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Sammanfattning 
En åtgärdsvalsstudie har initierats av Regionförbundet Sörmland och 
Trafikverket Region Öst under 2011 och genomförts under 2011 och 2012. 
Utgångspunkten har varit att utreda förutsättningar och åtgärder som kan skapa 
förbättrad tillgänglighet i ett stråk genom Sörmland från Oxelösund via 
Nyköping och genom hela länet till Eskilstuna och vidare till Västerås. 
 
Bakgrund till studien är de betydande inomregionala skillnaderna i 
tillgänglighet, arbetspendling, restider och trafikering med kollektivtrafik. 
Förutsättningarna för tillväxt och regional utveckling är olika i olika delar i 
Sörmlands län. 
 
Trafikverket har tagit fram en metodik för åtgärdsvalsstudier vilken har använts 
i studien. Metoden bygger på en arbetsprocess i fyra skeden och är en 
tillämpning av fyrstegsprincipen. Slutprodukten är ett eller flera åtgärdspaket 
som ska bidra till att rationella beslut fattas om åtgärder i transportsystemet. 
 
Arbetsprocessen för åtgärdsvalsstudien startade hösten 2011 med en workshop 
där ett stort antal intressenter deltog. På workshopen identifierades problem 
och utmaningar samt att mål för studien diskuterades. Därefter bearbetades 
resultatet av en arbetsgrupp och målförslag formulerades. I ytterligare en 
workshop där samma intressenter deltog, prövades tänkbara lösningar och en 
målbild togs fram. Arbetsgruppen tog sedan fram olika åtgärdspaket utifrån de 
tänkbara lösningarna. Åtgärdspaketen analyserades med avseende på kostnader, 
effekter och måluppfyllelse.  
 
Arbetet resulterade i två åtgärdspaket, kollektivtrafik på väg och kollektivtrafik 
på järnväg. Kollektivtrafik på väg innehåller ett antal åtgärder som tillsammans 
ger den bästa effekten på måluppfyllelse och övriga effekter. Det är restiden som 
är avgörande för att få en ökad kollektivtrafikandel. Åtgärdspaketet på järnväg 
ger förhållandevis liten restidsminskning i förhållande till den investerings-
kostnad som behövs initialt. Om man i teorin kör persontrafik på banan mellan 
Nyköping och Flen (går endast att köra godstrafik idag) med dagens standard 
skulle det ta ca 43 minuter. Efter bland annat spårbyte och kontaktledningsbyte 
på sträckan kan restiden förkortas till ca 39 min . Det ger en total restid mellan 
Nyköping och Eskilstuna på ca 82 minuter jämfört med expressbussen som idag 
tar 81 minuter (busslinje 801). 
 
Åtgärdsvalsstudien visar att åtgärdspaketet för kollektivtrafik på väg är det mest 
kostnadseffektiva paketet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv på kort och 
medellång sikt. Åtgärdspaketet för kollektivtrafik på järnväg har flera 
osäkerheter och nyttan kontra investeringskostnad är liten. Restidsvinsterna är 
små samtidigt som införandet av persontrafik har en rad frågor att hantera 
innan det är möjligt, däribland tågbytet i Flen. Åtgärdspaketet på järnväg bör ha 
ett längre tidsperspektiv.  
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1. Inledning 

1.1 Inledning 
I en överenskommelse mellan Regionförbundet Sörmland och Trafikverket 

Region Öst initierades 2011 en så kallad åtgärdsvalsstudie. Utgångspunkten för 

studien har varit att utreda förutsättningar och åtgärder som kan skapa en 

förbättrad tillgänglighet i ett tvärstråk genom Sörmland från Oxelösund via 

Nyköping och genom hela länet till Eskilstuna och vidare till Västerås.  

Bakgrunden till initiativet är de betydande inomregionala skillnaderna i 

tillgänglighet, arbetspendling, restider och trafikering med kollektivtrafik som 

finns i länet. Skillnader som skapar olika förutsättningar för tillväxt och regional 

utveckling i Sörmland.  

Åtgärdsvalsmetodiken är en hjälp för att utreda hur och vilka typer av åtgärder i 

det valda stråket som kan bidra till de regionala målen om att skapa 

förutsättningar för regionförstoring, tillväxt och hållbar utveckling i Sörmland. 

Stråket analyseras utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv och 

fyrstegsprincipen. Därefter anges två åtgärdsvalspaket med ett antal föreslagna 

åtgärder för att förbättra tillgängligheten i länet. Åtgärdsvalspaketen har 

därefter analyserats och effektbedömts för att se vad som är mest effektivt och 

lönsamt att genomföra.  

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att Studera förutsättningarna för, beskriva nuläget i samt 

ge förslag på åtgärder som kan leda till ett kostnadseffektivt och hållbart resande 

mellan Oxelösund/Nyköping och Eskilstuna/Västerås och som på ett positivt 

sätt bidrar till en hållbar tillväxt i Södermanland. Studien behandlar det 

regionala utvecklingsperspektivet kopplat till tillgänglighet och arbetspendling. 

Syftet är att stärka den inomregionala utvecklingen i Sörmland. Genom detta 

har undersökningen fokus på kollektivtrafik och olika typer av 

infrastrukturåtgärder för en fungerande arbetspendling. 

1.3 Metodik 
Åtgärdsval karaktäriseras i Trafikverkets beskrivning1 som en arbetsprocess i 

tidigt skede som innebär en förutsättningslös trafikslagsövergripande analys av 

en brist i transportsystemet med tillämpning av fyrstegsprincipen. Ett antal 

åtgärdspaket skapas genom processens tillvägagångssätt och som ska bidra till 

att rationella beslut fattas om åtgärder i transportsystemet.  

 

 

 

 

                                                           
1
 Tillämpning av åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen V 1.0. Trafikverket, 2010-10-05. 
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Kortfattat kan åtgärdsvalsprocessen beskrivas utifrån dessa fyra steg:   

 

Bild 1. Åtgärdsvalsprocessens fyra skeden. 

 
Arbetsmetodiken2 inleds med en initieringsfas som leder till ett startbeslut där 

flera aktörer kan komma överens om att gemensamt genomföra och bekosta en 

åtgärdsvalsstudie. Regionförbundet Sörmland initierade denna 

åtgärdsvalsstudie. Därefter sker en fördjupad analys och diskussion för att 

klargöra situationen och dess orsaker liksom tänkbar utveckling som behöver 

hanteras inom ramen för avgränsningen. Först därefter sker en 

alternativgenerering med dialog och utgallring av alternativa lösningar och 

bedömning av deras effekter, konsekvenser, måluppfyllelse och kostnader 

jämfört med nytta. Slutligen formas en inriktning och rekommendation om 

möjliga och lämpliga åtgärder samt redovisning i sin helhet.  

1.4 Arbetsprocess 
Åtgärdsvalsstudien har tagits fram av en projektgrupp bestående av tjänstemän 

från Regionförbundet Sörmland och Trafikverket Region Öst. Konsulter har 

hjälpt till i analysarbetet och haft ansvaret för de två workshopar som ingick i 

projektet. Projektgruppen har skrivit slutrapporten. Arbetsprocessen i projektet 

kan med utgångspunkt i metodiken förenklat beskrivas utifrån följande modell: 

 

 

 

 

 

Bild 2. Åtgärdsvalsstudiens arbetsprocess. 

 

 

                                                           
2
 Åtgärdsvalsstudier – nytt steg i planering av transportlösningar, handledning publ. 2012-206 
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Bild 3. Undersökt stråk i åtgärdsvalsstudien. 
 

 

1.5 Avgränsning 
Projektet är avgränsat att behandla 

och undersöka ett tvärstråk genom 

Sörmland ur ett trafikslags-

övergripande perspektiv. På grund 

av att fokus ligger på en förbättrad 

tillgänglighet, restider och regional 

utveckling är studien främst 

inriktad på arbetspendlings-

perspektivet. Godsfrågor berörs 

men några djupare analyser av 

näringslivet i stråket och 

godsflöden på TGOJ-banan görs 

inte. Studien berör främst 

Oxelösund, Nyköping, Flen, 

Eskilstuna och Västerås kommun. 

Förutom tätorterna kring stråket 

och olika bytespunkter kommer 

den berörda infrastrukturen i 

stråket främst att handla om Rv 52 

och 53 samt TGOJ-banan.  

Skavsta flygplats är en viktig 

målpunkt i Stråket. Nya 

omvärldsförändringar kan skapa nya 

förutsättningar i stråket. En sådan 

förutsättning är Ostlänken. Framtida 

effekter av Ostlänken och en starkare tvärförbindelse i länet via TGOJ-banan 

mot flygplatsen är svåra att bedöma. Därför har vi avgränsat att inte ta med 

något om en järnvägsanslutning till Skavsta utan koncentrerar oss främst på att 

undersöka stråket utifrån befintligt transportsystem och ortsstruktur. 
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2. Förutsättningar i stråket 
I detta avsnitt beskrivs vad som kännetecknar stråket och dess utveckling 

utifrån befolkning, arbetsmarknad och resande. Stråkanalysen visar hur 

utvecklingen påverkar förutsättningarna för transportsystemet. 

Tillsammans med redan planerade och pågående åtgärder ger analysen 

en grund för vilka typer av åtgärder som är relevanta att diskutera för att 

utveckla stråkets funktion.    

 

2.1 Stråkanalys 

2.1.1 Stråkets funktion ur ett transportsystemperspektiv 
Infrastrukturen i stråket består av både väg och järnväg. Rv 53 har först och 

främst en regional funktion. Den binder ihop länets två kärnstäder, dess 

arbetsmarknader och kopplar ihop ortstrukturen i mellersta Sörmland och 

skapar tillgänglighet. Rv 52 kopplar ihop flera mindre orter och Katrineholm till 

andra kommuner i stråket likt funktionen för Rv 53. Rv 52 har också en viktig 

funktion genom att koppla Skavsta flygplats till transportsystemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4. Stråket som studeras i åtgärdsvalsstudien. 
 



10 
 

TGOJ-banan har både en nationell och regional betydelse genom att det är en 

viktig del i transportsystemet för näringslivets transporter på järnväg och binder 

ihop godsstråken bergslagen med Oxelösunds hamn. Övre delen av sträckningen 

på TGOJ-banan från Flen mot Eskilstuna har persontrafik som ansluter från och 

till Västra stambanan. Den nedre delen från Flen till Oxelösund saknar 

persontrafik på järnväg idag.  

Hela tvärstråket genom länet har flera radiella kopplingar till olika strategiska 

järnvägsstråk samt noder såsom kombiterminaler och det nationella vägnätet 

som till exempel E4 och E20.      

2.1.2 Ortsstruktur och funktionella samband 
Ortsstrukturen i stråket 

kännetecknas av tre starka 

influensområden eller 

delregioner. I mellersta 

Sörmland finns starka 

funktionella samband mellan 

Katrineholm och Flen i stråket. 

Katrineholm, Vingåker och Flen 

kan ses som en funktionell 

region. Stråket i mellersta 

Sörmland har starkare 

dubbelriktade samband i de 

radiella stråken mot Stockholm 

och mot Norrköping/Linköping 

än det undersökta tvärstråket i 

studien. Det beror till stor del på 

goda järnvägsförbindelser. Flen 

utvecklar dock en allt starkare 

koppling mot Eskilstuna på 

grund av pendlingen3.  

