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 Sammanfattning 

I denna rapport avhandlas en av 16 utpekade brister i regeringens fastställelse av Nationell plan 

för transportsystemet 2018 – 2029.1 Rapporten omfattar utredningen av den utpekade bristen 

”Nedre Norrland, bristande kapacitet i järnvägssystemet - återstående delsträckor med 

kapacitetsproblem och långa restider, såsom Ostkustbanan Gävle – Sundsvall och Ådalsbanan 

Sundsvall – Härnösand”.  

Syftet med denna rapport är att utreda bristen och föreslå åtgärder som kan vara aktuella att 

övervägas för utbyggnad i nästa planeringsomgång och planrevidering. Motiv till varför 

redovisas i form av en utbyggnadsstrategi och förslag till utbyggnadsordning av de ingående 

etapperna. Stråket består av  Ostkustbanan från Gävle till Sundsvall och Ådalsbanan på delen 

från Sundsvall till Västeraspby (norr om Kramfors där Botniabanan tar vid).  

Även om de stora infrastrukturinvesteringarna i form av dubbelspårsutbyggnad och 

linjerätningar föreslås så är det mest avgörande för transportsystemets funktion att utnyttja, 

förvalta och optimera den existerande infrastrukturen på ett effektivt sätt. Drift- och underhåll 

av den befintliga anläggningen måste hela tiden genomföras och fortgå parallellt med att de 

större investeringarna genomförs. En hel del trimningsåtgärder har redan genomförts de 

senaste åren i enlighet med fyrstegsprincipen och de som bidrar mest till ökad kapacitet är 

redan utförda. För att uppnå målen om kraftigt förkortad restid, ökad kapacitet och 

tillgänglighet är därmed ny järnväg med hög standard en förutsättning.  

Utbyggnad av järnvägen längs Norrlandskusten behövs för att möta de transportbehov som 

finns från medborgarna och näringslivet. Norr om Umeå saknas järnväg helt i de 

befolkningstäta delarna utefter kusten där även mycket av den transportberoende industrin är 

lokaliserad. Längre söderut hämmas järnvägstrafiken vid kusten av behov som överskrider 

järnvägssystemets förmåga. Bristerna håller tillbaka resande och transporter av gods på järnväg 

och påverkar därmed den regionala utvecklingen.  

Längs kuststråket finns ett uttalat behov av kortare restider samt ökad kapacitet och turtäthet 

både för regional tågtrafik och långväga snabbtågstrafik. En förutsättning för att kunna höja 

hastigheten, korta restiderna och öka kapaciteten i större omfattning är att en rakare järnväg i 

ny sträckning byggs. Därigenom kan även de brantaste backarna byggas bort som begränsar 

godstågskapaciteten. För sträckan Gävle – Sundsvall samt delar av sträckan Sundsvall – Timrå, 

där trafiken är som tätast, förordas att järnvägen byggs dubbelspårig. 

För godstrafiken förbättras förutsättningarna kraftigt med föreslagen utbyggnad genom 

förbättrad framkomlighet, förkortade transporttider och möjligheten att köra tyngre tåg. Detta 

gynnar den nationella godstrafiken längs hela Norrlandskusten, särskilt efter en utbyggd 

Norrbotniabana då mer godstrafik sannolikt kommer välja att köra längs Norrlandskusten och 

Ostkustbanan- och Ådalsbanan då blir begränsande om ingen utbyggnad görs. För att säkra 

framtida kapacitetsanspråk och kopplingen mot södra Sverige behövs utifrån förväntade 

trafikprognoser även åtgärder på angränsande banor, Bergslagsbanan, Godsstråket genom 

Bergslagen och Norra Stambanan.  

De redan pågående projekten längs sträckan. Gävle – Kringlan, Dingersjö – Sundsvall, 

Sundsvall Central och bangård, Bergsåkerstriangeln, Malandsspåren och Birsta mötesstation 

förutses vara genomförda och ingår inte i utbyggnadsstrategin. Sträckorna Härnösand – Veda 

                                                             
1 Regeringens beslut den 31 maj 2018 om nationell trafikslagsövergripande plan för transport-systemet 
avseende perioden 2018-2029 (N2018/03462/TIF), bilaga 3.  
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och Bollstabruk – Västeraspby  är redan om byggda med hög standard och ingår därmed inte 

heller i strategin. 

Vid utvärderingen har hänsyn tagits till kapacitet, restid, samhällsekonomi samt i viss mån även 

byggbarheten och lämpliga anslutningspunkter till befintlig järnväg. Därefter har en 

sammanvägd prioritering tagits fram. 

Sträckan Gävle – Västeraspby har delats in i fem funktionella etapper utifrån där det sker stora 

förändringar i trafik- och transportvolymer. Varje funktionell etapp är möjlig att dela in i 

tekniska deletapper, totalt 16 nya längs hela stråket.  

Förslaget är att prioritera utbyggnad av sträckan Hudiksvall – Sundsvall till dubbelspår först då 

den sträckan har störst kapacitetsproblem, lägst medelhastighet och möjlighet till stora 

tidsvinster.  

Därefter föreslås att gå vidare med 

prioriterade etapper på sträckan Sundsvall 

– Härnösand som bland annat möjliggör 

restidsförkortning, ökad kapacitet och 

tyngre godståg genom bättre 

lutningsförhållanden.  

Slutligen föreslås resterande etapper på 

sträckorna Gävle – Söderhamn – 

Hudiksvall samt Härnösand – Västeraspby.  

Därutöver föreslås att en uppgradering till 

250 km/h genomförs på de sträckor längs 

befintlig bana där detta är tekniskt möjligt 

(framförallt delar av sträckan Söderhamn – 

Hudiksvall samt vissa delsträckor norr om 

Härnösand). 

Prioriteringsordningen visas i figur 1. 

 

 

 

  

Figur 1 Prioriteringsordning av funktionella 

etapper Gävle – Västeraspby.  
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 Inledning 

 Uppdraget 

I denna rapport avhandlas en av 16 utpekade brister i regeringens fastställelse av Nationell plan 

för transportsystemet 2018 – 2029.2 Bristen är ”Nedre Norrland, bristande kapacitet i 

järnvägssystemet - återstående delsträckor med kapacitetsproblem och långa restider, såsom 

Ostkustbanan Gävle – Sundsvall och Ådalsbanan Gävle – Härnösand”. 

Syftet med denna rapport är att utreda nämnda brist och ta fram ett underlag som gör att den 

kan övervägas i kommande revidering av Nationell plan för transportsystemet. 

Utredningen redovisas i form av en utbyggnadsstrategi och förslag till utbyggnadsordning.  

 Redovisade brister i underlag till nationell plan 

 Redovisade brister - Nuvarande planperiod 2018-2029  

I en underlagsrapport till den nationella planen, tillstånd och brister i transportsystemet 

(TRV2017:154) redovisade Trafikverket i huvudsak följande brister.3 

 

Ostkustbanan (Gävle–Sundsvall) och Ådalsbanan (Sundsvall–Härnösand-

Västeraspby–Långsele)  

Betydande brister finns inom punktlighet för cirka två tredjedelar av sträckan Gävle–Sundsvall 

på grund av långa enkelspårsträckor med få mötesstationer. Det resulterar i stor sårbarhet och 

problem med att ta igen förseningar. Mellan Sundsvall och Härnösand är det brister i 

användbarhet med långa restider. Mellan Timrå och Sundsvall är det brister i kapacitet. För 

dessa delar betyder de stora satsningar som sker från skogsindustrin i Timrå och Sundsvall en 

ökande belastning på banan. Genom pågående objekt i Sundsvall minskas bristerna närmast 

Sundsvall. Söder om Sundsvall finns objekt i gällande nationell plan för sträckan Dingersjö–

Sundsvall, vilken kommer att minska bristerna vad gäller kapacitet och robusthet. Ådalsbanan 

Västeraspby–Långsele har betydande brister i användbarhet, robusthet och punktlighet.  

Enligt Järnvägsnätsbeskrivning 20204 finns det på bandelen Västeraspby–Långsele risk för 

hastighetsnedsättningar samt temporära avstängningar för åtgärder, vilket förstärker de 

betydande brister inom användbarhet, punktlighet och robusthet som finns. Enligt 

järnvägsnätsbeskrivningen finns det även på bandelen Gävle–Vallvik (söder om Söderhamn) 

risk för hastighetsnedsättningar på grund av dåligt spår (åtgärdas 2021), vilket förstärker de 

betydande brister inom kapacitet och punktlighet som finns. Efter planerat spårbyte kommer 

dessa brister att åtgärdas.  

Vid Gävle Central och mot Gävle hamn finns brister bland annat inom kapacitet och dessa 

bedöms bli betydande med bedömd trafikökning. Gävle hamn hanteras med åtgärder i gällande 

nationell plan och bristen minskas därmed.    

                                                             
2 Regeringens beslut den 31 maj 2018 om nationell trafikslagsövergripande plan för transport-systemet 
avseende perioden 2018-2029 (N2018/03462/TIF) 
3 Underlagsrapport till den nationella planen, tillstånd och brister i transportsystemet (TRV 2017:154). 
4 Järnvägsnätsbeskrivning 2020, utgåva 2020-09-17 
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Miljöfarlig verksamhet på och i anslutning till Valboåsen, Gävles enda dricksvattentäkt, kommer 

på sikt behöva flyttas för att minska riskerna för utslagning av vattenförsörjningen. Det gäller 

till exempel godsbangården, som till stora delar ligger på vattentäkten.  

Det råder idag kapacitetsproblem på samtliga järnvägslinjer in till Gävle. Gävle centralstation 

får fördubblat antal resande vilket ställer krav på genomgripande utveckling av hela 

stationsområdet. Befintlig godsbangård kan inte hantera 750 meter långa godståg som TEN-

nätet kräver. 

Kapaciteten kommer i en närtid att fördubblas i Gävle Hamn/Fredriksskans, bland annat 

genom att en helt ny containerterminal byggs. Detta innebär att trafikeringen kommer att öka 

på väg och järnväg. Det medför utmaningar för det statliga infrastruktursystemet. Det är 

framförallt kombiterminalens utveckling som bidrar till den utökade trafikeringen.  5 6 7 

Depåverksamheter ligger både norr och söder om Gävle centralstation och matchar inte med de 

anslutande bangårdarna. Gävle personbangård ligger söder om Gävle central med 

uppställningsspår på cirka 200 meter. Detta uppfyller inte kraven enligt TEN-nät som kräver 

400 meters uppställningsspår. Omfattande upprustning av bangården med ett stort uppdämt 

underhållsbehov är nödvändig. 

 

Norra stambanan/Stambanan genom övre Norrland, Gävle–Ockelbo–Ånge–

Bräcke–Långsele–Mellansel–Vännäs samt kopplingar mot Botnia-, Ådals- och 

Ostkustbanan                          

Betydande brister finns framförallt inom punktlighet på de flesta delsträckorna på Stambanan 

genom övre Norrland norr om Bräcke, samt på Norra stambanan söder om Ljusdal.  Betydande 

brister finns framförallt för kapacitet, men även för användbarhet och robusthet, Ockelbo–

Gävle, Holmsveden–Kilafors, Bollnäs–Ljusdal.  

För Holmsveden–Kilafors minskar bristerna genom planerade åtgärder gällande nationell plan. 

 

Bergslagsbanan 

Banan har betydande brister på samtliga delsträckor. Kapacitetsbrister finns på sträckan Gävle–

Storvik, som till viss del minskas med objekt i gällande nationell plan, men bristerna bedöms 

fortsatt vara betydande, samt på sträckan Falun–Borlänge. Brister finns även för sträckorna 

Storvik–Falun vad gäller användbarhet och robusthet samt för Borlänge–Ludvika vad gäller 

punktlighet. Eftersom banan är högt trafikerad och har problem med godståg i flera backar, 

uppstår ytterligare problem med restider och robusthet. Det finns även brister i användbarhet i 

form av långa restider vid arbetspendling mellan Gävle–Borlänge på grund av den begränsade 

kapaciteten. 

  

                                                             
5 Utredning Överflyttning av gods till järnväg och sjöfart i Region Mitt  (TRV 2020:177)  

6 Åtgärdsvalsstudie transportnoden Gävle (TRV 2016/34666) 

7 Information Gävle hamns hemsida 
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 Kvarvarande brister vid gällande plans slut 2029 

Ostkustbanan (Gävle–Sundsvall) och Ådalsbanan (Sundsvall–Härnösand-

Västeraspby–Långsele) 

I stråket finns flera betydande miljöbrister. Gävle godsbangård utgör en betydande miljöbrist i 

och med konfliktpunkt med vattenförekomst med betydelse för dricksvattenförsörjningen i 

Gävle. Från Länsgräns Uppsala till Hudiksvall finns ett antal äldre sugtransformatorer som 

utgör miljöbrister med avseende risk för förorening av vatten. Från Gävle upp till Sundsvall 

finns brister vad gäller säkra passager för stora däggdjur. 

Godsbangården i Gävle utgör en betydande brist i sitt nuvarande läge utifrån möjligheterna till 

ökat bostadsbyggande i Gävle. I avtalet mellan staten och Gävle kommun avseende 

bostadsbyggande i Näringen i Gävle är en flytt av Gävle godsbangård från nuvarande läge en 

förutsättning.  

Kapacitetssituationen kommer att förvärras vid gällande planperiods slut. Det finns betydande 

kapacitetsbrister på Ådalsbanan och Ostkustbanan mellan Timrå och Gävle. Kapacitetsbristerna 

i Gävle C kommer att förvärras i och med utbyggnaden av Gävle-Kringlan. Det finns även 

kvarvarande betydande brister för användbarhet personresor med avseende på långa restider i 

stråket. Det finns även anspråk på längre plattformar längs hela sträckan. 

Användbarheten för godstransporterna på Ådalsbanan norr om Timrå, samt på Ostkustbanan 

söder om Sundsvall har kvarstående brister. Dessa avser framförallt möjlighet att hantera långa 

godståg, långa avstånd mellan driftsplatserna och kraftiga lutningar. Även användbarheten för 

godstransporter på Gävle godsbangård får betydande brister med ökad trafik bl.a. som en följd 

av utvecklingen av Gävle hamn.   

 

Norra stambanan/Stambanan genom övre Norrland, Gävle–Ockelbo–Ånge–

Bräcke–Långsele–Mellansel–Vännäs samt kopplingar mot Botnia-, Ådals- och 

Ostkustbanan             

Det finns kvarstående trafiksäkerhetsbrister i och med flertal obevakade plankorsningar på bl.a. 

sträckorna Storvik-Ockelbo, Gävle-Ockelbo, Bollnäs-Bräcke, samt Bräcke-Vännäs. Det finns 

kvarstående miljöbrister utifrån risk för förorening av vatten, samt utifrån brister på säkra 

passager för stora däggdjur mellan Långsele-Vännäs.  

På Norra stambanan framförallt söder om Kilafors kommer kapacitetsbristen att förvärras. Även 

norr om Kilafors mellan bl.a. Bollnäs och Ljusdal finns risk för kapacitetsproblem framförallt 

under högtrafik (de två mest trafikerade timmarna per dygn). Även Stambanan genom övre 

Norrland, delen Forsmo-Vännäs, bedöms få kapacitetsproblem under högtrafik. Bristerna vad 

gäller användbarhet för personresande med avseende på långa restider bedöms kvarstå. Det 

finns även anspråk på längre plattformar mellan Holmsveden och Ljusdal. 

Bristerna vad gäller användbarheten för godstransporter att hantera 750 m långa godståg 

mellan Gävle-Ockelbo, Storvik-Ockelbo och mellan Ockelbo-Mo grindar kvarstår. Detta gäller 

även mellan Bollnäs-Ramsjö. Bristerna på Ockelbo bangård avseende korta spårlängder och 

korsande tågvägar på Ockelbo, vilket påverkar användbarheten för godstransporter, kvarstår. På 

Stambanan genom övre Norrland finns kraftiga lutningar som påverkar användbarheten för 

godstransporter negativt. 
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Bergslagsbanan 

Betydande trafiksäkerhetsbrister vid två plankorsningar på sträckan Borlänge-Falun. 

Betydande brister i användbarhet på Bergslagsbanan med anledning av utveckling av 

Ostkustbanan, logistikpark, ny regionaltågsstation vid Gävle sjukhus (Gävle Västra) in mot 

Gävle Central samt flytt av godsbangården.  

Betydande kapacitetsbrister mellan Borlänge-Falun.  

Betydande brister i användbarhet för personresor på hela sträckan från Örebro till Gävle, via 

bland annat Ludvika, Borlänge och Falun, vad gäller lång restid.  

Betydande brister i användbarhet för godstransporter mellan Gävle och Falun med anledning av 

branta backar vilket medför viktbegränsningar för godstågen samt begränsad hastighet.  

Betydande brist i användbarhet för godstransporter pga. lastprofil och bärighet på 

Bergslagsbanan från Ludvika söderut med anledning av ABBs behov av specialtransporter till 

hamnen i Norrköping.  

 Metod och tidplan 

Framtagandet av slutrapporten till bristen Nedre Norrland har bedrivits i projektform. 

Projektgruppen har bestått av Hans-Olov Åström, Katarina Lind, Jon Hansson och Per Köhler, 

Trafikverket. 

Till hjälp funnits Trafikverksintern arbetsgrupp, styrgrupp och kontaktgrupp samt extern 

referensgrupp. 

Arbetet har genomförts februari 2020 till december 2020. Därefter överlämnas den till 

Trafikverket, Nationell planering som är intern beställare av rapporten.  

I januari  2021 planeras slutrapporten att kompletteras med samlade effektbedömningar (SEB) 

för den högst prioriterade funktionella etappen Hudiksvall – Dingersjö och den tekniska 

etappen Idenor – Stegskogen på Ostkustbanan och i mars 2021 för den tekniska etappen 

Sörberge – Häggsjön på Ådalsbanan.  

Vi har tittat på dagens trafik och framtida trafikprognoser. Studerat tidigare utredningar. Gått 

igenom hela sträckan station för station, behov av nya stationer, plattformar, dubbelspår, 

befintliga spårlängder, lutningsförhållanden, identifierat ”flaskhalsar”.  

Vi har också haft samråd med de kommuner, regioner, andra myndigheter, 

intresseorganisationer med flera aktörer, som finns längs stråket. 

Denna rapport föreslår en sammanvägd prioritering av etappvis utbyggnad av ny järnväg för 

sträckan där hänsyn tas till kapacitet, restid, samhällsekonomi och översiktligt studerat 

lämpliga anslutningspunkter till befintlig järnväg. Därefter har vi utformat utbyggnadsstrategin 

och förslag till prioritetsordning av de föreslagna etapperna samt läget i den fysiska 

planeringsprocessen dvs vilken planmognad respektive del har. 

Starten av uppdraget var en workshop 13 februari 2020 med 35 deltagare representerade 

kommuner, regionalt utvecklingsansvariga, kollektivtrafikmyndigheter och organisationer som 

finns och bedriver verksamhet inom bristens utbredningsområde. 

Därefter upprättades förslag till utbyggnadsstrategi. Den remissades till berörda samrådsparter 

under tiden 25 maj till 18 september. 26 remissorganisationer inkom med remissvar.  
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Samrådsredogörelsen redovisar en sammanställning av remissvaren och Trafikverkets svar till 

dessa.8 Se bilaga 4. 

Därefter har denna slutrapport arbetats fram med utgångspunkt från rapporten förslag till 

utbyggnadsstrategi, utvecklad och justerad efter remissomgången samt kompletterad med 

sammandrag av samlade effektbedömningar för tre etapper. 

Slutrapporten publiceras sedan på Trafikverkets hemsida.  

 

 

Viktiga milstenar: och tidpunkter: 

 Workshop om underlag till utbyggnadsstrategi februari 2020 

 Redovisning av förslag till utbyggnadsstrategi Nya Ostkustbanan AB´s 

utbildningsseminarium maj 2020 

 Remiss av förslag till utbyggnadsstrategi maj – september 2020 

 Delrapport av Bristanalysen Nedre Norrland augusti  2020 

 Samrådsredogörelsen till remissförslaget december 2020 

 Preliminär slutrapport Bristanalys Nedre Norrland, utbyggnadsstrategi och förslag till 

utbyggnadsordning mars 2021 

 Kompletterad med samlade effektbedömningar mars – maj 2021 

 Slutrapport Bristanalys Nedre Norrland, utbyggnadsstrategi och förslag till 

utbyggnadsordning (inkl samlade effektbedömningar) juni 2021 

 

  

                                                             
8Samrådsredogörelse till Bristen Nedre Norrland. Förslag till utbyggnadsstrategi (TRV 2020/57564) 
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 Avgränsning  

Utbyggnadsstrategin omfattar Ostkustbanan på sträckan Gävle - Sundsvall samt Ådalsbanan på 

delen Sundsvall – Västeraspby (norr om Kramfors där Botniabanan tar vid). 

Utblickar har dock gjorts mot angränsande banor som har betydelse för strategin. Såsom 

Ostbanan söder om Gävle, Bergslagsbanan Gävle - Storvik, Norra stambanan Storvik - Kilafors, 

Ådalsbanan Västeraspby – Långsele och Botniabanan Västeraspby – Umeå. 

De redan pågående projekten Gävle – Kringlan, Dingersjö – Sundsvall, Sundsvall Central och 

bangård, Bergsåkerstriangeln, Malandsspåren och Birsta mötesstation förutses vara 

genomförda och ingår inte i utbyggnadsstrategin. Sträckorna Härnösand – Veda och 

Bollstabruk – Västeraspby  är redan om byggda med hög standard och ingår därmed inte heller i 

strategin. 

 

 

Figur 2. Utredningssträckan (grönt              ) samt övriga sträckor som kan beröras i rapporten (blått          ).  
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 Bakgrund 

Ostkustbanan mellan Gävle-Sundsvall och Ådalsbanan mellan Sundsvall och Västeraspby är en 

viktig del av hela kuststråket som består av Norrbottniabanan, Botniabanan, Ådalsbanan och 

Ostkustbanan. Tillsammans förbinder de norrlandskusten från Luleå via Skellefteå, Umeå, 

Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall, Hudiksvall, Söderhamn, Gävle, Uppsala till 

Arlanda/Stockholm. Ostkustbanan sträcker sig från Stockholm till Sundsvall, där Ådalsbanan 

tar vid norrut till Västeraspby där Botniabanan tar vid.  

 

 

Figur 3. Bilden visar banorna inom det aktuella området. 

 

Kuststråket har stor betydelse för både gods- och persontrafik. Sträckan Gävle - Västeraspby är 

enkelspårig med till stor del låg hastighetsstandard och trafikeras av omfattande och blandad 

trafik som skapar stora och växande kapacitetsproblem i takt med att trafiken ökar. Det finns en 

efterfrågan på utökad persontrafik med förkortade restider längs kusten och godstrafiken väntas 

öka i omfattning. De kapacitetsinvesteringar i form av bland annat nya mötesstationer som 

genomförts det senaste årtiondet längs Ostkustbanan har bidragit till en viss ökad kapacitet, 

men så länge banan är enkelspårig och kurvig med låg hastighetsstandard kommer inga större 

restidsförkortningar kunna genomföras. Möjligheten att utveckla tågtrafiken ytterligare är 

mycket begränsad med dagens anläggning.   
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För hela sträckan Gävle till Umeå har en trafikslagsövergripande åtgärdsvalsstudie genomförts 

2016-2020 (TRV 2020:093).9 

Åtgärdsvalsstudien har initierats av bristen ”Kapacitetsförstärkning, Ostkustbanan Gävle – 

Sundsvall, inklusive Ådalsbanan” som är utpekad i nationell plan. Syftet med åtgärdsvalsstudien 

var att för alla berörda göra känt vilka brister och behov som fanns i stråket, vilka åtgärder som 

planeras och pågår samt hur olika trafikslag kan samverka med varandra i stråket. Studien 

skulle utgå från tidigare och pågående arbeten och inte göra om det som redan är gjort. Studien 

tog ett helhetsgrepp på systemnivå av transportsystemet längs kusten för sträckan Gävle - 

Umeå. Den omfattade alla fyra trafikslag. Naturliga och viktiga transportnoder samt viktiga 

delar i transportsystemet, som större orter, hamnar, flygplatser, vägar och järnvägar ingår. För 

järnvägen ingick ”kustjärnvägen” (Ostkustbanan/Ådalsbanan/Botniabanan), ”stambanan” 

(Norra stambanan/ Stambanan genom Övre Norrland) och tvärbanor som förbinder dem. Syftet 

med det stora utredningsområdet var att fånga de nord-sydliga rese- och transportrelationerna 

för samtliga trafikslag.  

Inom ramen för åtgärdsvalsstudien togs följande vision och mål fram av de deltagande 

aktörerna i stråket. Målår är 2030 (om inte annat anges). Målen är listade utan inbördes 

ordning, och det finns ingen prioritering mellan dem. Trafikverket i samverkan med berörda 

Regionalt utvecklingsansvariga kommer att samordna uppföljningen mot målen för att följa 

utvecklingen.  

Övergripande mål för Kuststråket Gävle-Umeå  

 Transportsystemet har hög funktionalitet och kan nyttjas effektivt och hållbart av alla 

människor och näringslivet, med stor hänsyn tagen till säkerhet, miljö och hälsa.  

 Kopplingar mellan trafikslagen är optimerade för att person- och godstransporter ska 

fungera hållbart och effektivt från start- till målpunkter. Noder i stråket (t ex stationer, 

flygplatser, hamnar och terminaler) är integrerade i transportsystemet och har en hög 

tillgänglighet.  

 Städer, tätorter och annan bebyggd miljö i stråket utgör en god och hälsosam livsmiljö.  

 Vägmiljön och järnvägsmiljön är funktionell, med en trygg och attraktiv utformning 

som tar hänsyn till människan, djur och natur.  

Målpreciseringar för Kuststråket Gävle-Umeå  

 Restiderna på järnväg är kortare jämfört med 2015. Mål för restider med direkttåg utan 

stopp (varje stopp på sträckan ökar restiden):   

- Gävle-Sundsvall <1 timme   

- Sundsvall–Härnösand <30 min.   

 Restidsmålen kommer troligtvis inte att uppnås till 2030, men varje etapp som byggs 

förkortar restiden.  

 År 2020 ankommer minst 95 % av alla godståg och persontåg till slutstationer högst 5 

minuter efter tidtabellstid.    

 30 % av långväga (>300km) godstransporter på väg har överförts till järnväg och 

sjöfart.  

  

                                                             
9 Åtgärdsvalsstudie Gävle till Umeå (TRV 2020:093) 
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Vision för Kuststråket Gävle-Umeå (2030)  

Ett effektivt och konkurrenskraftigt transportsystem längs Norrlandskusten har skapat 

förutsättningar för en attraktiv region i världsklass och en hållbar samhällsutveckling 

förmänniskor och näringsliv i regionen, Sverige och Europa.  

 Kapaciteten i järnvägssystemet är väl dimensionerad för att hantera persontrafik och 

näringslivets transporter.   

 Järnvägssystemet klarar axellaster på minst 25 ton (STAX25) och långa tåg (750 m) för 

ett effektivt nyttjande.   

 Järnvägssystemet är optimerat i teknisk standard och täcker fullt ut de behov som 

systemet ska tillfredsställa.   

 Andelen resor som sker med kollektivtrafik är större än år 2015.  

 Utpekade järnvägssträckor är säkrade för att minska antalet personpåkörningar.  

 Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter är 2030 70 % lägre än 2010. 

2016 togs det fram en rapport, Järnväg i norra Sverige, underlag till Sverigeförhandlingen. 10  

Rapporten beskriver befintliga underlag och planeringsläge för viktiga delar i en sådan 

utbyggnad, Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå samt dubbelspår Ostkustbanan Gävle-

Sundsvall och ny järnväg Sundsvall-Härnösand. 

 Delen Gävle-Sundsvall 

Den cirka 22 mil långa järnvägssträckan mellan Gävle och Sundsvall är enkelspårig och har 

långa avstånd mellan dagens 25 mötesstationer.  

Ostkustbanan trafikeras med en blandning av person- och godstrafik, där persontrafiken utgörs 

av både snabb- och regionaltåg.  Varje typ av tåg har sin egen hastighet vilket ger en svår 

trafiksammansättning där både möten och förbigång/omkörningar krävs för att tillräckligt 

många tåg ska få plats. Detta skapar oönskade beroenden mellan tågen och ger såväl förlängda 

res- och transporttider som ökad störningskänslighet. Risken för förseningar ökar dessutom i 

takt med att fler tåg ska samsas på dagens enkelspår vilket gör att möjligheten att hämta in 

förseningar minskar kraftigt.  

Ökad trafik och byte av fordon har medfört att restiden mellan Stockholm och Sundsvall  

förlängts avsevärt under en period av år, från dryga 3 timmar 1996 för snabbaste tåget, till 

dagens 3 timmar och 35 min. Trafikverkets prognos för år 2040 indikerar en kraftig ökning av 

antalet tåg, dels genom ökad efterfrågan på snabb- och regionaltågstrafik, dels genom ökad 

godstrafik längs Norrlandskusten, bland annat genom möjligheten att köra tåg via Botniabanan 

och förbindelsen Söderhamn – Kilafors. Utan åtgärder kommer den förväntade trafikökningen 

leda till ett mycket högt kapacitetsutnyttjande, tillkommande tågmöten och därmed ytterligare 

restids- och transporttidsförlängningar.    

I Nationell transportplan 2018 – 2029 ingår dubbelspåsetappen Sundsvall-Dingersjö 14 km, ny 

mötesstation Dingersjö-Njurundabommen 2 km, dubbelspårsetappen Gävle-Kringlan 39 km 

(dock ej fullt finansierad) samt Sundsvalls Centralstation. 

                                                             
10 Järnväg i norra Sverige, underlag till Sverigeförhandlingen 2016:030 
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En beslutad förstudie ”Dubbelspår Gävle – Sundsvall” finns från 2010. Slutrapport november 

201011 

Samordnad planering för järnvägen mellan Gävle och Sundsvall  

Samverkansprojektet ”Samordnad Planering”, Gävle-Sundsvall,12 genomfördes 2011 -2017 med 

som övergripande mål att presentera en enda sammanhållen korridor för dubbelspåret hela 

vägen mellan Gävle och Sundsvall. Samtliga fem kommuner från Gävle till Sundsvall, Region 

Gävleborg, Region Västernorrland, samt berörda länsstyrelser tillsammans med Trafikverket 

ingick i arbetet. Utgångspunkt för arbetet var den förstudie som färdigställdes av Banverket 

201013.  

