställa att mark finns för järnvägens behov av terminal- och depåtjänster. För att få en 
mer enhetlig hantering på depåer bör man utreda hur en samlad förvaltning av depå kan 
genomföras. Det bör också utredas om Jernhusen ska delas upp i allmän 
fastighetsförvaltning samt en terminal- och depå del och om terminal- och depådelen ska 
skiljas ut. Det bör också övervägas hur man i sammanhållna depåtjänster kan släppa in 
järnvägsföretag att själva, eller via egna tjänsteleverantörer, bedriva verksamhet. 

Det är viktigt att det finns ett sammanhållet ansvar för den infrastruktur som krävs för 
vändning av tåg och de depåtjänster som behövs då.  Vid längre trafikuppehåll utförs normalt 
serviceaktiviteter i anslutning till att tågen ställs upp men även kortare uppehåll vid 
vändningar bör kunna nyttjas för enklare serviceaktiviteter. Ett uppdelat ansvar som innebär 
administrativa begränsningar får inte hindra det. En sådan uppdelning kan medföra att 
järnvägsinfrastrukturen inte används på optimalt sätt och det kan kosta såväl bankapacitet 
som fordon om tågen måste köra längre sträckor som tjänstetåg för att få service. 

Trafikverket bör därför agera för att skapa ett sådant sammanhållet ansvar för den 
infrastruktur som behövs för uppställning och servicetjänster. 
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7. Strategiska utvecklingslinjer 

7.1. Bangårdar och trafikering 
Järnvägsföretagens önskemål är att få maximal produktion för varje tågsätt. Det innebär att 
det optimala vore om tågen kunde stå vid plattform vid en vändning och erforderliga 
serviceaktiviteter utfördes där. Trafikverket strävar också efter att möjliggöra en mycket 
effektiv produktion men hänsyn måste tas till kapaciteten vid plattformarna och 
möjligheterna att genomföra serviceaktiviteter där. Långa uppehållstider vid plattform tar 
mycket kapacitet och kan medföra ett ökat behov av plattformsspår, vilket oftast är mycket 
svårt att åstadkomma. För Trafikverket blir det en avvägning mellan plattformskapacitet och 
servicemöjligheter vid plattform samt bankapacitet från plattform till lämplig serviceplats.  

I Stockholm är det inte alltid möjligt att vända vid plattform och dessutom finns 
serviceplattformar i nära anslutning till resandeplattformarna. 

För perioden efter Citybanans öppning fram till år 2025 föreslås följande strategier för att 
skapa effektiva bangårdar i Stockholm för resandetåg: 

• Anpassa Stockholm C för regionaltågstrafiken. Det innebär att spåren 13 – 16 i 
huvudsak används för regionaltåg. Ge möjlighet at vända regionaltågen direkt vid 
plattform på cirka 20 minuter. Bygg ut uppställningsmöjligheter för regionaltåg på 
Stockholm C för tåg som behöver längre uppehåll på Stockholm C och för eventuellt 
reservtågsätt. Undersök om vissa kan kombineras med viss service som städning, 
vattentryckning, enklare reparationer, etc. Uppställning över natt kan alternativt 
göras i Hagalund, speciellt om det krävs någon serviceaktivitet eller felavhjälpning. 
Undersök tillsammans med Mälab i vilken utsträckning genomgående trafik via 
Arlanda mot Uppsala kan byggas ut och överväg att succesivt flytta den trafiken från 
Norra säcken. I övrigt kan regionaltågstrafiken fortgå som idag i Norra säcken. 
 