Bild 5. Starka funktionella samband i 

stråket. 

I stråkets ändar finns två starka influensområden; Västerås-Eskilstuna och 

Nyköping-Oxelösund. Dessa två områden dominerar i både befolkningsmängd 

och antal arbetsplatser. Något som i flera relationer avspeglar sig i 

arbetspendlingen mellan kommuner. Nyköping och Eskilstuna har främst 

pendlingsströmmar till Stockholm. Eskilstuna har också samband med Västerås 

på grund av befolkningstäthet och avstånd men pendlingen är relativt svag sett 

till potential och regionförstoring4.  

I analysen har tätorter i stråket som har hållplatser för den regionala 

busstrafiken, resecentra eller tågstation och är över 500 invånare (med 

                                                           
3
Andersson och Fritiof. Infrastrukturens utveckling Sörmland: underlag för kommande 

planeringsomgång. Regionförbundet Sörmland, 2007. 
4
 Ibid. 
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undantag Bettna med 412 invånare) räknats som mest väsentliga. Dessa orter är 

de enda som har en sådan täthet att de kan förväntas ge ett visst underlag i 

befolkning för en förväntad ökad pendling i stråket. Orterna ligger utmed den 

utpekade transportinfrastrukturen i stråket och finns inom upptagningsområdet 

för den regionala kollektivtrafiken.  

2.1.3 Tätorter i stråket 
När stråket analyseras på tätortsnivå går det att utläsa att Eskilstuna och 

Västerås tillsammans har en större befolkningskoncentration än alla de andra 

analyserade tätorterna i stråket tillsammans.  Den totala befolkningen 2010 i de 

redovisade tätorterna i stråket var 256 720 personer.  

Befolkningsmängd, ortsstruktur och avståndet i stråket mellan tätorterna 

påverkar sambanden på olika sätt. Funktionella samband i stråket handlar om 

specialiseringsgrad i näringslivet, kompetensförsörjning och hur 

arbetsmarknaden ser ut. Dessa faktorer påverkar hur stark pendlingen i stråket 

är och säger något om marknadspotentialen för pendling med kollektivtrafik.  

När den förvärvsarbetande dagbefolkningen sätts i relation till den totala 

folkmängden i tätorterna ges en bild av hur många som arbetar och har sina 

arbetsplatser där. Statistik för den förvärvsarbetande dagbefolkningen för alla 

tätorter i kommunerna oavsett folkmängd ger en överblick över tätorternas olika 

betydelse för arbetsmarknaden. År 2005 uppgick den totala förvärvsarbetande 

dagbefolkningen 16+ år till 120 768 personer i stråkets tätorter.  

Bild 6. Folkmängd i tätorterna i stråket 2010. Bild 7. Förvärvsarbetande 
dagbefolkning 16+ år per 
tätort i stråket 2005. 
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Dagbefolkningens geografiska koncentration i bild 8 visar tydligt nodstädernas 

betydelse för näringsliv och arbetsmarknad i stråket. På samma sätt visar kartan 

på att stora delar av den geografi som berör stråket har få arbetsplatser och ett 

litet befolkningsunderlag. Dessa grundläggande faktorer tillsammans med 

geografiska avstånd och restider tyder på relativt svaga funktionella samband 

för befolkning och arbetsmarknad mellan framförallt ändpunkterna Nyköping- 

Eskilstuna i stråket idag.  

Bild 8. Antal förvärvsarbetande 2008 (dagbefolkning) per 250-metersruta i 

Södermanlands län (Källa: SCB). 

 

 fler än 20 förvärvsarbetande per 250 meters ruta              

fler än 500 förvärvsarbetande per 250 meters ruta 
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2.1.4 Befolkningsutveckling för kommunerna i stråket 
Regionförbundet Sörmland har tillsammans med övriga län i Östra 

Mellansverige tagit fram nya befolkningsprognoser till 2050. 

Trendframskrivningar på kommunnivå har också gjorts. När kommunerna i 

stråket analyseras går det att utläsa en gynnsam befolkningsutveckling för de 

flesta av kommunerna som berörs i stråket både i bas och i högalternativet. I 

alternativ hög är det endast en kommun i stråket som får minskad befolkning.  

Tabell 1. ÖMS, befolkningsprognoser (2012), egen bearbetning. 
 

Befolkningsprognos per kommun alternativ hög 

År  

Förändring 2010-2050 Kommun 2010 2030 2050 

Nyköping 51 644 57 900 62 800 22% 

Oxelösund 11 193 11 300 10 900 -3% 

Flen 16 028 16 500 16 400 2% 

Katrineholm 32 428 34 500 35 600 10% 

Eskilstuna 96 311 107 200 116 100 21% 

Västerås     

Tabell 2. ÖMS, befolkningsprognoser (2012), egen bearbetning. 
 

Prognoserna visar en fortsatt positiv befolkningsutveckling, men större delen av 

befolkningsökningen förväntas ske i de större kommunhuvudorterna. Detta kan 

tolkas utifrån en analys av kommunernas andelar av den totala ökningen. Redan 

i basalternativet står Eskilstuna kommun för 39 % av kommunens andel av 

Befolkningsprognos per kommun alternativ bas 

År 

Förändring 2010-2050 
Kommun 2010 2030 2050 

Nyköping 51 644 56 900 60 000 16 % 

Oxelösund 11 193 11 200 10 500 -6 % 

Flen 16 028 16 300 15 600 -3 % 

Katrineholm 32 428 33 900 33 900 5 % 

Eskilstuna 96 311 105 300 110 600 15 % 

Västerås 137 207 150 900 159 000 16 % 
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länets totala befolkningsförändring mellan 2010-2050. På motsvarande sätt står 

Nyköpings kommun för 23 % av länets totala befolkningsökning och för 

Västerås del står de för 143 % av Västmanlands befolkningsökning, då 

resterande kommuner i Västmanland förväntas få en negativ 

befolkningsutveckling där.  

Kommunerna i stråket kommer tillsammans att få cirka 30 302 fler individer i 

arbetsför ålder fram till 2050 utifrån alternativ hög. Analysen baseras på att den 

demografiska gruppen 20-64 år summeras.  

 

2.1.5 Utveckling av näringsliv och sysselsättning för kommunerna i stråket 
I beskrivningen av ortsstrukturen visades hur den förvärvsarbetande 

dagbefolkningen fördelades i tätorterna i stråkkommunerna. Prognoser för 

näringsliv och sysselsättning finns för berörda kommuner fram till 2050. 

Prognoserna för dagbefolkningen ger en delvis annan bild än 

befolkningsprognoserna. Här är utvecklingen mer splittrad. I både bas och 

högalternativet får Nyköping den starkaste sysselsättningsutvecklingen i stråket.  

Eskilstuna och Västerås har också en positiv utveckling men 

strukturomvandling i näringslivet påverkar utvecklingen. Om dagbefolkningen 

bryts ner till varuproduktion, producenttjänster, förmedlingstjänster och 

hushållstjänster visar det sig att samtliga kommuner i stråket har en nedgång för 

dagbefolkningen inom varuproducerande branscher. Nedgången är mellan 20-

50 procent i basalternativet. Samtidigt ökar tjänstenäringarna. Producent- och 

hushållstjänster växer starkast och skapar därför en positiv utveckling i de 

största kommunerna i stråket.  

Tabell 3. Prognos dagbefolkning, alternativ bas 
 

  

 

Prognos dagbefolkning per kommun alternativ bas 

År 

Förändring 2010-2050 

Kommun 2010 2030 2050 

Nyköping 22 200 24 700 26 600 20 % 

Oxelösund 5 400 4 700 4 500 -17 % 

Flen 5 900 5 400 5 000 -15 % 

Katrineholm 13 800 14 100 14 300 4 % 

Eskilstuna 41 300 43 600 45 800 11 % 

Västerås 65 800 68 400 71 900 9 % 
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Tabell 4. Prognos dagbefolkning, alternativ hög 
 

Analysen utifrån prognoserna är att de mindre orterna kommer att tappa 

dagbefolkning och de större orterna får en mer positiv utveckling. Flera 

kommuner i stråket har en bättre befolkningsutveckling än utvecklingen av 

dagbefolkning. Det tillsammans med fler i arbetsför ålder tyder på att 

pendlingen kommer att fortsätta öka. När nya arbetsplatser hamnar till största 

delen i större orter blir konsekvensen att det driver på behovet av pendling för 

de som bor i mindre tätorter. Utvecklingen för kommunerna i stråket tyder på 

att regionförstoringen fortsätter och pendlingen får en allt större betydelse även 

i framtiden. Hur pendlingen kommer att påverkas i det undersökta stråket på 

grund av utvecklingen är svår att bedöma, då en stor del av arbetspendlingen, 

förväntas öka i redan befintligt starka relationer som till exempel Stockholm. 

En annan slutsats utifrån avstånd, täthet, befolkningstillväxt och tillväxten av 

dagbefolkning är att influensområdena Västerås-Eskilstuna och Nyköping-

Oxelösund fortsatt kommer att vara de starka områdena i stråket.  

2.2 Pendling 
Närheten till Stockholms arbetsmarknad gör att de starkaste 

pendlingsströmmarna för samtliga stråkkommuner går i riktning mot 

Stockholms län. Men den mellankommunala pendlingen är också stark för 

kommunerna i stråket i flera relationer.  Från Nyköping och Oxelösund sker 

blygsam pendling, ca 750 pendlare, över länsgränsen till Östergötlands län. 

Pendlarna är få trots den geografiska närheten med endast 40-45 minuters 

restid med bil eller tåg. Det finns också större befolkningskoncentrationer och 

målpunkter i form av t ex Linköpings universitets campus i Norrköping. 

Prognos dagbefolkning per kommun alternativ hög 

År  

Förändring 2010-2050 Kommun 2010 2030 2050 

Nyköping 22 200 25 100 28 100 27 % 

Oxelösund 5 400 4 800 4 700 -13 % 

Flen 5 900 5 500 5 300 -10 % 

Katrineholm 13 800 14 300 15 200 10 % 

Eskilstuna 41 300 44 400 48 500 17 % 

Västerås 65 800 68 000 73 000 11 % 
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Diagram 1. Kommuner i stråket – total in- och utpendling per kommun 2010 

 

Samtliga kommuner utom Oxelösund och Västerås är utpendlingskommuner. 

Särskilt Västerås har en hög inpendling från andra kommuner i Västmanland 

och fungerar som en stark nod för arbetsmarknaden där. Det negativa 

pendlingsnettot för kommunerna i Sörmland beror mycket på den starka 

dragningskraften mot Stockholms arbetsmarknad. 

2.2.1 Studiependling 
Gymnasieskolor finns i Västerås, Eskilstuna, 

Flen, Katrineholm och Nyköping i stråket. 

Pendling till studier av gymnasieelever sker 

mellan alla kommunerna i olika omfattning. 

Störst studiependling sker mellan Oxelösund 

och Nyköping5.  

För högre utbildning saknas pendlingsdata för 

länet liksom för stråket specifikt. Mälardalens 

högskola hade 2010 ca 10200 studenter (unika) 

registrerade på en kurs i Västerås och 5300 

registrerade på en kurs i Eskilstuna6. Däremot 

saknas data om pendlingsflöden till och från 

samt mellan dessa orter.  Det saknas även data 

från orter i stråket till andra målpunkter med 

högre utbildning (t ex Campus Södertälje, 

universitet och högskolor i Stockholms Stad, 

Linköpings Universitet inklusive Campus i 

Norrköping).  