Samordningen har bestått i att den kommunala översiktsplaneringen och Trafikverkets 

planering enligt Järnvägslagen och Väglagen görs i samverkan i framtagandet och i 

samrådsprocessen. 

Samma ändamål och projektmål togs fram för hela stråket.  

Utredningen landade i 12 etapper som kan byggas ut var för sig. Etappgränserna har lagts i 

anslutning till befintliga mötesstationer för att underlätta utbyggnaden.  

Etapperna Gävle till Kringlan och Njurundabommen till Sundsvall ingår i nu gällande 

Nationella Transportplan 2018-2029. 

Enligt den strategi för utbyggnadsordning som valdes bedömdes det som effektivaste sättet att 

från början optimera förutsättningarna för trafiken och samtidigt minska restiderna vara, att 

stegvis bygga dubbelspårsetapper från mitten av stråket. Varannan etapp dubbelspår 

effektiviserar tågmöten på ett optimalt sätt, tills dubbelspåret är helt utbyggt. De återkommande 

dubbelspårssträckorna underlättar planeringen av tidtabell, även för mellanliggande 

enkelspårsträckor. 

Utredningen föreslår att utbyggnadsetapperna Idenor-Stegskogen och Bäling-Tjärnvik 

prioriteras vid sidan om de redan beslutade etapperna från Gävle till Kringlan och 

Njurundabommen till Sundsvall. 

Etapperna på den södra halvan prioriteras lägre beror att enkelspåren på dessa sträckor har hög 

standard och är byggda för 200 km/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Dubbelspår Gävle – Sundsvall.  Slutrapport november 2010 
12 Rapport: Samordnad planering för järnvägen mellan Gävle och Sundsvall (2015:068) 
13 Förstudie Dubbelspår Ostkustbanan Gävle – Sundsvall (TRV 2010/25933) 
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Målbilden vad gäller restider, ensamt tåg på linjen, för personresor har i arbetet varit: 

 

Relation Tågtyp Restid idag Målbild restid 

Sundsvall-Stockholm Snabbtåg ~ 3 timmar 35 min ~ 2 timmar 

Sundsvall-Gävle Snabbtåg ~ 2 timmar 10 min ~ 1 timmar 
 

Regionaltåg ~ 2 timmar 10 min     < 90 min 

Sundsvall-Söderhamn Snabbtåg ~ 1 timmar 20 min     < 45 min 

Hudiksvall-Gävle Snabbtåg ~ 1 timmar 15 min     < 45 min 

Gnarp-Sundsvall Regionaltåg                  ~ 30 min     < 30 min 

 

Tabell 1 Restider idag och enligt gällande målbild i Samordnad planering, Källa: Samordnad planering 

Gävle-Sundsvall. 

 

 

Kartbilden, Figur 4 på sidan 20 visar Ostkustbanan Gävle – Sundsvall med etappindelning från 

Samordnad planering. 
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Figur 4 Ostkustbanan Gävle – Sundsvall etappindelning från Samordnad planering. 
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 Delen Sundsvall-Västeraspby 

Järnvägen Sundsvall-Västeraspby, där Botniabanan ansluter är ca 13 mil, har idag relativt låg 

standard i jämförelse med anslutande sträckor norr- och söderut. Banan är enkelspårig och har 

en geometri med snäva kurvor som på stora delen av banan inte tillåter högre hastigheter än 80-

95 km/h. Banans lutning är stor vilket innebär en begränsning av tågvikten för varje enskilt 

godståg,  

Sträckan mellan Sundsvall och Härnösand är fågelvägen 42 km, E4:an är 52 km, att jämföra 

med den slingrande järnvägen som är 65 km lång. Restiden Sundsvall-Härnösand med tåg är i 

dag mellan 45 och 50 minuter, att jämföra med bil som tar ca 35 minuter. Resa med buss tar ca 

45-60 minuter.  Järnvägssträckan mellan Härnösand och Västeraspby är 64 km varav 29 km är 

nybyggd i samband med Ådalsbaneprojektet. Med den låga standarden längs befintliga järnväg i 

kombination med prognostiserad godstrafikökning längs kuststråket kommer utvecklingen av 

den regionala pendlingstrafiken och långväga snabbtågstrafiken längs järnväg begränsas utan 

ytterligare hastighets- och kapacitetshöjande åtgärder.  

 

I nationell transportplan 2018 – 2029 finns nedanstående projekt finansierade: 

 Triangelspår i Bergsåker, som binder ihop Ådalsbana och Mittbanan  

 Maland- och Tunadalsspåret som kopplar ihop Ådalsbanan med Tunadalsspåret i 

Maland  

 Upprustning och elektrifiering av Tunadalsspåret till Sundsvalls hamn  

 Birsta – järnvägsutbyggnad, partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen mellan E4 

och Birsta mötesstation med ett tredje mötesspår för lokrundgång för norrgående tåg  

 

Som en del av Botniabaneavtalet från 199714 mellan staten och berörda parter fick Banverket i 

uppdrag  att rusta och linjeräta den befintliga Ådalsbanan från Sundsvall till Västeraspby, där 

Botniabanan ansluter. Utan dessa åtgärder kunde inte nyttorna med Botniabanan uppfyllas. 

Projekt Ådalsbanan genomfördes därför på sträckan Sundsvall- Västeraspby under åren 2003 – 

2012. En omfattande upprustning i befintlig sträckning Sundsvall – Härnösand 65 km och Veda 

– Bollstabruk 35 km. Därutöver har 29 km ny järnväg byggts. Härnösand – Veda 21 km och 

Bollstabruk – Botniabanans anslutning, 8 km. 

På sträckan Veda – Bollstabruk är hastigheten idag är mycket låg med endast 75-80 km/h på 

vissa avsnitt. I tidigare utredningar inför upprustningen av Ådalsbanan har möjliga 

linjerätningar identifierats15. Vidare utredning krävs för mer exakta uppgifter.  

  
Km 
start Km slut 

Avstånd  
(km) 

Nuvarande 
Hastighet 
(km/h) 

Antagen 
ny 
hastighet 
(km/h) 

Veda – Sprängsviken 443,000 446,200 3,2 80 160 

Veda – Sprängsviken 447,650 448,500 0,85 120 160 

Sprängsviken – Kramfors 451,650 459,300 7,65 100-120 160 

Kramfors – Dynäs 460,900 464,450 3,55 115 160 

                                                             
14 Huvudavtal om byggandet av Botniabanan 1997-11-27 
15 Ådalsbanan översiktlig banutredning Sundsvall – Bollstabruk (1994-05-30) och Ådalsbanan 
stråkutredning Sundsvall – Bollstabruk (1994-06) 
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Dynäs – Bollstabruk 466,450 469,000 2,55 85 160 

Dynäs – Bollstabruk 469,750 470,350 0,6 100 160 
Tabell 2 Kvarstående linjerätningar Veda – Bollstabruk. 

Hela Ådalsbanan Sundsvall- Västeraspby, såväl den nybyggda järnvägen som den befintliga har 

genom det anpassats till modern standard med helsvetsad räls, betongslipers, ny kontaktledning 

och nytt trafikstyrningssystem (ERTMS). 

I syfte att ta fram förslag på genomförbara lösningar för att möta de framtida behov som ställs 

på banans utformning och funktion genomfördes 2010 en förstudie på delen Sundsvall – 

Härnösand16 samt efterföljande järnvägsutredning 2012 – 201417. 

Nuvarande bana ger ytterst begränsade möjligheter att öka trafiken på sträckan i enlighet med 

de prognosticerade behoven för framtiden. Järnvägsutredningen resulterade i ett beslut om val 

av korridor för ny enkelspårig sträckning. 

Banan planeras enkelspårig i ny sträckning och dimensioneras för minst 250 km/h och STAX 25 

(största tillåtna axellast) ton. Mötesstationer byggs med samtidig infart för 750 m långa tåg 

vilket är viktigt för kapaciteten på banan. Restidsmål < 30 min Sundsvall – Härnösand för 

snabbtåg. 

 

Figur 
5 

Järnvägsutredning Sundsvall – Härnösand, beslutat korridor Blå öst 

                                                             
16 Förstudie Sundsvall- Härnösand Slutrapport (TRV 2010/56900) 

17 Järnvägsutredning Sundsvall – Härnösand (TRV 2013/76428) 

 

Beslutad korridor 
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Samordnad planering 3, SP3, Sundsvall-Härnösand 

Med utgångspunkt i järnvägsutredningen12 pågick år 2015-2017 Samordnad planering del 3 för 

att hitta lämpliga etappindelningar och en gemensam utbyggnadsordning samt om möjligt en 

avsmalning (precisering) av utredningens korridor. Sundsvall, Timrå, Härnösands kommuner, 

Region Västernorrland och länsstyrelsen Västernorrland ingick tillsammans med Trafikverket i 

det arbetet. Det uppdraget slutfördes dock inte.  

Att slutföra arbetet med att hitta lämplig etappindelning och gemensam utbyggnadsordning har 

ingått i den här rapporten. Möjlig avsmalningen av korridoren bedrivs som ett eget projekt 2020 

– 2022. 

2013 – 2017 genomfördes en åtgärdsvalsstudie som belyste nuläge, brister, transportbehov och 

möjliga lösningar med utgångspunkt från bristerna på delen Västeraspby – Långsele18 (övre 

Ådalsbanan). För att förstå situationen och beakta alternativa lösningar på problembilden och 

de identifierade behoven har studien en trafikslagsövergripande inriktning över stråket Ådalen. 

Utöver situationen på järnvägen identifierade studien även en rad brister och förbättringsbehov 

i den övriga infrastrukturen. 

 Underlag och tidigare utredningar 

Ett flertal utredningar som berör bristens avgränsningsområde är framtagna och utgör underlag 

till utredningen: 

 Ådalsbanan översiktlig banutredning Sundsvall – Bollstabruk (1994-05-30) och 

Ådalsbanan stråkutredning Sundsvall – Bollstabruk (1994-06) 

 Huvudavtal om byggandet av Botniabanan 1997-11-27 

 Regeringsrapport utbyggnad Ådalsbanan, Banverket 1998 

 Idéstudie. Etapputbyggnad av dubbelspår Gävle-Sundsvall. Banverket 2008 

 Förstudie Sundsvall- Härnösand slutrapport (TRV 2010/56900) 

 Förstudie Dubbelspår Ostkustbanan Gävle – Sundsvall (TRV 2010/25933) 

 Järnvägsutredning Sundsvall – Härnösand (TRV 2013/76428) 

 Åtgärdsvalsstudie tillgänglighets- och omledningsfunktion Västeraspby-Långsele (TRV 

2014/88118) 

 Åtgärdsvalsstudie Kuststråket Gävle-Umeå (TRV 2015/61039) 

 Rapport: Samordnad planering för järnvägen mellan Gävle och Sundsvall (2015:068) 

 Rapport: Järnväg i norra Sverige, Underlag till Sverigeförhandlingen (2016:030) 

 Rapport: Sweco, Nyttoanalys av projektet Nya Ostkustbanan. OSTKUSTBANAN 2015 

AB Underlag till Sverigeförhandlingen 2016 

 Åtgärdsvalsstudie transportnoden Gävle (TRV 2016/34666) 

 Tillstånd och brister i transportsystemet, Underlagsrapport till Nationell plan för 

Transportsystemet 2018-2029 (TRV 2017:154) 

                                                             
18 ÅVS tillgänglighets- och omledningsfunktion Västeraspby - Långsele  TRV 2014/88118 
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 Åtgärdsbeskrivning (nr 7931) Gävle – Sundsvall Kapacitetsförstärkning inklusive 

Ådalsbanan (2018) 

 Effektiva, kapacitetsstarka  och hållbara godstransporter – en nationell 

godstransportstrategi (N2018.21) 

 Förslag till utbyggnadsoptimering med fokus på godstrafiken för Ostkustbanan och 

Ådalsbanan. Nya Ostkustbanan AB (2019-10-17) 

 Kapacitetsutredning för sträckan Gävle-Västeraspby (Umeå) och Norra Stambanan 

sträckan Storvik-Kilafors (TRV 2019/15192) 

 Kapacitet på järnväg – en kunskapsöversikt (TRV 2019:132) 

 Delrapport: Organisering av nya stambanor – fas 1 (2020) 

 Huvudrapport 250 km/tim med blandad trafik. Underlag till NP (TRV 2020:090) 

 Utredning Överflyttning av gods till järnväg och sjöfart i Region Mitt  (TRV 2020:177)  

 Klimat- och sårbarhetsanalysen (KSA) av Ostkustbanan, stråket Hudiksvall – Sundsvall, 

utfördes mellan den 24 – 27 november 2020 av Isabelle Johnsson, Utredare 

klimatanpassning, Trafikverket Nationell samhällsplanering. 

 Förslag till utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan och Ådalsbanan, Gävle – Västeraspby 

(TRV 2020/57564) 

 Samrådsredogörelse till Bristen Nedre Norrland. Förslag till utbyggnadsstrategi (TRV 

2020/57564) 
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 Nulägesbeskrivning  

I detta kapitel beskrivs kapacitetsutnyttjande på aktuella sträckor19, befintlig infrastruktur  och 

dagens trafik samt beskrivning av banans koppling till Bottniska korridoren och TEN-T Core 

Network.  

 Kapacitetsutnyttjande 

Trafikverket mäter varje år hur mycket statens spår nyttjas. Konsumerad kapacitet beräknas per 

linjedel. Indelning av hela Sveriges järnvägsnät i linjedelar är gjord utifrån nedanstående 

definition: En linjedel är den del av järnvägsnätet där både trafikens blandning och/eller antalet 

tåg samt infrastrukturen inklusive signalsystem är i stort sett oförändrad.  

När kapacitetsutnyttjande (för en enskild linjedel) överskrider 80 procent, är känsligheten för 

störningar hög, trafiken är omfattande över hela dygnet i förhållande till banans tillgängliga 

kapacitet. Ett högt kapacitetsutnyttjande innebär också att det är mycket svårt att få tider för att 

underhålla banan.  

Kapacitetsutnyttjande inom intervallet 61–80 procent innebär att trafiken inte utnyttjar hela 

den tillgängliga kapaciteten som infrastrukturen medger, men det kan likväl uppstå problem att 

tillgodose olika aktörers önskemål om trafik och tid för att underhålla banan. 

När den använda kapaciteten understiger eller är lika med 60 procent finns det utrymme för 

ytterligare trafik eller tid för underhåll av banan.  

Utnyttjandet anges med färg och/eller procent enligt figuren nedan.  

 

Färg Kapacitetsutnyttjande Kommentar 

 Grönt ≤ 60 % 
Ledig kapacitet finns, möjligt att köra fler tåg 

och underhålla banan.  

 Gult  61 – 80 % 

Avvägning behöver göras mellan antal tåg 

och trafikens kvalitetskrav. Trafiken är då 

störningskänslig och det är svårt att hitta 

tider för banunderhåll.  

 Rött 81 – 100 % 

Hög störningskänslighet, låg medelhastighet 

och mycket svårt att få tid att underhålla 

banan.  

Figur 6: Olika nivåer på kapacitetsutnyttjandet. 

 

                                                             

19 Kapacitetsutredning för sträckan Gävle- Västeraspby (Umeå) och Norra Stambanan sträckan Storvik-

Kilafors TRV 2019/15192 
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 Ostkustbanan, Ådalsbanan  

Sträcka År 
Snabb-
tåg 

Övriga
person-
tåg 

Gods-
tåg Totalt 

Kapacitets- 
utnyttjande 

Gävle- Söderhamn 2019 22 21 12 44 59 % 

Söderhamn- Hudiksvall 2019 22 20 10 41 61 % 

Hudiksvall- Sundsvall 2019 22 20 10 41 69 % 

Sundsvall- Timrå 2019 8 19 19 46 47 % 

Timrå- Härnösand 2019 8 20 7 35 49 % 

Härnösand- Västeraspby 2019  8 20 6 34 37 % 
Tabell 3 Antalet snabb-, övriga person- respektive godståg per dygn. 

 

Sträcka År 
Snabb-
tåg 

Övriga 
person-
tåg 

Gods-
tåg Totalt 

Kapacitets- 
utnyttjande 

Gävle- Söderhamn 2019 3 3 3 9 90 % 

Söderhamn- Hudiksvall 2019 3 3 2 8 85 % 

Hudiksvall- Sundsvall 2019 3 3 2 8 97 % 

Sundsvall- Timrå 2019 2 2 3 7 65 % 

Timrå- Härnösand 2019 2 3 2 7 92 % 

Härnösand- Västeraspby 2019 2 4 1 7 68 % 
Tabell 4 Antal snabb-, övriga person- respektive godståg i max två timmar. 

 

Redan idag är kapacitetsutnyttjandet högt, vilket gör det svårt att få in ytterligare trafik vid vissa 

tider på dygnet. Störningskänsligheten är tidvis hög och medelhastigheten låg. Sträckorna med 

hög störningskänslighet är förhållandevis långa vilket innebär att störningar lätt sprids till 

andra omgivande stråk. Känsligheten även för små trafikstörningar, exempelvis ett enkelt 

signalfel, är därmed mycket hög. 

På de flesta banor varierar trafiken vad gäller intensitet och karaktär beroende på veckodag och 

tid på dygnet. Kapacitetsutnyttjandet mäts därför dels över dygnet där även nödvändig tid för 

underhåll beaktas, dels under de två timmar då trafiken är som mest intensiv. 

Kapacitetsutnyttjandet är mycket högt under dagtid. Under natten går det däremot inte så 

mycket trafik på banan. På grund av detta blir det ett lågt kapacitetsutnyttjande utslaget över 

hela dygnet (se Tabell 3,5 och 7  och ett högt i max två timmar (se Tabell 4, 6 och Figur 7). 

Idealiskt kapacitetsutnyttjande ligger mellan 60-65 % vilket i så fall innebär att det finns 

robusthet i tågplanen och tid för nödvändigt underhåll. 
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 Norra Stambanan Storvik - Kilafors 

Sträcka År 
Snabb-
tåg 

Övriga 
person-
tåg 

Gods-
tåg Totalt 

Kapacitets- 
Utnyttjande  

Storvik- Ockelbo 2019 0  4 29 33 42 % 

Ockelbo- Kilafors 2019 2 34 32 68 75 % 
Tabell 5 Antal snabb-, övriga person- respektive godståg per dygn. 

 

 

Sträcka År 
Snabb-
tåg 

Övriga 
person
-tåg 

Gods-
tåg Totalt 

Kapacitets- 
utnyttjande 

Storvik- Ockelbo 2019 0 1 5 6 68 

Ockelbo- Kilafors 2019 0 6 4 10 98 
Tabell 6 Antal snabb-, övriga person- respektive godståg i max två timmar. 

 

Enkelspårsträckan mellan Holmsveden- Kilafors är dimensionerande för delen Ockelbo- 

Kilafors. Kapacitetsutnyttjandet blir mycket högt i max två timmar. Även enkelspårsträckan 

Ockelbo- Mo Grindar har ett högt utnyttjande. Mo grindar-Holmsveden har dubbelspår. 

Ockelbo bangård har begränsningar i form av korta spår och inga samtidigheter. 

 Söderhamn - Kilafors 

 

Banan öppnade för trafik till Tågplan 19. I dagsläget går inte många tåg på sträckan, men 

Trafikverkets prognoser visar på en kraftig ökning av godstrafiken framöver. Banan kommer 

också att användas som omledningsbana. 

 

Sträcka År 
Snabb-
tåg 

Övriga 
person-
tåg 

Gods-
tåg Totalt 

Kapacitets- 
utnyttjande 

Söderhamns Västra- 
Kilafors 2019 

 
0 2 2 4 4 % 

 Tabell 7 Antalet snabb-, övriga person- respektive godståg per dygn. 
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 Kapacitetsutnyttjande under max 2 timmar 

Kapacitetsutnyttjandet är redan idag mycket högt under de mest belastade timmarna på dygnet 

längs stora delar av sträckan Gävle – Västeraspby (se Figur 7). 

 

 

Figur 7 Kapacitetsutnyttjande i max 2 timme. (Grönt < 60%, gult 61-80% och rött > 81%)  
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 Infrastruktur 

Sträckan Gävle- Västeraspby är en ca 35 mil lång enkelspårig sträcka med tidvis mycket högt 

kapacitetsutnyttjande. Totalt finns 40 stationer där möten mellan tåg kan ske. Av dessa 40 

mötesstationer är bara tio trespårsstationer. Spårlängderna på driftplatserna varierar mellan 

525 meter till över 1000 meter på vissa platser, något som beror på att antalet driftplatser byggs 

ut successivt, där de nyare driftplatserna generellt har längre spårlängd. Samtliga driftplatser på 

sträckan har möjlighet till samtidig infart för korta tåg och vissa även för långa tåg.  

 

Figur 8 Spårlängder på respektive driftplats, vid fler än 2 spår har spår 1 angivits som första spår. 

 

Trespårsstationer är viktiga främst av robusthets- och redundansskäl. Efter störningar används 

dessa stationer för att återställa trafiken. Vid uppkomna situationer kan ett av mötesspåren 

användas för tillfällig uppställning utan att mötesmöjligheten på driftplatsen slås ut. 

Trespårsstationer är också viktiga för att klara tidtabellsläggningen av långsamma tåg mot 

snabbare tåg, det vill säga på banor med blandad gods- och persontrafik. På ett enkelspår är en 

generell rekommendation att ungefär var tredje driftplats bör vara en trespårsstation.  

 

Figur 9 Visar antalet trespårsstationer mellan Gävle-Sundsvall. 

 

Särskilt långa avstånd mellan trespårsstationer finns på sträckorna Gävle – Söderhamn, 

Hudiksvall – Sundsvall och Härnösand - Västeraspby. Samtliga driftplatser förutom Kramfors 

klarar 630 meter långa tåg. Flera driftplatser klarar också 630 meter långa tåg med samtidig 
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infart. Generellt gäller att de driftplatser som byggts nya under 1990- och 2000-talet klarar 

möten med 750 meter långa tåg, medan äldre driftplatser endast fått samtidig infart.  

Sundsvalls central är vissa timmar högt belastad och har brist på uppställningsspår för 

persontåg och brister i tågbildningsmöjligheter för godståg. En bangårdsombyggnad planeras, 

vilket medför totalt åtta plattformslägen för persontåg mot dagens fyra. En ny 

uppställningsbangård byggs på kombiterminalens gamla plats vilket medför att plattformsspår 

inte i lika hög grad som tidigare behöver användas för uppställning. Rangerbangårdens 

funktioner förändras bland annat så att 630 meter långa tåg kan tas emot och rangeras i ett 

drag.  

I Birsta, på sträckan Sundsvall–Härnösand byggs en anslutning till en ny logistikpark i Petersvik 

och i samband med detta kan sträckan Sundsvall - Birsta komma att bli hårt belastad.  I Birsta 

byggs ett tredje spår och ett kortare partiellt dubbelspår fram till förgreningspunkten. 

Mellan Timrå och Härnösand är det enbart två stationer med tre spår, Timrå och Hällenyland. 

Om den genomgående godstrafiken ökar kan sträckan få kapacitetsproblem. Sträckan har idag 

låg medelhastighet, kurvor och kraftiga lutningar, vilket medför att persontågen har svårt att 

konkurrera med buss och bil. 

Plattformar för resandeutbyte finns i Ljusne, Söderhamn, Iggesund, Hudiksvall, Gnarp, 

Sundsvall C, Sundsvalls Västra, Timrå, Härnösand, Kramfors och Västeraspby. I Ljusne, 

Iggesund, Kramfors och Västeraspby finns endast en sidoplattform och därmed ingen möjlighet 

att kombinera persontågsmöten och resandeutbyte, vilket minskar flexibiliteten i 

tidtabellskonstruktionen. Njurundabommen färdigställs 2020, även den har endast en 

sidoplattform. 

Sträckan Storvik – Ockelbo – Kilafors – Söderhamns Västra är mestadels enkelspårig förutom 

sträckan mellan Mo grindar och Holmsveden (21 km) som är dubbelspårig. Totalt finns elva 

stationer och av dessa är det endast tre som är trespårsstationer. Möteslängderna varierar 

mellan 522 och 963 meter. Flera driftplatser saknar möjlighet till samtidig infart. Framförallt 

saknas generell möjlighet till samtidig infart i Ockelbo, som är den station där linjen från 

Kilafors delar sig och fortsätter till Gävle respektive Storvik. Likaså saknar Röstbo samtidig 

infart i nuläget, men detta kommer vara åtgärdat om några år då stationens ombyggnad 

(förlängning) är färdigställd. I Holmsveden, som är slutet på dubbelspårssträckan, saknas också 

möjlighet till samtidig infart men detta är planerat att åtgärdas under 2020. Sträckan Kilafors  - 

Söderhamns Västra är nyligen öppnad efter en total upprustning. Tyvärr saknas dock 

mellanblock mellan driftplatserna vilket begränsar kapaciteten och försvårar kolonnkörning.  
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Tabell 8 Spårlängder på respektive driftplats. 

 

 Befintlig infrastruktur 

 

Figur 10 Schematisk karta över nuvarande infrastruktur Gävle – Sundsvall exkl. Gävle Central.  
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Figur 11 Schematisk bild över Birsta – Västeraspby (tre övre raderna) och (Storvik) Åshammar – Ljusdal och 
Söderhamn Västra (två nedre raderna) 

 

 Gångtider, hastighets- och lutningsprofil 

På en enkelspårig bana är gångtiden, det vill säga tidsavståndet mellan mötesstationerna, en 

viktig faktor för kapaciteten. Utöver hastighetsprofil och avstånd mellan mötesstationer, så har 

lutningsförhållandena en stor påverkan på gångtiden för tunga godståg. Framförallt sträckan 

Sundsvall – Västeraspby har stora lutningar i vissa fall över 17 promille (se Figur 13 och 15 samt 

bilagorna 1 och 2). 

 
Figur 12 Gångtid för person- respektive godståg Gävle – Sundsvall per stationssträcka.(Pt=persontåg, Gt=godståg) 
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Figur 13 Höjdprofil med Gävle som referenspunkt och hastighetsprofil för ett motorvagnståg (X55) Gävle – 
Sundsvall. Ungefärlig höjdprofil är beräknad i simuleringsprogrammet Railsys utifrån lutningarnas längd. 

 

 

 

Figur 14 Gångtid för person- respektive godståg Västeraspby – Sundsvall per stationssträcka. 
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Figur 15 Höjdprofil och hastighetsprofil för ett motorvagnståg (X55) Sundsvall-Västeraspby. Ungefärlig höjdprofil är 
beräknad i simuleringsprogrammet Railsys utifrån lutningarnas längd. 

  

 Trafik 

 Godstrafik 

Godstrafiken är omfattande både på Norra stambanan och längs kusten. På Ostkust- och 

Ådalsbananbanan finns genomgående godståg med målpunkter i ibland annat Älvsjö, Hallsberg 

Umeå och Luleå. De regionala målpunkterna är främst Sundsvall och Gävle, där det finns 

rangerbangårdar, kombiterminaler och hamnar. Andra platser längs med kuststråket som tar 

emot mycket gods är Vallvik (pappersmassa), Ljusne (sågverk), Iggesund 

(pappersmassa/kartongfabrik), Stockviksverken (kemisk industri), Timrå (pappersmassa), 

Tunadal (sågverk) och Dynäs (pappersfabrik och sågverk).  

Trafikeringen på sträckan Storvik – Kilafors - Söderhamn skiljer sig åt mot Ostkustbanan. I 

stråket från Storvik mot Kilafors går största delen av godstrafiken som går i nord-sydlig riktning 

genom hela landet. Den består av vagnslasttåg, systemtåg, kombitåg och containertåg. Banan 

Kilafors - Söderhamn har upprustats för att godstågen  från övre Norrland ska ha möjlighet att 

omledas vid störning och då kunna köra via Söderhamn - Kilafors mot Borlänge/Hallsberg 

istället för att köra vägen via Ånge. Någon  ökning av godstågen längs kusten har ännu inte varit 

möjlig. Orsakerna till detta är flera, bland annat att flera godsoperatörer ännu inte har 

tillräckligt med lok som klarar av att gå på den ERTMS-utrustade sträckan Sundsvall – Umeå, 

att Ostkustbanan inte fullt ut kan hantera de tyngsta godstågen samt att Norrlands största 

rangerbangård ligger på Norra stambanan i Ånge. En tidigare tanke var att nyttja de båda 
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banorna som ett funktionellt dubbelspår, där de lastade tågen skulle gå söderut längs med 

kusten och de olastade tågen skulle på den inre vägen över Ånge. Detta är dock av omlopps- och 

personalskäl inte praktiskt möjligt. Banorna är två separata enkelspår och har istället kommit 

att fungera som alternativ till varandra vid exempelvis banarbeten och störningar. Mängden 

persontåg på Ostkustbanan gör att det är svårare för godstågen att få acceptabla tidtabeller där. 

Norra stambanan har  därför anpassats med en gynnsammare struktur med kortare och mer 

symmetriskt avstånd mellan driftplatserna och flera dubbelspårssträckor, vilket förenklar 

tågföring och tidtabellsläggning i det tunga nord-sydliga godsstråket. 

 Persontrafik 

Persontrafiken på Ostkustbanan är omfattande, dels nattåg i relationen Göteborg – Sundsvall – 

Luleå/Duved, dels snabbtågstrafik Stockholm – Gävle – Sundsvall/Umeå samt även regional 

persontrafik i form av X-trafiks tåg Gävle – Sundsvall. Turtätheten på snabbtågen och 

regionaltågen är ett tåg per timme och riktning.  

Ostkustbanan har många beroenden och kopplingar mot trafiken runt Stockholmsområdet. 

Beroenden kan kännetecknas av att tidtabellen för pendeltågen i Stockholm påverkar tidtabellen 

för snabbtågen, som i sin tur påverkar tidtabellen för UL, X-trafik och all godstrafik. Att justera 

ett upplägg för exempelvis X-trafik mellan Gävle och Söderhamn kan i slutänden få påverkan på 

Arlanda Express mellan Stockholm och Arlanda. 

Tågplaneprocessen20 är ettårig och för närvarande finns det inga möjligheter för någon sökande 

av tågläge att skriva ramavtal med Trafikverket angående kapacitet för mer än ett år i taget. 

Detta för att underlätta för nya operatörer att få tillträde till statens spåranläggning. Det innebär 

att ett upplägg som ansöks på samma sätt år efter år kan se olika ut från en tågplan till en 

annan. 

Ostkustbanan får vid flera tillfällen per år ta emot omledningstrafik från stambanan och vice 

versa, både i form av gods- och persontåg, särskilt nu efter öppnandet av tvärbanan Söderhamns 

Västra- Kilafors. 