• För fjärrtågen, som behöver mer serviceaktiviteter än regionaltågen, är det inte 
möjligt att vända vid plattform på Genomfartsbangården. Orsaken är dels att 
uppehållstiden blir längre och därmed räcker inte kapaciteten och dels finns inte 
utrymmet på plattformarna för att genomföra serviceaktiviteter bland annat 
furnering. För att vända fjärrtågen snabbare bör man ge möjlighet att gå direkt från 
ankomstplattform till spåren C3 och C4 vid service-plattform där serviceaktiviteterna 
utförs och därefter till avgångsplattform. Vändtiden vid ett sådant förfarande borde 
kunna minska till cirka 50 minuter, varav 10 vid ankomstplattform, 30 vid 
serviceplattform och 10 vid avgångsplattform. Ett sätt att ytterligare snabba på 
vändningen kan vara att städpersonal kliver på tåget redan vid ankomstplattform och 
påbörjar städning direkt efter att resenärerna klivit av. Den metoden kan användas 
vid störda situationer eller mer generellt då vändtiden är kritisk. De fjärrtåg som 
vänder i Norra säcken kan liksom idag få serviceaktiviteter såsom städning, furnering 
och vattentryckning utförda vid plattform. 
 

• Bygg ut Hagalund för att få bättre kapacitet och bättre flöde. Anpassa utbyggnaden till 
den avstängning som kommer att ske av Getingmidjan så att de större 
trafikpåverkande åtgärderna koncentreras till somrarna 2018, 2019 och 2020 då 
antalet tåg till och från Hagalund är färre. Visar detaljplaneringen av utbyggnaden att 
spårkapaciteten inte räcker till, trots färre tåg, så föreslås att fordon flyttas till 
Tomteboda i första hand för uppställning på spår 26-29. För att klara det bedöms 
inga nyinvesteringsåtgärder behöva vidtas. 
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• Ombyggnaden av Tomteboda med en del för servicefunktioner för resandetåg kan 
anstå till dess resandetågen ökar ytterligare efter 2025. Sannolikt kommer den 
kapaciteteten att behövas då Ostlänken och Götalandsbanan börjar trafikeras. 
 

7.2. Serviceaktiviteter vid de olika bangårdsdelarna 
För de olika bangårdarna och bangårdsdelarna är förutsättningarna olika när det gäller vilka 
serviceaktiviteter som kan erbjudas vid tågvändningar. Nedan följer en kort beskrivning av 
vilka möjligheter som bör finnas normalt. I kraftigt störda situationer kan det finnas 
anledning att ha reservrutiner som innebär att man kan vända tåg på annat sätt. 

Stockholm C – Genomfartsbangården 
Plattformarna har smala passager och är svårtillgängliga när det gäller transport med 
servicefordon. Därför föreslås att inga serviceaktiviteter normalt utfört på dessa spår med 
undantag för spåren 13 till 16 där plockstädning på vändande regionaltåg kan göras. För att 
kunna klara en sådan aktivitet krävs dock att det finns möjlighet att ta hand om avfall på 
plattformarna. Lämpligast sätt att hantera det får utredas, borttransport med truck (såsom 
idag), sopsug, eller andra alternativ. Behöver avfallet förvaras på plattformen i avvaktan på 
borttransport måste det finnas tillräckligt utrymme i soprum så att inte avfallssäckar blir 
stående på plattformen. 

Stockholm C – Norra säcken  
Idag utförs följande serviceaktiviteter vid plattformarna såsom städning, furnering och 
vattentryckning. Dessa plattformar har bättre bredd och är mer tillgängliga för servicefordon. 
Spårkapacitetsmässigt finns dessutom möjligheter att låta tågen vända direkt vid plattform. 
Därför bör möjligheterna till serviceaktiviteterna bibehållas för dessa spår. Men på samma 
sätt som föreslås för spår 13 till 16 på genomfartsbangården bör det finnas soprum för avfall 
om det ska förvaras på plattformarna för senare borttransport. 

Stockholm C – Serviceplattformar, spår C2-C4 och E6-E7 
Plattformarna byggdes ursprungligen för att tillgodose behovet av serviceaktiviteter, 
städning, furnering och vattentryckning. Dessa funktioner ska finnas kvar på dessa 
plattformar. 