Bild 9. Gymnasiependling i stråket med minst 10 elever över kommungräns 2011.  

                                                           
5
 Framtida kollektivtrafik i Sörmland: kommunöversyner i Sörmlands län. Regionförbundet 

Sörmland, remissversion 2011-11-18. 
6
 Schmidt. Enhetschef för infocenter och studenthälsan. Mälardalens högskola, 2012. 
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Det är viktigt att belysa studiependlingen och den är viktig. Men bedömningen 

är att studiependlingen i sig inte är någon avgörande faktor för stråkets 

utveckling utifrån tillgänglighet till gymnasieskolor, högskolor och universitet. 

Detta på grund av att kommunhuvudorterna var för sig har en god tillgänglighet 

till utbildning i angränsande län utanför stråket i både Västmanland, 

Östergötland och Stockholms län.   

 

2.2.2 Arbetspendling7  
Totalt arbetspendlar cirka 9094 personer i stråket varje dag. När stråket 

avgränsas och analyseras ur ett kommunperspektiv går det att utläsa att 

pendlingen mellan kommunerna i stråket är som starkast mellan orterna i de tre 

utpekade influensområdena. Nyköping-Oxelösund och Eskilstuna-Västerås har 

flest antal pendlare i stråket. Flens kommun har störst andel pendlare. Cirka 30 

% av kommunens totala pendling sker i stråket från Flens kommun. 

Diagrammen 2-7 visualiserar var tyngdpunkten för pendlingsströmmarna i 

stråket ligger utifrån varje kommun. Diagrammen visar hur många pendlare det 

handlar om i varje relation. Tabell 5 nedan visar hur stor betydelse stråket har 

utifrån kommunens totala pendling.  

Dubbelriktad pendling 2010 mellan orter i stråket med > 100 pendlare 

Relation/sträcka Antal pendlare 

Nyköping <-> Oxelösund 3186 

Eskilstuna <-> Västerås 2054 

Flen <-> Katrineholm 1025 

Flen <-> Eskilstuna 835 

Katrineholm <-> Eskilstuna 535 

Flen <-> Nyköping 451 

Katrineholm <-> Nyköping 434 

Nyköping <-> Eskilstuna 307 

Övriga relationer med < 100 pendlare summerat 267 

Totalt antal pendlare i hela stråket 9094 

Tabell 5. Pendling i stråket. 

                                                           
7
 SCB Statistikdatabas-rAps-RIS. 2012. 
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Diagram 2. Pendling från Oxelösund i stråket av kommunernas totala pendling 2010. 
 

 

Diagram 3. Pendling från Nyköping i stråket av kommunernas totala pendling 2010. 
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Diagram 4. Pendling från Flen i stråket av kommunernas totala pendling 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Eskilstuna 
> 

Västerås Flen Katrineholm Nyköping Oxelösund 

3,1 % 0,9 % 0,7 %       0,5 % - 

Diagram 5. Pendling från Eskilstuna i stråket av kommunernas totala pendling 2010. 
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Katrineholm 
> 

Västerås Eskilstuna Flen Nyköping Oxelösund 

0,2 % 2,9 % 5,4 % 2,7 % 0,2 % 

Diagram 6. Pendling från Katrineholm i stråket av kommunernas totala pendling 
2010. 
 

 

 

 

Västerås > 
Eskilstuna Flen Katrineholm Nyköping Oxelösund 

1,8 % -    -         0,1 % - 

Diagram 7. Pendling från Västerås i stråket av kommunernas totala pendling 2010. 
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Analysen av pendlingen i stråket visar relativt små pendlingsströmmar i relation 

till kommunernas totala pendling med undantag för Nyköping-Oxelösund som 

har starka funktionella samband. Trots det ska det påpekas att arbetspendlingen 

mellan till exempel Västerås och Eskilstuna har mer än fördubblats på 20 år och 

sannolikt kommer pendlingen att fortsätta att öka i båda riktningarna på grund 

av att kärnstäderna växer. För Flens kommun är stråket relativt betydelsefullt i 

alla relationer även om antalet pendlare inte är så många i jämförelse med de 

andra större orterna i stråket.  

En viktig slutsats utifrån pendling och dagbefolkning i stråket är att de lokala 

arbetsmarknadsregionerna som kommunerna ingår i är för små, även 

Eskilstuna och Västerås arbetsmarknader som har störst befolkning. Även om 

de funktionella sambanden mellan alla kommunerna i stråket växer genom 

förbättrad tillgänglighet i framtiden så finns det för få arbetsplatser totalt sett i 

tätorterna. Detta påverkar potentialen för pendlingen. Dagbefolkningen visar 

det och det är en anledning till att pendlingen från stråkkommunerna har långt 

större andel pendling till Stockholms län än till grannkommuner i stråket. En 

dynamisk lokal näringslivsutveckling och nya arbetstillfällen är den 

grundläggande faktorn för potentialen för ökad pendling i stråket på medellång 

sikt. 

Ett viktigt perspektiv på pendling är hur stor andel som pendlar med 

kollektivtrafik. Analysen av arbetspendlingen som beskrivs säger inget hur stor 

andel som åker med kollektivtrafik i stråket utan bara det totala antalet 

pendlare. Då kollektivtrafik och tillgänglighet är ett fundamentalt verktyg för 

regional hållbar utveckling är det viktigt att försöka få så stor andel som möjligt 

av de befintliga pendlarna idag att åka kollektivtrafik istället för bil. Då 

tillkommer många frågeställningar och viktiga faktorer som till exempel hela-

resan-perspektivet, komfort och restid.  

  

2.3 Kollektivtrafik 
Restider, turtäthet och hur trafikeringen ser ut påverkar kollektivtrafikens 

attraktivitet och möjligheter till utveckling i stråket. Idag trafikeras hela stråket 

av regional kollektivtrafik med buss. Norr om Flen finns persontrafik på järnväg 

genom tåglinjen UVEN som går på västra stambanan och TGOJ-banan i länet 

via Katrineholm-Flen-Eskilstuna och vidare till Västerås. Bild 10 visar den 

huvudsakliga trafikeringen i stråket idag. 
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Bild 10. Framtida kollektivtrafik i Sörmland, förslag till regionalt linjenät med princip 
för utbud 8. 
 

2.3.1 Busstrafikering 

Oxelösund/Nyköping-Eskilstuna/Västerås 

Busslinjenätet i Sörmland delas upp i landsbygdstrafik och stadstrafik. 

Landsbygdstrafiken delas i sin tur upp i regionala stomlinjer och lokala linjer. 

Regional stomlinjetrafik trafikeras mellan länets kommunhuvudorter och har 

linjenummer från 700 och uppåt och är de linjer som vi fokuserar att titta på i 

åtgärdsvalsstudien. Sett till antal resenärer i stråket domineras 

landsbygdstrafiken av linje 715 mellan Nyköping och Oxelösund som har mer än 

dubbelt så många resor som linjen med näst mest resande i länet. 

Det primära busslinjenätet i stråket för arbetspendling består av regionala 

stomlinjer vars trafikering förbinder kommunhuvudorterna Nyköping och 

Eskilstuna. Två linjer står för den huvudsakliga trafikeringen av stråket. Buss 

                                                           
8 Framtida kollektivtrafik i Sörmland: kommunöversyner i Sörmlands län. Regionförbundet 
Sörmland, 2011. 
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801 och 701. Buss 801 är anpassad för arbetspendling och körs endast under 

högtrafiktid morgon och eftermiddag/kväll medan linje 701 delvis är anpassad 

för skolelever och körs under hela dagen9. För sträckan Nyköping-Flen finns 

också trafikering genom busslinje 760 via väg 52 och väg 221. Sträckan 

Nyköping – Oxelösund trafikeras av Länstrafikens linjer 715 och 615. Linje 515 

går mellan Nyköping och Skavsta. De flesta resor sker i riktning mot Nyköping 

på morgonen och i riktning mot Oxelösund på eftermiddagen vilket till stor del 

är kopplat till gymnasieelevernas resande. Det är relativt god beläggning på de 

flesta turerna under dagen enligt de mätningar som gjorts.10  

I en utvärdering av linje 801 påtalar flera av aktörerna framkomlighetsproblem i 

Eskilstuna centrum under rusningstid. På grund av detta är bussen många 

gånger 15-20 minuter försenad till Malmköping.  

Eskilstuna-Västerås 
Med Länstrafiken erbjuds 2 turer vardagsmorgnar mellan Eskilstuna och 

Västerås, med restid 2 h 10 minuter och 2 byten (linjerna 211, brukslinjen, 750 

som exempel på 6.50-avgången).   

Mälardalens högskola upphandlar på egen hand länsöverskridande busstrafik 

mellan Eskilstuna och Västerås. Trafiken är öppen för allmänheten men är 

särskilt inriktad på att transportera studenter mellan högskolans båda campus. 

Biljettsamverkan för denna trafikering med den övriga regionala busstrafiken i 

Sörmland eller Västmanland saknas. Det är det privata bussbolaget Axelssons 

Turisttrafik som nu trafikerar sträckan Västerås C - Eskilstuna C alla helgfria 

vardagar med avgångar nästan varje timme. Restid från Eskilstuna C till 

Campus Västerås är 45 minuter och till Västerås C 50 minuter. Bussarna 

erbjuder nyhetssändningar på TV, fri trådlös internetuppkoppling, AC, toalett 

och bälten.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Framtida kollektivtrafik i Sörmland: utvärdering av busslinje 801 och 701, Eskilstuna - 

Nyköping. TFK/Regionförbundet Sörmland 2011. 
10

 Framtida kollektivtrafik i Sörmland: kommunöversyn Oxelösund. Regionförbundet Sörmland, 
2011. 

11 http://www.axbuss.se/pendla-eskilstuna.html 

https://mail.trivector.se/owa/redir.aspx?C=076877b886c843009b4d6a710e1549e9&URL=http%3a%2f%2fwww.axbuss.se%2fpendla-eskilstuna.html
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2.3.2 Tågtrafikering 
De regionala tåglinjer som berör orterna i de undersökta kommunerna utgör till 

stor del tvärgående länkar som korsar det studerade stråket i riktning till och 

från Stockholm och till Östergötland. Den huvudsakliga tåglinje som berör 

stråket är UVEN som binder samman Uppsala – Västerås – Eskilstuna – Flen – 

Katrineholm – Norrköping. Idag har UVEN ett byte i Sala för vidare resa mot 

Uppsala. På sträckan Norrköping-Eskilstuna går en-timmes trafik hela dagen. 

UVEN har stopp i Katrineholm-Flen-Hälleforsnäs och Eskilstuna i länet. För 

delsträckan Västerås-Eskilstuna tar det idag cirka 33 minuter och det går 

dagligen 16 persontåg i vardera riktningen. Resandeutbyte, det vill säga på- och 

avstigning för resenärer, sker idag i Eskilstuna, Kvicksund, Kolbäck och 

Västerås12.  

 

Tabell 6. Regionala tåglinjer i det undersökta stråket. Mellan Västerås och Uppsala är 
det enligt nuvarande tidtabell ett byte av tåg i Sala.  