Persontågen på Norra stambanan går i huvudsak Gävle – Kilafors-Ljusdal och består av X-

trafiks regionaltåg i tvåtimmarstrafik, SJs Intercitytåg till och från Jämtland (två-fyra tågpar per 

dygn) och SJs snabbtåg (ett tågpar/dygn). Likaså passerar SJs och Transdevs nattåg till/från 

Övre Norrland och Jämtland. Sträckan Ockelbo – Storvik saknar i huvudsak persontrafik, 

endast nattågen passerar. 

Banan och stationernas utformning innebär att Ockelbos nuvarande utformning utgör en 

flaskhals. Sträckningen mellan Storvik och Ockelbo (38 km) saknar helt trespårsstationer och 

klarar heller inte samtidig infart med 630 meter långa tåg.   Enkelspårsträckorna mellan 

Ockelbo och Mo grindar (4 km), mellan Holmsveden och Röstbo (8 km) samt mellan Röstbo och 

Kilafors (8 km) inverkar också på tidtabellens utformning och är dimensionerande för banans 

kapacitet. 

  

                                                             
20 Processen där Trafikverket fördelar kapaciteten på statens spåranläggning. 
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 Framtida trafikering  

 Allmänt 

Trafikverkets basprognos bygger på dagens infrastruktur och kända (beslutade) förändringar, 

dagens trafik samt framtida behov av kapacitet som kan förutses. Basprognosen är ett verktyg 

som Trafikverket använder vid bland annat utredning och prioritering av åtgärder samt 

effektberäkningar. Viss försiktighet måste iakttas när det gäller visioner och viljeyttringar från 

olika intressenter vad gäller framtida trafik, men är uppgifterna tillräckligt starka kan dessa ingå 

i en analys. Det anges i så fall i rapporten liksom orsaken till att de ingår i grundmaterialet. I 

normalfallet används dock endast basprognosen som grund.21 

 Trafikprognos och kapacitetsutnyttjande år 2040  

Kapacitetsutnyttjande har räknats fram per linjedel både för nuläge samt utifrån Trafikverkets 

basprognos 2040. Indelning sker enligt nedanstående klassificering: 

 

Färg 
Kapacitets-

utnyttjande 
Kommentar 

 Grönt ≤ 60 % 
Ledig kapacitet finns, möjligt att köra 

fler tåg och underhålla banan.  

 Gult 61 – 80 % 
Avvägning behöver göras mellan antal 

tåg och trafikens kvalitetskrav.  

 Rött 81 – 100 % 

Hög störningskänslighet, låg 

medelhastighet och mycket svårt att få 

tid att underhålla banan.  

Tabell 9: Klassificering av kapacitetsutnyttjande i olika intervall.  

 

 

 

 

 

 

                                                             

21 Kapacitetsutredning för sträckan Gävle- Västeraspby (Umeå) och Norra Stambanan sträckan Storvik-

Kilafors (TRV 2019/15192) 
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Sträcka År 

Snabb- 

tåg 

Övriga 

person-

tåg 

Gods-

tåg Totalt 

 

Kapacitetsutnyttjande i % 

Gävle-Söderhamn 2019 22 21 12 44 59 % 

Gävle- Söderhamn 2040 24 28 19 71 75 % 

Söderhamn- Hudiksvall 2019 22 20 10 41 61 % 

Söderhamn- Hudiksvall 2040 24 28 30 82 86 % 

Hudiksvall- Sundsvall 2019 22 20 10 41 69 % 

Hudiksvall- Sundsvall  2040 24 28 30 81 92 % 

Sundsvall- Timrå 2019 8 19 19 46 47 % 

Sundsvall- Timrå 2040 8 26 43 77 86 % 

Timrå- Härnösand 2019 8 20 7 35 49 % 

Timrå- Härnösand 2040 8 26 26 60 83 % 

Härnösand- 

Västeraspby 

2019 8 20 6 34 37 % 

Härnösand- 

Västeraspby 

2040 8 26 23 57 71 % 

Tabell 10: Kapacitetsutnyttjande Ostkustbanan och Ådalsbanan. Antal snabb-, övriga person- respektive 

godståg 

 

 

Sträcka År 

Snabb- 

tåg 

Övriga 

person-

tåg 

Gods-

tåg Totalt 

 

Kapacitetsutnyttjande i % 

Storvik- Ockelbo 2019 0 4 29 33 42 % 

Storvik- Ockelbo 2040 0 0 53 53 74 % 

Ockelbo- Kilafors 2019 2 34 32 68 75 % 

Ockelbo- Kilafors 2040 2 26 59 87 93 % 
Tabell 11: Kapacitetsutnyttjande Norra Stambanan. Antal snabb-, övriga person- respektive godståg 

 

Sträcka År 

Snabb-

tåg 

Övriga 

person-

tåg 

Gods-

tåg Totalt 

 

Kapacitetsutnyttjande i % 

Söderhamn-Kilafors 2019 0 2 2 4 4 % 

0 
Söderhamn-Kilafors 2040 0 0 14 14 22 % 

Tabell 12: Kapacitetsutnyttjande Söderhamn- Kilafors (Banan öppnade för trafik T19). Antal snabb-, övriga 

person- respektive godståg 

 Kapacitetsutnyttjande per stationssträcka 

Kapacitetsutnyttjandet har även beräknats uppdelat per stationssträcka för att få en 

övergripande bild av vilka större ”flaskhalsar” som finns. Då det är en teoretisk modell som inte 

tar hänsyn till samtliga faktorer, bland annat lutningsförhållanden, trespårsstationer och 

tidtabellens utformning, görs även en tidtabellanalys senare i rapporten.  
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Figur 16 Kapacitetsutnyttjande per stationssträcka enligt basprognos 2040 Gävle – Sundsvall – Västeraspby. 

 Framtida persontrafik  

 Ostkustbanan, Ådalsbanan  

Tidigare material har gåtts igenom, basprognosen för 2040 har studerats och det har även skett 

intervjuer med flera persontrafikoperatörer om vad de ser för framtida utveckling av trafiken i 

stråket Gävle – Umeå.  

SJ AB (SJ) planerar långsiktigt för en trafikering där timmestrafik är basen Stockholm – 

Sundsvall och tvåtimmarstrafik vidare till Umeå. Detta kommer dock inte ske förrän det skett en 

ny leverans av snabbtåg. SJ avser att inte bygga fast sig i ett visst trafiksystem utan planera för 

flexibilitet. Det är en fördel, då det är svårt att förutse hur det framtida trafiksystemet kommer 

se ut, främst i kombination med en kraftig ökning av godstågen. SJ menar dessutom att 

Trafikverket bör fortsätta bygga dubbelspår från ändpunkterna och att de nuvarande 

systemtågmötena kan ligga kvar i Sundsvall och Hudiksvall. För SJ är kortare gångtid det 

viktigaste målet. En studie över tåglägen och tidtabell för STH 250 finner SJ intressant, men 

menar då att Ostkustbanan söder om Gävle också behöver byggas ut, troligen med en 

förbigångsmöjlighet mellan Tierp och Skutskär. SJ önskar också att Trafikverket beaktar 

tidtabellseffekterna när tåg i 250 ska blandas med långsammare gods- och regionaltåg. 

Förbigångsspår måste från början placeras rätt vad gäller avstånd och antal. Det 

biljettsamarbete man inlett med X-trafik i T19 och den utökning av trafiken som detta medfört 

har fungerat väl. SJ anser också att etapperna norr om Sundsvall bör byggas med dubbelspår för 

att säkra mot framtida trafikeringsbehov och punktlighetskrav. 

Region Gävleborg (X-trafik), som kör den regionala persontrafiken i stråket Gävle – Sundsvall 

har tagit fram en strategi för ökat tågresande. Man ser framför sig ett trafiksystem där 

timmestrafiken är basen mellan Gävle och Sundsvall, men tågen kan utgöras både av SJs 

snabbtåg och egna regionaltåg. I dagsläget kompletteras timmestrafiken med halvtimmestrafik 

under rusningstid. För att ytterligare öka trafiken krävs fler fordon än vad man har idag.  

Norrtåg, som kör den regionala persontrafiken i stråket Sundsvall – Umeå har inte aviserat 

någon större utökning framöver, möjligen kan något tågpar tillkomma i rusningstid. Trafiken på 
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Ådals- och Botniabanan finansieras delvis av staten genom överenskommelsen 

Norrtågsförsöket. Staten (i form av Trafikverket) har som avtalspart tolkat avtalet så att om SJ 

AB ökar trafiken, så minskar ersättningen till Norrtåg. Avtalet sträcker sig för närvarande till år 

2021. En eventuell trafikökning kräver också fler fordon än de som finns tillgängliga idag. För 

Norrtågs del fokuserar man nu på att utveckla befintlig trafik och att starta trafiken på 

Haparandabanan. När det gäller persontrafiken så finns det stor potential att öka persontrafiken 

norr om Sundsvall vid en eventuell utbyggnad som ger restidsförkortningar.  

 Gävle/Storvik – Kilafors – Söderhamn 

Sträckan Ockelbo – Storvik saknar idag regional persontrafik och några planer för framtida 

trafik finns inte i dagsläget. Sträckan Gävle – Ockelbo – Kilafors ingår i X-trafiks 

regionaltågssystem Gävle – Ljusdal. X-trafik har i sin strategi för ökat tågresande pekat ut 

sträckan som viktig för att öka till timmestrafik, med förstärkning till halvtimmestrafik i 

rusningstid. Trafikökningen kan komma att ske med samarbete med övriga 

persontrafikoperatörer genom gemensam biljettgiltighet eller utökning av egen fordonspark. 

För att genomföra trafikökningen krävs dock åtgärder i främst Ockelbo, men även norr om 

Bollnäs krävs minst en ny driftplats samt fler plattformslägen. Någon regional persontrafik på 

banan Kilafors – Söderhamn är inte aktuell. Bangårdens utformning i Kilafors innebär också att 

persontåg på banan mot Söderhamn inte kan nå något plattformsspår. SJ ABs trafik i stråket 

väntas inte öka annat än marginellt. Övriga persontrafikoperatörer har inte aviserat några 

planer på att utöka sin trafik i de stråk som omfattas av denna rapport. 

 Framtida godstrafik 

I Trafikverkets basprognos förväntas godstrafiken öka rent generellt. Mycket stora investeringar 

främst i SCA:s anläggningar i Sundsvalls- och Timråområdet kan dessutom innebära att nästa 

revidering av prognosen räknar upp den förväntade ökningen ytterligare.  

I och med byggnaden av Sundsvalls resecenter och Sundsvalls logistikpark kommer 

kombiterminalen att flyttas från Sundsvall C till Petersvik (Tunadal). Den nya terminalen 

kommer att ligga i änden av Tunadalsspåret, strax söder om Sundsvalls hamn. På grund av 

detta, samt SCA:s produktionsökning förväntas en ökning på Tunadalsspåret från 4-6 per dygn 

tåg till 16-18 tåg per dygn, något som ökar belastningen på sträckan Sundsvall - Timrå rejält. Av 

dessa 16-18 tåg per dygn kommer fyra tåg norrifrån och övriga tåg söderifrån. Sundsvall – Timrå 

beräknas få ett högt kapacitetsutnyttjande vilket medför stora konsekvenser i störda lägen. 

Tågen kan få plats men det finns ingen robusthet, återställningsförmåga eller restkapacitet. 

 

 

Figur 17 Visar prognostiserad trafik mellan Sundsvall och Timrå inklusive förväntad trafikökning från Petersvik 
(Tunadal). 
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I den nationella basprognosen för 2040 förespås en överflyttning av trafik från Stambanan 

genom övre Norrland till Botnia-, Ådals- och Ostkustbanan. Rangerbangården i Ånge ligger 

dock på Norra stambanan som tillsammans med Stambanan genom övre Norrland är det stora 

stråket för godstrafik till och från Norrland. Beroende på olika godsstrategier, 

vangslastsystemets utveckling samt rangeringsbehov kan överflyttningen av trafik komma att 

påverkas. Den förväntade ökningen av persontrafik på Ostkustbanan kan medföra att godstågen 

får svårare att få attraktiva tidtabeller så länge som det inte är dubbelspår hela vägen till 

Sundsvall. Detta kan medföra att kapacitetsutnyttjandet på Norra stambanan under 

överblickbar tid framöver är fortsatt högt och att behov av utbyggd kapacitet finns även där. 

 Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och Botniska 
korridoren 

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och 

angränsande länder, som definierats i EU-förordningen (EU) 1315/2013. Målen för det 

transeuropeiska transportnätet ligger väl i linje med de svenska transportpolitiska målen och 

understryker den gränsöverskridande dimensionen. TEN-T-förordningen definierar vissa krav 

för infrastrukturen, med tydliga målår: år 2030 för stomnätet (Core Network)  och år 2050 för 

hela TEN-T-nätet. Sträckan Gävle – Västeraspby är en del av EU:s transeuropeiska transportnät 

(TEN-T) där det ingår som en del i stomnätet för järnväg. 

Sverige har åtagit sig att utveckla sitt nät och genomföra lämpliga åtgärder så att nätet uppfyller 

förordningens riktlinjer, under förutsättning att det ryms inom tillgängliga ekonomiska 

resurser. I sådana fall där infrastrukturinvesteringar för att uppfylla kraven inte kan motiveras 

av samhällsekonomiska kostnads-nyttoskäl är det möjligt för medlemsstaterna att söka 

undantag hos EU-kommissionen före år 2030.  

 

                                                                
Figur 18 EU:s transeuropeiska transportnät (TEN-T) där det ingår som en del i stomnätet för järnväg (Core Network). 
Den vänstra bilden visar stomnät för godstrafik och den högra bilden visar stomnät för persontrafik.  

 

Enligt riktlinjerna i TEN-T-förordningen ska medlemsstaterna, om det är möjligt, år 2030 

uppfylla kraven nedan för banor som tillhör TEN-T stomnät för godstrafik. Detta gäller alltså 

sträckan Söderhamn-Västeraspby och följande krav: 
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 740 meter långa tåg  

 STAX (största tillåtna axellast) 22,5 ton 

 linjehastighet 100 km/h 

 signalsystem ERTMS 

Längs nedre Ådalsbanan söder om Västeraspby tillåter samtliga driftplatser 750 m långa tåg och 

längs Ostkustbanan finns det tillräckligt många för att kunna köra godstrafik med 750 m långa 

tåg. Hela stråket tillåter minst STAX 22,5 ton. 

Man har på EU-nivå inte specificerat hur begreppet ”linjehastighet” i förordningen ska tolkas. 

Om TEN-T-förordningens krav tolkas som att STH A ska vara större än eller lika med 100 km/h 

finns det på Ostkustbanan mellan Söderhamns västra och Sundsvalls C 28 km som inte 

uppfyller detta, varav 25 km är 95 km/h och resterande är 65-85 km/h (direkt norr om 

Hudiksvall). På Ådalsbanan mellan Sundsvall och Härnösand finns det 62 km som inte 

uppfyller hastighetskravet (nuvarande hastighet 80 km/h) och på Ådalsbanan mellan 

Härnösand och Västeraspby 13 km (varav 8 km är 90km/h eller mer och resterande 75 km/h). 

I praktiken är det mycket sällan samhällsekonomiskt motiverat att genomföra en åtgärd vars 

enda syfte är att öka hastigheten för godstrafiken. Bedömningen huruvida en lägre hastighet än 

STH A 100 km/h utgör en betydande brist för godstrafiken är inte helt enkel att avgöra. Det är 

normalt inte en sådan brist som förs fram i första hand av transportbranschen. Där ser man 

exempelvis brister som kopplas till kapacitet och möjlighet att få fram godstågen, tågmöte och 

förbigångar, fördröjningstid för gods, som mycket större och allvarligare brister. För sträckan 

Gävle – Västeraspby innebär de utbyggnader som föreslås i denna utredning att både 

kapaciteten förstärks (genom bland annat dubbelspår och bättre lutningsförhållanden) och att 

hastigheten höjs upp mot 250 km/h för att korta transporttiderna. 

ERTMS finns norr om Sundsvall, medan inkoppling återstår på Ostkustbanan. En uppdaterad 

tidplan för ERTMS-införandet kommer att tas fram i arbetet med kommande nationella plan. 

Den etappvisa utbyggnationen av ny järnväg längs sträckan Gävle - Västeraspby förväntas ske 

med ERTMS.   

Sammantaget bedöms TEN-T-kraven gällande tåglängd och STAX uppfyllas längs sträckan 

Gävle – Västeraspby redan idag, medan det finns brister i förhållande till kraven på 

linjehastigheten på sträckan Hudiksvall – Sundsvall – Västeraspby. I takt med att järnvägen 

byggs ut enligt förslagen i denna utredning kommer kraven på linjehastighet att uppfyllas.  

Botniska korridoren22 är en internationell beskrivning av de primära godstransportlederna från 

på svenska sidan Haparanda i norr till Mjölby och Stockholm i söder, och på andra sidan 

Bottenviken/Bottenhavet korridoren genom hela Finland ner till Helsingfors. Botniska 

korridoren består på den svenska sidan av Godsstråket genom Bergslagen, Ostkustbanan, 

Botniabanan/Ådalsbanan, Norrbotniabanan, Haparandabanan, Norra stambanan och 

Stambanan genom övre Norrland.  

Botniska korridoren förenar även de så kallade Northern Axis och Nordiska Triangeln, se figur 

20 nedan, varför Botniska korridoren i ett nordiskt och europeiskt perspektiv ger systemeffekter 

som kopplar samman norra Sverige, norra Norge, Finland, nordvästra Ryssland med europeiska 

kontinenten.  

EU-kommissionen har inkluderat Botniska korridoren i det prioriterade europeiska 

järnvägsnätet TEN-T Core Network.  

                                                             
22 ”Nettoanalys av projektet Nya Ostkustbanan underlag till Sverigeförhandlingen” 2016 
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Figur 20 Botniska korridoren och dess kopplingar till 
Northern Axis och Nordiska Triangeln. Källa: Ostkustbanan 
2015 AB                         

                       

 Längre, tyngre och större tåg 

Sedan ett antal år pågår ett arbete på Trafikverket för att möjliggöra trafik med längre, tyngre 

och större godståg. Inriktningen för godstransportsystemets utveckling är effektiva, 

kapacitetsstarka och hållbar transporter. I godsstrategin från 201823 beskriver regeringen att 

överflyttning av transporter från väg till järnväg och sjöfart ska främjas.  

 Längre tåg 

Det finns ett mål om att minst 740 meter långa tåg år 2030 ska kunna trafikera stomnätet på det 

transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Idag kan upp till 630 meter långa tåg trafikera 

järnvägen för stora delar av järnvägsnätet. Längs nedre Ådalsbanan söder om Västeraspby 

tillåter dock samtliga driftplatser 750 m långa tåg och längs Ostkustbanan finns det tillräckligt 

många för att kunna köra godstrafik med 750 m långa tåg. 

Konsekvensen av att köra 750 meter långa tåg på en bana där mötesstationerna enbart tillåter 

en tåglängd på 630 meter är omfattande. Tåg som inte ryms på mötesstationerna gör 

tidtabellsläggningen mindre flexibel med en påtvingad mötesprioritering och därmed förlängda 

gångtider för övriga tåg.  

  

                                                             
23 Effektiva, kapacitetsstarka  och hållbara godstransporter – en nationell godstransportstrategi 
(N2018.21) 

Figur 19 Illustrationen visar Nya Ostkustbanans del av den 

Botniska korridoren. Källa: Ostkustbanan 2015 AB 
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 Större tåg (utökad lastprofil)  

I det svenska järnvägssystemet så är den rådande lastprofilen, referensprofil A och det finns 

ingen bana i landet som idag är klassad för en större lastprofil. Det är dock möjligt att redan 

idag överskrida referensprofil A men då måste ett tillstånd för specialtransport utfärdas. I första 

hand är det de stora godsstråken som ska ha möjlighet att permanent trafikeras med 

referensprofil C utan specialtransportvillkor. 

 Tyngre tåg  

Idag är den generella linjestandarden klass D224. Vid nybyggnation E425. I nuläget är 

Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall inte tillåten för STAX 25 (största tillåtna axellast), 

medan övriga delar av kuststråket norr om Sundsvall tillåter högre axeltryck. Detta förhindrar 

möjlighet till att leda tåg med STAX 25 ton söder om Sundsvall, vilket gör att kuststråkets fulla 

potential gällande tunga tåg inte kan tas tillvara.  

Både stambanorna och kuststråket bör ha samma standard vad gäller axeltryck, metervikt och 

lastprofil. I annat fall fås en begränsning i och med att de inte kan fungera fullt ut som 

komplement till varandra vid planerade avstängningar och hastigt uppkomna fel. Hela 

systemets redundans försämras om banorna håller olika standard. Efter färdigställande av 

Dingersjö driftplats samt spårbytet Gävle- Åänge år 2021 kommer tåg med STAX 25 ton kunna 

köras även på Ostkustbanan, men med något reducerad hastighet.   

 ERTMS 

Som tidigare nämnts finns det ett mål om att det gemensamma europeiska signalsystemet 

ERTMS ska vara infört längs stomnätet på det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) till år 

2030, vilket bland annat omfattar Ostkustbanan Gävle - Sundsvall. Sundsvall - Västeraspby 

trafikeras redan idag med ERTMS.   

Vid införande av ERTMS införs utbredda datorställverk, vilket innebär att en längre 

sammanhängande sträcka styrs från samma signalställverk istället för att varje driftplats har 

separata ställverk. Denna omställning behöver beaktas vid samtliga infrastrukturförändringar 

som görs framöver som kan påverka signalsystemet. Vid större åtgärder eller många mindre 

åtgärder kan det bli aktuellt att installera ett nytt datorställverk över en längre sträcka istället 

för att göra ändringar i befintliga reläställverk.  

 

  

                                                             
24 D2 motsvarar 22,5 tons axellast och metervikt 6,4 ton/m   
25 E4 motsvarar 25 tons axellast och metervikt 8 ton/m   
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 Planerade åtgärder 

Kapitlet innehåller Trafikverkets finansierade åtgärder på de sträckor som omfattas av 

rapporten, samt en del förväntade trafikala effekter.  

 Nationell Plan och övriga planerade åtgärder 2018- 2029  

 Ostkustbanan, etapp Gävle - Kringlan dubbelspårsutbyggnad (2026 –2032, 39 km ny 

sträckning).  

 Kapacitetshöjning Dingersjö, mötesstation och kapacitetsförstärkning (Klart 2021, 2 

km)  

 Sundsvall - Dingersjö, dubbelspårsutbyggnad (2024- 2028, 11 km ny sträckning)  

 Sundsvall C och bangård, resecentrum (2023-2027), 2 nya plattformar, nya 

uppställningsspår)  

 Bergsåker triangelspår (Klart 2021) 

 Malands- och Tunadalsspåret. Sundsvalls hamn (Start 2021-) 

 Birsta mötesstation (Klart 2023)  

 Ett nationellt projekt (finns med i Nationella planen) som heter Längre Tyngre Större 

tåg (LTS) ser också över ett antal driftplatser.  

 Spår- och växelbyten Strömsbro - Vallvik(Klart 2021)  

 Trafikala effekter av planerade investeringar           

Nya broar i Dingersjö samt spårbytet Strömsbro – Vallvik innebär att tåg med största axeltryck 25 

ton kommer att kunna framföras med specialtillstånd på Ostkustbanan Gävle -Sundsvall. Det 

innebär att även godståg med högre axellaster, exempelvis stålpendeln, kan framföras denna väg. 

Kapaciteten och robustheten förstärks för godset när all trafik kan omledas via Ostkustbanan då 

Norra Stambanan är avstängd för underhålls- och investeringsarbeten eller andra trafikstörningar.  

Bergsåker triangelspår är en ny förbindelse så att tåg från Ånge kan köra direkt till Ådalsbanan och 

omvänt. Med nuvarande anslutning av Ådalsbanan i Sundsvall så måste tåg från Ånge gå in till 

Sundsvall och göra ett riktningsbyte, vilket tar tid och kapacitet. Den nya anslutningen innebär en 

förkortning av gångtiden för berörda tåg med upp till 30 minuter. Triangelspåret kan också användas 

vid omledning av persontåg då Ostkustbanan är stängd söder om Sundsvall. I anslutning till detta 

arbete byggs driftplatsen i Birsta om, samt ny anslutning till kombiterminal i Petersvik.  

Dingersjö mötesstation är första steget till ett komplett dubbelspår Dingersjö – Sundsvall. Stationen 

förlängs med avseende på kommande dubbelspårsanslutning och mötesspårens längd blir ca 2 km. 

Åtgärden medför ytterligare en driftplats på den hårt belastade sträckan Hudiksvall–Sundsvall, vilket 

påverkar kapaciteten positivt. Dubbelspår Sundsvall–Dingersjö medför en 11 kilometer lång ny 

sträckning. Gamla banan behålls för åtkomst till godskunder i Stockvik. Utbyggnaden innebär en 

gångtidsförkortning på cirka tre till fyra minuter för persontåg, dessutom kan tågmöten ske på 

dubbelspår vilket ökar kapaciteten för både gods- och persontrafik. 
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 Identifierade infrastrukturåtgärder 

I detta avsnitt redovisas de infrastrukturåtgärder som har identifierats för att åtgärda bristerna 

med kapacitetsproblem och långa restider i stråket Gävle – Västeraspby. Effekten av dessa 

åtgärder beskrivs i avsnitt 7-10.    

 Fyrstegsprincipen 

För att få ett transportsystem som är effektivt inom ramen för ett hållbart samhälle, är den 

fysiska infrastrukturen bara en pusselbit bland många. I många fall är det flera andra åtgärder 

än enbart förbättrad fysisk infrastruktur som är nödvändiga för att nå måluppfyllnad. Även om 

stora infrastrukturinvesteringar genomförs så är det ett relativt litet tillskott jämfört med all den 

infrastruktur som redan finns. Det är därför viktigt att utnyttja och förvalta den existerande 

infrastrukturen effektivt. Det finns flera steg 1-3-åtgärder i fyrstegsprincipen som kan bidra till 

att lösa vissa brister i transportsystemet på relativt kort tid och till relativt låg kostnad. 

Steg 1 och 2 åtgärder är viktiga åtgärder för att lösa brister i systemet, både enskilt och i 

kombination med steg 3 och 4 åtgärder. Det är viktigt att  åtgärder prövas stegvis och att 

åtgärder i alla steg analyseras utifrån bristen. 

Vid större järnvägsinvesteringar är det ofta andra aktörer som ansvarar för steg 1 och 2 åtgärder. 

då dessa åtgärder i flera fall inte ligger inom Trafikverkets ansvarsområde eller är reglerade i 

lag. Dock bör man alltid överväga dessa möjligheter. Det kan handla om att tågoperatörerna 

höjer tågens kapacitet genom att köra längre och tyngre tåg eller tåg med fler sittplatser. 

Samordning av trafik, exempelvis på det sätt som i dagsläget görs mellan SJ:s snabbtåg och X-

trafiks regionaltåg på Ostkustbanan, möjliggör tätare trafik och effektivt kapacitetsutnyttjande. 

Genom att sätta in korglutande snabbtåg finns möjlighet att köra snabbare på befintlig bana och 

på så sätt korta restiderna. Figur 21 visar exempel på åtgärder inom respektive steg i 

fyrstegsprincipen 



Sida 46 (114) 

 

 

Figur 21 Bilden visar exempel på åtgärder inom respektive steg i fyrstegspioncipen. 

 Möjliga deletapper för ny järnväg  

För att kunna höja hastigheten, korta restiderna och öka kapaciteten i större omfattning räcker 

det inte med trimningsåtgärder/Steg 1-3 åtgärder, utan det kan krävas en nybyggnation/steg 4 

åtgärd som till exempel att en rakare järnväg i ny sträckning byggs. Därigenom kan även de 

brantaste backarna byggas bort som begränsar godstågskapaciteten. För sträckan Gävle – 

Sundsvall samt delar av sträckan Sundsvall – Timrå, där trafiken är som tätast, förordas att 

järnvägen byggs dubbelspårig. 

Sträckan Gävle – Västeraspby delas in i fem funktionella etapper utifrån ett systemperspektiv 

där det sker stora förändringar i trafik- och transportvolymer. Varje funktionell etapp består av 

tekniska deletapper utifrån var det är lämpligt att ansluta till befintlig järnväg, totalt 20 stycken 

längs hela stråket (se Figur 21). Två av dessa, Gävle – Kringlan samt Sundsvall – Dingersjö har 

finansiering i nuvarande nationella plan och Härnösand – Veda och Bollstabruk  - Västeraspby 

är genom Ådalsbaneprojektet redan ombyggda med hög standard. 16 tekniska deletapper ingår 

därmed i den här utbyggnadsstrategin. Vilket Figur 22 visar. 

 

 

 

Steg 1 – Tänk om.  

Åtgärder som påverkar efterfrågan och val av transportsätt.  

Exempel på steg 1-åtgärder: 

 Högre biljettpriser 

 Differentierade banavgifter 

 Använda andra transportslag 

 

Steg 2 – Optimera.  

Åtgärder som ger ett effektivare utnyttjande av befintligt system. 

Exempel på steg 2-åtgärder: 

 Höja tågens kapacitet, längre, tyngre tåg och tåg med fler sittplatser. 

 Effektivare tidtabellsplanering. Slopa uppehåll. Samordning av likvärdig trafik. 

 Ändra fordonstyp, exempelvis korglutande tåg som kan köra med högre hastighet 

 

Steg 3 - Bygg om. Förbättringsåtgärder i befintligt system. Trimning. 

Exempel på steg 3-åtgärder: 

 Översyn av spårgeometrin. Höja hastigheten längs befintligt spår.  

 Signaltrimning, möjliggöra snabbare tågmöten och tätare tågföljd 

 

Steg 4 - Bygg nytt. Nyinvestering eller större ombyggnader 

Exempel på steg 4-åtgärder:      

 Bygga dubbelspår eller en helt ny sträckning 

 Nya mötesstationer 
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Figur 22 De olika tekniska och funktionella etapperna.       = färdigt alternativt beslutat i Nationell plan 
     = återstår, ingår i utbyggnadsstrategin 
 

 Trimningsåtgärder 

Eftersom det kommer ta många år innan hela sträckan är utbyggd är det viktigt att säkerställa 

att nuvarande järnväg fungerar effektivt. Parallellt med att de större 

infrastrukturinvesteringarna såsom dubbelspårsutbyggnad och linjerätning för högre hastighet 

genomförs är det viktigt att underhålla och optimera den existerande infrastrukturen. Vi 

behöver säkerställa att dagens järnväg fungerar så bra som möjligt. Detta är ett mycket viktigt 

arbete som behöver fortgå parallellt med att de större investeringarna genomförs.  