Stockholm C – nya uppställningsspår för regionaltåg, spår G6 – G9 
Det föreslås att vissa spår byggs ut för att klara uppställningsbehovet för regionaltåg på 
Stockholm C. Det bör övervägas om spåren också ska få möjlighet till städning och 
vattentryckning. 

Stockholm C – serviceaktiviteter i störda situationer 
I störda situationer kan det finnas anledning att skapa alternativa planer för att vända tåg på 
kort tid. Av sådana planer bör framgå om det vissa tider finns möjlighet att även vända 
fjärrtåg vid plattform och i så fall hur serviceaktiviteter kan genomföras. Det bör klarläggas 
om den vattenanläggning som finns på Genomfartsbangården ska bevaras för att kunna 
användas i sådana situationer. 

Idag sker ingen felavhjälpning på tågen på Stockholm C, men det skulle kunna vara möjligt 
om järnvägsföretagen så önskar. I första hand kan det utföras på de spår som ovan föreslås 
lämpliga för andra serviceaktiviteter. 

Hagalund  
Det föreslås inga ändringar av de servicefunktioner som finns i Hagalund för vändande tåg. 
Det bör fortsättningsvis finnas möjligheter till såväl uppställning, som serviceaktiviteter 
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såsom städning, bäddning, vattentryckning, fekalietömning, utvändig tvätt, sanering samt 
tillsyn, underhåll och felavhjälpning. 

Tomteboda 
I Tomteboda finns idag inga serviceaktiviteter för resandetåg. Eftersom det föreslås att 
ombyggnadsåtgärderna skjuts på framtiden till trafiken på Ostlänken och Götalandsbanan 
kommer igång behöver en ny bedömning göras av vilka serviceaktiviteter som är lämpliga på 
Tomteboda. Det kan vara allt från de föreslagna omloppsnära tjänsterna till mer kompletta 
depåfunktioner. 

Älvsjö godsbangården 
På den temporära depån som byggs på godsbangården finns möjligheter för serviceaktiviteter 
såsom, städning, vattentryckning, furnering och fekalietömning samt enklare felavhjälpning. 
Det kommer att finnas ett par spår med hårdgjord ytor och där kommer mobila enheter svara 
för att det går att genomföra serviceenheterna. 

Eftersom bangården skulle kunna utgöra en reserv för uppställning (utöver de 
sommaravstängningar den byggs för) så föreslås att funktionerna bibehålls så länge ett behov 
kan finnas. 

 

 

Bild 21: Motorvagnståg littera X40 på spår 11 på Stockholm C. Foto Göran Fält, Trafikverket. 
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8. Utveckling av infrastruktur 
Nedan redogörs kort för förändringar i infrastrukturen som ett komplement till det tidigare 
gjorda utredningarna. 

8.1. Stockholm C 
När det gäller åtgärder i spårsystemet är det viktigt att med ett snabbt genomförande av den 
förstärkta växelzonen söderut så att regionaltågen får goda förutsättningar att vända på 
spåren 13 till 16. Det finns också önskemål om att lägga en kryssväxel mellan spår 14 och 15 
men sannolikt innebär det att alltför mycket plattformslängd går förlorad. Frågan bör dock 
undersökas i utredningen som rör Stockholm C. Möjligen bör man i detta sammanhang se 
om det går skapa en möjlighet till utfart söderut från spår 17 i syfte att kunna snabbvända 
fjärrtåg. Spår 10 är lättare tillgängligt när det gäller furnering och är normalt ett avgångsspår 
söderut men en infart söderifrån på spår 10 blockerar alla utfartsmöjligheter. 

Det bör också studeras om spårlängderna kan anpassas till den kommande 
regionaltågstrafiken på spår 13-16. 

För uppställning av regionaltåg med vissa serviceaktiviteter (städning och vattenpåfyllning) 
bör spåren G2-G9 anpassas och eventuellt kompletteras. Likaså kan en viss anpassning av 
spårlängder och signalsträckor behöva göras av spår E3 och E4 för att passa de nya 
regionaltågen. 