Linje Namn Sträckning Tågoperatör 

56 Uven 
Uppsala – Västerås – Eskilstuna – Flen – Katrineholm – 

Norrköping  
SJ 

61 Västra Stambanan 
Hallsberg – Vingåker – Katrineholm – Flen Södertälje – 

Stockholm 
SJ 

 

 

2.4 Problem och brister 
Viktiga faktorer som påverkar utvecklingen av pendling och 

kollektivtrafikandelar i stråket är restider, tillgänglighet, infrastruktur och 

trafiksäkerhet.  

 

2.4.1 Restider 
Tiden för resan är en av de faktorer som påverkar valet av färdmedel. Det är 

därför av betydelse att restiden med tåg och buss är acceptabel och 

konkurrenskraftig i förhållandet till resor med bil. Restiderna ger indikationer 

på stråk som är i behov av åtgärder för att stärka tåg- och busstrafikens 

konkurrenskraft. Exempel på restidskvoter mellan större orter i stråket 

redovisas också. Bild 11 visar restiderna för olika trafikslag i stråket. 

 

 

 

                                                           
12

 Förstudie Västerås-Eskilstuna: förslagshandling. Trafikverket, 2011. 
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Bild 11. Relationer i stråket. 

 

Tabell 7. Restider i stråket. Tiderna utgår från den snabbaste förbindelsen. 
 

Exempel Stråk Total restid cirka 

 Bil                    

(från Google 

Maps) 

Buss                         

(från Länstrafikens 

Reseplanerare) 

Tåg        (från SJ) 

Oxelösund <-> Västerås 122 min (väg 53, 

56) 

180 min (buss och tåg) 180 min (buss och tåg) 

Oxelösund <-> Nyköping 16 min (väg 53) 25 min buss 715 - 

Nyköping <- > Eskilstuna 77 min (väg 53) 81 min (buss 801) 109 min (via Södertälje) 

Nyköping <-> Flen 50 min väg 52 och 

221 

62 min (buss 760) 112 min via Södertälje 

Flen <-> Eskilstuna 44 min väg 53) 75 min (buss 430, 701, 3) 37 min 

Eskilstuna < - > Västerås 42 min väg 56 och 

E18 

50 min (Högskolebussen 

Axelssons buss) 

33 min 

Nyköping <-> Katrineholm 56 min väg 52 66 min (buss 765) 69 min 

Flen <-> Katrineholm 29 min väg 55/57 40 min (buss 780) 12 min 
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Av analysen av restider går det att utläsa att ett av de stora hindren för 

utvecklingen av kollektivtrafiken sett till hela stråket är restiderna med 

kollektivtrafiken. Avståndet över hela sträckan på väg är cirka 14,5 mil från 

Oxelösund till Västerås och byten i kollektivtrafiken om vi ser till ett hela- resan- 

perspektivet. Mellan Nyköping och Eskilstuna är avståndet drygt 8 mil.  

2.4.2 Restidskvoter 
Av de pendlare som reser i stråket idag är det 

bara i relationerna Flen-Eskilstuna-Västerås och 

Flen-Katrineholm som det går snabbare med 

kollektivtrafik än med bil.   

Restidskvoten gentemot bilen är en hindrande 

faktor för utvecklingen av kollektivtrafikandelar 

i delar av stråket. I de relationer som har en bra 

restidskvot finns persontrafik på järnväg. Här är 

också pendlingen större än i övriga 

stråkrelationer redan idag. Undantaget är 

Nyköping-Oxelösund där avståndet har mycket 

stor påverkan på relationen och pendlingen trots 

avsaknaden av trafikering på järnväg.  

 

Bild 12. Restider i stråket. 
 

Järnvägen mellan Eskilstuna och Västerås går via Kolbäck och har en låg 

standard. Det förhållandevis korta avståndet mellan städerna, 47 kilometer, ger 

bilen en konkurrensfördel. Men tåget skulle kunna konkurrera mer mot bilen i 

stråket. Relationen har en stark resandemarknad vilket gör den intressant och 

en förtätad trafik med ytterligare en avgång i timmen bör därför övervägas när 

kapaciteten på sträckan har förstärkts.13 

Restidskvoterna är viktiga för att se potentialen för ökade kollektivtrafikandelar. 

Men det är svårt att direkt avgöra attraktiviteten för kollektivtrafiken eftersom 

den även beror på annat till som till exempel turtäthet. Mycket forskning och 

statistik pekar på att benägenheten att pendla börjar avta starkt efter 60 

minuters restid eller mer.14  

700-busslinjerna anses ha en generellt låg standard på trafikeringsutbud samt 

har relativt långa trafikeringstider mellan huvudorterna15. Dessa linjer är viktiga 

för att de ger en hög tillgänglighet i länet men är inte särskilt konkurrenskraftiga 

gentemot bilen på grund av restiderna. Som regionalbuss är expressbussen 801 

                                                           
13

 Nya tåg i Sörmland: en analys över regionens behov och utvecklingsmöjligheter. 
Railize/Regionförbundet Sörmland, 2009.  
14

 Sandow och Westin. Vill människor pendla längre? Transportforskningsenheten Umeå 
Universitet, 2006. 
15

 Trafikutredning Busstrafik Nyköping – Eskilstuna. Länstrafiken Sörmland, 2008. 
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den regionala linje i stråket som har bäst restidskvot gentemot bilen för sträckan 

Nyköping-Eskilstuna.  

2.4.3 Kollektivtrafikens marknadsandelar i stråket 
Dagens marknadsandelar för kollektivtrafiken i stråket säger något om 

potentialen för ökad pendling med kollektivtrafik. Diagram 8 indikerar att 

majoriteten av arbetsresorna i stråket sker med bil idag. Detta gäller även de 

starkaste stråken som har en positiv restidskvot i jämförelse med bilen. Mellan 

Eskilstuna och Västerås var marknadsandelen för tåg 2009 beräknad till cirka 

20 procent16. Färdmedelsandelen för tåg för hela UVEN sträckan är beräknad till 

cirka 15 procent. 

 

 

Diagram 8. Kollektivtrafikens uppskattade marknadsandel sett till antal arbetsresor 
per dag mellan tätorter i stråket. Analyserna bygger på arbetspendlingsstatistik från 
SCB som jämförts med periodkortsstatistik från Länstrafikens biljettsystem samt en 
resanderäkning i tågtrafiken som genomfördes hösten 2011. Eftersom uppgifterna 
bygger på antaganden från flera olika källor ska de ses som en grov uppskattning. 

 

2.4.4 Tillgänglighet 
Med tillgänglighet menas bland annat den lätthet med vilken medborgare, 

näringsliv och offentliga organisationer kan nå det utbud och de aktiviteter i 

samhället som de har behov av. I tillgänglighetsanalyser för Sörmland som tagits 

fram 2012 var utgångspunkten att mäta tillgänglighet till arbetsplatser i 

transportsystemet för en genomsnittlig vuxen individ. Tillgänglighetsmåttet 

bygger på människors sätt att värdera restid, väntetid och reskostnader vilket 

ger en korrekt bakgrundsbild till val av färdmedel och var någonstans 

människor väljer att resa. Tillgängligheten är mätt så att det ska visa på 

effektiviteten i transportsystemet som helhet. Detta tillgänglighetsmått 

beskriver befolkningens tillgänglighet med olika färdmedel till arbetsplatser som 

finns lokaliserade i och utanför Södermanlands län. För att förenkla har 
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 Nya tåg i Sörmland: en analys över regionens behov och utvecklingsmöjligheter. 
Railize/Regionförbundet Sörmland, 2009. 
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tillgängligheten i kartorna redovisats som ett index där medelvärdet för 

Sörmland är satt till 100. Områden med index=110 har således 10 % högre 

tillgänglighet än ett genomsnittligt område.  

Tillgänglighetsanalysen visar att tillgängligheten med alla färdmedel är som 

störst i de större huvudorterna och dess närområden. Tillgängligheten är också 

hög längs de olika järnvägsstråk som går genom länet och de orter med stationer 

som finns utmed järnvägen. En relativt god tillgänglighet finns längs smala band 

efter riks- och länsvägarna. Lägst tillgänglighet till kollektivtrafik idag har stora 

områden av inre Sörmland som ligger under medelvärdet för hela länet.  

Den faktor som påverkar tillgängligheten starkast är förkortade restider. En 

generell slutsats utifrån tillgänglighetsanalysen är att infrastrukturinvesteringar 

i stråket skulle ge mest effekt på Flen och på vissa andra mindre tätorter längs 

stråket. För att till exempel Nyköping, Eskilstuna eller Västerås som redan idag 

har en hög tillgänglighet till arbetsplatser ska öka sin tillgänglighet behövs större 

strukturskapande infrastrukturåtgärder som förkortar restiden. Till exempel 

Svealandsbanan, Ostlänken eller en ny järnväg mellan Eskilstuna-Västerås är 

exempel på sådan strukturskapande infrastruktur.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 13. Tillgänglighet totalt med alla färdmedel (bil, buss, tåg samt gång och cykel) i 

Sörmland och Västerås. För att förenkla har tillgängligheten i kartorna redovisats 

som ett index där medelvärdet för Sörmland är satt till 100. Områden med index=110 

har således 10 % högre tillgänglighet än ett genomsnittligt område.  
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I analysen Tobins Q och tillgänglighet i Sörmland från 2012 finns två scenarier 

som visar hur tillgängligheten förändras när det nya regionala busslinjenätet 

införs respektive hur tillgängligheten förändras om trafikering på TGOJ-banan 

införs enligt de förslag på tågstopp och tidtabell som tagits fram tidigare 

arbete17.  

Resultaten från analysen visar på mycket små tillgänglighetsförbättringar i båda 

scenarierna. De största yttäckande tillgänglighetsförbättringarna i båda 

scenarierna ligger mellan 0.11-1.63 %. Den regionala busstrafikeringen ger ett 

något bättre resultat än trafikering på TGOJ-banan. Den regionala 

busstrafikeringen påverkar också större delar av inre Sörmland mer än vad 

trafikeringen på TGOJ banan gör i resultaten. Figur 14 och 15 visar resultaten 

från studien. 

 

 

Bild 14. Förändring tillgänglighet TGOJ. Bild 15. Förändring tillgänglighet nytt 
bussnät. 

 

 

Slutsatsen om tillgängligheten i ett stråkperspektiv är att det är svårt att få till 

några större mätbara tillgänglighetsförbättringar med bara trafikering på 

befintlig väg och järnväg. För att större tillgänglighetseffekter ska kunna uppnås 

utifrån nuläget behövs steg 4-åtgärder i transportsystemet i stråket.  
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 TGOJ-banan: vad kostar det att bygga för persontrafik?. Regionförbundet Sörmland, 2009. 
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2.4.5 Standard på väg 
 

Väg 53 är en viktig regional väg som binder samman Eskilstuna i norra delen av 

Sörmland med Nyköping och Oxelösund vid kusten i länets södra del. Hela 

sträckan är ca 78,5 km lång mellan Nyköpings centralstation och Fristadstorget i 

Eskilstuna.18 Vägen är utpekad som viktig för arbetspendling och kollektivtrafik. 

Vägen är omväxlande skyltad 70 och 90 km/h på större delen av sträckan och 

har enligt Trafikverket brister i trafiksäkerheten. Medelhastigheten på hela 

sträckan är 85,6 (km/h) för personbilar och 80,4 (km/h) lastbilar utan släp. 

Hastighetssänkningar på sträckan kommer att bli aktuella på vissa delar på 

grund av för dålig standard. 