Längs befintligt enkelspår finns möjlighet att göra kapacitetshöjande trimningsåtgärder för att 

öka kvalitén och standarden på befintlig bana. Trimningsåtgärder26 har ofta en hög 

kostnadseffektivitet eftersom de gör att befintlig infrastruktur kan utnyttjas bättre och få högre 

                                                             
26 Trimnings- och miljöåtgärder är åtgärder som kostar mindre än 100 miljoner kr och syftar till att med 
mindre- och effektiva åtgärder utveckla och förbättra transportsystemets funktion. Åtgärderna delas in i 
tre åtgärdsområden: tillgänglighet, säkerhet och miljö. Ofta steg 2 och 3 åtgärder enligt 
fyrstegsprincipen. 
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kapacitet och robusthet. Kombinationen av åtgärder har stor betydelse för de effekter och 

måluppfyllelse som kan åstadkommas.  

En hel del underhålls- och trimningsåtgärder har utförts de senaste åren längs Ostkustbanan 

och Ådalsbanan och de mest prioriterade åtgärderna är därför redan genomförda. Längs 

Ostkustbanan har bland annat har 7 stycken nya mötesstationer byggts för 750 m långa tåg och 

signalåtgärder har implementerats för att kunna köra tåg tätare och snabba upp tågmöten. 

Ådalsbanan rustades upp inför Botniabanans öppnande för ca 10 år sedan. Det som återstår är 

bland annat utbyggnad till två plattformslägen på de stationer för resandeutbyte som saknar 

detta och utbyggnad av ett tredje mötesspår på vissa mötesstationer för att öka framkomlighet 

för godstrafiken vid en utökad persontrafik. I samband med växelbyten som behövs av 

underhållsskäl bör en uppgradering till högre hastighetsstandard ske där det är möjligt. Behov 

av ett antal nya mötesstationer är identifierade, men då detta är förhållandevis stora åtgärder är 

det viktigt att göra en avvägning om de är värda att genomföra innan ny järnväg byggs. För 

beskrivning av effekter av identifierade trimningsåtgärder, se avsnitt 10.8.  

 

 

Figur 23 Bilden visar en översikt öve platser med möjliga trimningsåtgärder (röd text). 
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 Identifierade åtgärder Ostkustbanan 

Behov av nedanstående trimningsåtgärder har identifierats längs Ostkustbanan för att åtgärda 

de identifierade/prioriterade bristerna. Dessa redovisas utan inbördes prioritering: 

 Trespårsstation Gårdsjön  

 Trespårsstation Harmånger  

 Ny mötesstation Rogsta (Hudiksvall – Via norr om Hudiksvall ) 

 Ny mötesstation Idenor (Iggesund- Hudiksvall söder om Hudiksvall) 

 Ny mötesstation Axmars bruk (Axmarby - Sunnäsbruk) 

 Ytterligare ett plattformsläge i Gnarp, Iggesund och Njurundabommen 

 Höjd växelhastighet (från 40 till 80 km/h) på befintliga mötesstationer för snabbare 

tågmöten (återstår i Iggesund och Årskogen) 

 Förbigångsspår Uppsala – Gävle  

Trespårsstation i Gårdsjön behövs för att möjliggöra att tågmöten mellan snabbtåg hamnar på 

denna driftplats när dubbelspårsetappen Hudiksvall- Stegskogen är utbyggd och att det tredje 

spåret då behövs för godstrafiken, vilket kommer att åtgärda bristen och förbättra kapaciteten. 

Trespårsstation i Harmånger har tidigare identifierats vara lätt att bygga ut och gynnar 

godstrafiken. Ny mötesstation i Rogsta får bra effekt längs befintligt enkelspår norr om 

Hudiksvall, men kan troligtvis inte nyttjas av dubbelspårsetappen Idenor- Stegskogen. Om den 

östra korridoren för dubbelspår Idenor-Enånger via Iggesund byggs, kan mötesstationen Idenor 

byggas som en första etapp av dubbelspåret. En ny mötesstation i Axmars bruk motiveras av att 

detta är den längsta sträckan söder om Söderhamn utan mötesmöjlighet. Ett alternativ till en ny 

mötesstation kan vara att bygga ett tredje spår i Axmarby, då det saknas 3-spårsstationer söder 

om Söderhamn och att dessa kan behövas för redundans och kapacitet.  

Det finns behov av ytterligare plattformslägen i Gnarp, Iggesund och Dingersjö 

(Njurundabommen), för att säkerställa möjlighet till tågmöten mellan två persontåg som 

samtidigt har resandeutbyte.  Kvarvarande växlar med hastighet 40 km/h till avvikande 

huvudspår i Iggesund och Årskogen förlänger tiden för tågmöte med upp till 1 min per driftplats 

och bör uppgraderas till högre hastighet i samband med planerade växelbyten. 

Söder om Gävle finns behov av fler förbigångsspår för att säkerställa godstågens framkomlighet 

vid ökad persontrafik. 

 Identifierade åtgärder Ådalsbanan 

Behov av nedanstående trimningsåtgärder har identifierats längs Ådalsbanan för att åtgärda de 

identifierade/prioriterade bristerna. Dessa redovisas utan inbördes prioritering: 

 Triangelspår Västeraspby och höjd växelhastighet till spår 2 

 Ny driftplats Bollstabruk norr om Kramfors med mötesmöjlighet (framförallt aktuellt 

vid framtida resandeutbyte). 

 Signalreglerad anslutning till Graningeverken 

 Förlängning av plattformen i Kramfors med växelförbindelse för att möjliggöra två 

stycken plattformslägen 

 Höjd växelhastighet till spår 3 i Härnösand och plattformsförlängning 

 Ny driftplats med mötesmöjlighet (750 m) i Söråker mellan Stavreviken och Hussjöby 

norr om Timrå  
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Triangelspår (rundslinga) i Västeraspby är högt efterfrågat. Den skulle möjliggöra att tåg mellan 

övre Ådalsbanan (Långsele – Västeraspby) och Botniabanan kan framföras utan riktningsbyte. 

För godståg innebär detta förkortade transporttider och möjlighet till effektiv omledning mellan 

stambanan genom övre Norrland och Ådalsbanan vid exempelvis trafikstörningar eller vid 

tidpunkter när framkomligheten är sämre längs nedre Ådalsbanan. Vid eventuell framtida 

persontrafik i relation Östersund – Umeå skulle restiden kortas med knappt 10 min genom att 

riktningsbyte i Västeraspby undviks.   

Mötesmöjlighet i Bollstabruk är framförallt relevant om det blir i en framtid blir aktuellt med 

resandeutbyte och det är då tillräckligt med en kort mötesstation. Anslutningen till 

Graningeverken har endast klotväxlar, vilket gör att linjen blockeras under lång tid vid in- och 

utfart. Anslutningen kan därför behöva signalregleras beroende på trafikens omfattning. 

En förlängning av plattformen i Kramfors med växelförbindele på mitten möjliggör tågmöten 

mellan två persontåg, något som i dagsläget inte är möjligt. Därutöver möjliggörs för 

resandeutbyte med långa nattåg utan att vissa vagnar hamnar utanför plattformen. Kryssväxel 

förordas, men om endast en enkelväxel är möjlig att anlägga bör den läggas så att ett tåg 

Sollefteå – Kramfors kan stå uppställt vid norra delen av plattformen samtidigt som ett annat 

tåg kan köra förbi. 

I Härnösand är plattformen vid spår 3 inte tillräckligt lång, vilket gör att nattåg och andra långa 

persontåg inte kan mötas där. Växelhastigheten till spår 1 är också låg, endast 50 km/h. En ny 

driftplats i Söråker ligger på den längsta sträckan utan mötesmöjlighet, vilket ger 

kapacitetsbegränsningar för hela Ådalsbanan och förlängda transporttider. Samtidigt ligger 

denna mötesstation på den sträcka som är högst prioriterad för ny linje på sträckan Sundsvall – 

Härnösand.  
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 Trafik- och kapacitetsanalyser 

 250 km/h Stockholm – Umeå  

Trafikverket har utrett27 möjligheten att höja hastigheten från 200 till 250 km/h på ett antal 

delsträckor Stockholm – Sundsvall – Umeå där detta kan genomföras inom befintligt 

spårområde utan kurvrätningar (se figur 17). I samband med detta har en tidtabellanalys tagits 

fram utifrån prognostiserad trafik 2040 och den infrastruktur som är beslutad i nuvarande 

nationella planen 2018-2029, vilket på Ostkustbanan innebär dubbelspår Gävle – Kringlan samt 

Dingersjö – Sundsvall. 

 

 
Figur 24 Rödmarkerade sträckor är möjliga att höja till 250 km/h.  

 

Med snabbare tåg kortas gångtiden mellan mötesstationerna, vilket möjliggör ett annat 

trafikupplägg än om tågen körs med 200 km/h som topphastighet. På enkelspåriga banor med 

blandad trafik finns många varianter av tidtabeller, vilket påverkar möjlig tidsvinst. Potentialen 

till restidsvinst för ett snabbtåg för 250 km/h jämfört med 200 km/h är ca 5 min Uppsala – 

Sundsvall och ca 10 min Sundsvall - Umeå. Om regionaltågen Sundsvall – Umeå skulle 

                                                             
27 Huvudrapport 250 km/tim med blandad trafik. Underlag till NP (2020:090) 
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trafikeras med fordon för 250 km/h skulle tidsvinsten för dessa bli ca 10 min. Preliminära 

samhällsekonomiska beräkningar indikerar att åtgärderna är lönsamma.  

Ett trafikupplägg med ett snabbtåg per timme och riktning Stockholm – Sundsvall i 250 km/h 

har tagits fram där snabbtågen möter varandra i Söderhamn och Hudiksvall där de ändå 

stannar för resandeutbyte, vilket möjliggör minst antal tillkommande tågmöten. Detta 

förutsätter att snabbtågens kanal in/ut från Stockholm justeras jämfört med idag, vilket kan 

kräva omläggningar av övrig trafik på sträckan Stockholm – Gävle.  

Tidtabellanalysen visar att på sträckan Uppsala – Gävle finns oavsett snabbtågens hastighet ett 

behov av fler förbigångsspår för att få fram godstrafiken. Om det i högtrafik både går regional- 

och snabbtågstrafik varje timme Gävle – Sundsvall blir det svårt att få fram godståg med rimliga 

transporttider utan ytterligare åtgärder. På sträckan Gävle – Sundsvall behövs en 

dubbelspårsetapp förbi Hudiksvall för att få ut större effekt av tåg med hastighet i 250 km/h. 

 
Figur 25 Principtidtabell Gävle – Sundsvall i högtrafik med snabbtåg i 250 km/h (rött), regionaltåg (grönt) 

och godståg (svart). Godståget som går i högtrafik får många tågmöten.  

 

På sträckan Sundsvall – Västeraspby är det endast sträckan Härnösand – Mörtsal som är möjlig 

att höja till 250 km/h utan större linjerätningar. Denna sträcka ger ca 0,5 min i tidsvinst, medan 

större tidsvinster fås på Botniabanan med ca 9 min Västeraspby - Umeå. Om både snabb- och 

regionaltåg körs i 250 km/h ökar möjligheten att få till en takttidtabell med knutpunkter där 

tågen sammanstrålar i bland annat Umeå och Örnsköldsvik. I högtrafik blir det svårt att få fram 

godståg med attraktiva transporttider oberoende av 250 eller 200 km/h. 
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Figur 26 Principtidtabell Sundsvall - Skellefteå i högtrafik med snabbtåg i 250 km/h (rött), regionaltåg (grönt, lila) 
och godståg (svart). Godståget som går i högtrafik får många tågmöten. 

 Analys av dubbelspårsetapper  

2013 utfördes en utredning28 om möjlig etapputbyggnad av Ostkustbanan till dubbelspår med 

hjälp av TVEM-metoden29, där olika kombinationer av dubbelspårsetapper och 

tidtabellscenarier testats och utvärderats utifrån möjlig tidsvinst per satsad krona. De generella 

slutsatserna var att 2-3 dubbelspårsetapper behövs för att få fram prognostiserad trafik till 2030 

med rimliga transporttider till följd av kraftigt ökat antal tågmöten. Två alternativ till 

dubbelspårsutbyggnad förordades där sträckan Idenor – Hudiksvall – Stegskogen ingick i båda 

alternativen: 

Alternativ A:  

Idenor – Hudiksvall (nytt läge) – Stegskogen  19 km  

Åmyran – Gnarp – Årskogen    19 km 

Sunnäsbruk – Ljusne    12 km  

  
Alternativ B:  

Idenor – Hudiksvall (nytt läge) – Stegskogen  19 km 

Dingersjö – Sundsvall    14 km 

Kringlan – Sunnäsbruk    17 km 

 

I båda alternativen kunde nya mötesstationer i Idenor samt på sträckorna Trödje – 

Hamrångefjärden, Axmarby – Sunnäsbruk och Sunnäsbruk – Vallvik förstärka effekterna av de 

första dubbelspårsetapperna. Trespårsstationer gav ingen stor ytterligare effekt i denna analys, 

men Harmånger och Gårdsjön kunde ändå övervägas för att lättare få fram godstrafik vid ett 

stört läge.  

  

                                                             
28 Stegvis kapacitetsförstärkning av Ostkustbanan Gävle – Sundsvall, Effekter av etappvis 
dubbelspårsutbyggnad, 2013, Diarienummer: TRV 2013 / 62484 
29 TVEM står för Timetable Variant Evaluation Model. Utvecklad av Olof Lindfeldt i doktorandprojekt KTH 
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 Gångtidsvinster per etapp 

Gångtidsvinst, mellan befintlig och framtida bana har beräknats för samtliga deletapper Gävle - 

Sundsvall samt Sundsvall – Västeraspby i trafiksimuleringsprogrammet Railsys utifrån en 

antagen ny linjesträckning. Tidsvinsten är beräknad för regional-, snabb- och godståg utifrån 

tågens normala uppehållsbild för resandeutbyte, men utan hänsyn till tidtabellens utformning 

och eventuella tågmöten. Vissa delsträckor ger stora linjerätningar jämfört med befintlig bana, 

medan andra deletapper har ungefär lika stor längd. Framräknade tidsvinster och avstånd är 

preliminära och kan förändras beroende på exakt framtida linjedragning och 

anslutningspunkter mellan gamla och nya linjen. Jämförelsen för snabbtågen avser ett tåg i 250 

km/h och baseras på att banan uppgraderats till 250 km/h där så är möjligt redan i JA enligt 

avsnitt 7.1. 

Om endast en deletapp byggs tillkommer tid för acceleration och inbromsning vid övergång 

mellan gamla och nya banan. Exempelvis tillkommer för en förändring i hastighet mellan 250 

km/h och 100 km/h cirka 0,5 min för inbromsning och därefter cirka 1 minut för acceleration 

för ett snabbtåg, vilket gör att tidsvinsten för en enstaka etapp blir lägre än tidsvinsten för ett 

längre sammanhängande dubbelspår.  

På Ostkustbanan ger flera deletapper omkring 4-6 minuter för snabbtågen, medan variationen 

är större för regionaltågen beroende på hur många uppehåll de har planerade längs respektive 

deletapp. Sträckan Ljusne - Enånger ger i princip ingen gångtidsvinst, vilket beror på att den 

sträckan redan rätats på 90-talet och därför håller hög hastighet.  

 

 
Figur 27 Gångtidsvinst per etapp på Ostkustbanan uppdelat per tågkategori.  

På Ådalsbanan är det etappen Torsboda - Hussjöby som ger allra störst effekt med ca 5 min för 

ett snabb- eller regionaltåg då det är del av den längsta stationssträckan idag, Stavreviken – 

Hussjöby, och innefattar en stor linjerätning. Etapperna norr och söder om denna etapp samt 

Birsta - Timrå ger också stor effekt med ca 3 min för ett persontåg. Första sträckan norr om 

Sundsvall ger mindre effekt då den nya linjen är nästan lika lång som den gamla. Detta gäller 

även etappen direkt norr om Timrå.  
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Figur 28 Gångtidsvinst per etapp på Ådalsbanan Sundsvall – Härnösand uppdelat per tågkategori.  

Godstågen får också tidsvinster, framförallt där hastigheten längs befintlig bana är under 100 

km/h. Idag förlängs dessutom godstågens gångtider på grund av kraftiga backar och kurvig 

bana. Godstågens stora tidsvinst på sträckan Idenor - Stegskogen förbi Hudiksvall förklaras av 

att hastigheten längs befintlig bana endast är 65 km/h i kombination med att linjen blir 

betydligt kortare. På Ådalsbanan ger sträckan Stavreviken - Hussjöby störst tidsvinst för 

godstågen, vilket beror på kraftigt uppförslut längs befintlig bana i kombination med betydligt 

kortare ny bana.  

 Tidtabellanalys av framtida dubbelspårsetapper på 
Ostkustbanan  

Genom att bygga upp olika kombinationer av dubbelspårsetapper i tidtabells- och 

simuleringsverktyget Railsys har olika tidtabellvarianter kunnat analyseras och utvärderas för 

att avgöra vilken utbyggnadsordning som är effektivast ur ett trafikerings- och 

kapacitetsperspektiv. Endast tidtabellsanalyser får dock inte avgöra besluten om ny sträckning, 

utan hastighet och lutningsprofiler väger tungt för effekt direkt då trafikupplägg kan förändras 

över tid. 

 Tidtabellanalys persontrafik 

Utifrån tidigare framtagen tidtabellanalys och trafikupplägg för snabbtåg i 250 km/h som 

baseras på redan beslutade dubbelspårsetapper Gävle – Kringlan och Dingersjö – Sundsvall har 

förslag till ytterligare etapper analyserats. Ett snabbtåg i timmen innebär att tågen möts varje 

halvtimme, där det är önskvärt att så stor del av tågmötena som möjligt sker på de 

dubbelspåriga delarna eller där tågen ändå stannar för resandeutbyte. En förutsättning i denna 

analys har därför varit att tågmötet ligger kvar i Söderhamn där tågen ändå stannar och att 

justeringar i mötesbilden görs längre norrut (se bilaga 3).  

Dubbelspårsetappen genom Hudiksvall har störst effekt på snabbtågens restid, då det möjliggör 

att snabbtågen vid timmestrafik kan mötas norr om Hudiksvall på dubbelspåret istället för att få 

vänta i Hudiksvall på mötande snabbtåg. Detta gör att nästa tågmöte mellan snabbtågen kan 

flyttas från Gnarp till Gårdsjön. Tillkommande restidsvinsten till Sundsvall blir då ca 9 min. Ett 

alternativ är att bygga etappen Tjärnvik – Dingersjö så att ett sammanhängande dubbelspår fås 
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upp till Sundsvall, men då det innebär fortsatt lång mötestid i Hudiksvall blir tidsvinsten något 

mindre, ca 7 min. 

 

 

Figur 29 Exempel på grafisk tidtabell för ett tåg i timmen med snabbtåg (röd) och regionaltåg (grön) med 
dubbelspår Gävle – Kringlan, Idenor – Stegskogen samt Dingersjö – Sundsvall.  

 

För att undvika tidskrävande tågmöten i Gårdsjön är ett alternativ att bygga nästa 

dubbelspårsetapp Tjärnvik – Dingersjö så att ett komplett dubbelspår fås upp till Sundsvall. 

Tågmötena mellan snabbtågen kan då ske längs dubbelspåret norr om Dingersjö, vilket 

tillsammans med den högre hastigheten kan korta restiden med ytterligare ca 10 min. Ett 

alternativ är att bygga sträckan Stegskogen - Bäling som andra etapp, vilket möjliggör ungefär 

samma tidsvinst och mer marginal i snabbtågsmötet norr om Hudiksvall. Däremot ger Bäling – 

Tjärnvik (förbi Gnarp) mindre restidsvinst, då snabbtågen vid timmestrafik inte hinner till 

Dingersjö och det därför tillkommer ett långt tågmöte i Maj. 

 

Figur 30 Exempel på grafisk tidtabell för ett tåg i timmen med snabbtåg (röd) och regionaltåg (grön) med 
dubbelspår Gävle – Kringlan, Idenor – Stegskogen samt Tjärnvik - Dingersjö – Sundsvall. 
 

Som tredje etapp är alternativet antingen att bygga vidare med ytterligare etapper norr om 

Hudiksvall där hastigheten är lägst och tidsvinsten därför störst eller att prioritera sträckan 

Axmarby - Sunnäsbruk – Vallvik där avstånden mellan mötesstationerna är långa. Då 

medelhastigheten är högre söder om Söderhamn och den prognostiserade trafiken mindre 

förordas ytterligare dubbelspårsetapper norr om Hudiksvall. Då fås ett längre sammanhängande 

dubbelspår med hög hastighet som ger stora restidseffekter för såväl snabb- som regionaltåg. 
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Figur 31 Exempel på grafisk tidtabell för ett tåg i timmen med snabbtåg (röd) och regionaltåg (grön) med 
dubbelspår Gävle – Kringlan, Idenor – Stegskogen – Bäling samt Tjärnvik - Dingersjö – Sundsvall. 

 Tidtabellanalys godstrafik 

I figur 23 nedan är tågen konstruerade med utgångspunkt från att dubbelspårsetapperna 

Sundsvall - Dingersjö, Dingersjö - Tjärnvik, Idenor - Stegskogen samt Gävle - Kringlan är 

byggda. Snabb- och regionaltågstrafiken går i önskad entimmes takt. Godstågen får då en 

medeltransporttid på cirka 4 timmar, vilket är ca 30-60 min längre än idag. Ovan nämnda 

dubbelspårsetapper räcker med andra ord inte till för att ge godstrafiken oförändrade 

transporttider jämfört med idag om persontrafiken utvecklas som beräknat. För att inte 

försämra godstrafikens villkor på Ostkustbanan behövs därför ytterligare åtgärder i väntan på 

fler dubbelspårsetapper. Dessa åtgärder kan exempelvis vara fler trespårsstationer på 

enkelspåren, förbigångsspår på dubbelspåren, reducering av beräknad persontrafik, flexibla 

persontrafikupplägg (inga styva tidtabeller) eller att leda om godstrafik till/från Gävle 

godsbangård via Ockelbo -Kilafors - Söderhamn. Antagligen kommer det att krävas en 

kombination av två eller fler av dessa alternativ. 

 

Figur 32 Principtidtabell Gävle – Sundsvall i högtrafik med snabbtåg i 250 km/h (rött), regionaltåg (grönt) och 
godståg (blått). 

Trespårsstationer är mer eller mindre en förutsättning för att få fram godstrafik med acceptabla 

transporttider på enkelspår med tät persontrafik. I annat fall kan stationer där persontågen har 

systemmöten inte användas för möten eller förbigångar med gods. Ett antal strategiskt 

placerade mötesstationer på kvarvarande enkelspår bör därför byggas ut med ytterligare ett 

mötesspår. 

Dubbelspår med blandad trafik ska ha förbigångsspår jämt placerade utmed sträckningen. 

Rekommenderat avstånd är ca 10 km med växelvis placering invid upp- respektive nedspår. Vid 
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tät trafik bör både upp- och nedspår ha ett förbigångsspår med ca 10 km avstånd. I vissa fall kan 

ett mittplacerat förbigångsspår byggas (Trafikverket, Kapacitet på järnväg - en kunskapsöversikt 

sid 11 f)30. Detta måste beaktas vid byggandet av dubbelspåretapper på Ostkustbanan. 

Persontrafik som trafikerar en viss bestämd sträcka med regularitet ansöker ofta om tåglägen 

med styva tidtabeller. Det innebär att tågens tidtabeller ser likadana ut, det vill säga att tågen 

ankommer och avgår på samma minuttal timme efter timme. Nackdelen med den typen av 

upplägg är att de konsumerar extra kapacitet då tiderna inte är flexibla. Rent praktiskt blir det 

så att övrig trafik får anpassas medan det styva upplägget bara kan ändras i mycket begränsad 

omfattning genom att hela mönstret ändras på samma sätt. Lite tillspetsat kan man säga att 

övrig trafik, oftast godståg, får hålla tillgodo med den kapacitet som blir kvar, det som i 

kapacitetstilldelning under fastställd tågplan kallas restkapacitet. I värsta fall räcker inte 

kapaciteten till för alla tåg. För att frigöra kapacitet för övrig trafik är det därför troligt att 

regional- och snabbtågstrafiken får finna sig i en mer flexibel kapacitetstilldelning än den i figur 

31. I de fall detta inte räcker får man tilldela färre persontågslägen i tidsavsnitt utanför 

högtrafik. 

I och med att banan Söderhamn - Kilafors har öppnat för trafik så finns möjlighet att leda om 

tåg från Ostkustbanan via Kilafors - Ockelbo. Godståg med ankomst/avgång Gävle godsbangård 

får då en förlängd gångtid med ca 30 minuter. Omledningssträckan består av dubbelspår mellan 

Mo grindar och Holmsveden, men i övrigt av enkelspår med förhållandevis långt mellan 

mötesstationerna. Med högt kapacitetsutnyttjande på vissa delar får godstågen därför räkna 

med långa uppehållstider för möten, uppskattningsvis 20-30 minuter. Detta, i kombination med 

att godstrafikens förlängda transporttider på Ostkustbanan främst uppstår norr om Söderhamn, 

innebär att godståg med ankomst/avgång Gävle godsbangård får längre transporttid vid 

omledning. Att leda över tåg från Ostkustbanan via banan Söderhamn - Kilafors fungerar med 

andra ord bra för trafik mot exempelvis Borlänge eller Hallsberg, men inte för tåg mot Gävle 

godsbangård. Söderhamn - Kilafors främsta syfte är alltså att avlasta Gävle från godstrafik som 

inte behöver passera där.    

 Prioritering av etapper Hudiksvall – Sundsvall  

Restidsvinster för olika kombinationer av dubbelspårsetapper har studerats i detalj på sträckan 

Hudiksvall – Sundsvall, då denna sträcka är prioriterad för dubbelspårsutbyggnad bland annat 

utifrån att den har lägst medelhastighet på Ostkustbanan (ca 100 km/h) och flera delsträckor 

med mycket högt kapacitetsutnyttjande (se ).  

Samtliga restidsvinster avser ytterligare tidsvinster för tillkommande dubbelspårsetapper 

jämfört de åtgärder som är beslutade i nationell plan, dvs etapperna Gävle - Kringlan och 

Sundsvall – Dingersjö. Tidsvinsterna bygger på ett antaget trafikeringsscenario för högtrafik 

med ett snabbtåg och ett regionaltåg i timmen. Färgmarkeringarna (rött=minst tidsvinst, 

gult=mer tidsvinst och grönt=mest tidsvinst) visar skillnader i restidseffekt för olika 

etappkombinationer med en, två, tre respektive fyra ytterligare dubbelspårsetapper. Exempelvis 

jämförs i scenario 1 en utbyggnad av endera Idenor - Stegskogen eller Tjärnvik - Dingersjö. Av 

tabell 13 kan man utläsa att det är fördelaktigt att bygga etappen Idenor - Stegskogen först. 

Tabellen innehåller inga etapper mellan Gävle och Hudiksvall förutom den beslutade Gävle - 

Kringlan. 

                                                             
30 Kapacitet på järnväg – en kunskapsöversikt (TRV 2019:132) 
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Tabell 13 Restidsvinster för olika dubbelspårsetapper Hudiksvall – Sundsvall. Rött minst tidsvinst, gult mer tidsvinst 
och grönt mest tidsvinst. 

 

Som första etapp förordas Idenor - Stegskogen, då tågmöten mellan snabb- och regionaltåg 

hamnar mellan Hudiksvall och Via enligt antagna trafikupplägg och denna etapp därför ger 

betydligt större restidsvinst än Tjärnvik – Dingersjö.  

Etappen Dingersjö - Tjärnvik ger stor effekt då Sundsvall är en grenstation med mycket 

ankommande och avgående trafik. Maj söder om Dingersjö är en driftplats idag där man 

undviker att ställa tunga godståg som ska söderut på sidotågväg då det är kraftig lutning ut från 

stationen. Det är en stor fördel att slippa stanna med tunga tåg i Maj. Tidtabellsanalyser både 

för 250 km/h och 200 km/h visar behov av möten söder om Dingersjö.  

Även etappen Stegskogen - Bäling har stor effekt då det ger ett längre sammanhängande 

dubbelspår. Rätning av linjen förbi Gnarp behöver genomföras tillsammans med angränsande 

dubbelspårsetapper för att den ska ge bra effekt med en längre sammanhängande sträcka med 

hög hastighet och föreslås därför som fjärde etapp efter Dingersjö – Tjärnvik och Stegskogen – 

Bäling.  

Det blir tydligt att det är mer effektivt att bygga längre sammanhängande dubbelspårssträckor 

än att bygga kortare öar. Framförallt snabbtågen får en mycket mindre restidsvinst om det blir 

kortare etapper, då det tar tid för dem att accelerera upp i full hastighet och man hinner inte 

nyttja dubbelspårens fulla potential om de är uppdelade på många kortare delar.  

 Framtida trafikupplägg och linjerätningar längs 
Ådalsbanan          

För regionaltågstrafiken finns en idé om att möjliggöra ett tåg i timmen med taktfast tidtabell 

och knutpunktsupplägg längs hela Norrlandskusten efter att Norrbotniabanan byggts ut (källa 

Trivector31). Detta innebär ett trafikupplägg där det eftersträvas att tågen går vid samma 

klockslag varje timme och möts i knutpunkterna och där tågen ändå stannar för resandeutbyte, 

vilket möjliggör kortare restid och effektiva byten till anslutande bussar och tåg. Ett sådant 

upplägg kräver vid timmestrafik max 28 min gångtid inklusive marginaler mellan knutpunkter 

och lämpliga mötesstationer för tågmöten och 58 min vid ett tåg varannan timme (se Figur 33). 

                                                             
31 Norrbotniabanans nyttoeffekter, Trafikeringsstrategi för sträckan Umeå – Skellefteå, Trivector, 2018  
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Därtill behöver det finnas tillräckliga marginaler för tågbyte i bl. a Sundsvall samt för tågmöten 

med övriga tåg på banan.  

 

Figur 33 Vision om knutpunktsupplägg för regionaltågstrafiken längs Norrlandskusten (källa Trivector32).  
 