Det bör utredas om det är möjligt att skapa en förbindelse från spår E6 söderut till spår 14 
och 15, helst även till spår 13. Det bör också utredas om spåren G2 – G9 kan utformas så att 
de kan nås söder ifrån från spår 13 till 19 på ett enkelt sätt.     

 

  

Bild 22: Möjlig förbindelse från spår E6 till spår 14. Foto författaren 
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Det bör också utredas om det går att skapa en förbindelse från spår 17 till 19 ner till spår C2 
(idag når man bara C3 och C4) utan att inkräkta på spår E3 och E4. Det bör undersökas om 
spåren C2 – C4 signalmässigt kan delas in i två signalsträckor på samma sätt som spåren E6 
och E7. 

När det gäller serviceaktiviteter bör behovet av vattentryckning och värmeposter utredas för 
de aktuella spåren. Det bör också klarläggas om den vattenanläggning som finns idag fullt ut 
kan användas. Vid spår där plockstädning förekommer bör det finnas särskilda utrymmen att 
förvara sopsäckar på plattformarna. Det bör också göras en analys av hur man på bästa sätt 
kan transportera bort avfall från dessa plattformar. 

8.2. Ombyggnad av Hagalund 
Omfattningen av ombyggnaden av Hagalund framgår ovan. Det finns ännu ingen 
etappindelning av arbetet men här föreslås att det första steget borde vara att flytta tvätten 
och bygga ut uppställningskapacitet längs utdragsspåret. Förslagsvis görs de mest 
trafikstörande åtgärderna under sommaren 2018. Det har dock framkommit en farhåga från 
SJ AB att kapaciteten för den utvändiga tvätten inte är tillräcklig utan att man riskerar att få 
en trångsektor i infarten till Hagalund. SJ AB föreslår att det ska finnas två spår med 
tvättanläggning och två spår för fekalietömning. Och det ska finnas sådan spårförbindelser 
mellan dem att man antingen kan passera den ena eller den andra. Det bör säkerställas att 
den föreslagna lösningen har tillräcklig kapacitet.  

Nästa steg som sannolikt innebär betydligt mer omfattande trafikpåverkan föreslås vara 
ombyggnaden utanför nygamla vagnhallen. De mest trafikstörande arbetena bör genomföras 
under sommaren 2019. Slutligen genomförs den sista etappen med utbyggnaden söder om 
verkstaden sommaren 2020. 

8.3. Älvsjö godsbangård, den tillfälliga depån 
Det har undersökts intresset för att eventuellt behålla delar av den temporära depån på 
Älvsjö godsbangård, men idag finns inget intresse. Den skulle kunna utgöra en depå för tåg 
som kommer norrifrån till Genomfartsbangården och med Stockholm som slutstation. 
Exempelvis kan man tänka sig att ett sådant behov skulle kunna finnas för regionaltrafiken 
norr om Stockholm. Det skulle kunna innebära en möjlighet att angöra Stockholms södra 
förutom Stockholm C. Det innebär dock en splittring av resurser för serviceaktiviteter på 
ytterligare en plats vilket sannolikt inte är lönsamt. Dessutom innebär det ytterligare trafik 
över Getingmidjan och en bestående inskränkning för godstrafiken på Älvsjö godsbangård. 

 

Bild 23: Uppställningsbangården i Hagalund. Foto Michael Erhardsson, Mostphotos  
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9. Slutsatser 
Måttliga trafikökningar fram till Ostlänken öppnar 
Regionaltågstrafiken kommer att öka medan järnvägsföretagen inte aviserar några större 
förändringar för den interregionala trafiken. Trafikverkets basprognos pekar på att 
transportarbetet (personkilometer) tågtrafiken mellan 2015 och 2025 kommer att öka med 
cirka 20 %. I detta sammanhang har antagits att tågmängden ökar proportionellt med 
transportarbetet. 

När Ostlänken och Götalandsbanan öppnar kommer trafikmängderna att öka mer radikalt. 