Standarden på väg 53 varierar från en normal tvåfältsväg med 8-9 m bredd till 

smal tvåfältsväg med 6,2 m bredd. Siktklassen varierar från en god siktklass till 

en mindre god och vissa sträckor av vägen har en dålig siktklass. 

Trafiken på väg 53 varierar . Närmast Nyköping och Eskilstuna ligger trafiken på 

mellan 4000 och 7999 ÅDT (årsdygnstrafik). På en del söder om Sparreholm är 

trafiken låg, mellan 1000 och 1999 ÅDT. På större delen av sträckan dock mellan 

2000 och 3999 ÅDT. 

Väg 52 knyter samman Nyköping med Katrineholm och vidare in i Örebro län. 

Den har på sträckan Stigtomta – Nyköping bredden 13 meter och 

hastighetsbegränsning 90 km/h. Siktstandarden är god. Samtliga korsningar, 

utom korsningen väg 52/612, är belysta och har extra körfält för 

vänstersvängande trafik. Under 2008 spärrmålades delar av sträckan i syfte att 

förbättra trafiksäkerheten.  

 

Trafikmängden på väg 52 är närmast Nyköping mellan 4000 och 7999 ÅDT På 

större delen av sträckan mot Katrineholm är trafiken mellan 2000 och 3999 

ÅDT för att närmare Katrineholm åter öka till mellan 4000 och 7999 ÅDT. 

2.4.6 Standard på järnväg 

 
Den totala järnvägssträckan mellan Västerås-Oxelösund är cirka 150 kilometer 

lång. Hastigheten varierar mellan 70-200 km/h mellan Västerås-Eskilstuna, 70-

120 km/h mellan Eskilstuna-Flens övre och 80-100 km/h mellan Flens övre-

Oxelösund. Söder om Flens övre begränsas Sth19 till 100 km/h på grund av att 

kontaktledningen inte klarar högre hastigheter.20 Hela sträckan mellan 

Västerås-Oxelösund är elektrifierad och fjärrstyrd. Eskilstuna-Oxelösund har 

bärighetsklass E4, vilket innebär största tillåtna axeltryck (stax) 25 ton. 

 

                                                           
18

 Riksväg 53 Nyköping-Eskilstuna: restidseffekter av hastighetsöversyn/sidoområdesåtgärder. 
Trafikverket, 2011. 
19

 Sth - största tillåtna hastighet 
20

 Asklund, 2012-02-29. 
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Nedan redovisas delsträckor mellan Eskilstuna-Oxelösund utifrån Linjeboken 
BVF 646.5 samt TRV Rapport 2011/6563321: 

 

Eskilstuna-Skogstorp: 5 km enkelspår. Sth=90 km/h. 

 

Skogstorp: Mötesstation med två spår. Samtidig infart22 möjlig förutsatt att 
tågseten inte överstiger 553 meter. Längre tåg (max 700 meter) kan mötas om 
ett av tågen stannar och inväntar det andra tåget. En plankorsning mitt på 
stationen medför dock att tåg inte tillåts stå still i Skogstorp och blockera 
plankorsningen mer än 15 minuter. 

 

Skogstorp-Hållsta: 4,3 km enkelspår. Sth=90 km/h. 

 

Hållsta: 607 meter lång mötesstation med två spår. Även här kan två tåg (max 
417 meter) ankomma samtidigt. 

 

Hållsta-Bälgviken: 4,7 km enkelspår. Sth=120 km/h. 

 

Bälgviken: Tvåspårig mötesstation med plats för 607 meter långa tåg och 
samtidig infart om tågen inte är längre än 407 meter. 

 

Bälgviken-Hälleforsnäs: 11,9 km enkelspår. Sth=90 km/h. 

 

Hälleforsnäs: Tvåspårig mötesstation med plats för 630 meter långa tåg och 
samtidig infart om tågen är max 380 meter. 

 

Hälleforsnäs-Mellösa: 8,2 km enkelspår. Sth=90 km/h. 

 

Mellösa: Tvåspårig mötesstation med plats för 630 meter långa tåg och samtidig 
infart om tågen är max 430 meter. 

 

Mellösa-Flens övre: 5,8 km enkelspår. Sth=90km/h. 

 

Flens övre: Denna trafikplats saknar mötesmöjligheter. Här finns dock en växel 
som gör det möjligt att komma till Flen vid Västra stambanan och vidare mot 
Katrineholm. Banan mot Silinge fortsätter rakt fram och korsar Västra 
stambanan planskilt. 

 

Flens övre-Silinge: 5,9 km enkelspår. Sth=80km/h 

 

Silinge: Tvåspårig mötesstation utan möjlighet till samtidig infart med plats för 
630 meter (352 meter enligt stråkansvarig) långa tåg.   

 

Silinge-Vrena: 20 km enkelspår. Sth=100 km/h. 

                                                           
21

 Fördjupad trafikstudie: malmtågstrafik Grängesberg-Oxelösund. Trafikverket, 2011. 
22

 Med samtidig infart menas den funktion när tåg från båda håll har en låst rörelseväg in på 
samma driftplats. 
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Vrena: Tvåspårig mötesstation med plats för 630 meter (720 meter enligt 
stråkansvarig) långa tåg. Stationen saknar samtidig infart. 

 

Vrena-Nyköping: 23,2 km enkelspår. Sth=80km/h. 

 

Nyköping södra: Tvåspårig mötesstation med 764 meter (937 meter enligt 
stråkansvarig) långa mötesspår. I Nyköping korsas banan mellan Järna och Åby 
(Nyköpingsbanan) Korsningen sker planskilt strax väster om stationen. 
Järnvägsfordon kan växlas mellan Nyköping och Nyköping södra, vilket innebär 
att det är möjligt att omleda transporter andra vägar vid eventuella trafikavbrott 
även på delsträckan Rekarne-Nyköping. 

 

Nyköping-Oxelösund: 12,2 km enkelspår. Sth=80 km/h. 

 

Oxelösund: I Oxelösund finns fyra tågspår. Samtliga spår är mer än 900 meter 
långa, vilket innebär att stationen har god kapacitet att ta emot malmgodståg. 

 

Västerås-Eskilstuna-Hälleforsnäs-Flen trafikeras idag av UVEN med cirka 16 
stycken persontåg/dygn samt cirka 5 godståg, totalt cirka 40 tågrörelser. Från 
Flen vidare ner mot Nyköping (del av gamla TGOJ-banan) trafikeras banan 
endast av godstrafik, 2 stycken godståg per dygn. Mellan Nyköping och 
Oxelösund tillkommer ytterligare ett godståg vilket innebär totalt sex stycken 
tågrörelser.23  

 

Banan söder om Eskilstuna har en låg standard och är i behov av 
förbättringsåtgärder. Däribland justering av rälsförhöjningar (ca 50-60 kurvor 
mellan Eskilstuna-Nyköping), översyn av vägskydd (bomfällning och 
förringningstider) och uppdatering av ATC. Besiktningsanmärkningar på banan 
visar på 25 stycken OFP (oförstörande provning) samt brister i 33 stycken 
växlar.24 
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 Fördjupad trafikstudie: malmtågstrafik Grängesberg-Oxelösund. Trafikverket, 2011. 
24

 TGOJ-banan: vad kostar det att bygga för persontrafik?. Regionförbundet Sörmland, 2009. 
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3. Målbild 
Ett övergripande mål med konkretisering har utarbetats i åtgärdsvalsstudien. Det 

har gjorts i samarbete mellan kommuner, Länstrafiken, Regionförbundet, 

Trafikverket med flera. Utöver detta har åtgärdsvalsstudien en rad andra mål att 

förhålla sig till, vilka beskrivs i detta kapitel. 

3.1 Nationella mål 

3.1.1 Transportpolitiska mål 
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomisk 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 

näringslivet i hela landet. Åtgärdsvalsstudiens mål om tillänglighet bidrar till 

uppfyllelse av funktionsmålet som är en av två mål som det transportpolitiska 

målet är nedbrutet i. Det andra är hänsynsmålet, vilket berör säkerhet, miljö och 

hälsa. 

3.1.2 Fördubbling 
Fördubblingsprojektet har som övergripande mål att kollektivtrafikens 

marknadsandel ska fördubblas på sikt. Som ett mål på vägen dit ska antalet 

resor med kollektivtrafik fördubblas till år 2020 jämfört med år 2006. De 

nationella organisationerna som står bakom fördubblingsprojektet är Svensk 

Kollektivtrafik, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Svenska Taxiförbundet, 

Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting samt 

Trafikverket.25 

3.2 Regionala mål 

3.2.1 Sörmlandsstrategin 
Sörmlandsstrategin har sin utgångspunkt i vad som identifierats som viktigt 

lokalt och regionalt i länet. Den har sin grund i bland annat EU2020, EU:s 

tillväxt och sysselsättningsstrategi. Sörmlandsstrategin sätter fokus på fyra 

prioriterade mål som är särskilt viktiga för utvecklingen i Sörmland. Dessa är: 

 I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig 

och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt 

kompetens. 

 Sörmland har starka samband med omvärlden. 

 Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv. 

 Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer. 
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 Sörmlands Regionala Trafikförsörjningsprogram. Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, 2012. 
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3.2.2 Mål för regional kollektivtrafik i Sörmlands län 
Under arbetet med åtgärdsvalsstudien har ett regionalt kollektivtrafikprogram26 

tagits fram och beslutats. I programmet beskrivs mål för den regionala 

kollektivtrafiken i Sörmland. Målmodellen är uppbyggd kring ett sammanhållet 

övergripande mål – Attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling. 

Det är i sin tur uppdelat på fem olika funktionsområden vilka är: 

 

 Tillgänglighet 

 Attraktivitet 

 Miljö 

 Effektivitet 

 Regional utveckling 

 

3.3 Mål i åtgärdsvalsstudien 
Det övergripande målet för åtgärdsvalsstudien togs fram under arbetets första 

workshop och lyder:  

”Förbättrad tillgänglighet till arbete, studier, för näringslivet och för besökare 

kombinerat med ökad trafiksäkerhet och ökad andel kollektivtrafikresande i 

stråket liksom i hela Sörmland.” 

Målet konkretiserades sedan i följande tre delmål: 

- Ökad tillgänglighet, ökad andel arbets- och studiependling med 

kollektivtrafik i hela stråket och i delstråken med mest trafik, 

Nyköping/Oxelösund och Eskilstuna/Västerås 

- Ökad tillgänglighet till och från Skavsta för besöksnäring och näringsliv 

- Ökad tillgänglighet för gods på järnväg mellan Oxelösund och 

Eskilstuna/Västerås 
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 Sörmlands Regionala Trafikförsörjningsprogram. Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, 2012. 
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4. Alternativa lösningar 
I steget Pröva tänkbara lösningar enligt handledningen

27
 diskuterades ett 

stort antal åtgärder. Åtgärderna sammanställdes enligt fyrstegsprincipens 
steg 1-4 och bruttolistan på åtgärder finns i bilaga 1. 
 

4.1  Tänkbara åtgärdstyper 
 För att kunna fokusera på de åtgärder i bruttolistan som bedöms ha störst effekt 

och måluppfyllelse har en genomgång gjorts utifrån bland annat måluppfyllelse 

och nytta. Åtgärderna har också diskuterats utifrån rimlighet och en del har 

valts bort av olika anledningar. En sammanställning av åtgärder inom de fyra 

stegen i Fyrstegsprincipen följer nedan. 