Genom att göra linjerätningar på en till två deletapper på sträckan Timrå – Härnösand finns 

möjlighet att få till ett trafikupplägg med ett regionaltåg i timmen i vardera riktningen med 

återkommande tågmöten i Timrå och Härnösand samt med knutpunkt i Sundsvall. Den 

deletapp som ger störst tidsvinst och därför förordas utifrån detta resonemang är Torsboda – 

Hussjöby, gärna i kombination med ytterligare en angränsande etapp norr om Timrå för att 

kunna hålla en högre hastighet under längre sträcka. Även etappen Birsta – Timrå ger stor 

tidsvinst, men är inte nödvändig för att möjliggöra ett knutpunktsupplägg enligt ovan.  

Förutsatt att regionaltågen i en framtid körs i 250 km/h går det att bygga vidare på detta 

upplägg enligt samma princip norr om Härnösand med tågmöten i Dynäs/Västeraspby – 

Örnsköldsvik – Nordmaling samt Umeå. För att få tillräckliga marginaler i ett sådant 

trafikupplägg och även möjliggöra ett framtida uppehåll i Bollstabruk är det intressant med 

linjerätning på sträckan Veda (Mörtsal) – Bollstabruk (norr om Dynäs) där hastigheten idag är 

mycket låg med endast 80 km/h på vissa avsnitt. En hastighetshöjning på detta linjeavsnitt 

skulle även komma till nytta vid framtida persontrafik Långsele/Sollefteå – Kramfors33. 

Linjerätningar på denna sträcka är även av intresse för godstrafiken då sträckan har kraftiga, 

men korta lutningar på upp mot 17 promille. I tidigare utredningar inför upprustningen av 

Ådalsbanan har möjliga linjerätningar identifierats.  

                                                             
32 Norrbotniabanans nyttoeffekter, Trafikeringsstrategi för sträckan Umeå – Skellefteå, Trivector, 2018 
33 Analys av trafikering med persontåg Östersund – Umeå via Sollefteå eller Sundsvall, Trivector, 2019.  
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Utifrån tågviktsbegränsande backar för godstrafiken är det sträckorna Stavreviken – Hussjöby 

samt Häggsjön – Härnösand med långa sammanhängande lutningar på 17 promille som är 

viktigast att åtgärda. Även sträckan Sundsvall – Birsta är intressant utifrån tillkommande 

godstrafik till/från Timrå och Tunadal samt den förväntade trafikökningen efter Sundsvall 

Logistikparkens öppnande. Nysträckning Birsta – Timrå skulle möjliggöra ett triangelspår 

norrut från Tunadal och Logistikparken och därmed inget behov av riktningsbyte i Birsta.  

 Restider per funktionell etapp 

Snabbtågens genomsnittliga restider har beräknats för respektive funktionell etapp för ett 

jämförelsealternativ med nuvarande infrastruktur, basprognos 2040 och tåg i 200 km/h samt 

ett utredningsalternativ med komplett ny järnväg Sundsvall – Härnösand, trafik enligt 

systemanalys Gävle – Härnösand och tåg i 250 km/h. Restiderna är beräknade enligt en 

restidsmodell som tar hänsyn till tågens gångtid (transporttid utan trängsel), kvalitetstillägg för 

att hantera förseningar samt tidstillägg för tågmöten/trängsel baserat på nivå på 

kapacitetsutnyttjande (högt utnyttjande ger längre restid, fler tågmöten osv). De verkliga 

restiderna kan bli både längre och kortare beroende på tidtabellens exakta utformning och 

samspelet med övrig trafik på banan. Därför skiljer sig dessa restider något från de som 

redovisades i avsnitt 7.4.3 som baserades på en möjlig tidtabell. Exakt tidsvinst beror även på 

val av korridor inom respektive deletapp (Figur 35). 

 
 
 
 

Figur 34 Möjliga linjerätningar på sträckan Veda – Kramfors (vänster) och Kramfors – Bollstabruk - 

Västeraspby (höger) där linjerätning redan är utförd norr om Bollstabruk enligt UA2. 
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Figur 35 Genomsnittlig restid för snabbtåg i 250 km/h före och efter utbyggnad av respektive funktionell etapp.  
JA=före utbyggnad, UA=efter utbyggnad 
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 Nyttoanalyser 

När flera större investeringar planeras i ett stråk är turordningen för etapperna viktig för att så 

snart som möjligt kunna frigöra effekterna av gjorda investeringar. Sweco´s rapport 

”Nyttoanalys av projektet Nya Ostkustbanan”34  visar att de mervärden som byggandet av 

sträckan Gävle - Västeraspby kommer att generera kan bli lika stora som kostnaderna för att 

bygga den. Nyttorna kan eventuellt även vara större än investeringskostnaden. Studienytta, 

sociala nyttor, integrationsnyttor och miljönyttor kan med nuvarande kunskap inte värderas 

fullt ut i pengar. 

 Nyttoanalyser 

Under hösten 2015 lämnade ett stort antal kommuner och regioner in nyttoanalyser till 

Sverigeförhandlingen. Sverigeförhandlingen välkomnade då utveckling av analysmetoder och 

olika infallsvinklar. Sverigeförhandlingen tog också initiativ till att lyfta helt nya perspektiv på 

samhällsnyttor såsom sociala nyttor och integrationsnyttor. I arbetet med nyttoanalyser har det 

skett en utveckling och anpassning av metodiken för nyttoanalyser och olika 

samhällsekonomiska modeller. Sweco har i flera uppdrag under det senaste året genomfört 

nyttoanalyser baserade på de riktlinjer som Sverigeförhandlingen gav. Vi sammanfattar nedan 

de studerade nyttorna som finns analyserade i Sweco´s rapport, Nyttoanalys av projektet Nya 

Ostkustbanan. Ostkustbanan 2015 AB Underlag till Sverigeförhandlingen 2016.  

 

 Regional utveckling och regionförstoring 

Vad är det som gör att vissa regioner upplevs som attraktiva och kan skapa en god tillväxt, 

medan andra områden med likartad struktur brottas med stora problem? Enligt den Nya 

ekonomiska geografin35 avgör en regions eller en stads attraktionskraft dess möjligheter att 

locka till sig investeringar, företag och individer. Attraktionskraften bestäms av en kombination 

av hårda faktorer, exempelvis infrastruktur och bostäder, samt mjuka faktorer, exempelvis 

kultur och värderingar. Begreppet ”attraktivitet” har en bred tolkning som omfattar allt av 

betydelse för att företag och individer ska vilja verka och samarbeta utifrån olika geografiska 

platser. Digitaliseringen och globaliseringen innebär att den geografiska platsens möjligheter 

vidgas för individer och företag. Allt fler kan utnyttja möjligheterna till samarbete över hela 

världen. Globaliseringen innebär att konkurrensen om kompetens och företagsetableringar 

ökar. Platsbundna kvaliteter, egenskaper och attraktivitet kommer framöver att bli allt mer 

avgörande för vilka grupper som kan lockas dit. En av utgångspunkterna i den Nya ekonomiska 

geografin är att moderna, kunskapsdrivna ekonomier i första hand är regionala snarare än 

nationella. Förutsättningarna i pendlings- och arbetsmarknadsregionerna, i form av attraktivitet 

och funktionalitet för kunskaps- och humankapital, bestämmer i hög grad hur många jobb som 

skapas, hur lönerna utvecklas och i vilken utsträckning det skapas nya bärkraftiga företag. 

Genom att studera och mäta olika nyckelfaktorer som påverkar förutsättningarna för regional 

utveckling kan en samlad bild tecknas av hur väl anpassad en region är mot teorierna i den Nya 

                                                             
34 Nyttoanalys av projektet Nya Ostkustbanan. Ostkustbanan 2015 AB Underlag till Sverigeförhandlingen 
2016 
35 Den nya ekonomiska geografin (Krugman, 1991a, 1991b, 1994, 1996) → nobelpris - Geografisk 
koncentration är en naturlig följd av stordriftsfördelar (monopolistisk konkurrens), diversitet (mångfald) 
och transportkostnader 
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ekonomiska geografin. Några av de viktigaste nyckelfaktorerna som påverkar företagens 

lokalisering och individers val av bostadsort, samt mätbara indikatorer på dessa sammanfattas 

nedan.   

Allt fler företag agerar på en internationell marknad. Var de väljer att etablera sin verksamhet 

beror på faktorer som:  

 Tillgång på kompetens 

 Tillgång till råvara  

 Infrastrukturens uppbyggnad  

 Närhet till marknaden  

 Anknytning till platsen  

 Regelverk och skatter  

 Politisk stabilitet  

 

Individer har andra utgångspunkter som påverkar valet av plats att bo och verka. Hit hör bland 

annat:  

 Tillgång till bostäder  

 God och säker levnadsmiljö  

 Arbetsmöjligheter  

 Barnomsorg  

 Skola och högre utbildning  

 Infrastrukturens uppbyggnad  

 Kultur- och nöjesutbud 
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 Arbetsmarknadsnytta 

Den utvecklade kollektivtrafiken bidrar till en regionförstoring med Gävle och Sundsvall som 

regionala tillväxtcentra. Av Figur 36 nedan framgår att de lokala arbetsmarknadsregionerna 

längs Ostkustbanan och Ådalsbanan inte har vuxit i nord-sydlig riktning under nära fem 

decennier. Vidare illustreras potentialen med att bygga Gävle - Västeraspby med att den kan 

vidga både Sundsvallsregionen och Gävleregionen. Därmed öka regionernas attraktivitet och 

konkurrensförmåga vilket gynnar både näringsliv och invånare. Samtidigt minskar sårbarheten 

i regionen när den kommer att omfatta fler branscher. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 36 Regionförstoring med Gävle och Sundsvall som regionala tillväxtcentra. 

 

Grunden för de förväntade effekterna på arbetsmarknaden av utbyggnationen av Gävle – 

Västeraspby utgår i Sweco’s rapport, Nyttoanalys av projektet Nya Ostkustbanan. Ostkustbanan 

2015 AB Underlag till Sverigeförhandlingen 201628, från de tillgänglighetsförbättringar som den 

nya kollektivtrafiken sannolikt ger upphov till. Den förbättrade kollektivtrafiken ger delvis olika 

påverkan på arbetstagare som har tillgång till bil respektive de som inte har det. Forskning visar 

bland annat att en fördubbling av tillgängligheten, alltså att arbetstagarna i en region kan nå 

dubbelt så många arbetsplatser inom samma restid, leder till att lönesumman ökar med upp till 

fyra, fem procent. Utbyggnaden av Gävle – Västeraspby innebär ett närmande till 

Mälarregionen och Umeåregionen. Pendlingen och möjligheten att hitta arbeten går åt båda 

hållen. Det blir alltså lättare även för boende i Mälardalen och i Umeå att hitta arbeten i 

Gävleregionen och Sundsvallsregionen. 
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 Bostadsnytta 

Förbättrad tillgänglighet innebär att transportkostnaderna sjunker och bekvämligheten och 

kvaliteten i pendlingen ökar, och därmed kan betalningsviljan för bostäderna öka. När 

attraktiviteten ökar och fler vill bo i en kommun ökar efterfrågan på fastigheter. Om efterfrågan 

dessutom ökar mer än vad tillgången är på antalet lediga fastigheter, leder det till att priserna 

stiger ytterligare på de efterfrågade objekten. I det här arbetet har kommunernas egna 

bedömningar av antalet tillkommande bostäder tack vare tillgänglighetsförbättringen legat till 

grund för den bedömda bostadsnyttan. I Sweco’s rapport, Nyttoanalys av projektet Nya 

Ostkustbanan. Ostkustbanan 2015 AB Underlag till Sverigeförhandlingen 20162§redovisas 

resultaten för respektive kommun och den totala nyttan, som också innehåller en bedömd 

ökning av värdet av befintliga och andra bostäder som planeras byggas oavsett 

infrastrukturutbyggnaden, varierar från mindre än en miljon upp till cirka 200 miljoner kronor. 

En av vår tids stora utmaningar är att klara bostadsförsörjningen. Bostadsbristen har på senare 

tid accelererat bland annat på grund av den stora flyktingströmmen till Sverige. Att byggandet 

av Gävle – Västeraspby också leder till ökat bostadsbyggande bidrar till nationell nytta av 

betydelse. Kommunerna Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig, Sundsvall, Timrå och 

Härnösand har planer på att bygga tillsammans 18 550 nya bostäder. Detta antal kan öka med 

ytterligare 6 600 bostäder när den sträckan realiseras, enligt kommunernas bedömningar. 

 Studienytta 

Studienyttan av att Gävle – Västeraspby genomförs beskrivs genom tre dimensioner eller 

perspektiv som har tydliga samband. Studentperspektivet som fokuserar på studenternas olika 

behov, verksamhetsperspektivet, där Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle kan betraktas 

som högt specialiserade och internationellt inriktade kunskapsorganisationer med precis 

samma behov för att kunna utvecklas som motsvarande delar av näringslivet, och 

samhällsperspektivet som beskriver hur regionen drar nytta av den högre utbildningen och 

forskningen.  

Byggandet av sträckan innebär att fler människor får utökade möjligheter till högre studier. 

Kopplingen till Mälarregionen, Uppsala och Umeå finns även här, och innebär att ett stort antal 

lärosäten blir tillgängliga för studenter, forskare och personal. 

 Näringsliv och näringslivsnytta 

Trafikverket Region Mitt är en region med gles struktur. Den fungerar som en transitregion för 

stora godsvolymer, men präglas även av en betydande besöksnäring i fjäll och vid kusten. Detta 

sammantaget innebär särskilda utmaningar, vilka kortfattat beskrivs nedan. 

 

Region med gles struktur 

Karaktäristiskt för större delen av regionen är långa avstånd och restider till samhällsservice, 

utbildning och andra viktiga funktioner. Vägnät är glest med få alternativ och bristande 

omledningsmöjligheter, vilket ställer stora krav på tillförlitlighet och robusthet. Vägnätet är 

omfattande, och består av många mil väg att utveckla och vidmakthålla. Det finns utsträckt 

randbebyggelse längs de statliga vägarna vilka ofta fyller flera olika funktioner. Det förekommer 

en blandning av oskyddade trafikanter och fordon i höga hastigheter. Kusten och de sydöstra 

delarna av Dalarna karaktäriseras av relativt tät bebyggelsestruktur. Jämtland och Härjedalen 

däremot har, efter Gotland, landets glesaste bebyggelsestruktur, med ca 30 % boende utanför 

tätort, dubbelt så mycket som riket i genomsnitt (13% 2015).  De nationella stråken är relativt 

glesa över området och kompletteras med regionala stråk som därmed får nationell betydelse. 
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Denna struktur tillsammans med framförallt skogs-, verkstads-, besöks- och gruvnäringens 

behov betyder att ett väl samverkande transportsystem är en förutsättning för regionens 

möjlighet till utveckling.  

 

Utmaningar: 

 Bidra till regional utveckling genom attraktiva och tillförlitliga resor och transporter.  

 Minskade restider för fungerande och säker arbetspendling.  

 
Tung industri 

Den stora basindustrin består i de södra delarna av regionen av verkstadsindustri, gruvnäring, 

stålindustri samt skogsindustri, medan de norra delarna domineras av skogsindustri. Avstånden 

är ofta långa mellan producenter och näringar samt hamnar och omlastningscentraler.  

Rundvirke och övriga trävaror (Väst till öst)   

Rundvirke och övriga trävaror har gemensamt att produktion sker över stora ytor och genererar 

omfattande transporter från spridda produktionsorter till industrier och/eller exporthamnar. 

Därmed saknas alternativ till vägtransport. Sågade trävaror transporteras ofta i container, 

exempelvis via Göteborg och Gävle.  

Stål-, pappers- och massa (Nord till Syd)  

Stål-, pappers- och massaindustrier är huvudsakligen lokaliserade vid kusten. Några mycket 

stora industrier finns också i regionens inland. Produkterna är stora, tunga och lågvärdiga 

varför sjöfart och järnväg föredras. Vägtransporterna bär många ton men transportsträckan är 

kort. För export av exempelvis papper har järnvägstransporter stor betydelse.  

Utmaningar: 

Väl fungerande järnvägstransporter. 

Hög bärighet på vägnätet, även det lågtrafikerade vägnätet.    

 

Transitregion för stora godsvolymer 

Regionen är ett transitområde för transporter i nord-sydlig riktning, vilket ställer stora krav på 
ett fungerande och tillförlitligt transportsystem. På järnväg betyder transitfunktionen att dessa 
tyngre transporter har stort behov av redundans mellan olika banor.   

Utmaningar: 

 Fokus på järnvägstransporter och effektiva omlastningar.  

 Tillförlitlighet, redundans mellan olika järnvägar.  

 Utvecklade sjötransporter och koppling till hamnar.  

 Bättre rastmöjligheter långväga godstransporter.  

 

Besöksnäring 

Region Västernorrland och Region Gävleborg beskriver i sina strategiska dokument att en 

avgörande faktor för framgångsrik besöksnäring är väl utvecklad infrastruktur och god tillgång 

till transportmöjligheter. Då destinationernas närmarknader har ett förhållandevis svagt 

befolkningsunderlag är det viktigt att arbeta strategiskt och långsiktigt med att ständigt 

förbättra infrastrukturen och tillgängligheten. Detta för att minska restiden till länen så att 

destinationerna ges förutsättning att vara nationellt och internationellt attraktiva och 

konkurrenskraftiga.  
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Samverkan är avgörande i arbetet med att säkerställa en väl fungerade infrastruktur. Den 

regionala nivån ansvarar för samordningen mellan kommun, destination, länsaktörer och 

nationella aktörer utanför tresp. län. Den regionala nivån är vidare ansvarig för framtagandet av 

den regionala transportplanen, ett centralt styrdokument som prioriterar regionala 

infrastrukturmedel och ansvarar för att turismperspektivet finns representerat.  

Goda möjligheter till hållbart resande är viktigt. Idag reser många besökare med egen bil, men 

de som vill resa kollektivt på sin semester ska kunna göra det på ett säkert, tillförlitligt och 

enkelt sätt. För att uppnå detta måste turismen vara en aktiv samverkanspart inom 

kollektivtrafiken. Turismperspektivet ställer andra krav på biljettsystem och information än ett 

lokalboende och pendlarperspektiv, då besökare ofta har lägre kunskap om hur trafiken 

fungerar just här. För att kunna möjliggöra hållbart resande är det viktigt att det finns 

utvecklade knytpunkter med kollektivtrafik, där olika typer av trafikslag kan kombineras. Det 

tillgängliggör länets kulturarv, natur och andra sevärdheter för personer som saknar tillgång till 

bil, vilket är angeläget ur ett tillgänglighets- och ett inkluderande perspektiv.  

Då resor inom kollektivtrafiken till övervägande del utförs av länsinvånare är det svårt att 

motivera särskilda satsningar enbart för turister. Längs de sträckor som inte är 

samhällsekonomiskt försvarbara är det viktigt att man tittar på innovativa lösningar kring hur 

befintliga system kan optimeras och användas på ett mer resurseffektivt sätt. 

Utmaningar: 

 Tillförlitliga, attraktiva och säkra resor. 

 Utveckling av hållbara resor med kollektivtrafik.  

 Näringslivsnytta 

Näringslivsnyttan enl. Sweco’s rapport, Nyttoanalys av projektet Nya Ostkustbanan. 

Ostkustbanan 2015 AB Underlag till Sverigeförhandlingen 2016, Nyttoanalys av projektet Nya 

Ostkustbanan:  

En betydande del av Sveriges näringsliv ligger längs Norrlandskusten, och de gynnas av bättre 

infrastruktur i hela Sverige. Industrierna behöver ha exportmöjligheter och trygg 

kompetensförsörjning. Företagen i Västernorrland och Gävleborgs län gynnas på olika sätt av 

bättre infrastruktur och utvecklade trafiksystem. I grunden handlar effekterna om tillgången till 

kunder, kompetens och kapital, det vill säga de parametrar som definierar ett företags 

konkurrenskraft. 

Med hjälp av ett effektivt transportsystem kan företag samla kompetens för att producera en 

vara eller tjänst, förädla den och distribuera till kunder. Det som gynnar 

kompetensförsörjningen i allmänhet är därför fördelaktigt även för företagens 

kapitalförsörjning, med tillägget att den svenska kapitalmarknaden i hög grad är koncentrerad 

till Stockholmsregionen. Detta accentuerar ett generellt behov hos företagen i Västernorrland 

och Gävleborgs län, att komma närmare Stockholmsregionen med dess specialiserade utbud av 

kompetens.  

 Godsnytta 

I våra basprognoser ser vi att den redan i dag stora mängden godstransporter kommer att öka 

väsentligt de kommande decennierna. Detta ligger också i Regeringens intentioner i att skapa 

ett klimatmässigt hållbart transportsystem, där näringslivet förväntas flytta över stora volymer 

från gods på väg till gods på järnväg. Användbarheten för godstransporterna Ostkustbanan och 
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Ådalsbanan avser framförallt möjlighet att hantera långa (750m) och tunga (STAX25) godståg 

och slippa de idag långa avstånd mellan driftsplatserna och de kraftiga lutningar som banan 

tidigare haft.  

Kopplingar mellan trafikslagen är optimerade för att godstransporter ska fungera hållbart och 

effektivt från start- till målpunkter. Noder i stråket (t ex industrier, flygplatser, hamnar och 

terminaler) är integrerade i transportsystemet och har en hög tillgänglighet och där det 

förenklas betydligt med ad hoc-kapacitetstilldelning/realtidsbeslut till noderna. Med dubbelspår 

ökar kapaciteten rejält vilket medför mindre konflikter mellan gods- och persontåg samt att 

målsättningen om gångtider <24 timmar Sundsvall –Göteborg nås.  

Det pågår ett regeringsuppdrag att analysera förutsättningarna för att stråket blir en del i den 

europeiska godskorridoren Scandinavian-Mediterranean (Scan-Med). Korridoren slutar idag i 

Hallsberg/Stockholm, men avses att förlängas till Uleåborg i Finland. Därmed blir också det nya 

tågledningssystemet ERTMS av största vikt för att kunna möjliggöra internationella 

tågkapacitetstilldelningar. 

 Restidsnytta   

Restidsvinster beskrivs i kapitel 9 och 10. 

  Trafiksäkerhet  och trafiksäkerhetsnyttor  

På Ådalsbanan mellan Sundsvall-Västeraspby och Ostkustbanan mellan Gävle-Söderhamn och 

Hudiksvall Sundsvall finns flertal plankorsningar som utgör betydande trafiksäkerhetsbrister. 

Plankorsningarna mellan Gävle och Söderhamn samt mellan Gnarp och Sundsvall planeras att  

åtgärdas inom gällande planperiod 2018-2029, vilket innebär ökad trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter. Stängsling  på Ostkustbanan är klar 2029 liksom kamerabevakning. På Ådalsbanan 

finns fler plankorsningar än på Ostkustbanan så på Ådalsbanan kvarstår en del plankorsningar 

2029. 

 Trafiksäkerhetsnyttor:  

 Flera sträckor längs Ostkustbanan går utanför tätort dvs plankorsningar byggs bort eller 

åtgärdas med bättre skydd 

 Vid nybyggnation där järnvägen får ny dragning utanför tätorten så byggs accessen till 

spåret bort på några platser tex i Hudiksvall och Gävle trots bra skydd så finns 

återkommande problematik med obehöriga i spår.  

 Ny sträckning innebär planskildhet dvs färre plankorsningar vilket påverkar restiden 

positivt 

 Minskning av TS problem på sträckor genom tätort (stängsling, kamera, 

pyramidmattor) 

 Suicidpreventiva åtgärder 

 Färre plankorsningar Ådalsbanan 
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 Social hållbarhet och social nytta   

Hållbar utveckling omfattar tre olika dimensioner; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.36 

Det finns inte någon entydig definition av social hållbarhet. Några återkommande teman som 

brukar omfattas av begreppet är bland annat rättvisa, jämställdhet, livskvalitet, 

medborgardeltagande och social inkludering. Den sociala hållbarheten är tydlig i FN:s sjutton 

globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Agendan innehåller många mål som specifikt 

handlar om social hållbarhet (exempelvis ”ingen fattigdom”, ”god hälsa och välbefinnande” och 

”fredliga och inkluderande samhällen”) men det finns också en social aspekt av i princip alla 

övriga mål.  

Agenda 2030 innebär ett annorlunda synsätt på transportsystemet än tidigare; att 

transportsystemet är en del av samhället och ett verktyg för att nå ett hållbart samhälle, även 

de sociala aspekterna. 

Social hållbarhet är också en central del av det som avses med långsiktigt hållbar 

transportförsörjning i det övergripande transportpolitiska målet och flera aspekter på social 

hållbarhet återfinns i funktionsmålet (grundläggande tillgänglighet och användbarhet för alla, 

utvecklingskraft i hela landet, ett jämställt transportsystem) samt som prioriterade områden i 

hänsynsmålen och i preciseringarna av de transportpolitiska målen.  

  

Social hållbarhet i transportsystemet handlar om att sätta människan i centrum, ta hänsyn till 

olika gruppers förutsättningar samt se till fördelning, till exempel vilka gruppers37 tillgänglighet 

som förbättras eller försämras av transportsystemets utveckling. Det handlar också om att 

begränsa trafikens och infrastrukturens negativa påverkan på människors livsmiljöer. 

Transportsystemet ska också vara säkert att vistas. Människor ska inte dö eller skadas i trafiken, 

eller av dess negativa hälsoeffekter. I förlängningen kan transportsystemet bidra till nationell 

måluppfyllelse inom områden som jämställdhet, minskade sociala klyftor, ekonomisk 

utveckling, jobbskapande och bostadsförsörjning.  

Personer med funktionsnedsättning är en av de grupper som ska ha samma möjligheter att resa 

som andra. Knappt var femte person av Sveriges befolkning (6–84 år) har en eller flera 

funktionsnedsättningar38 (t ex kognitiv, synskada, nedsatt rörlighet, hörselskada eller läs, skriv- 

och talsvårigheter). Hela resan-perspektivet är särskilt viktigt för personer med 

funktionsnedsättning. En stor utmaning är att fungerande reskedjor kräver samverkan mellan 

berörda aktörer; bland annat samordning av system för bokning av resa, ledsagning, 

                                                             
36 Synsättet har sitt ursprung i Brundtlandkommissionens rapport "Vår Gemensamma Framtid" (1987) 
37 Utifrån t ex ålder, socioekonomisk situation, etnicitet/minoritet eller geografi 
38 ”Resvanor och funktionsnedsättningar – statistik ur resvaneundersökningen”, Trafikanalys 2018:16 

Social 
hållbarhet

Ekologisk 
hållbarhet

Ekonomisk 
hållbarhet

• Social hållbarhet genomsyrar hela Agenda 2030 och är en central 
del av de transportpolitiska målen. 
• Social hållbarhet i transportsystemet sätter människan i centrum, 
omfattar olika grupper i samhället och analyserar fördelning (mellan 
grupper och geografiskt). 
• Det handlar också om trafikens och infrastrukturens påverkan på 
livsmiljöer och lokal tillgänglighet. 
• Transportsystemet ska vara tryggt och säkert att vistas i. 
Människor ska inte dö eller skadas i trafiken, eller av dess negativa 
hälsoeffekter. 
• Transportsystemet kan bidra till socialt hållbar samhällsutveckling 
i stort bland annat jämställdhet, minskade sociala klyftor, 
jobbskapande och bostadsförsörjning. 
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information och fysisk anpassning av fordon och infrastrukturen. Den demografiska 

utvecklingen med en åldrande befolkning bidrar till denna utmaning. 

Lättillgänglig, målgruppsanpassad information (före och under resan) bidrar till allas möjlighet 

att resa och är exempelvis viktig för personer som inte kan svenska, ovana resenärer, barn och 

personer med kognitiva svårigheter. Detta gäller inte minst i störda lägen och vid planerade, 

trafikpåverkande arbeten, då det måste var tydligt hur man tar sig fram till fots, på cykel och till 

hållplatser. Eftersom kollektivtrafiken är en del av det offentliga rummet är det även viktigt att 

all kommunikation med allmänheten i transportsystemet speglar olika grupper och har ett 

normkritiskt perspektiv, för att människor ska känna sig inkluderade. 

Trygghet är grundläggande för välfärd och en viktig aspekt av social hållbarhet. Otrygghet och 

oro för att utsättas för brott kan begränsa rörligheten i offentliga miljöer och om/hur vi väljer att 

resa. I värsta fall kan det påverka möjligheten att ta del av olika aktiviteter i samhället. Det kan 

både handla om faktisk risk att utsättas för brott och om upplevd otrygghet. Kvinnor upplever i 

större utsträckning än män att otrygghet påverkar deras mobilitet.39 Andelen otrygga är särskilt 

hög bland unga kvinnor, som ofta väljer en annan väg eller ett annat färdsätt på grund av oro för 

att utsättas för brott. I transportsystemet krävs även trygg arbetsmiljö för yrkestrafik på väg, 

busschaufförer och ombordpersonal inom järnvägen. Dessvärre tillhör transportbranschen en 

av de branscher med högst andel anställda som utsätts för hot på arbetet. 

Trygghet och säkerhet hänger intimt ihop, speciellt för gående och cyklister, däribland barn. 

Barn behöver ges möjlighet att kunna röra sig självständigt i transportsystemet, på ett tryggt och 

säkert sätt, både till skolan och till fritidsaktiviteter. Barn är den grupp som cyklar mest men 

barns cykling har minskat och vägen till skolan upplevs som allt mindre trygg, framför allt på 

grund av trafiken. Skjutsandet med bil har ökat och barns fysiska aktivitet har minskat, 40 vilket 

kan få negativa hälsoeffekter på sikt.  

För alla grupper utan tillgång till bil är kollektivtrafikutbud och möjligheter att ta sig fram till 

fots och med cykel naturligtvis extra betydelsefullt. Det gäller bland annat grupper i ekonomiskt 

utsatt situation, ungdomar, äldre och i viss mån kvinnor (som i mindre utsträckning än män 

äger egen bil och har körkort). För individen kan bristande tillgång till kollektivtrafik påverka 

såväl utbudet av arbetstillfällen och utbildning som möjliga val av bostadsområde. Det finns 

idag stora sociala hållbarhetsutmaningar i form av växande ekonomiska klyftor, skillnader 

mellan tillväxtkommuner och övriga delar av landet samt bostadssegregation inom orter. Jämlik 

tillgång till transporter är ett viktigt verktyg för att minska dessa klyftor, där alla aktörer inom 

området har en roll att fylla. 