Först utveckling i Hagalund och Stockholm C 
Planerna på utbyggnad och att skapa bättre flöde i Hagalund och att bygga ut 
uppställningskapaciteten med motsvarande 25 % - ett tillskott på 3000 spårmeter för 
uppställning till dagens 12000 spårmeter. Det förbättrade flödet bör innebära att färre 
växlingsrörelser som tar kapacitet från uppställning behövs.  

Det finns också möjligheter att ställa upp regionaltåg på befintliga och nya uppställningsspår 
på Stockholm C. Dessa spår bör i första hand användas av regionaltåg som inte har samma 
behov av service som de interregionala tågen. På Stockholm C frigörs cirka 400 spårmeter 
uppställningsspår då pendeltågstrafiken flyttar och dessutom kan cirka 600 meter skapas 
ytterligare genom att använda G-spåren för uppställning. 

Totalt innebär det att det kan tillskapas 30 % mer uppställningskapacitet. Det är dock viktigt 
att den kommer tidigt i perioden eftersom Mälabs trafikupplägg beräknas starta från tågplan 
2017 med en successiv ökning av trafiken fram mot 2020. 

Samordning viktig 
Utbyggnader i Hagalund och på Stockholm C måste samordnas så att de kan göras då 
trafiken till Stockholm begränsas av att Getingmidjan är avstängd – planerat att ske 
somrarna 2018-2020. Det innebär att Hagalund måste tidigareläggas jämfört med Nationella 
planen och att Stockholm C kan inrymmas i den.  

Då Hagalund byggs om måste kapaciteten vid övriga depåer och kapaciteten till dem vara 
fullgod. Det krävs en nationell samordning för att säkerställa att så är fallet. 

Älvsjö temporära depå en reserv 
Den temporära depån i Älvsjö kan användas som en reserv under byggtiden i Hagalund 
utöver sommaravstängningarna av Getingmidjan men också som en framtida reserv för 
trafiktoppar. Även Tomteboda skulle kunna användas i dagens skick för viss 
långtidsuppställning under ombyggnaden av Hagalund om det behövs. 

Tomteboda behövs när Ostlänken öppnas 
När Ostlänken öppnas ökar trafiken och det behövs sannolikt ytterligare 
uppställningskapacitet. Med Ostlänken introduceras troligen också nya fordonstyper. Nya 
fordon kan behöva anpassningar av serviceanläggningar och depåer. Därför kan det vara 
lämpligt med en utbyggnad på Tomteboda då.  
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Älvsjö 
godsbangård 

Stockholm C Tomteboda Hagalund 

Temporär depå 
byggs före Geting-
midjan sommar-
stängs 2018 

G-gruppen ny uppställning för 
regionaltåg, nya växelförbindelser 
anpassning för regionaltåg 

Byggs om för 
omloppsnära 
tjänster för 
resandetåg 

Uppställningsspår 
byggs ut och 
ombyggnad för 
bättre flöde 

Ombyggnad görs 
då Getingmidjan 
sommarstängs 
2018-2020 

Ombyggnad 
görs till Ost-
länken öppnas 

Ombyggnad görs då 
Getingmidjan sommar-
stängs 2018-2020 

Tillfällig uppställning: 
städ, vatten och 
mobil fekalie-
tömning, furnering 

G2-G9 

1-8 

Spår 1-8: Vändning inkl städ, 
vatten, furnering 
Spår 13-16: Vändning inkl städ 
Spår C2-C4: Städ, vatten, 
furnering 
Spår E3-E4: Uppställning 
Spår E6-E7: Uppställning inkl 
städ, vatten furnering 
Spår G2-G9: Uppställning, städ, 
vatten 

Uppställning: 
Städ, vatten, 
furnering, mm 
enl Ostlänkens 
behov 

Uppställning: Städ, 
vatten, tvätt, avisning, 
underhåll, felavhjälpning 

13-16 

E3-E4 C2-C4 

E6-E7 
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