4.1.1 Åtgärder inom steg 1   
Samhällsplanering, distansarbete samt kampanjer/information är steg 1-

åtgärder som diskuterats under den inledande fasen ”pröva tänkbara lösningar”. 

I åtgärdsvalsstudien har det dock varit svårt att se hur dessa kan komma med i 

åtgärdspaketen. Istället genomförs dessa kontinuerligt utan att ett särskilt 

åtgärdspaket behöver utarbetas. Det är viktigt att komma ihåg att dessa åtgärder 

kan ge en ökad effekt i kombination med åtgärder från övriga steg. 

4.1.2 Åtgärder inom steg 2 
Steg 2-åtgärder som finns i bruttolistan är framför allt åtgärder för 

kollektivtrafik på väg, det vill säga busstrafik. Under 2011 och 2012 har 

busstrafiken i Sörmland genomgått ett utvecklingsarbete. Arbetet har skett per 

kommun och har haft som målsättning att utveckla kollektivtrafiken där 

potentialen är som störst. Utredningen har utgått ifrån uppgifter om såväl 

arbets- som skolpendling och statistik kring dagens resande.28   

Bland de åtgärder som genererats i åtgärdsvalsstudien återfinns bland annat 

tätare turer med de regionala bussarna, biljettsystem samt bättre komfort på 

bussar. Potentialen för dessa åtgärder är stor och därför återfinns dessa åtgärder 

i valda åtgärdspaket nedan. 

Steg 2-åtgärder för kollektivtrafik på järnväg är bland annat spårprojektering 

och omprogrammering av ATC-baliser (signalsystem) för B-tåg, samt skyltar på 

järnväg. 

4.1.3 Åtgärder inom steg 3 och 4  
Många av vägåtgärderna inom steg 3 och 4 som föreslås i bruttolistan är redan 

planerade i nuvarande regionala plan för transportsystemet (2010-2021). 

Åtgärder som görs för att öka trafiksäkerheten längs bland annat väg 53 gynnar 

inte bara biltrafiken utan gör också att busstrafiken lättare tar sig fram.  

                                                           
27

 Åtgärdsvalsstudier: nytt steg i planering av transportlösningar: handledning. Trafikverket, 
2012. 
28

 Framtida kollektivtrafik i Sörmland: kommunöversyner i Sörmlands län. Länstrafiken, 2011 
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Åtgärder inom nuvarande transportplan 
I planen finns en åtgärd på väg 53, Infart Eskilstuna, som bland annat ska 

minska restiden och avlasta de centrala delarna av Eskilstuna samt öka 

trafiksäkerheten. Åtgärden är planerad till år 2016-2018 i nuvarande plan och 

innefattar nybyggnation av tvåfältig väg till mötesfri landsväg. 

Längs väg 52 skapas bättre trafikförhållanden på delsträckan Grindstugan- Bo 

Hage som ligger i slutet av planen. Ombyggnaden av 5 km väg innefattar 

breddning, sidoområdesåtgärder, linjedragning, räfflad mittremsa och 

omkörningsfält. Nybyggnad av 2 km med kurvrätningar. Delsträckan Nyköping- 

Stigtomta ska medverka till ökad trafiksäkerhet genom ombyggnad till mötesfri 

landsväg med mitträcke och finns med i planen år 2015. 

 

Åtgärder utanför nuvarande transportplan 
Med syfte att öka trafiksäkerheten på väg 56 mellan Eskilstuna och Västerås 

finns en förstudie framtagen (Kvicksund-Västjädra). Det finns även en förstudie 

för järnväg mellan de båda städerna (Rekarne-Kvicksund-Västerås). 

Åtgärdsvalsstudien i stråket Oxelösund-Nyköping-Eskilstuna-Västerås har pekat 

på att ändarna i stråket har stor betydelse för tillgängligheten och därför har 

särskilt fokus riktats mot sträckan Eskilstuna-Västerås. Under hösten 2012 har 

därför en ny åtgärdsvalsstudie startats där persontransporterna mellan städerna 

ska diskuteras med bland annat de bägge förstudierna som underlag men även 

med ett större perspektiv i samhällsplaneringen. Åtgärdsvalet ska vara klart 

under 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

5. Åtgärdspaket 
De mest relevanta åtgärderna har delats in i två åtgärdspaket. Ett paket 
med inriktning mot kollektivtrafik på väg och ett med inriktning mot 
kollektivtrafik på järnväg. 

 

5.1 Kollektivtrafik på väg 

 
Nedanstående åtgärdspaket har valts ut för att skapa förutsättningar för en bra 

kollektivtrafik med förbättrad tillgänglighet som mål i stråket. Åtgärderna är 

plockade ur steg 2-åtgärderna i bruttolistan, se bilaga 1. Ökad turtäthet är ett 

sätt att öka tillgängligheten. Ökad turtäthet mellan Oxelösund och Nyköping 

genomförs den 9 dec 2012. Mellan Nyköping och Eskilstuna har redan tidigare 

en ökad turtäthet genomförts och den 9 dec införs ytterligare en tur från 

Eskilstuna med destination Nyköping. 

Biljettsystemen ses över för att ytterligare minska tiderna vid betalning på 

bussen. Det ökar möjligheterna att hålla korta restider mellan orterna. 

Standard och komfort på bussarna är en viktig parameter när man ska öka 

andelen kollektivtrafikresenärer. För arbetspendlare är möjligheten att koppla 

upp sig på internet en viktig del för att kunna jobba på bussen. Bussen måste 

också hålla en viss standard för att locka bilresenärer att börja åka kollektivt. 

Realtidssystem finns infört på stadsbussar och vid vissa hållplatser i Eskilstuna 

kommun. Det skulle även kunna finnas på regionala bussar och på större 

bytespunkter längs stråket som ett komplement till webben och via mobil. 

Arbetet med att lägga om busslinjer för tidseffektivisering hade precis startat när 

åtgärdsvalsstudien började 2011. Nu har införandet av nytt busslinjenät i 

Sörmland successivt börjat fungera och bidrar till att öka tillgängligheten i 

stråket. 

En attraktiv kollektivtrafik förutsätter att infrastrukturen är robust, har 

tillräcklig kapacitet, är tillgänglig samt att den har väl fungerande 

bytespunkter.29Bytespunkter ska vara tillgängliga för alla vilket gäller både 

större bytespunkter som resecentrum och mindre som busshållplatser. 

Åtgärderna som valts ut återfinns i tabell 8. Kostnadsuppskattning, effekter och 

måluppfyllelse beskrivs i Kapitel 6. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Sörmlands Regionala Trafikförsörjningsprogram. Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, 2012. 
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Tabell 8. Åtgärdspaket - Kollektivtrafik på väg 

 

Fyrstegs-
principen 

Beskrivning och syfte 

2 Ökad turtäthet för busstrafiken mellan Oxelösund och 
Nyköping och mellan Nyköping och Eskilstuna 

2 Förbättrat biljettsystem 
 

2 Bättre standard och komfort på regionala bussar 

2 Realtidssystem på regionala bussar och hållplatser 

2 Tidseffektiv omläggning av busslinjer 

2 Förbättra bytespunkter 

 

5.2 Kollektivtrafik på järnväg 
Åtgärdspaketet innebär åtgärder för att möjliggöra persontrafik på TGOJ-banan. 

Det handlar om steg-4 åtgärder i form av nya plattformar och 

pendlarparkeringar i Vrena och Stigtomta, vilket är en grund i att införa 

persontrafik på TGOJ-banan. Detta skulle innebära att persontrafik kan 

trafikera banan utifrån de hastigheter som den tillåter idag samt att stopp 

möjliggörs där det finns ett behov av pendling. Vidare behövs en bra lösning för 

bytespunkten i Flen, där tågen ska kunna möta upp UVEN (tågtrafik mellan 

Uppsala – Norrköping) på lämpligt sätt med fortsatt attraktiva restider. 

 

 

 

Bild 16. Tre alternativ har diskuterats för tågbytet i Flen, Alternativ 1: Backning i Flen; 
passera Södra stambanan för att sedan backa in till Flen, alternativ 2: nytt 
triangelspår med påverkan på befintlig bebyggelse, alternativ 3: ny station i Flens 
övre, påverkar bytestiden negativt. 
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Åtgärdsvalsstudien har i detta sammanhang valt att hantera inbackning till 

Flens station, trots restidsförlängningen. Detta då ett triangelspår har en stor 

inverkan på befintlig bebyggelse och ett ingrepp som medför stor kostnad. En ny 

station vid Flens övre, direkt efter passagen av Västra stambanan söderifrån, har 

stor inverkan på bytestiden och har valts bort på grund av det. Istället kan ett 

backalternativ vara den lösning som är möjlig att genomföra i ett inledande 

skede. Det är en kostnadseffektiv lösning, men också en lösning som försämrar 

restiden. 

Tabell 9 beskriver åtgärder för kollektivtrafik på järnväg. Här finns också de 

planerade åtgärder som inte är grundläggande för persontrafik utan som är en 

del av underhållet kopplat till godstrafiken. Dessa åtgärder är ett framtida 

spårbyte och kontaktledningsbyte, ingen av dem försämrar möjligheterna för en 

eventuell persontrafik. Däremot behövs ett kontaktledningsbyte för att höja 

hastigheten hos en möjlig persontrafik, och därmed skapa attraktiva restider. 

Uppdatering av ATC, signalreglering för att möjligöra samtidig infart samt 

utbyte av bommar och signaler vid korsningar är ytterligare åtgärder som 

medger en bättre restid på järnväg. 

 

 

Tabell 9.  Åtgärdspaket – kollektivtrafik på järnväg. 

Fyrstegs-
principen 

Åtgärder 

3 Spårbyte 

3 Kontaktledningsbyte 

4 Nya plattformar och pendlarparkeringar 

3 Uppdatering av ATC 

4 Utbyte av bommar och signaler vid korsningar 

3 Signalreglering, samtidig infart  
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6. Kostnad, effekter och måluppfyllelse 
I den samlade effektbedömningen beskrivs åtgärdspaketen och dess uppskattade 

icke-prissatta effekter. Det har inte varit möjligt att här genomföra en korrekt 

samhällsekonomisk analys utan istället har de effekter, nyttor och kostnader som 

anges här uppskattats utifrån kunniga inom området samt liknande objekt runt 

om i landet. Kriterierna för den bedömningen har sin grund i Trafikverkets 

metod för samlad effektbedömning, version 1.11.30 Det nollalternativ som de två 

åtgärdspaketen jämförts med är den befintliga busstrafik som trafikerade hela 

stråket Eskilstuna-Nyköping när arbetet med åtgärdsvalsstudien inleddes. 

 

6.1 Kostnad 
 

Kollektivtrafik på väg 

Kostnaderna för åtgärderna för kollektivtrafik på väg är uppskattade utifrån 

exempel. 

Tabell 10. Åtgärdspaket – kollektivtrafik på väg. 

  Åtgärd Effekter Kostnad Tid för 
genomförande 

Kommentar 

1 Ökad turtäthet 
för 
busstrafiken  

Ökade 
kollektivtr
afik-
andelar 

Ca 
750 000 
kr 

2011- Beräknat på 2 extra 
turer per relation: 
1500 per avgång 
250 vardagar per 
år. Samhällets 
kostnader exkl. 
intäkter brutto. 
Erfarenheter av 
expressbusstrafik i 
starka stråk med 
hög turtäthet gav 
en överflyttning på 
ca 10-20 % från bil 
till kollektivtrafik. 
 