Jämställdhet är en grundläggande del av social hållbarhet, som berör hela samhället, inte någon 

speciell grupp. Jämställdhet är en del av jämlikhet och innebär bland annat att kvinnor och män 

ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. I preciseringen av det 

transportpolitiska funktionsmålet anges att: ”Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av 

transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle”. För transportsektorn handlar 

jämställdhet därför bland annat om att kvinnors transportbehov ska väga lika tungt i 

planeringen som mäns och att kvinnors värderingar ska inkluderas i hela beslutsprocessen. Det 

finns idag skillnader mellan kvinnors och mäns resmönster och tillgänglighet. Män reser i 

genomsnitt längre till arbetet41 och fler kvinnor än män använder kollektivtrafik som 

                                                             
39 ”Nationella trygghetsundersökningen 2018 - om utsatthet, otrygghet och förtroende”, BRÅ 2019:1   
40 ”Perspektiv på resor och möjligheter att resa”, Trafikanalys 2018:17 
41 ”Uppföljning av de transportpolitiska målen 2019”, Trafikanalys 2019:6  
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huvudsakligt färdmedel.42 Gapet mellan mäns och kvinnors bilanvändning minskar dock och är 

mindre i de yngre generationerna.43 Utmaningen ligger därför inte bara i att tillgodose både 

kvinnor och mäns efterfrågan på transporter, utan även i en önskvärd normförskjutning mot 

kvinnors mer miljömässigt hållbara resmönster, i syfte att nå klimatmålen.  

Det finns över huvud taget en tydlig koppling mellan social hållbarhet och klimatutmaningen 

(och folkhälsa) då tillgänglighet för alla grupper i stor utsträckning handlar om tillgång till 

hållbara transporter. Klimatfrågan skulle t o m kunna utgöra en draghjälp för att uppnå social 

hållbarhet, detta kräver dock att klimatfrågan får en sådan vinkling. Det är viktigt att styrmedel, 

inte slår hårdare mot ekonomiskt svaga grupper. Detsamma gäller digitaliseringen. Det finns en 

risk att teknikutvecklingen leder till exkludering men använda på rätt sätt skulle till exempel 

mobilitets- och delningstjänster, VR-teknik och autonoma fordon kunna underlätta resandet för 

olika grupper.  

Generella utmaningar social hållbarhet: 

 Funktionsnedsattas tillgänglighet och åldrande befolkning – fungerande reskedjor 

kräver samverkan mellan berörda aktörer.  

 Otrygghet som begränsar mobiliteten, speciellt för unga kvinnor. 

 Barns möjlighet att kunna röra sig självständigt på ett tryggt och säkert sätt. 

 Tillgänglighet för grupper utan tillgång till bil – bristande kollektivtrafik kan påverka 

människors tillgång till arbete, utbildning och bostad. 

 Jämställdhet – kvinnors värderingar och efterfrågan på transporter behöver inkluderas 

i hela planerings- och beslutsprocessen.   

 Teknikutvecklingen och arbetet med klimatutmaningen får inte bidra till exkludering av 

t ex grupper i socioekonomiskt utsatt situation. 

 Social nytta 

Social nytta handlar om mellanmänskliga relationer, livskvalitet, gemenskap, inflytande, 

jämlikhet, jämställdhet och rättvisa. Det handlar också om individers sociala nätverk, trygghet 

och hälsa. Social nytta belyses ur individ-, grupp- och samhällsperspektiv. I Sweco’s rapport, 

Nyttoanalys av projektet Nya Ostkustbanan. Ostkustbanan 2015 AB Underlag till 

Sverigeförhandlingen 2016, förs resonemang om sociala nyttor ur flera perspektiv såsom socialt 

kapital, i relation till de transportpolitiska målen och utifrån människors grundläggande behov.  

Många av de sociala nyttor som kan uppstå som en följd av byggandet av sträckan, genereras 

inte med automatik. Det kommer att krävas bättre kunskap om sociala nyttor och social  

hållbarhet hos kommuner, regioner och Trafikverket, samt uttalade strategier för att nå mål om 

social hållbarhet. Denna utveckling har pågått en tid och alltfler för in resonemang om sociala 

effekter i sina olika planeringsunderlag. Nya verktyg utarbetas för denna typ av beräkningar och 

analyser s.k. Sociala konsekvensberäkningar (SKB) och Sociala konsekvensanalyser (SKA).  

I Sweco’s rapport, Nyttoanalys av projektet Nya Ostkustbanan. Ostkustbanan 2015 AB Underlag 

till Sverigeförhandlingen 2016  så påpekas att de sociala nyttor som uppstår av Gävle – 

Västeraspby har klara kopplingar till flera av de andra nyttorna, och sammanfattas enligt nedan:  

                                                             
42 ”Kollektivtrafikbarometern – Årsrapport 2018”, Svensk kollektivtrafik   
43 “Examination across gender, life-cycle, and generations”, Yusak O. Susilo, KTH 
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 Större möjligheter att hitta för varje individ/hushåll bra bostäder, då bostäder kan sökas 

i ett större omland när pendlingsmöjligheterna förbättras  

 Större möjligheter att komma ut i arbetslivet, eller byta till mer attraktivt arbeten eller 

börja studera, vilket i förlängningen kan leda till ökat självförverkligande för fler  

 Större möjligheter att komma in i olika typer av gemenskaper, exempelvis i föreningar 

och tillsammans med studiekamrater, arbetskamrater; utanförskapet kan minska  

 Större möjligheter till ett friskare liv och ökad hälsa, bland annat eftersom 

kollektivtrafik och tågpendling ger mer vardagsmotion och att buller och avgaser 

förväntas minska när det sker en överflyttning från biltrafik till järnvägstrafik  

 Ökad trygghet i vardagen som följer på en mer utbyggd kollektivtrafik och 

stadsutveckling runt stationer, som blir mer befolkade och trevliga mötesplatser  

 

Hela reskedjan måste anpassas och den anslutande kollektivtrafiken utvecklas liksom 

förutsättningarna att på ett tryggt och säkert sätt kunna gå eller cykla till stationer för att de 

sociala nyttorna skall uppstå. För att sociala nyttor ska uppstå krävs också mer kunskap om 

social hållbarhet och en uttalad strategi hos kommuner och regioner. 

Utmaningar/Att tänka på när det gäller Ostkustbanan Gävle - Sundsvall och Ådalsbanan 

Sundsvall - Västeraspby: 

 Vilka grupper av människor får ökad tillgång till transportsystemet tex barn, unga 

vuxna, äldre, etniska minoriteter, funktionsnedsatta 

 Jämställdhet dvs hur påverkas kvinnor och mäns vardag/arbete etc.  

 Vårda och utveckla infrastruktur – särskilt bytespunkter  

 Det planeras flera nya stationer/stationslägen längs med Ostkustbanan tex Gävle 

Västra/sjukhuset, Iggesund, Gnarp, Hudiksvall och Sundsvall. Var de placeras och hur 

de utformas innebär olika scenarier ur ett socialt hållbarhetsperspektiv 

 Utveckla trafik- och resenärsinformation samt trafikledning 

 Placering av passager tex vilka målpunkter finns på var sida om järnvägen 

(skola/bostadsområden/idrottsanläggningar) Allt för att undvika onödiga 

barriäreffekter. Dvs bygga så kallade sociodukter. 

 Hur påverkar Ostkustbanan och Ådalsbanans människors livsmiljö? 

 Trygghetsaspekten är viktig. Bland annat har det funderats på hur den ska hanteras vid 

Sundsvalls nya resecentrum. Även underhållet som sker kring bytespunkter påverkar 

tryggheten tex klotter,  stängel som upplevs som fula och ej skötta buskage kan inverka 

negativt på tryggheten. 

 Integrationsnytta 

Även resonemangen om integrationsnyttor utgår i Sweco’s rapport, Nyttoanalys av projektet 

Nya Ostkustbanan. Ostkustbanan 2015 AB Underlag till Sverigeförhandlingen 2016 från 

mänskliga behov som asylsökande och nyanlända förväntas ha. Resonemangen har också utgått 

från det som benämns integrationens arenor – bostäder, arbete, skola, föreningsliv och politik.  

I dag har nyanlända och asylsökande i eget boende en tydlig tendens att lämna kommunerna 

längs Ostkustbanan och Ådalsbanan och flytta söderut, till storstäderna. Där hamnar de i 
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mycket stor utsträckning i miljonprogrammens hyreshusområden, som allt mer präglas av 

utanförskap och svag integration. Med byggandet av sträckan som medför betydligt kortare 

restider, kan denna utveckling bromsas. Den största integrationsnyttan bedöms vara att 

flyktingar och asylsökande i stället enkelt och relativt ofta kan resa för att hälsa på släktingar 

och landsmän i storstäderna, men inte behöver flytta dit.  

Om fler asylsökande och nyanlända bor kvar i kommunerna längs sträckan, samt i inlandet, 

bedöms integrationen bli bättre. Integrationen fungerar ofta bättre i mindre samhällen, där 

bostadssegregationen inte är lika stor och där svenskar och nyanlända lättare möts i 

vardagslivet och i offentliga miljöer.  

Förbättrade resmöjligheter längs sträckan ger också ökade möjligheter för asylsökande och 

nyanlända att nå adekvat specialistvård som endast finns i större orter, exempelvis vård av 

tortyrskadade och traumatiserade människor. I dag lämnar många flyktingar sina studier i 

svenska på grund av trauman, depressioner, sömn- och koncentrationssvårigheter. Detta 

försvårar integrationen eftersom kunskaper i svenska språket är oerhört viktigt och ofta en 

förutsättning för att få ett arbete.  

 Jämställdhet och jämställdhetsnytta 

I juni 2009 beslutade Riksdagen om en ny transportpolitisk målstruktur där delmålen ersattes 

av ett funktionsmål och ett hänsynsmål. Jämställdhet ingår i funktionsmålet:  

”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge all en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft 

i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors 

respektive mäns transportbehov.” 

Jämställdhetsmål inom transportpolitiken leder till bättre analyser och en bättre förståelse för 

hur kvinnor och män använder transportsystemet, hur transportsystemet är anpassat för 

kvinnors och mäns behov och hur transportsystemet påverkar kvinnors och mäns vardag. 

Exempelvis gör män fler och längre arbetsresor jämfört med kvinnor samtidigt som kvinnor och 

män använder lika mycket tid till att resa. Kvinnor är i högre grad passagerare medan män 

oftare sitter vid ratten när de åker bil. Kvinnor och män har också olika värderingar, särskilt när 

det gäller trafiksäkerhet och miljöfrågor. 

 Jämställdhetsnytta 

Även resonemangen om jämställdhetsnytta utgår i Sweco’s rapport, Nyttoanalys av projektet 

Nya Ostkustbanan. Ostkustbanan 2015 AB Underlag till Sverigeförhandlingen 2016, från att en 

utvecklad kollektivtrafik och är därmed en satsning som vidgar kvinnors arbetsmarknad och 

underlättar deras mobilitet bidrar till mer jämställdhet. Därmed främjas de 

jämställdhetspolitiska målen, exempelvis genom att den ekonomiska jämställdheten samt 

kvinnors möjlighet till makt och inflytande ökar.  

 

 Miljönytta och miljöbrister 

Miljönytta 

Ur Sweco’s rapport, Nyttoanalys av projektet Nya Ostkustbanan. Ostkustbanan 2015 AB 

Underlag till Sverigeförhandlingen 201628:  
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”Den mest påtagliga och angelägna miljönyttan av en utbyggnad till Nya Ostkustbanan är att 

den möjliggör överflyttning av godstransporter på väg till järnväg. I dag väljer företagen i 

stor utsträckning att transportera gods med lastbil ner till Mjölby och Stockholm, trots att 

lastbilstransporterna är både dyrare och mer resurskrävande. Företagen väljer att 

transportera gods med långtradare att järnvägen i dagsläget inte är tillförlitlig.  

Även persontransporter kan i större omfattning föras över till tåg med en utbyggd ny 

Ostkustbana. Med betydligt kortare restider, ökad turtäthet, färre förseningar och därmed 

ökad tillförlitlighet, kommer betydligt fler att välja tåg framför personbil även för medellånga 

tjänsteresor som i dag sker längs E4.”. 

 Brister i dagens system och konflikter vid nybyggnad  

Betydande brister längs dagens Ostkustbana och Ådalsbana beskrivs i den geografiska 

bristbeskrivningen som tagits fram inför kommande planeringsomgång. I stråket finns flera 

betydande miljöbrister. Gävle godsbangård utgör en betydande miljöbrist i form av 

konfliktpunkt med vattenförekomst med betydelse för dricksvattenförsörjningen i Gävle. Från 

Länsgräns Uppsala till Hudiksvall finns ett antal äldre sugtransformatorer som utgör 

miljöbrister med avseende på risk för förorening av vatten. Dessa sugtransformatorer åtgärdas 

under planperioden med riktade miljöåtgärder. Från Gävle upp till Sundsvall finns brister vad 

gäller säkra passager för klövvilt. Bullerstörningar som överskrider 10 dBA över riktvärden 

prioriteras i trafikverkets åtgärdsplan mot buller och behöver hanteras med riktade 

miljöåtgärder. 

Vid nyanläggning av järnväg med dubbelspår i ny sträckning (enkelspår på delar av sträckan) 

avlastas vissa störningar i befintlig sträckning, samtidigt som nya uppstår av projektet. Buller- 

och vibrationsstörningar behöver åtgärder, men man kan inte helt avhjälpa de nya störningar 

som uppstår.  

Barriäreffekter – stängsling och viltpassager samt vandringshinder i vatten– behöver hanteras 

inom projektet och ofta koordineras med åtgärder för barriärer längs väg E4. Intrång i landskap, 

natur- och kulturvärden, utreds i projekteringsprocessen, men är ofta svåra att undvika med de 

krav på kurvor och lutningar som järnvägen har. Arbete med kompensationsåtgärder kan bli 

aktuella i projekten. 

Transporter på järnväg innebär generellt lägre risk för förorening av grund- och ytvatten 

eftersom risken för olycka som medför utsläpp till vatten från fordon eller farligt gods är låg. 

Samtidigt kan järnvägen innebära fysiskt intrång i vattenskyddsområden eller värdefulla 

vattenmagasin, vilket behöver undvikas. Kemisk bekämpning av ogräs används längs järnvägar, 

vilket också innebär en konflikt, även om metodiken för spridning är optimerad och anses 

innebära liten risk för spridning utanför spåret eller till grundvatten. 

Tåg som transportslag är positivt ur klimatsynpunkt jämfört vägtransport och flyg, samtidigt 

som anläggande av ny infrastruktur förbrukar naturresurser och genererar koldioxidutsläpp. 

För att minska koldioxidutsläpp arbetar man med krav i upphandling och i den samlade 

effektbedömningen redovisar man klimatkalkyler. 

 Klimatanpassning   

Klimatanpassning innebär att skapa råsilkena samhällen med förmåga att hantera eller 

minimera risker som kan uppstå till följd av ett förändrat klimat. För Trafikverkets del innebär 

klimatanpassningsarbetet att förvalta, konstruera och underhålla statlig infrastruktur anpassade 
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för både nutida och framtida klimat. För en myndighet som jobbar med långa tidshorisonter, 

såsom Trafikverket, är det nödvändigt att ta hänsyn till hur klimatet förändras under lång tid 

framöver och inkludera klimatanpassning i det tidiga planeringsarbetet. Exempel på 

klimatanpassningsåtgärder kan vara stabiliseringsåtgärder för att minska skred/erosionsrisker, 

ta höjd för framtida havsnivåer eller planera och dimensionera för förändrade flöden och/eller 

skyfall. Trafikverkets verksamhetsområde omfattar också den infrastruktur som ägs, vilket 

innebär att stor del av klimatanpassningsarbetet ligger på förvaltande och underhåll av väg och 

järnväg.  

 Resultat Klimat- och sårbarhetsanalys för etappen Hudiksvall-Sundsvall 

Klimat- och sårbarhetsanalysen (KSA) av Ostkustbanan, stråket Hudiksvall – Sundsvall, 

utfördes av Trafikverket 2020. Analyserna är genomförda med hjälp av följande befintliga 

underlag:  

 Nationella järnvägsdatabasen (NJDB), Trafikverket 

 Trummor/broar/tunnlar, Trafikverket 

 Nationella höjdmodellen (GSD-Höjddata Grid 2+), Lantmäteriet 

 Förutsättningar för skred i finkornig jordart, SGU 

 Stränders jordart och eroderbarhet, SGU 

 100-årsflöde, MSB och Länsstyrelsen Västernorrland 

 100-årsregn, SCALGO  

Analyserna visar att ett trettiotal sträckor med kritisk översvämningsutbredning över 500m2 

samt kritisk vattendjup vid ett 100 års regn. Eventuellt behövs vidare utredning av trummor i 

anslutning till dessa översvämningsutbredningar. Ingen påverkan vid medelhavsvattenstånd 

eller högsta beräknade havsvattenstånd på den analyserade sträckan dvs havsvattnet kommer 

inte upp över banvallen. Vid  sydöstra delen av Lillfjärden i Hudiksvall finns det risk att 

havsvatten hamnar intill och trycker upp mot banvallen. I området finns även förutsättningar 

för skred och för viss eroderbarhet. På samma punkt men på den östra sidan banvallen finns en 

ganska stor översvämningsrisk i samband med 100-årsregn. Sårbarhetsindex i kartbilden 

indikerar antalet sammanfallande klimatrelaterade sårbarheter på samma del av järnvägen. Den 

sydöstra delen av Lillfjärden är med andra ord ett särskilt utsatt område som bör studeras i 

högre detaljeringsgrad tex trumdimensioner.  
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 Lillfjärden, Hudiksvall 
Beräknat högsta havsvattenstånd 2100, Eroderbarhet och skredkänslighet,  

100-årsregn samt sårbarhetsindex 

      
Figur 37. Den vänstra bilden visar Högvatten (+1,42 m).  Den högra bilden visar Erosionsbenägenhet inkl. 
förutsättningar för skred. 
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Lillfjärden, Hudiksvall 

100-års regn inkl. sårbarhetsindex 

 
Figur 38 Bilden ovan visar påverkan vid ett 100-årsregn längs LIllfjärden. Notera att trummor visualiseras, men 
trumdimensionerna beaktas inte i analysen. Rött segment indikerar flera sammanfallande sårbarheter på samma 
järnvägsdel, (se tolkningsinstruktion nedan).  

 

Längs sträckan Hudiksvall-Sundsvall passeras 

även Ljungan (se Figur 39) och där analyseras 

både ett 100 årsflöde från Länsstyrelsen och ett 

beräknat högsta flöde från MSB. Inget av de 

analyserade flödena hamnar vatten över eller 

princip intill banvallen längs den analyserade 

sträckan.  I kurvan i den norra delen finns inget 

direkt hot mot den analyserade järnvägssträckan 

från något av flödesscenarierna, men 

sammanfaller i ett område  med skredkänslighet 

och potentiell hög eroderbarhet. Särskilt viktigt 

att beakta vid ev. dubbelspårsutbyggnad. I 

området finns även två trummor som det kan 

vara av intresse att analysera ytterligare. 

 

 
 

 

          Figur 39 Ljungan: Erosionsbenägenhet och 

förutsättningar för skred (SGU). 
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Sammanfattningsvis visar rapporten, Klimat- och sårbarhetsanalysen (KSA) av Ostkustbanan, 

stråket Hudiksvall – Sundsvall, på klimatrelaterade sårbarheter längs hela sträckan Hudiksvall-

Sundsvall som potentiellt bör analyseras vidare för att få en högre detaljeringsgrad och djupare 

förståelse för klimatrelaterade hot mot järnvägssträckan.   

Tolkningsinstruktion klimatanpassning etappen Hudiksvall-Sundsvall44 

Resultaten ska tolkas med stor försiktighet då de utpekade sårbara områdena är ett resultat av 

de specifika regn- respektive flödesscenarierna anpassade efter framtidens klimat specificerade i 

denna analys. Begränsningar återfinns även i underlagen från SGU, områden med 

förutsättningar för skred i finkornig jordart samt utpekade områden med potentiellt hög 

eroderbarhet, se ovannämnda underlagsbeskrivning. Sårbarhetsindexet är enbart till för att 

belysa områden där flera sårbarhetsfaktorer sammanfaller på samma del av järnvägen. 

Områden med ett högt sårbarhetsindex behöver inte nödvändigtvis innebära en högre sårbarhet 

och likaså ett lågt sårbarhetsindex behöver inte innebära en låg sårbarhet utan indexet beaktar 

enbart antalet sammanfallande sårbarheter på den enskilda järnvägssträckan. Ytterligare 

begränsningar återfinns i de avgränsningar som gjorts, d.v.s. definition av kritisk 

översvämningsutbredning (500m2) samt kritiskt vattendjup (0,3 m). Banvallen (definition +5 m 

på vardera sidan om järnvägsspåret) riskerar medföra ett stort antal potentiella översvämningar 

där vatten ansamlas parallellt mot banvallen, d.v.s. ej på/över banvallen. En högre 

detaljeringsgrad krävs generellt för att avgöra om de utpekade områdena utgör ett verkligt hot 

mot järnvägen.  
  

                                                             
44 Andreasson m.fl., 2011. Dammsäkerhet. Dimensionerande flöden för dammanläggningar för ett 

klimat i förändring – metodutveckling och scenarier. Elforsk rapport 11:25 

 

Tryggvason, A., Melchiorre, C., & Johansson, K. (2014). A fast and efficient algorithm to map 

prerequisites of landslides in sensitive clays based on detailed soil and topographical information. 

Computers & Geosciences, 75, 88–95. 
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 Samhällsekonomiska effektberäkningar 

 Bakgrund 

I detta avsnitt görs en översiktlig analys av samhällsekonomiska nyttor i förhållande till 

anläggningskostnad för olika etapper.  Genom att väga in samhällsekonomi fångas värdet av 

förkortade transporttider beroende på resandevolymer samt skillnad i anläggningskostnad 

mellan olika etapper i prioriteringen.   

Sträckan Gävle – Västeraspby har i denna analys delats in i fem funktionella etapper utifrån ett 

systemperspektiv där det sker stora förändringar i trafik- och transportvolymer. Varje 

funktionell etapp består av tekniska deletapper utifrån var det är lämpligt att ansluta till 

befintlig järnväg, totalt 20 stycken längs hela stråket (se figur 21). Två av dessa, Gävle – 

Kringlan samt Sundsvall – Dingersjö har finansiering i nuvarande nationella plan och 

Härnösand – Veda och Bollstabruk  - Västeraspby är genom Ådalsbaneprojektet redan 

ombyggda med hög standard. 16 tekniska deletapper ingår därmed i den här 

utbyggnadsstrategin.  

Varje funktionell etapp är möjlig att dela in i tekniska deletapper, totalt 18 stycken längs hela 

stråket, varav två stycken är delvis finansierade i nuvarande nationella plan (se avsnitt 6.2). 

 Enkel samhällsekonomisk järnvägsanalys (ENJA)  

För att på en översiktlig nivå kunna inkludera samhällsekonomiska effekter mellan olika 

alternativ och etapper i utbyggnadsstrategin har verktyget ENJA45, en schablonmodell för 

samhällsekonomiska beräkningar av järnvägsåtgärder, tillämpats. Modellen är avsedd att 

användas för att erhålla snabba och enkla beräkningar av åtgärders samhällsekonomiska 

effekter. Tänkbara fall för sådana enkla beräkningar är vid åtgärdsvalsstudier, val av 

banstandard, val av sträckning etc. 

ENJA kan användas för att beräkna värdet av följande förändringar: 

 Åktid (tidtabellstid) 

 Förseningstid 

 Linjeavstånd 

Modellen finns i två versioner, en version med basprognosen och en med JNB-prognosen. För 

åtgärder som genomförs i närtid bör versionen med JNB-prognosen användas, medan 

basprognosversionen bör användas för åtgärder längre fram i tiden, långsiktiga åtgärder. Vid 

behov kan också specifika projektprognoser läggas in i modellen. 

Resultaten från ENJA-modellen har vägts samman med underlag från kapacitetsutredningen46 

och i viss mån byggbarhet och möjliga anslutningspunkter till befintlig järnväg och en 

sammanvägd prioritering har slutligen tagits fram. 

 

                                                             
45 ENJA står för enkel samhällsekonomisk järnvägsanalys, se Trafikverkets hemsida 
46 i Kapacitetsutredningen för sträckan Gävle – Västeraspby (Umeå) och Norra Stambanan sträckan 
Storvik – Kilafors (Trafikverket, 2019) 
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 Enkel samhällsekonomisk järnvägsanalys (ENJA) utifrån 
systemanalysen Gävle – Härnösand  

Restider och trafikutbud i basprognosen förutsätter att åtgärder enligt nationell transportplan 

är genomförda. Dubbelspårsetapperna Gävle - Kringlan och Sundsvall - Dingersjö ingår i 

nationell transportplan och ligger därmed till grund för antaget tågantal för år 2040. På grund 

av kapacitetsbrist begränsas möjligheten att öka tågtrafiken utöver Basprognos 2040. Sträckan 

Sundsvall-Hudiksvall antas i Basprognosen trafikeras av 52 persontåg och 28 godståg per dygn. 

Vid användande av basprognosversionen av ENJA antas därmed t ex dubbelspårsetappen 

Bäling - Tjärnvik enligt Figur 40 vara den första att bygga efter etapperna Gävle - Kringlan och 

Sundsvall - Dingersjö. 

 

Figur 40 Schematisk bild över ENJA enligt basprognosversionen för sträckan Gävle-Härnösand. 

 

I samband med arbetet att ta fram ett förslag till nationell transportplan för åren 2008-2029 

genomförde Trafikverket 2016 en systemanalys för sträckan Gävle-Härnösand. Syftet med 

analysen var att ta fram en samhällsekonomisk systemkalkyl för utbyggnad av ett komplett 

dubbelspår mellan Gävle och Sundvall samt en ny linjesträckning med enkelspår mellan 

Sundsvall och Härnösand. Dessa åtgärder ger stora restidsvinster och en ökad kapacitet vilket 

möjliggör ett utökat persontrafikutbud samt en ökad godstrafik. För att bedöma vilken ökning 

av resande- och godsvolymer en sådan utbyggnad skulle ge genomfördes Sampers- och 

Samgodsanalys. 

Vid en utvärdering av större infrastrukturförändringar som innebär en stor trafikförändring 

riskerar Basprognosversionen av ENJA att underskatta nyttorna. För att på ett bättre sätt fånga 

upp potentiella effekter med ett komplett dubbelspår Gävle - Sundsvall samt en ny 

bansträckning Sundsvall-Härnösand har därför resultaten från de trafikprognoser som togs 

fram i samband med systemanalys Gävle - Härnösand lagts in i ENJA. 

Prognosen enligt systemanalys Gävle - Härnösand förutsätter som ovan nämnt komplett 

dubbelspår Gävle-Sundsvall och ny linjesträckning Sundsvall - Härnösand. I prognosen för 

systemanalysen har kapacitetsbegränsningarna på Ostkustbanan åtgärdats och banan tillåter en 

hastighet på 250 km/h vilket ger förbättrade restider. Detta medför både en ökad person- och 
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godstrafik. I denna prognos antas sträckan Sundsvall - Hudiksvall av 96 persontåg och 38 

godståg per dygn. Med systemanalysversion av ENJA antas därmed analyserad etapp t ex Bäling 

- Tjärnvik enligt figur 40, vara den sista etappen i ett komplett dubbelspår.  

 

 

 

Figur 41 Schematisk bild över ENJA enligt systemanalysversionen för sträckan Gävle-Härnösand. 
 

 

I figur 42 och 43 nedan jämförs antalet resenärer och godsvolym enligt Basår 2014 (grått), 

Basprognos 2040 (blått) och systemanalys Gävle – Härnösand (orange). 

 

 

Figur 42 Antal resenärer per år enligt Basår 2014 (2014), Basprognos 2040 (JA 2040) och systemanalys Gävle-
Härnösand (UA2040). 
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Figur 43 Godsvolym mton/år sträckan Gävle-Sundsvall enligt Basprognos 2040 (JA2040) och systemanalys Gävle-
Härnösand (UA2040). 

 

I ENJA-modellen, med resandemängder och godsvolymer enligt systemanalys Gävle - 

Härnösand, har effekter i form av förändrad åktid, förseningstid och förändrad linjelängd lagts 

in för respektive utbyggnadsetapp mellan Gävle och Härnösand. Gångtidsvinster är beräknade i 

trafiksimuleringsprogrammet Railsys utifrån en trolig spårlinje.  

Med åktid avses restid för persontåg och transporttid för godståg. Förändringar i åktid består 

dels av gångtidsvinster i och med att åtgärderna möjliggör en högre tillåten hastighet och dels av 

en kapacitetstidsvinst. Kapacitetstidsvinsten beräknas utifrån förändrat kapacitetstillägg som är 

en funktion av avstånd och beräknat kapacitetsutnyttjande. Med en kapacitetshöjande åtgärd 

minskar banans kapacitetsutnyttjande. Detta leder i sin tur till minskade kapacitetstillägg på 

grund av tid för tågmöten och förbigångar kan minskas. En ökad kapacitet möjliggör också att 

kvalitetstillägg i tidtabellen kan minskas samt att risken för förseningar minskar. Hälften av 

förändringen av kapacitetstillägg (JA-UA) har lagts till förändrad åktid och den andra hälften 

antas utgöra en förseningstidsvinst. Med förseningstidsvinst avses genomsnittlig minskad 

försening per tåg.  Tidsvinsterna är beräknade jämfört med bedömda restider med trafikutbud 

enligt basprognosen. 

Summan av nyttor per utbyggnadsetapp har därefter jämförts med anläggningskostnaden per 

etapp för att utgöra ett underlag för prioritering av etapper. Anläggningskostnaden har 

indexomräknats till prisnivå 2015-06 för att få jämförbarhet mellan olika etapper. Totalt har 16 

etapper på sträckan Gävle-Västeraspby utvärderats med ENJA. 

 Beräknade effekter i Enkel samhällsekonomisk 
järnvägsanalys (ENJA) 

Som tidigare nämnts kan ENJA-modellen användas för att beräkna värdet av förändringar i 

åktid, förseningstid och linjeavstånd. De effekter som beräknas är: 

 Värderade åktids- och transporttidsförändringar för resande och gods  

 Förändrade fordonskostnader för person- och godståg  

 Värderade förseningstidsförändringar för resande och gods 
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Resultaten från ENJA baseras på en konstant trafik och transportvolym som hämtas från 

Sampers respektive Samgods som ger indata till ENJA. Det innebär att inga förändringar av 

antal avgångar kan göras och inga beräkningar av förändrat resande eller godsvolymer görs i 

modellen.  I ENJA beräknas därmed inte heller någon restidselasticitet (ökning av resenärer på 

grund av tidsvinst). Ingen beräkning av kostnader för investering eller underhåll görs i 

modellen. 

I modellen har resultat från person- och godsprognoser sammanställts på järnvägsnätets länkar. 

Personprognosen baseras på Sampers och godsprognosen på Samgods. Att föra över 

prognosresultaten från Samgodsanalysen till ENJA innebär ett mer omfattande arbete än att 

föra över resultaten från Sampersanalysen. Därför har i denna analys fördelning av varuslag och 

godstågstyper antagits vara densamma som i enligt Basprognos version 20180401 rev 181115 

och endast godstågsantal och godsvolymer justerats per linjedel utifrån systemanalys Gävle - 

Härnösand. Då godsnyttorna utgör en liten del av de totala nyttorna bedöms denna förenkling 

inte ha någon påverkan på prioritering av etapperna. 

Godsprognosen i systemanalysen utgår ifrån samma förutsättningar som den då gällande 

basprognosen förutom att dubbelspår Gävle - Sundsvall och ny linjesträckning Sundsvall - 

Härnösand ingår. Då det inte har tagits något beslut om utbyggnaden i Tunadal/logistikparken i 

Sundsvall har det inte ingått i förutsättningarna för prognosen. Eftersom dåvarande basprognos 

och därmed även godsprognosen i systemanalysen utgick från basår 2014 bedöms inte heller 

ökad godstrafik pga. SCA:s investeringar finnas med i prognosen. Osäkerheten i godsprognosen 

bedöms därmed vara större norr om Sundsvall. Med anledning av detta har ett alternativ med 

50% ökning av godståg och godsvolymer på sträckan Sundsvall - Timrå studerats som 

känslighetsanalys.  

Prognosen enligt systemanalysen innebär en procentuellt större ökning av antalet godståg och 

godsvolymer i förhållande till basprognosen på sträckan Gävle-Söderhamn jämfört med 

Söderhamn-Hudiksvall. Det beror på att i basprognosen antas en större andel av de långväga 

godstågen att leda via sträckan Söderhamn-Kilafors till Norra Stambanan. Med anledning av 

detta har en känslighetsanalys också gjorts med samma procentuella ökning av antal godståg 

och godsvolymer på sträckan Gävle - Söderhamn som på sträckan Söderhamn - Hudiksvall. 

ENJA-modellen kan ge en första vägledning i hur de samhällsekonomiska nyttor som värderas i 

modellen skiljer sig mellan olika alternativ. Den ger däremot ingen samlad bild av de totala 

nyttorna av en åtgärd och det är därför inget verktyg för att bedöma en åtgärds 

samhällsekonomiska lönsamhet. Det är ett flertal övriga nyttor som ingår i en 

samhällsekonomisk kalkyl som inte ENJA omfattar. Exempel på effekter som inte beräknas med 

ENJA: 

 Förändrat producentöverskott på grund av resande (biljettintäkter minus 

transportkostnader) 

 Budgeteffekter (t ex minskade intäkter för drivmedelsskatter) 

 Trafiksäkerhet (t ex att plankorsningar åtgärdas och överflyttning av resenärer och gods 

från väg till järnväg) 

 Klimat-, och miljöeffekter (t ex på grund av överflyttning av resenärer och gods från väg 

till järnväg) 

 Drift- och underhåll samt reinvesteringar (på grund av förändrad anläggningsmassa) 

 Ej prissatta effekter som annars inte heller fångas upp i en samhällsekonomisk kalkyl (t 

ex effekter på landskap och biologisk mångfald)  
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 Resultat - prioritetsordning utifrån Enkel samhällsekonomisk 
järnvägsanalys (ENJA) 

I tabell 1 redovisas indata för respektive etapp till ENJA-modellen i form av förändrad 

tidtabellstid, avstånd och förseningstid. Negativa värden innebär en tidsvinst av föreslagen 

åtgärd.  

 

  TIDTABELLSTID, MINUTER AVSTÅND, KM FÖRSENINGSTID 

Etapp 
Snab
b-tåg 

Övriga 
person-

tåg 
Lokal-

tåg 
Gods-

tåg 
Snab
b-tåg 

Övriga 
person-

tåg 
Lokal-

tåg 
Gods-

tåg 
Snab
b-tåg 

Övriga 
person-

tåg 
Lokal-

tåg Gods 

Gävle-Kringlan -8,3 -4,1 -4,1 -2,2 0,5 0,5 0,5 0,5 -1,1 -1,2 -1,2 -2,2 

Kringlan-Ljusne -7,6 -5,7 -5,7 -3,2 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -0,9 -1,1 -1,1 -2,0 
Kringlan-Ljusne 
mindre gods -7,6 -5,7 -5,7 -3,2 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -0,9 -1,1 -1,1 -2,0 

Ljusne-Enånger -1,5 -1,5 -1,5 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,5 -1,5 -2,7 

Ljusne-Enånger alt 2 -2,9 -1,5 -1,5 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,5 -1,5 -2,7 

Enånger-Idenor -4,2 -3,0 -3,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 -1,0 -1,0 -1,6 

Idenor-Stegskogen -7,6 -7,1 -7,1 -6,3 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -1,2 -1,3 -1,3 -2,0 

Stegskogen-Bäling -7,2 -5,5 -5,5 -2,9 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,1 -1,2 -1,2 -1,9 

Bäling-Tjärnvik -4,9 -3,5 -3,5 -3,1 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -0,5 -0,5 -0,5 -0,9 
Tjärnvik-
Njurundabommen -7,0 -5,5 -5,5 -2,3 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,7 -0,8 -0,8 -1,5 

Dingersjö-Sundsvall -5,1 -3,9 -3,9 -2,8 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -0,7 -0,8 -0,8 -1,2 

Sundsvall v-Huli -0,7 -0,8 -0,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Huli-Birsta -0,7 -0,8 -0,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Huli-Birsta alt 2 -0,8 -1,0 -1,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,4 

Birsta-Timrå -3,7 -3,7 -3,7 -3,5 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 

Birsta-Timrå alt 2 -3,7 -3,7 -3,7 -3,6 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 

Timrå-Sörberge -1,1 -1,4 -1,4 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sörberge-Torsboda -2,8 -2,9 -2,9 -2,0 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Torsboda-Hussjöby 

   -
5,8 -5,5 -5,5 -4,5 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -0,4 -0,5 -0,5 -0,7 

Hussjöby-Häggsjön -3,2 -2,8 -2,8 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 
Häggsjön-
Härnösand -4,2 -3,6 -3,6 -2,0 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 0,1 0,1 0,1 0,0 
Härnösand-
Västeraspby -5,8 -5,8 -5,8 -1,8 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

 

Tabell 14: Indata för respektive etapp till ENJA-modellen i form av förändrad tidtabellstid, avstånd och förseningstid. 
Negativa värden innebär en tidsvinst av föreslagen åtgärd. 

 

I tabell 15 redovisas beräknade nyttor i ENJA för respektive etapp. Kolumnen ”Nuvärde 60 år” 

anger de totala nyttorna av beräknade effekter i form av nuvärde under en 60 års kalkylperiod. 

Vid nuvärdeberäkning har generella trafiktillväxttal använts, det vill säga inga bandelsspecifika 

tillväxttal för godstrafiken ingår. I tabellen redovisas också hur nyttorna fördelas mellan 

åktid/transporttid, förseningstid och fordonskostnad utifrån effekterna förändrad åktid, 

förseningstidsvinst och förändrad linjelängd samt fördelning mellan långväga resor, kortväga 

resor och gods. Effekten fordonskostnad är både tids- och avståndsberoende. I ENJA beräknas 

och redovisas nyttorna per riktning. Resultaten i tabell 1 avser summan av båda 

körriktningarna. För några etapper erhålls negativa nyttor för förseningstid. Det beror på att 

den totala utbyggnaden av sträckan Gävle-Härnösand antas ge ett ökat trafikutbud och att 
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kapacitetsutnyttjande därmed är något högre efter åtgärd jämfört med före åtgärd. Då ett högre 

kapacitetsutnyttjande medför en ökad förseningsrisk ger det en negativ nytta. 

 

  

 
NUVÄRDE 

60 år 
Nuvärde åktid/transporttid, 
MSEK 

Nuvärde förseningstid,  
MSEK 

Nuvärde 
fordonskostnad, 
MSEK 

Etapp 
TOTALT 

MSEK 
Långväga 

resor 
Regionala 

resor Gods 
Långväga 

resor 
Regionala 

resor Gods Persontåg Godståg 

Gävle-Kringlan 3063 1580 133 26 795 136 52 296 46 

Kringlan-Ljusne 2984 1497 184 38 661 124 48 336 95 

Kringlan-Ljusne, 
mindre gods 2917 1497 184 21 661 124 26 336 67 

Ljusne-Enånger 1723 305 44 32 947 152 64 112 67 

Ljusne-Enånger alt 2 
sth 250 2005 554 44 32 947 152 64 145 67 

Enånger-Idenor 1806 768 62 29 611 72 58 171 36 

Idenor-Stegskogen 3313 1435 160 114 811 102 72 401 218 

Stegskogen-Bäling 2662 1225 127 50 690 97 65 318 90 

Bäling-Tjärnvik 1697 827 80 53 310 40 31 241 116 

Tjärnvik-
Njurundabommen 2278 1195 125 39 443 64 51 292 68 

Dingersjö-Sundsvall 1874 868 89 48 443 64 41 235 86 

Sundsvall v-Huli 99 87 11 2 -21 -2 -1 19 4 

Huli-Birsta 99 87 11 2 -21 -2 -1 19 4 

Huli-Birsta dsp 50% 
mer gods 219 103 14 8 34 6 7 27 19 

Birsta-Timrå 839 436 52 21 73 9 4 150 94 

Birsta-Timrå 50% 
mer gods 862 436 52 31 49 6 4 148 135 

Timrå-Sörberge 185 123 21 4 0 0 0 33 4 

Sörberge-Torsboda 483 283 43 16 0 0 0 101 40 

Torsboda-Hussjöby 1175 564 81 36 162 25 12 209 86 

Hussjöby-Häggsjön 410 301 41 8 -35 -5 -2 85 16 

Häggsjön-Härnösand 588 392 53 16 -17 -3 0 117 31 

Härnösand-
Västeraspby 773 524 34 15 57 4 3 103 33 

 

Tabell 15 Beräknade nyttor i ENJA för respektive utbyggnadsetapp Gävle – Västeraspby. Sth =hastighet 250 km/h. 
Dsp=dubbelspår 

 

Resultaten visar att effekterna för persontrafiken utgör den största delen av de totala nyttorna 

och att godsnyttorna är små i förhållande till persontågsnyttorna. Det beror på att tidsvärdet för 

gods generellt sett är mycket lägre jämfört med motsvarande värde för resenärer. Det medför 

också att de känslighetsanalyser avseende godsvolymer som utförts för vissa etapper ger en 

relativt liten procentuell förändring av de totala nyttorna.  

Då utbyggnaderna på sträckan Gävle - Sundsvall avser dubbelspår blir kapacitetförbättringen 

större där jämfört med sträckan Sundsvall-Härnösand som även efter utbyggnad kommer vara 

enkelspårig. Som tidigare nämnts har kapacitetstidsvinsterna fördelats till hälften som 

restidsvinst och hälften som förseningstidsvinst. En minut förseningstidsvinst värderas högre 

än 1 min restidsvinst. Det medför att nyttan av en kapacitetstidsvinst värderas högre än en 

gångtidsvinst. Detta tillsammans med att det prognostiseras vara fler resenärer och större 
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godsvolymer på sträckan Gävle - Sundsvall gör att nyttorna generellt sett är större för etapper 

mellan Gävle och Sundsvall jämfört med mellan Sundsvall och Härnösand. 

Eftersom det är stor variation mellan olika etappers längd och anläggningskostnad är det svårt 

att jämföra storleken på nyttorna rakt av. För att få en bättre jämförbarhet mellan olika etapper 

har etappernas nyttor under en 60 års kalkylperiod dividerats med beräknad 

anläggningskostnad47. Se Tabell 16. Även när nyttorna ställs i förhållande till 

anläggningskostnaden beräknas dubbelspårsetapperna mellan Gävle och Sundsvall ge störst 

nytta per investerad krona. Då etapperna Gävle-Kringlan och Sundvall-Dingersjö redan ligger 

med i den nationella transportplanen ingår de inte i denna prioriteringsutredning.  Störst nytta i 

förhållande till anläggningskostnaden erhålls med etappen Kringlan-Ljusne samt Stegskogen - 

Bäling. Därefter kommer etappen Bäling - Tjärnvik och Sörberge - Torsboda på Ådalsbanan.  

 

Etapp 

Anläggningskostnad 
48prisnivå 2015-06 (Mdr 
kr) 

Längd  
(km) 

ENJA Nuvärde 60 år 
totalt MSEK Nytta/kostnad 

Gävle-Kringlan 5,0 39 3063   

Kringlan-Ljusne 2,7 29 2984 1,1 

Kringlan-Ljusne, mindre gods 2,7 29 2917 1,1 

Ljusne-Enånger  4,3 41 1723 0,4 

Ljusne-Enånger alt 2 250 km/h 4,4 41 2005 0,5 

Enånger-Idenor 2,2 20 1806 0,8 

Idenor-Stegskogen 4,2 19 3313 0,8 

Stegskogen-Bäling 2,5 20 2662 1,1 

Bäling-Tjärnvik. 1,8 14 1697 0,9 

Tjärnvik-Njurundabommen 3,7 25 2278 0,6 

Dingersjö-Sundsvall 2,2 11 1874   

Sundsvall Västra-Huli 0,6 3 99 0,2 

Huli-Birsta 0,5 3,1 99 0,2 

Huli-Birsta dsp samt 50% mer gods 1,0 3 219 0,2 

Birsta-Timrå 1,2 5,5 839 0,7 

Birsta-Timrå 50% mer gods 1,2 5,5 862 0,7 

Timrå-Sörberge 0,7 4,5 185 0,2 

Sörberge-Torsboda 0,5 4,6 483 0,9 

Torsboda-Hussjöby 2,1 9,8 1175 0,5 

Hussjöby-Häggsjön 0,5 7,1 410 0,8 

Häggsjön-Härnösand 2,1 11,6 588 0,3 

Härnösand-Västeraspby 1,7 27,0 773 0,4 

 

Tabell 16 Beräknade nyttor i ENJA för respektive utbyggnadsetapp Gävle-Västeraspby i förhållande till 
anläggningskostnad.  

  

                                                             
47 Kvoten Nytta/kostnad ska inte förväxlas med nettonuvärdeskvot (NNK) som innehåller fler effekter 
enligt ovan.  
48 Anläggningskostnaden är en uppskattning i ett tidigt skede i processen.  
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 Begränsningar i resultaten utifrån Enkel 
samhällsekonomisk järnvägsanalys (ENJA)  

Resultaten från ENJA bygger på tidsvinster per deletapp vid ett komplett dubbelspår, vilket gör 

att nyttorna kommer vara något överskattade om endast ett mindre antal av deletapperna 

kommer byggas då tid för inbromsning och acceleration tillkommer vid övergång mellan gamla 

och nya banan. Det är därför motiverat att hålla samman flera etapper även om några av dessa 

har sämre nytta i förhållande till kostnad.   

Förutom förändrad gångtid pga. hastighetshöjningar och ändrad linjelängd beräknas 

tidsvinsterna som tidigare nämnt utifrån förändrat kapacitetstillägg. Modellen för beräkning av 

linjekapacitet tar dock inte hänsyn till tidtabellens påverkan på kapaciteten. Detta innebär både 

en svaghet och en styrka med modellen. Beroende på hur tidtabellen är utformad kan olika 

tidsvinster erhållas av samma etapp. Det vill säga optimeras en utbyggnad utifrån en viss 

tidtabellsstruktur kan man erhålla större tidsvinster och kapacitetsförbättringar. En utbyggnad 

som inte är anpassad efter en tidtabell och som syftar till att ge så stor teoretisk 

kapacitetsförbättring kan ge större flexibilitet om framtida tidtabellsstruktur är okänd eller 

förändras.  

ENJA-modellen bedöms fånga upp merparten av de totala nyttorna av studerade 

utbyggnadsetapper. Nyttor är värderade enligt de värden och principer som är fastställda i 

ASEK49. Tillförlitlighet värderas till viss del med ENJA, men inte hur den påverkar överflyttning 

mellan trafikslag. Förändrade kostnader för reinvesteringar och drift- och underhållskostnader 

samt ökade kostnader pga. ett utökat tågutbud är exempel på större effekter som inte finns med 

i modellen.  

Därutöver kan det finnas ytterligare nyttor som är svåra att uppskatta kvantitativt, däribland 

inbesparingar av omlopp/tågsätt för specifika godstrafikupplägg som beror på faktorer som inte 

är kända för Trafikverket, exempelvis transportföretagens logistikupplägg. Likaså möjligheten 

att kunna köra tyngre/längre tåg som förutsätter ett sammanhängande nät där samtliga 

begränsningar byggts bort, även de utanför Gävle – Västeraspby.  

Att ENJA inte ger en samlad bild av alla nyttor innebär därmed att etapper som har kvoten 

nyttor/kostnad i samma storleksordning skulle kunna byta plats i rangordningen vid en 

fullständig samhällsekonomisk kalkyl. Med anledning av att vissa nyttor är svårvärderade har 

Trafikverket i den slutgiltiga prioriteringen valt att komplettera resultaten från ENJA med en 

kvalitativ bedömning av viktiga faktorer, däribland  tågviktsbegränsande backar för godståg (se 

avsnitt 10). 

Generellt sett bedöms dubbelspårsetapper mellan Gävle och Sundsvall mer jämförbara med 

varandra. Även utbyggnadsetapper mellan Sundsvall och Härnösand bedöms vara mer 

jämförbara med varandra inom denna sträcka. Detta med anledning av att utbyggnad till 

dubbelspår ger högre kostnader för reinvesteringar och drift och underhåll jämfört med en 

utbyggnad till enkelspår. Etapperna mellan Gävle och Sundsvall har också samma förändring i 

trafikutbud vilket ger motsvarande ökning av transportkostnader till skillnad för sträckan 

Sundsvall - Härnösand som har ett annat trafikutbud.  

  

                                                             
49 Se rapport Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 7.0   
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 Fortsatta utredningsbehov 

Tidsvinsterna och kostnaderna i detta underlag som ligger till grund för den 

samhällsekonomiska nyttan är baserade på underlag från tidiga utredningsskeden där exakt 

spårlinje för den nya järnvägen ännu inte har varit beslutad. I takt med att en mer säker 

spårlinje växer fram rekommenderas att gångtidsberäkningar och vid behov även ENJA-

modellen uppdateras. 

I samband med kommande linjestudier blir det även viktigt att utreda djupare vilka 

anslutningspunkter mellan befintlig och ny järnväg som är lämpliga att bygga utifrån kostnad 

och genomförbarhet. Detta gäller exempelvis utformning av anslutningspunkterna i Birsta, 

Sörberge och Torsboda längs Ådalsbanan.  

Möjliga linjerätningar på sträckan Veda – Bollstabruk skulle behöva utredas vidare, då den 

sträckan har mycket låg hastighetsstandard och det är svårt att hitta detaljerat underlag från 

tidigare utredningar då Ådalsbanan upprustades.  

Resultaten från ENJA bygger på nyttor per deletapp vid ett komplett dubbelspår, vilket gör att 

nyttorna kommer vara något överskattade om endast ett mindre antal av deletapperna kommer 

byggas. För att få ut exakt resultat från ENJA av enskilda etapper kan därför nya beräkningar 

behöva göras. Detta görs lämpligen vid framtagande av SEB. 

 Samlade effektbedömningar (SEB) 

Rapporten har  kompletterats med tre samlade effektbedömningar (SEB) Den funktionella 

etappen Hudiksvall – Njurundabommen (Dingersjö), den tekniska etappen Idenor – Stegskogen 

(delen vid Hudiksvall) och den tekniska etappen Sörberge – Häggsjön. De redovisas i 

sammandrag i följande kapitel.  

Innehåll och kostnadsbedömningar i respektive deletapp har uppdaterats med de senaste 

uppgifterna från det pågående planläggningsarbetet.  

De genomförda SEB:arna finns sin helhet publicerade på Trafikverkets hemsida för 

samhällsekonomiskt beslutsunderlag, Region Mitt50. 

 Metod 

Samhällsekonomiska bedömningar (SEB)51 beskriver vilka effekter och kostnader en föreslagen 

åtgärd eller ett åtgärdspaket skulle få om den genomförs.  

SEB utgör ett av flera underlag vid val och beslut om åtgärder.  

Effekterna beskrivs ur tre perspektiv utan sammanvägning. 

De tre perspektiven är: 

 Samhällsekonomisk analys: effekter som värderats i pengar och effekter som bedömts 
 Transportpolitisk målanalys: hur påverkas de transportpolitiska målen 

 Fördelningsanalys: hur fördelar sig nyttorna på olika grupper. 

                                                             
50 Trafikverkets hemsida, samhällsekonomiskt beslutsunderlag, Region Mitt  
51 SEB står för samlad effektbedömning, se Trafikverkets hemsida, samhällsekonomiskt beslutsunderlag 
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Perspektiven som redovisas är oviktade vilket innebär att det inte görs någon sammanvägning 

av dem.  

Fakta kring effekter och kostnader läggs fram på ett standardiserat sätt, för att ge beslutsfattare 

ett så likvärdigt stöd för sitt beslut som möjligt. 

 Sammanfattning av samlad effektbedömning (SEB) för funktionella 

etappen Hudiksvall – Njurundabommen (Dingersjö) dubbelspår 

Ostkustbanan, delen Gävle-Sundsvall är enkelspårig med 

både person- och godstrafik. Bristande kapacitet och låg 

hastighetsstandard medför långa restider och risk för 

förseningar även vid små störningar. De 

kapacitetsinvesteringar i form av bl a nya mötesstationer 

som genomförts det senaste årtiondet är inte tillräckliga för 

att prognostiserad trafik ska kunna framföras med en god 

transportkvalitet. Möjligheten att utveckla tågtrafiken 

ytterligare är därför begränsad med dagens anläggning. 

Projektet syftar till att öka kapaciteten på Ostkustbanan, 

och därigenom förbättra person- och godstrafikens restider 

och möjlighet till fler tåg på Ostkustbanan. 

Åtgärden utgörs av dubbelspårsutbyggnad i ca 69 km 

mellan Idenor (söder om Hudiksvall) och Njurunda (direkt 

anslutning till dubbelspårsetappen Dingersjö-Sundsvall). 

Dubbelspåret byggs till största delen i ny sträckning som 

möjliggör hastigheter upp till 250 km/h. Plankorsningar 

längs de sträckor där dubbelspår byggs i befintlig 

sträckning stängs och ersätts med planskilda korsningar 

alternativt trafikomledningar. På de sträckor där 

dubbelspåret byggs i ny sträckning rivs befintlig järnväg. Sträckning se Figur 44. 

Fördelningsanalys 

Störst positiva nyttor erhålls nationellt längs norrlandskusten och regionalt i Västernorrlands 

och Gävleborgs län där persontrafiken får störst nytta följt av godstrafiken på järnväg. 

Målanalys inklusive målkonflikter 

Åtgärden bidrar positivt till ekologisk hållbarhet genom överflyttning av person- och 

godstransporter från väg till järnväg. Åtgärden innebär dock en negativ påverkan på 

landskapsbilden och riskerar påverka riksintressen för kulturmiljövård och naturmiljövård. 

Åtgärden bidrar till social hållbarhet då den medför förbättrade förutsättningar för kollektivt 

resande. Möjligheten till resande för personer som exempelvis inte har tillgång till bil förbättras. 

Målkonflikt mellan bevarandeintressen för kulturmiljö i bl.a. Hudiksvalls stad samt Njurunda 

och medborgarnas resor och näringslivets transporter som är i behov av tillförlitliga och 

kvalitativa resor. 

Då kostnaderna överstiger nyttorna bedöms inte en utbyggnad till dubbelspår mellan Idenor 

och Dingersjö vara samhällsekonomiskt lönsam. Dubbelspåret kan dock ses som en 

delinvestering i ett framtida dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall. 

 

 

Figur 44 Sträckning för SEB för Hudiksvall - 
Njurundabommen  (Dingersjö) dubbelspår 
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Sammanvägd samhällsekonomisk lönsamhet 

Då kostnaderna överstiger nyttorna bedöms inte en utbyggnad till dubbelspår mellan 

Hudiksvall och Njurundabommen (Dingersjö) vara samhällsekonomiskt lönsam.  

Dubbelspårsetappen kan dock ses som en delinvestering i ett framtida dubbelspår mellan 

Sundsvall och Gävle. När ett fullständigt dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall är klart 

kommer ett flertal nyttor att realiseras vilka inte uppkommer med endast en etappbyggnad 

enligt detta objekt. Ett fullständigt dubbelspår kommer möjliggöra omfattande trafikökningar 

av såväl person- som godstrafik samt betydande res- och transporttidsvinster. Detta medför 

förbättrade förutsättningar för arbetsmarknaden, vilket i sin tur ger följdeffekter för 

sysselsättningsgraden, produktion och skatteintäkter. Vidare kan en ökad efterfrågan på 

godstrafik uppkomma till följd av ökad tillgänglighet och minskade transportkostnader. En 

förbättrad konkurrenskraft mot vägtrafiken kommer medföra att transporter överförs från väg 

till järnväg vilket leder till positiva miljöeffekter. I förlängningen kan ett fullständigt dubbelspår 

ge en betydande positiv påverkan på den regionala tillväxten och ekonomisk utveckling. Även 

för ett komplett dubbelspår mellan Gävle-Sundsvall behöver dock de samhällsekonomiska 

nyttorna vägas mot den totala samhällsekonomiska investeringskostnaden. 

Den fullständiga samlade effektbedömningen för etappen går att läsa på Trafikverkets hemsida, 
Samhällsekonomiskt beslutsunderlag, Region Mitt, Investering, JM2201 Hudiksvall – Dingersjö 
(Sundsvall) 

 

 Sammanfattning av samlad effektbedömning SEB för tekniska etappen 

Idenor – Stegskogen (delen vid Hudiksvall) dubbelspår 

Ostkustbanan, delen Gävle-Sundsvall är enkelspårig 

med både person- och godstrafik. Bristande kapacitet 

och låg hastighetsstandard medför långa restider och 

risk för förseningar även vid små störningar. De 

kapacitetsinvesteringar i form av bl a nya 

mötesstationer som genomförts det senaste årtiondet är 

inte tillräckliga för att prognostiserad trafik ska kunna 

framföras med en god transportkvalitet. Möjligheten att 

utveckla tågtrafiken ytterligare är därför begränsad med 

dagens anläggning.  

Projektet syftar till att öka kapaciteten på Ostkustbanan, 

och därigenom förbättra person- och godstrafikens 

restider och möjlighet till fler tåg på Ostkustbanan. 

Åtgärden omfattar en utbyggnad av ett ca 18 km långt 

dubbelspår mellan Idenor och Stegskogen. Dubbelspåret 

byggs delvis i ny sträckning som möjliggör hastigheter 

upp till 250 km/h. Samtliga korsningar i plan längs 

sträckan stängs och ersätts med planskilda korsningar 

alternativt trafikomledningar. Sträckning se Figur 45. 

Fördelningsanalys 

Störst positiva nyttor erhålls nationellt längs norrlandskusten och regionalt i Västernorrlands 

och Gävleborgs län där persontrafiken får störst nytta följt av godstrafiken på järnväg.  

De negativa nyttor som har identifierats är främst de negativa miljöeffekterna i Hudiksvalls 

tätort. 

Figur 45 Sträckning för SEB för etappen Idenor - 
Stegskogen (delen vid Hudiksvall) dubbelspår 
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Målanalys inklusive målkonflikter 

Målkonflikt mellan bevarandeintressen för kulturmiljövård i Hudiksvalls stad och 
medborgarnas resor samt näringslivets transporter som är i behov av tillförlitliga och kvalitativa 
resor. 

Åtgärden bidrar positivt till ekologisk hållbarhet genom överflyttning av person- och 

godstransporter från väg till järnväg. Åtgärden innebär dock en negativ påverkan på 

landskapsbilden och riskerar påverka riksintressen för kulturmiljövård. 

Då kostnaderna överstiger nyttorna bedöms inte en utbyggnad till dubbelspår mellan Idenor 

och Stegskogen vara samhällsekonomiskt lönsam. Dubbelspåret kan dock ses som en 

delinvestering i ett framtida dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall. 

Åtgärden bidrar till social hållbarhet då den medför förbättrade förutsättningar för kollektivt 

resande. Möjligheten till resande för personer som exempelvis inte har tillgång till bil förbättras. 

Sammanvägd samhällsekonomisk lönsamhet 
Då kostnaderna överstiger nyttorna bedöms inte en utbyggnad till dubbelspår mellan Idenor 

och Stegskogen (delen vid Hudiksvall) vara samhällsekonomiskt lönsam. 

Dubbelspårsetappen kan dock ses som en delinvestering i ett framtida dubbelspår mellan 

Sundsvall och Gävle. När ett fullständigt dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall är klart 

kommer ett flertal nyttor att realiseras vilka inte uppkommer med endast en etappbyggnad 

enligt detta objekt. Ett fullständigt dubbelspår kommer möjliggöra omfattande trafikökningar 

av såväl person- som godstrafik samt betydande res- och transporttidsvinster. Detta medför 

förbättrade förutsättningar för arbetsmarknaden, vilket i sin tur ger följdeffekter för 

sysselsättningsgraden, produktion och skatteintäkter. Vidare kan en ökad efterfrågan på 

godstrafik uppkomma till följd av ökad tillgänglighet och minskade transportkostnader. En 

förbättrad konkurrenskraft mot vägtrafiken kommer medföra att transporter överförs från väg 

till järnväg vilket leder till positiva miljöeffekter. I förlängningen kan ett fullständigt dubbelspår 

ge en betydande positiv påverkan på den regionala tillväxten och ekonomisk utveckling. Även 

för ett komplett dubbelspår mellan Gävle-Sundsvall behöver dock de samhällsekonomiska 

nyttorna vägas mot den totala samhällsekonomiska investeringskostnaden. 

Den fullständiga samlade effektbedömningen för etappen går att läsa på Trafikverkets hemsida, 

Samhällsekonomiskt beslutsunderlag, Region Mitt, Investering, JM2202 Idenor – Stegskogen 

dubbelspårsetapp 

 

  Sammanfattning av samlad effektbedömning SEB för tekniska etappen 

Sörberge – Häggsjön 

Sträckan Timrå-

Härnösand på 

Ådalsbanan är en av de 

återstående 

delsträckorna med 

kapacitetsproblem och 

långa restider i Nedre 

Norrland. Idag är 

sträckan slingring och 

har låg 

Figur 46 Sträckning för SEB för etappen Sörberge - Häggsjön 
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hastighetsstandard vilket gör att restiderna blir långa, dessutom finns lutningar i stråket med 

upp mot 18 promille, vilket ger tågviktsbegränsningar i riktning norrut. 