2 Förbättrat 
biljettsystem 
 

Höjd 
kundnöjd
het fler 
kollektivtr
afikresenä
rer 

Inga 
uppgifter 

Inga uppgifter Erfarenheter från 
förbättrade 
biljettsystem för 
länsöverskridande 
trafik med t ex 
elektroniska 
biljetter gav ca 1% 
ökning av 
kollektivtrafikresen
ärer (sydtaxan) 

3 Bättre 
standard och 
komfort på 
regionala 
bussar 

Höjd 
kundnöjd
het trogna 
resenärer 

Inga 
uppgifter 

2011- Utvärdering av linje 
801 visar höjd 
kundnöjdhet. 

                                                           
30

 Samlad effektbedömning. http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-
utreda/Planerings--och-analysmetoder/Metod-for-samlad-effektbedomning/, 2012. 
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4 Realtidssyste
m på 
regionala 
bussar och 
hållplatser 

Punktligh
et höjd 
kundnöjd
het 

Ca 7-10 
mnkr 

Inga uppgifter Realtidssystem kan 
länka information 
via mobilnät och 
variabla skyltar 
vilket ger 
resenärerna 
information om 
väntetider m m. 
Utvärdering av linje 
801 visar att rese-
närerna efterfrågar 
detta. 

5 Tidseffektiv 
omläggning av 
busslinjer 

Förbättra
de 
restider 

Inga 
uppgifter 

2011- Utvärdering av linje 
801 visar en 
resandeökning med 
6%. 

6 Förbättra 
bytespunkter 

Restidsför
bättringar
, 
punktligh
et 

Ca 5-30 
mnkr 

Inga uppgifter Kostnad beror på 
ambitionsnivå. 
Större 
investeringar i 
resecentra är inte 
med i kostnaden. 

 Åtgärdspake
t totalt: 

Skapar 
större 
attraktivit
et för 
kollektivtr
afiken 
med buss. 

Ca 13-42 
mnkr 

  

 
Kollektivtrafik på järnväg 

Bedömd nytta av åtgärderna på TGOJ-banan medger ökad tillgänglighet, ökad 

andel arbets- och studiependling med kollektivtrafik. Investeringskostnaden för 

nya stationer och pendlarparkeringar uppgår till ca 10-15 mnkr. Åtgärderna 

finns inte med i de aktuella planen som sträcker sig fram till 2021. 

Dessa åtgärder är grundförutsättningar för att möjliggöra persontrafik på banan 

samtidigt som detta inte inkluderar en bra lösning för resenärsbyte i Flen. Här 

krävs stora åtgärder för att få till ett smidigt byte som inte påverkar restiden 

nämnvärt. Se hur restiden påverkas av vilka åtgärder som genomförs i tabell 11. 
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Tabell 11. Effekter och kostnader för åtgärdspaketet - kollektivtrafik på järnväg. 
Spårbyte och kontaktledningsbyte är underhållsåtgärder som genomförs utifrån 
dagens trafikering, dessa åtgärder är inget hinder då det gäller införande av 
persontrafik, istället möjliggör ny kontaktledning att hastigheten kan höjas för 
eventuell persontrafik.  

 

 Åtgärder Effekter Kostnad Tid för 
genomförande 

Kommentar 

1 Spårbyte Bättre 
robusthet, 
punktlighet 
och 
tillförlitlighet 

Ca 155 
mnkr 

2023 Ger ingen 
direkt 
tidsvinst om 
inte övriga 
åtgärder 
genomförs 

2 Kontaktlednings
byte 

Bättre 
robusthet, 
punktlighet 
och 
tillförlitlighet 

Ca 190 
mnkr 

2019 Ger ingen 
direkt 
tidsvinst om 
inte övriga 
åtgärder 
genomförs 

3 Nya plattformar 
och pendlar-
parkeringar i 
Stigtomta och 
Vrena. 

Ökad 
tillgänglighet 

Ca 15 
mnkr 

2025 Ca 7 mnkr 
tillkommer 
per ytterligare 
uppehåll än 
de beräknade. 

4 Uppdatering av 
ATC* 

Restids-
förbättringar 
totalt 4-5 min 

Ca 5-10 
mnkr 

2030 Åtgärd 4-6 
minskar 
tillsammans 
restiden med 
ca 4-5 min 
förutsatt att 
även 
kontaktlednin
g är utbytt. 
Kontaktledni
ng gör ca 1-2 
min. 

5 Utbyte av 
bommar och 
signaler vid 
korsningar 

-”- Ca 10-15 
mnkr 

2030 -”- 

6 Signalreglering, 
samtidig infart  

-”- Ca 5 mnkr 2030 -”- 

 Åtgärdspaket 
totalt: 

Ger mer 
robusthet på 
dagens järnväg 
och bättre 
förutsättninga
r för både 
persontrafik 
och gods. 

Ca 380 -
390 mnkr 

  

  

* ATC = automatic train control, signalstystem för järnväg. 
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6.2 Effekter på restiden 
Restiden på järnväg efter genomförda åtgärder uppskattas till ca 39 min mellan 

Nyköping och Flens övre (inkl. tågstopp i Stigtoma och Vrena). Utöver detta 

tillkommer en backningslösning in till Flen, vilket ger en total restid mellan 

Nyköping och Flen på ca 47 min och vidare till Eskilstuna på totalt ca 82 

minuter, vilket kan jämföras med restiden för regional busstrafiklinje på ca 90 

min samt expressbusslinje på ca 81 min.31  

Regional busstrafiklinje 701 

     Ca 90 min 

 

Trafikering på TGOJ-banan befintlig bana inkl stopp i               

Stigtomta, Vrena och inbackning i Flen 

                        Ca 86 min 

 

Trafikering på TGOJ-banan  inkl föreslagna åtgärder (inkl stopp i Stigtomta 
ochVrena samt inbackning i Flen) 

    Ca 82 min 

 

Expressbusslinje 801 inkl föreslagna åtgärder 

                         Ca 81 min 

 

Bil längs väg 53 

Bild 17. Exempel på effekter på restider i stråket Nyköping-Eskilstuna med föreslagna 
åtgärder. 

 

 

 

Bild 18. Restid mellan Oxelösund-Eskilstuna utan föreslagna åtgärder. Observera att 
det krävs åtgärder för att överhuvudtaget kunna köra persontåg mellan Nyköping och 
Flen. Exemplet är alltså enbart schematiskt. 

 

 

                                                           
31

 Regional busslinje 701-restid ca 90 min, Expressbusslinje 801-restid ca 81 min, Länstrafiken 
Sörmland. 

Ca 77 min 
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Bild 19. Tidseffekter för persontrafik på järnväg mellan Oxelösund och Eskilstuna med 
föreslagna åtgärder. Observera att det krävs åtgärder för att överhuvudtaget kunna 
köra persontåg mellan Nyköping och Flen. Exemplet är alltså enbart schematiskt. 

 

 

 

Diagram 9. Hastighetsdiagram enligt beräkningar utifrån Trafikverkets Linjebok 
(BVF 646.1-8) finns även i bilaga 2 för bättre läsbarhet. 

 

 

 

 

För att nå en restid på ca 39 min har hastigheten uppdaterats till 90 km/h på 
tidigare 80-sträckor samt 140 km/h där hastigheten tidigare varit 100 km/h. Se 
diagram 9 ovan. 

 
Restiden 82 minuter på järnväg uppnås först då alla beskrivna åtgärder 

genomförts, inklusive stora investeringsåtgärder på underhållssidan. Totalt 

handlar det om kostnader på ca 350-400 mnkr. Restid och uppskattning av 

kostnader har tagits fram tillsammans med hjälp av experter inom området. Det 

är dock viktigt att vara medveten om komplexiteten i den här typen av åtgärder.  

I så här tidigt skede möjliggörs endast en ungefärlig bedömning. 
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Restiden är en avgörande faktor när det gäller att skapa ett attraktivt 

transportmedel och därmed ta resandeandelar från biltrafiken. Flyttas 

resandeandelar över till kollektivtrafiken bör det gynna trafiksäkerheten på väg 

samtidigt påverkar en ökad tågtrafik säkerheten negativt utmed banan och i de 

plankorsningar som finns i dagsläget. Totalt sett bör dock ökad tågtrafik i 

stråket ha en positiv påverkan på trafiksäkerheten. Även nyttor i form av 

minskade utsläpp är kopplade till en förflyttning av resandeandelar. Det ska 

tilläggas att dessa effekter är svåra att beräkna då resandeunderlaget är litet och 

bedömningen osäker.  

6.3 Måluppfyllelse 

 
Åtgärdspaketen analyseras i förhållande till de tre delmålen från åtgärdsvalet 

och de transportpolitiska målsättningarna. Effekterna graderas i tre steg, 

positivt, negativt och försumbart. Effekterna grundar sig enbart på 

bedömningar. 

 

Tabell 12. Bedömd måluppfyllelse och effekter av åtgärdspaketet Kollektivtrafik på 
väg. 

 

Måluppfyllelse Bedömd effekt av åtgärden 

Ökad tillgänglighet, ökad andel arbets- och 

studiependling med kollektivtrafik i hela stråket och 

delstråk 

Positivt 

Ökad tillgänglighet till och från Skavsta för 

besöksnäring och näringsliv 

Positivt 

Ökad tillgänglighet för gods på järnväg mellan 

Oxelösund och Eskilstuna/Västerås 

Försumbart 

Övriga effekter  

Restid  Positivt 

Störningar under byggtid Försumbart 

Restidsosäkerhet Försumbart 

Biljettintäkter Positivt 

Trafiksäkerhetseffekt Positivt 

CO2-ekv Positivt 

Människors hälsa – fysisk aktivitet Försumbart 

Människors hälsa – buller Försumbart 

Befolkning Positivt 

Landskap, delen form och rumslighet Försumbart 

Biologisk mångfald ink växtliv och djurliv Försumbart 

Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv samt 
bebyggelse 

Försumbart 

Samlad bedömning  

Samhällsekonomisk lönsamhet Lönsam – endast bedömd 

 



46 
 

 

Tabell 13. Bedömd måluppfyllelse och effekter av åtgärdspaketet Kollektivtrafik på 
järnväg. 

 

Måluppfyllelse Bedömd effekt av åtgärden 

Ökad tillgänglighet, ökad andel arbets- och 

studiependling med kollektivtrafik i hela stråket och 

delstråk 

Positivt 

Ökad tillgänglighet med kollektivtrafik i stråkets mest 

trafikerade delar  

Positivt 

Ökad tillgänglighet till och från Skavsta för 

besöksnäring och näringsliv 

Försumbart  

Ökad tillgänglighet för gods på järnväg mellan 

Oxelösund och Eskilstuna/Västerås 

Försumbart 

Övriga effekter  

Restid  Positivt 

Störningar under byggtid Negativ 

Restidsosäkerhet Negativ 

Biljettintäkter Positivt 

Trafiksäkerhetseffekt Positivt 

CO2-ekv Positivt 

Människors hälsa – fysisk aktivitet Försumbart 

Människors hälsa – buller Negativ 

Befolkning Positivt 

Landskap, delen form och rumslighet Försumbart 

Biologisk mångfald ink växtliv och djurliv Försumbart 

Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv samt 
bebyggelse 

Försumbart 

Samlad bedömning  

Samhällsekonomisk lönsamhet Osäker lönsamhet – endast bedömd 
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6.4 Osäkerheter 

Det finns en hel del osäkerheter med åtgärdspaketet TGOJ-banan. Några av 
dessa listas i tabellen nedan. 

 

Tabell 14. 

Osäkerhet Kommentar 

Spårgeometri Vid högre hastigheter kan begränsningar 
uppstå i kurvradier, lutningar etc. 

Anslutande infrastruktur till 
stationslägen/plattformar 

Kostnader för trafiksäkerhet, effektiva 
anslutningar för gång- och cykeltrafik, bil 
och buss, parkeringar, 
informationssystem m m . 

Otillräckliga skydd i plankorsningar Säkerhetsföreskrifter vid persontrafik 

För att höja hastigheten till 140/160 
km/h behöver eventuellt vissa 
befintliga plankorsningar tas bort. 

Säkerhetsföreskrifter vid persontrafik. 

Tid När är det möjligt att genomföra olika 
åtgärder som ligger utanför nationell 
plan? Åtgärder enligt underhållsplanen är 
på lång sikt fram till 2025. Inga större 
åtgärder som görs under kort tid. 

Samtidig infart Ställverk har stor påverkan, osäkerheter 
kring reservdelar till Ställverk 85. 

Flen Backning i Flen är något som påverkar 
restiden och andra alternativ driver upp 
kostnaderna. Stambanan är hårt belastad i 
dag och hur backning kommer att fungera 
gentemot den är oklart idag. 

Malmtransporternas påverkan på 
persontrafik. 

År 2015 börjar enligt planerna 6+6 
malmtåg per dag trafikera stråket. 

Växel/anslutning i Nyköping En växel vid Nyköping på TGOJ-banan 
har monterats bort vilket försvårar 
anslutning för persontrafik. 

Driftkostnad för persontågstrafiken Kostnaden från beräkning 2006 visar på 
22 mnkr per år i driftsunderskott. 
Kostnaden bör räknas om. 

Länsplan för regional 
transportinfrastruktur 

För lite pengar till kollektivtrafikåtgärder i 
planen för att täcka medfinansiering till 
uppbyggnad av anslutande infrastruktur, 
kollektivtrafikåtgärder, 
informationssystem m m. En 
omprioritering behövs om trafikering ska 
bli möjlig. 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

 

7. Slutsats 
Åtgärdssvalsstudien studerar stråket mellan Oxelösund och Västerås. I stråkets 

ändar finns två starka influensområden; Eskilstuna-Västerås och Oxelösund-

Nyköping. Dessa två områden dominerar i både befolkningsmängd och antal 

arbetsplatser vilket avspeglar sig i arbetspendlingsrelationer i stråket. Nyköping 

och Eskilstuna har främst pendlingsströmmar till Stockholm. Eskilstuna har 

också samband med Västerås på grund av befolkningstäthet och avstånd men 

pendlingen är relativt svag sett till potential och regionförstoring32.  

Dagbefolkningens geografiska koncentration visar tydligt hur Nyköping-

Oxelösund och Eskilstuna-Västerås har betydelse för näringsliv och 

arbetsmarknad i stråket. Mindre orter längs stråket har få arbetsplatser och ett 

litet befolkningsunderlag. Dessa grundläggande faktorer tillsammans med 

geografiska avstånd och restider tyder på relativt svaga funktionella samband 

för befolkning och arbetsmarknad mellan framförallt ändpunkterna i stråket 

idag. Även om de funktionella sambanden mellan alla kommuner i stråket växer 

genom förbättrad tillgänglighet i framtiden så är det för få arbetsplatser totalt 

sett i tätorterna, vilket påverkar potentialen för pendling. Det negativa 

pendlingsnettot för kommunerna i Sörmland beror mycket på den starka 

dragningskraften mot Stockholms arbetsmarknad.   

Ett viktigt perspektiv på pendling är hur stor andel som pendlar med 

kollektivtrafik. Analysen av arbetspendlingen säger inget om hur stor andel som 

åker med kollektivtrafik i stråket utan bara det totala antalet pendlare. 

Restidskvoterna är viktiga för att se potentialen för ökade kollektivtrafikandelar. 

Men det är svårt att direkt avgöra attraktiviteten för kollektivtrafiken eftersom 

den även beror på andra faktorer, till exempel turtäthet. 

Restiden är avgörande för att få en ökad kollektivtrafikandel. Åtgärdspaketet 

Kollektivtrafik på järnväg ger förhållandevis liten restidsminskning i förhållande 

till den investeringskostnad som behövs initialt. Att börja trafikera banan 

utifrån befintlig bana med dagens standard skulle ge en restid på ca 43 min 

mellan Flen och Nyköping (Västerås-Flen trafikeras redan med persontrafik 

idag). Det är dock inte genomförbart eftersom omfattande åtgärder  krävs för att 

överhuvudtaget kunna köra persontrafik. Efter att ha genomfört 

underhållsåtgärder (spårbyte och kontaktledningsbyte) samt övriga åtgärder 

som beskrivs i åtgärdsvalsstudien, bl a plattformar, kan restiden kortas till ca 39 

min vilket ger en total restid mellan Nyköping och Eskilstuna på ca 82 min 

jämfört med expressbussen som tar 81 min (busslinje 801).  

En generell slutsats utifrån tillgänglighetsanalysen är att infrastruktur-

investeringar i stråket skulle ge mest effekt på Flen och på vissa andra mindre 

tätorter längs stråket. För att till exempel Nyköping, Eskilstuna eller Västerås 

som redan idag har en hög tillgänglighet till arbetsplatser ska öka sin 

                                                           
32

 Andersson och Fritiof. Infrastrukturens utveckling i Sörmland: underlag för kommande 
planeringsomgång. Regionförbundet Sörmland, 2007. 
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tillgänglighet behövs betydligt större, mer strukturskapande 

infrastrukturåtgärder som förkortar restiden.  

Resultaten från analysen visar också på mycket små tillgänglighetsförbättringar 

i båda åtgärdspaketen. Kollektivtrafik på väg ger ett något bättre resultat än 

trafikering med Kollektivtrafik på järnväg. Kollektivtrafik på väg påverkar också 

större delar av inre Sörmland mer än vad Kollektivtrafik på järnväg gör i 

resultaten. 

Åtgärdsvalsstudien visar också hur åtgärdspaketet Kollektivtrafik på väg är det 

mest kostnadseffektiva paketet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv på kort 

och medellång sikt. Åtgärdspaketet Kollektivtrafik på järnväg har fler 

osäkerheter och nyttan kontra investeringskostnaden är liten. Restidsvinsterna 

är små samtidigt som införandet av persontrafik har en rad frågor att hantera 

innan det är möjligt, däribland tågbytet i Flen. Åtgärdspaketet på järnväg bör ha 

ett längre tidsperspektiv då framtida underhållsåtgärder kan underlätta på sikt. 

Den framtida gruvnäringen kan också påverka förutsättningarna samtidigt som 

befolkningsutvecklingen kan skapa nya behov. 
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Bilaga 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TS-åtgärder längs väg 53, säkerhetszon, sidoräcken, hastighetsöversyn 

- Förbättra bytespunkter, att ta sig till och från tåget, pendlarparkeringar, 

bussanknytningar mm. 

 

 

Steg 3 Begränsade ombyggnadsåtgärder 

Åtgärdsförslag 

- Halvtimmestrafik mellan Nyköping – Eskilstuna, rak linjesträckning och 

effektivare omlopp för busstrafiken 

- Sänkt biljettpris 

- Arbeta fram ett kompatibelt biljettsystem 

- Skapa bättre standard och komfort på de regionala bussarna 

- Realtidssystem på regionala bussar och hållplatser 

- Kvartstrafik mellan Oxelösund – Nyköping 

- Tidseffektiv omläggning av busslinjen i Eskilstuna 

- (Spårprojektering samt omprogrammering av ATC-baliser (signalsystem) för 

B-tåg, samt skyltar) 

 

Steg 2 Åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintligt vägnät och fordon 

Åtgärdsförslag 

- Samordning mellan infrastruktur- och kollektivtrafikplanering 

- Arbeta och analysera kommande etableringar/exploateringar 

- Samhällsplanering 

- Arbeta med kampanjer, information och förbättrad trafikering 

- Skapa möjligheter till distansarbete 

 

Steg 1 Åtgärder som kan påverka behovet av transporter och val av transportsätt 

Åtgärdsförslag 
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- Flytt av bussterminalen i Nyköping till ett nytt resecentrum i anslutning till 

järnvägsstationen 

- Ombyggnader i Malmköping, norra anslutningen, terminal, busshållplats 

- ITS-åtgärder/bussprioriterade signaler i Eskilstuna 

- Väg 53 Infart Eskilstuna 

- Väg 56 ombyggnad av Kvicksund – Västjädra 

- Ombyggnad av väg 52, Stigtomta-Nyköping 

- Ombyggnad av väg 52, Stigtomta – Bo hage etapp 1  

- Ytterligare mötesspår mellan Flen och Eskilstuna 

- Nydragning av enkelspår mellan Folkesta motorstation mot Kvicksund 

samt signalåtgärder på Svealandsbanan Folkesta – Rekarne. 

- Upprustning av banan, kurvrätning mellan Flen och Eskilstuna (140 – 160 

km/h) 

- Ombyggnad och borttagning av plankorsningar med järnväg (160 km/h) 

- Ombyggnad Rekarne – Kolbäck  - Västerås 

- Spårbyten Oxelösund – Nyköping – Flens övre, planerat 2017 

- Nya plattformar i Vrena och Stigtomta som en förutsättning för 

persontrafik 

- Kontaktledningsbyte, planerat 2023-2025 

- Upprustning av banan för persontrafik, t.ex. nya plattformar, nya spår i 

Flen, > 160 km/h kräver kurvrätningar, ombyggnader av eller ta bort 

plankorsningar mm.  

 

Steg 4 Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 

Åtgärdsförslag 

- Vägombyggnader som ökar framkomligheten, öka hastigheten från 50 och 

70 till 60 och 80. 

- Samtidig infart vid stationer, ombyggnad av signalsystem (Silinge, Vrena, 

Nyköping Södra) 

- Uppdatering av ATC, bomanläggningar, omprogrammering av ställverk, 

siktröjning, mm.  
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Bilaga 2 
Hastighetsdiagram enligt beräkningar i TrainID. Stoppet i Stigtomta finns ej idag utan är adderat i dataanalysen. Denna analys är endast gjord 
till och med tågstoppet i Flens övre (direkt efter passagen av Västra stambanan söderifrån). För att få ett fungerande system måste en koppling 
finnas till befintlig station i Flen. 
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Hastighetsdiagram enligt beräkningar utifrån Trafikverkets Linjebok (BVF 646.1-8). Här har hastigheten uppdaterats till 90 km/h (tidigare 
80km/h) samt 100 och 140 km/h på sträckor där hastigheten tidigare varit 90 respektive 100 km/h. För att ta reda på exakt vilka åtgärder som 
medför olika hastighetshöjningar krävs en funktionsutredning, spårgeometri kan begränsa hastigheten liksom plankorsningar och 
bomanläggningar. En hastighetshöjning med 10 % går att åstadkommas genom en uppdatering till tågtyp B.  
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Trafikverket Region Öst, 632 20 Eskilstuna. Besöksadress: Tullgatan 8. 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243- 750 90 
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