Åtgärderna som ingår i objektet syftar till att ge kortare res- och transporttider, ökad kapacitet 

samt att möjliggöra för tyngre godståg genom förbättrade lutningsförhållanden.  

Objektet omfattar en ny enkelspårig linjesträckning för järnvägen mellan Sörberge och 

Häggsjön som tillåter en högre hastighet och tyngre tåg. Utbyggnaden inkluderar även en 2-

spårs mötesstation mellan Sörberge och Fjäl och en 3-spårs mötesstation vid Hussjöby. Av den 

nya sträckningen på 21,5 km förläggs cirka 885 meter på bro och 6 510 meter i tunnel (6 

360+150 m). Sträckning se Figur 46. 

Fördelningsanalys 

Genom åtgärden förbättras tillgängligheten med tåg utmed kusten norr om Timrå. Stråket är 

viktigt för nationella privatresor. Även godstransporterna med tåg gynnas, i synnerhet 

transporter av transportutrustning samt timmer, pappersmassa och andra skogsprodukter. 

Målanalys inklusive målkonflikter 

Åtgärden bidrar positivt till funktionsmålet genom bättre tillgänglighet, trygghet och restid. 

Inom hänsynsmålet ger åtgärden upphov till både positiva och negativa effekter. 

Åtgärden har positiv påverkan till följd av överflyttning från väg till järnväg. Genom 

skyddsåtgärder minskar utsatthet för buller och där förorenade områden förekommer utmed 

sträckningen sker sanering. Den har dock negativ påverkan på grund av utsläpp i byggskedet 

och att nya barriärer uppkommer i landskapet där järnvägen får ny sträckning. 

Beräknad nettonuvärdeskvot är negativ och bedöms inte vägas upp av ej beräknade effekter. 

Åtgärden möjliggör för tyngre godståg och bidrar till förbättrad tillgänglighet för persontrafiken 

utmed Norrlandskusten.  

Åtgärden ökar tillgängligheten med långväga kollektivtrafik, vilket bidrar till att grupper som 

inte har tillgång till bil ges bättre förutsättningar att genomföra långväga resor. Åtgärden har 

positiva hälsoeffekter genom att skyddsåtgärder vidtas mot buller. 

Sammanvägd samhällsekonomisk lönsamhet 

De beräknade nyttorna är betydligt mindre än investerings-, drifts- och underhållskostnaderna. 

Bland ej prissatta effekter finns både positiva och negativa nyttor. De positiva bedöms vara för 

små för att väga upp mot summan av beräknade nyttor och negativa ej prissatta effekter. 

Den fullständiga samlade effektbedömningen för etappen går att läsa på Trafikverkets hemsida, 
Samhällsekonomiskt beslutsunderlag, Region Mitt, Investering, JM2206 Sörberge – Häggsjön. 
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 Prioritering av åtgärder  

 Inledning 

Grundläggande i utbyggnadsstrategin är att längre och sammanhållande dubbelspårsetapper är 

att föredra med avseende på effekter, men även utifrån ett kommunikationsperspektiv. Denna 

etappindelning benämns funktionella etapper. En annan grundläggande aspekt är att rapporten 

ska ta fram ytterligare etapper för att kunna övervägas inför kommande revidering av nationell 

transportplan. Med utgångspunkt att kunna övervägas i ett planbygge så behövs även mindre 

etapper, s.k. tekniska etapper. De tekniska etapperna kopplar till de funktionella. Rapporten 

förklarar hur de funktionella och tekniska etapperna hänger ihop och båda dessa perspektiv 

behövs i utbyggnadsstrategin. 

 Sammanvägd bedömning och prioritetsordning  

I detta avsnitt har ett förslag till sammanvägd prioritering av de olika etapperna tagits fram som 

tar hänsyn till kapacitet52, samhällsekonomi och i viss mån även byggbarhet och lämpliga 

anslutningspunkter till befintlig järnväg. Motiv till prioriteringen redovisas i detta avsnitt 

uppdelat i de fem funktionella etapperna.  

Som nämnts ovan finns det ett antal kapacitetsaspekter som inte fångas in av ENJA-modellen 

som behöver tas hänsyn till vid en sammanvägd bedömning av prioritetsordning. För att 

undvika tidskrävande accelerationer och inbromsningar och få full effekt av de utbyggda 

etapperna finns det fördelar med att hålla ihop flera etapper vid val av utbyggnadsordning. 

Utifrån bland annat angränsande banor och trafiksystem finns det vissa trafikupplägg och 

tidtabeller som är mer troliga för snabb- och regionaltåg, vilket påverkar var det är mest 

sannolikt att tågen kommer mötas och var dubbelspårsetapper gör störst effekt. Vissa 

godseffekter, exempelvis tågviktsbegränsande backar för godståg, fångas inte upp av modellen.  

Med anledning av att vissa nyttor är svårvärderade har Trafikverket i den slutgiltiga 

prioriteringen valt att komplettera resultaten från ENJA med en kvalitativ bedömning av viktiga 

faktorer. Förslag till sammanvägd prioritering med värderade nyttor och kostnader per teknisk 

etapp framgår av Tabell 17.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 Se Kapacitetsutredningen för sträckan Gävle – Västeraspby (Umeå) och Norra Stambanan sträckan 
Storvik – Kilafors (Trafikverket, 2019).  
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Teknisk etapp Et
ap

p
n

u
m

m
er

 

Kostnad 
2015-0653 

Längd 
(km) 

Tidsvinst 
Snabb      
(min) 

Tidsvinst 
Gods                
(min) 

ENJA 
Nuvärde 
60 år 
totalt 
MSEK 

Nytta/ 
kostnad 

Kapacitets-
utnyttjande 
basprognos 
2040 

Idenor-Stegskogen 
(genom Hudiksvall)  1 4,2 19,0 7,6 6,3 

        
3 313  0,8 92% 

Stegskogen-Bäling 2 2,5 20,0 7,2 2,9 

            
2 662  1,1 80% 

Tjärnvik-
Njurundabommen 3 3,7 21,8 7,0 2,3 

            
2 278  0,6 68% 

Bäling-Tjärnvik 
(Gnarpkurvan) 4 1,8 8,9 4,9 3,1 

            
1 697  0,9 77% 

Sörberge-Torsboda 5 0,5 4,6 2,8 2,0 

               
483  0,9 77% 

Torsboda-Hussjöby 5 2,1 9,8 5,7 4,4 

            
1 175  0,5 77% 

Hussjöby-Häggsjön 5 0,5 7,1 3,2 1,0 

               
410  0,8 77% 

Häggsjön-
Härnösand 6 2,1 11,6 4,1 1,9 

               
549  0,3 60% 

Huli-Birsta (dsp samt 

50% mer gods) 7 1,0 3,0 0,8 0,9 

               
219  0,2 73% 

Birsta-Timrå 8 1,2 5,5 3,7 3,5 

               
839  0,7 66% 

Kringlan-Ljusne 9 2,7 29 7,4 3,2 

            
2 984  1,1 69% 

Enånger-Idenor 
(Iggesund)  10 2,2 20,0 4,2 1,6 

            
1 806  0,8 74% 

Ljusne-Enånger  11 4,3 41,0 1,5 2,7 

            
1 723  0,4 72% 

Mörtsal/Veda-
Bollstabruk 12 1,7 27 5,8 1,8 

               
773  0,4 62% 

Sundsvall Västra-
Huli 13 0,6 3,0 0,7 0,4 

                 
99  0,2 73% 

Timrå-Sörberge 14 0,7 4,5 1,1 0,5 

               
185  0,2 51% 

Tabell 17: Förslag till prioritetsordning inklusive sammanställning av nyttor och kostnader, där tidsvinsterna 
inkluderar minskat kapacitetstillägg till följd av minskad trängsel på banan.  

 Hudiksvall – Sundsvall 

Sträckan Hudiksvall – Sundsvall har i kapacitetsutredningen identifierats som prioriterad för 

dubbelspårsutbyggnad. Denna sträcka har lägst medelhastighet på Ostkustbanan (ca 100 km/h) 

och flera delsträckor med mycket högt kapacitetsutnyttjande. Utöver tät persontrafik väntas 

sträckan trafikeras av en stor andel godståg, då ett stort antal tåg väntas tillkomma från 

stambanan via tvärförbindelsen Kilafors – Söderhamn. Flera av etapperna ger bland de högsta 

nyttorna i förhållande till kostnaderna. För att få ut full systemeffekt och undvika tids- och 

                                                             
53 Kostnaden är en uppskattning i ett tidigt skede i processen. 
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kapacitetskrävande inbromsningar och accelerationer, föreslås att de fyra deletapperna på 

denna sträcka byggs som de första etapperna i stråket enligt följande ordning: 

Idenor – Hudiksvall – Stegskogen 

Etappen förbi Hudiksvall är den sträcka som har allra lägst hastighetsstandard längs 

Ostkustbanan, vilket gör att en ny järnväg på denna sträcka ger stora tidsvinster. 

Dubbelspårsetappen genom Hudiksvall bedöms ha allra störst effekt på persontågens restid, då 

det möjliggör att snabbtågen vid timmestrafik kan mötas i full hastighet strax norr om 

Hudiksvall på dubbelspåret istället för att få vänta i Hudiksvall på mötande tåg. 

Stationssträckan norr om Hudiksvall är även den sträcka med längst avstånd och gångtid som 

dimensionerar kapaciteten för hela Ostkustbanan.  

Stegskogen – Bäling 

Denna deletapp har efter Idenor – Stegskogen högst kapacitetsutnyttjande på Ostkustbanan. 

Genom att förlänga dubbelspåret vidare från Stegskogen fås ett längre sammanhängande 

dubbelspår med färre tidskrävande inbromsningar och accelerationer. Åtgärden har en mycket 

hög nytta i förhållande till kostnad.  

Tjärnvik - Njurundabommen   

Sträckan är en naturlig förlängning av dubbelspår Sundsvall – Dingersjö som finns med i 

nationell plan. Nuvarande järnväg har en ca 10 km lång kraftig uppförsbacke söder om 

Njurundabommen som ger begränsade möjligheter att stanna godståg för tågmöte på denna 

sträcka. Sträckan ger något lägre nytta i förhållande till kostnad jämfört med övriga, vilket 

främst beror på att anläggningskostnaden är högre.  

Bäling – Tjärnvik 

Med denna etapp byggs den så kallade Gnarp-kurvan bort som idag medger en låg hastighet på 

100 km/h. Åtgärden ger stor gångtidsvinst i förhållande till längd och kostnad, men är svår att 

dra nytta av som enskild etapp i tidtabellen då tågmötena för persontågen normalt inte hamnar 

på denna sträcka och tågen tappar en stor del av tidsvinsten vid acceleration och inbromsning 

till angränsande enkelspår. Därför föreslås den byggas som sista etapp av de fyra etapperna 

mellan Hudiksvall och Sundsvall. Beroende på korridorval kan det finnas samordningsvinster 

med att slå samman denna etapp med Tjärnvik – Njurundabommen.  

 Sundsvall – Härnösand  

Sträckan har en låg hastighetsstandard på 80-100 km/h och delvis kraftiga lutningar som 

begränsar möjlig tågvikt för godstågen. Den låga hastigheten gör att tåget har svårt att 

konkurrera restidsmässigt i förhållande till bilen.   

Sörberge – Häggsjön 

Sträckan består av tre möjliga deletapper där Sörberge strax norr om Timrå och Häggsjön 

utifrån tidigare utredningar bedöms ge de mest kostnadseffektiva anslutningarna till befintlig 

järnväg. Genom att hålla samman dessa tre delsträckor fås en längre sammanhängande sträcka 

med hög hastighet och bra standard och därigenom större systemeffekter.  

Med ett 15 km långt avstånd mellan de befintliga mötesstationerna i Stavreviken (väster om 

Torsboda) och Hussjöby är detta den längsta enkelspåriga sträckan i stråket Gävle – 

Västeraspby. Sträckan har dessutom de brantaste lutningarna i stråket med upp mot 18 

promille, vilket ger tågviktsbegränsningar i riktning norrut. I takt med prognostiserad ökning av 

både person- och godstrafiken kommer detta bli en allt större flaskhals för trafiken längs 

Norrlandskusten och sträckan har därför hög prioritet. 
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På sträckan Sörberge – Stavreviken – 

Torsboda behöver befintlig järnväg behållas 

norr om Indalsälven för att möjliggöra 

anslutning till Deltaterminalen och Söråkers 

hamn. Detta kan föranleda en 

anslutningspunkt mellan befintlig och ny 

järnväg i Torsboda för en effektivare 

anslutning norrifrån mot Söråker samt för 

att kunna nyttja befintlig järnväg Sörberge – 

Torsboda som omledning och 

dubbelspårsfunktion. Vidare studier behövs 

för avgöra om en anslutningspunkt i 

Torsboda är genomförbar.  En möjlighet är i 

så fall att prioritera sträckan Torsboda – 

Häggsjön som en första etapp som är den 

delsträcka som har allra högst prioritet att 

åtgärda.  

Figur 47 Möjlig linjesträckning Sörberge – 
Torsboda från järnvägsutredningen (TRV 
2013/76428) Sundsvall – Härnösand. 

 

Häggsjön – Härnösand 

Denna deletapp ger något lägre nytta i förhållande till kostnad och har inte lika högt 

kapacitetsutnyttjande. Utifrån denna aspekt har sträckan något lägre prioritet, men den är ändå 

viktig utifrån ett systemperspektiv med målet att nå en hög och jämn hastighet längs 

Norrlandskusten. Hastigheten är idag begränsad till 90-100 km/h för ett persontåg och etappen 

kan ge ytterligare ca 4 min tidsvinst för persontågen.  

För södergående godståg förbättras även lutningsförhållandena, vilket ur ett systemperspektiv 

är gynnsamt för att kunna köra tyngre godståg längs hela Norrlandskusten, särskilt efter att 

Norrbotniabanan har färdigställts.  

Efter denna etapp går det tillsammans med etappen Häggsjön – Härnösand att nå en restid på 

ca 35 min Sundsvall – Härnösand och tåget blir då mer konkurrenskraftigt gentemot bilen. 

Detta tillsammans med att tågviktsbegränsande backar byggs bort talar för att hålla ihop denna 

etapp med Sörberge – Häggsjön även fast den har lägre nytta.  

Huli – Birsta  

Stora kapacitetshöjande järnvägsinvesteringar görs för närvarande på sträckan Sundsvall – 

Timrå samtidigt som Sundsvall kommun planerar för en logistikpark och SCA gör stora 

investeringar. Genom det nya Maland- och Tunadalsspåret från Birsta till Tunadal behöver 

godstågen mellan Sundsvall och Tunadal inte längre gå upp till Timrå för att byta riktning. 

Bergsåkertriangeln gör att godstågen till/från Ånge/Töva inte längre behöver byta riktning vid 

Sundsvall Västra. Vid Birsta mötesstation byggs ett tredje spår samt ett ca 2 km långt partiellt 

dubbelspår fram till där förgreningspunkten mot Tunadal som bidrar till ökad kapacitet och 

snabbare tågmöten. Sammantaget bedöms dessa åtgärder göra att det inte finns något akut 

behov av ytterligare kapacitetshöjande åtgärder.  

Gångtidsvinsterna på sträckan Sundsvall – Birsta är mycket små. En ny linje på denna sträcka 

är därför framförallt motiverat utifrån kapacitetsskäl på längre sikt vid en kraftig trafikökning. 

Dubbelspår kan då vara motiverat på sträckan Huli – Birsta. Tillsammans med det partiella 
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dubbelspåret som finns med i nationella planen Birsta – Maland fås då ett 5 km långt 

sammanhängande dubbelspår, vilket ger stor kapacitetseffekt. På sträckan Nacksta – Huli 

behålls befintligt enkelspår för att anslutning till Bergsåkertriangeln fortsatt ska vara möjlig 

(Figur 48).  

 

Figur 48 Möjlig anslutning till befintlig järnväg Sundsvall – Birsta från järnvägsutredningen (TRV 2013/76428) 
Sundsvall – Härnösand. 

Birsta – Timrå 

Delsträckan Birsta – Timrå ger större tidsvinster och möjliggör även framtida byggnation av ett 

norrgående spår från Tunadal. Då den nya linjen viker av i nivå med befintlig driftplats i Birsta 

kommer de kapacitetshöjande åtgärder som nu genomförs på sträckan Birsta – Maland inte 

kunna nyttjas för genomgående trafik norrut. Genom att bygga denna etapp efter dubbelspåret 

Huli – Birsta behöver troligtvis inget nytt mötesspår byggas i Birsta.  

Efter denna etapp går det tillsammans med etapperna norr om Timrå att nå en restid på under 

30 min  Sundsvall – Härnösand och det skulle därigenom vara möjligt att skapa ett attraktivt 

trafikeringsupplägg för regionaltågen möts i knutpunkterna i Sundsvall och Härnösand. 

Resterande etapper 

På delen Sundsvall Västra – Huli behålls befintlig järnväg för att möjliggöra anslutning mot 

Bergsåkertriangeln enligt beskrivning ovan, vilket gör att ny järnväg har lägre prioritet.  Timrå – 

Sörberge går genom centrala Timrå, ger liten tidsvinst och har därför lägre prioritet. Vidare 

studier får avgöra om den är lämplig att samordna med etappen vidare från Sörberge norrut.  

 Gävle - Söderhamn 

Kringlan – Ljusne 

Resterande etapp Kringlan – Ljusne ger mycket stor nytta i förhållande till kostnad. Detta beror 

på att sträckan har förhållandevis låg anläggningskostnad samtidigt som resandevolymerna är 

som störst på denna sträcka. Det som gör att sträckan ändå hamnar något lägre i sammanvägd 

prioritet är att den möjliga gångtidsvinsten är svår att få ut i en trolig tidtabell för snabbtågen. 

Anledningen är att möjliga tåglägeskanaler till/från Stockholm gör det troligt att etappen 

medför tillkommande tågmöten på enkelspåret norr om Söderhamn. Detta tillsammans med att 

godstrafiken på sträckan Gävle – Söderhamn förutspås bli lägre än norr därom och att de 

tågviktsbegränsande backarna för godstågen på sträckan Sundsvall – Härnösand bedöms 

prioriterade att åtgärda, gör att etappen får lägre prioritet totalt sett. 

En linjeomläggning av Bergslagsbanan och flytt av Gävle godsbangård till Tolvfors kan bli 

aktuell i en framtid och då kan det tänkas att fler godståg kommer ledas via Storvik – Gävle – 
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Söderhamn istället för Storvik – Kilafors – Söderhamn. I ett sådant scenario skulle 

dubbelspårsetappen Kringlan – Ljusne få högre prioritet.  

 Söderhamn – Hudiksvall 

Enånger – Iggesund – Idenor  

Efter etappen Enånger - Idenor fås ett komplett dubbelspår norr om Enånger med den 

föreslagna prioritetsordningen. Etappen har något lägre prioritet utifrån att den till viss del 

redan har hög hastighet genom linjerätningen via Andtjärnstunneln på 90-talet strax norr om 

Iggesund. Enånger – Idenor är den sträcka som återstår med lägre hastighetsstandard norr om 

Söderhamn. Sträckan bedöms kunna ge ca 4 min för snabbtågen, men tidsvinsten är något 

osäker då det beror på möjlig linjedragning och hastighet genom Iggesund, där anslutning även 

ska möjliggöras till Iggesunds bruk.  

Ljusne – Enånger 

Sträckan Ljusne – Enånger linjerätades på 90-talet och har därför redan en hög 

hastighetsstandard. På denna etapp är tanken därför att bygga ett nytt spår parallellt med 

befintligt till stor del. Den enda tidsvinsten som fås är därför genom inbesparade tågmöten, 

vilket gör att den värderade nyttan blir förhållandevis liten i förhållande till kostnaden. Då 

kapacitetsutnyttjandet är acceptabelt utifrån basprognos 2040 bedöms befintligt enkelspår 

räcka till under överskådlig tid och sträckan har därför lägre prioritet.  

 Härnösand – Västeraspby  

På sträckan Veda (norr om driftplats Mörtsal) – Bollstabruk (norr om Dynäs) är hastigheten 

idag är mycket låg med endast 75-80 km/h på vissa avsnitt. I tidigare utredningar inför 

upprustningen av Ådalsbanan har möjliga linjerätningar identifierats54. En sammanställning av 

utredningsalternativ från dessa utredningar framgår av Tabell 18. Då det inte framgått av 

utredningarna vilken ny hastighet som blir möjlig har det antagits 160 km/h på sträckan samt 

en linjeförkortning på 2 km vilket bedöms ge ca 5-6 min gångtidsvinst för ett snabbtåg och 2 

min tidsvinst för ett godståg. Vidare utredning krävs för mer exakta uppgifter.  

 

  
Km 
start Km slut 

Avstånd  
(km) 

Nuvarande 
Hastighet 
(km/h) 

Antagen 
ny 
hastighet 
(km/h) 

Veda - Sprängsviken 443,000 446,200 3,2 80 160 

Veda - Sprängsviken 447,650 448,500 0,85 120 160 

Sprängsviken - Kramfors 451,650 459,300 7,65 100-120 160 

Kramfors - Dynäs 460,900 464,450 3,55 115 160 

Dynäs - Bollstabruk 466,450 469,000 2,55 85 160 

Dynäs - Bollstabruk 469,750 470,350 0,6 100 160 

Tabell 18 Kvarstående linjerätningar Veda – Bollstabruk. 

 

                                                             
54 Se Ådalsbanan översiktlig banutredning Sundsvall – Bollstabruk (1994-05-30) och Ådalsbanan 
stråkutredning Sundsvall – Bollstabruk (1994-06) 
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Linjerätningar på dessa sträckor skulle gynna persontrafiken genom kortare restider och 

möjligheten att uppnå attraktiva knutpunktsupplägg för regionaltågstrafiken55. Även 

godstrafiken gynnas då sträckan har kraftiga, men korta lutningar på upp mot 19 promille. 

Gångtidssimuleringar har visat att det framförallt är vid start från stillastående från vissa 

mötesstationer (framförallt Dynäs och Sprängsviken i riktning söderut) som lutningarna på 

denna sträcka är ett problem så det gör att denna etapp ur denna aspekt har lägre prioritet än 

Sundsvall – Härnösand.  

Längs sträckan finns två betydelsefulla trimningsåtgärder att genomföra i närtid och dessa är ett 

tillkommande plattformsspår i Kramfors samt vändslinga i Västeraspby för att leda tåg mellan 

Botniabanan och stambanan genom övre Norrland utan riktningsbyte (se tidigare avsnitt för 

mer information).  

 Utbyggnadsordning och möjliga restidsvinster 

Efter att de redan pågående projekten Gävle – Kringlan, Dingersjö – Sundsvall, Sundsvall 

Central och bangård, Bergsåkerstriangeln, Malandsspåret till Sundsvall logistikpark och Birsta 

mötesstation fullföljts föreslås följande fortsatta utbyggnadsordning: 

1. Hudiksvall –(inkl. delen genom Hudiksvall) Sundsvall  

2. Sundsvall – Härnösand 

3. Gävle – Söderhamn  

4. Söderhamn – Hudiksvall (exkl. delen genom Hudiksvall) 

5. Härnösand - Västeraspby 

Därutöver föreslås att en uppgradering till 250 km/h genomförs på de sträckor längs befintlig 

bana där detta är tekniskt möjligt (se avsnitt 7.1, framförallt delar av sträckan Söderhamn – 

Hudiksvall samt vissa delsträckor norr om Härnösand).  

Genomsnittlig restidsvinst per funktionell etapp framgår av figur 49. I denna tid ingår även en 

schablonbaserad tidsbesparing på grund av minskad trängsel på banan med färre tågmöten. 

Tidsvinsten kan bli ännu större beroende på den faktiska tidtabellens utformning.  

För godstrafiken förbättras förutsättningarna kraftigt genom ökad förbättrad framkomlighet, 

förkortade transporttider och möjligheten att köra tyngre tåg. Detta gynnar den nationella 

godstrafiken längs hela Norrlandskusten, särskilt efter en utbyggd Norrbotniabana då mer 

godstrafik sannolikt kommer ledas längs Norrlandskusten och Ostkustbanan- och Ådalsbanan 

då blir begränsande om ingen utbyggnad görs.  

 

                                                             
55 Se Kapacitetsutredningen för sträckan Gävle – Västeraspby (Umeå) o Norra Stambanan sträckan 
Storvik – Kilafors (Trafikverket, 2019). 



  Sida 101 (114) 

 

Figur 49 Genomsnittlig tidsvinst per funktionell etapp efter utbyggd järnväg för ett snabbtåg i 250 km/h. 
 

Sammanslaget ger utbyggnaden nedanstående modellrestider Gävle – Sundsvall respektive 
Sundsvall - Härnösand. Genom att köra tågen direkt utan uppehåll i Söderhamn, Hudiksvall 
samt Timrå, kan ytterligare tidsvinster fås. 
  

Modellberäknad restid JA UA 
UA 
direkt 

Gävle - Sundsvall 02:07 01:12 01:04 

Sundsvall - Härnösand 00:51 00:28 00:26 
Tabell 19 Modellberäknad genomsnittlig restid för ett snabbtåg i 250 km/h med trafikprognos 2040 för 
befintlig järnväg och komplett utbyggd järnväg. 

 

På sträckan Gävle – Sundsvall minskar restiden successivt enligt följande med föreslagen 

etappordning för tåg med resandeutbyte i Söderhamn och Hudiksvall. Genom att uppgradera 

hastigheten till 250 km/h längs befintlig järnväg Söderhamn – Hudiksvall där så är möjligt kan 

ytterligare 1,5 min tjänas in.  

 

Etapp Tidsvinst Ack tidsvinst Restid 

JA: nuvarande infra     02:07 

Dingersjö - Sundsvall 00:05 00:05 02:02 

Gävle - Kringlan 00:08 00:13 01:54 

Hudiksvall - Dingersjö 00:26 00:40 01:27 

Kringlan - Söderhamn 00:07 00:47 01:19 

Söderhamn - Hudiksvall 00:07 00:55 01:12 

Tabell 20 Modellberäknad genomsnittlig restid för ett snabbtåg i 250 km/h Gävle – Sundsvall efter 

utbyggnad av respektive etapp. 
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 Planeringsmognad  

Vi skiljer på ekonomisk och fysisk planering. Ekonomisk planering är den som via Nationell 

transportplan och länsplanerna. Fysisk planering är i vilket planläggningsskede ett projekt 

befinner sig i. Åtgärdsval, samråd, granskning eller fastställd väg- eller järnvägsplan. 

Investeringar i transportsystemet hanteras i den nationella planen och länsplaner. Trafikverket 

ansvarar för den ekonomiska planeringen av åtgärder i  Nationell plan för transportsystemet 

och de regionala länstransportplanerna. Regionalt utvecklingsansvarige tar fram 

länstransportplaner för regional transportinfrastruktur utifrån regeringens direktiv att upprätta 

åtgärdsplaner.    

Regeringen fastställer en ny plan ungefär vart fjärde år. Trafikverket ska lämna årliga förslag till 

regeringen om genomförande av infrastrukturåtgärder de närmaste sex åren. Förslagen ska vara 

indelade enligt kriterierna nedan Figur 50.   

Figur 50 Ekonomisk planeringsprocess enligt Nationell plan föt transportsystemet. 

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:954) och lag (1995:1649) om byggande av 

järnväg och syftar till att förfarandet vid byggande av transportinfrastruktur ska få en god 

anknytning till övrig samhällsplanering och till miljölagstiftningen. Processen innebär att 

planläggningen av vägar och järnvägar förankras bland annat i kommunernas planering. och att 

de som berörs i olika processteg får goda möjligheter till insyn och ges möjlighet att framföra 

synpunkter. Under processen analyseras och beskrivs väg- eller järnvägsanläggningens 

lokalisering och utformning. Slutligen läggs lokaliseringen och detaljutformningen fast.   

De handlingar som ska tas fram kommer successivt att bli mer detaljerade. För att underlätta 

kommunikationen och för att man ska veta var i processen man befinner sig, har Trafikverket 

identifierat följande statusbegrepp.  

 

Figur 51 Fysisk planläggningsprocess enligt väglagen (1971:954) och lag (1995:1649) om byggande av järnväg. 
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 Gävle – Västeraspby 

För hela sträckan Gävle till Umeå har en trafikslagsövergripande åtgärdsvalsstudie genomförts 

2016-2020 (TRV 2020:093).56 

Det innebär att hela sträckan har minst skede åtgärdsval vilket är kriteriet för att kunna vara 

möjlig som förslag till namngivet objekt med byggstart år 7 – 12 i  kommande planrevidering. 

Nästa steg är skede planläggning. Gävle-Sundsvall är det i stora delar i genom Samordnad 

planering. Sundsvall-Härnösand är i detta skede genom järnvägsutredningen som gjordes 2014. 

Det planläggningsskedet är ett av kriterierna för att kunna lyftas till nästa byggstartskede år 4 – 

6. Ett annat krav är att det finns förslag till finansieringslösning inkl. eventuella 

medfinansieringsavtal. Det sista skedet är byggstartskede år 1-3. Då ska det finnas en laga 

kraftvunnen järnvägsplan samt att det finns fullständig finansiering. Regeringen beslutar varje 

år hur projekten får flyttas mellan skedena och vilka som får byggstarta. 

I nuvarande nationell plan finns följande projekt namngivna och finansierade. Gävle – Kringlan 

(delvis finansierad), Dingersjö – Sundsvall, Sundsvalls Central och bangård med byggstart år 7 

– 12. Bergsåkerstriangeln, Maland – Tunadal och Birsta mötesstation är pågående projekt. 

Dingersjö mötesstation kopplades in hösten 2020. 

 Gävle - Sundsvall 

Utredningsarbetet är pågående. En förstudie (motsvarar närmast i nu gällande 

planläggningsprocess plan med status samrådsunderlag) var klar 2010 för sträckan Gävle – 

Sundsvall, ”Dubbelspår Gävle – Sundsvall” finns från 201057. Beslut om betydande 

miljöpåverkan har fattats av länsstyrelserna. Under 2011 fortsatte utredningsarbetet för att 

kunna välja en korridor för det framtida dubbelspåret. Arbetet, kallat Samordnad Planering, 

Gävle-Sundsvall,58 genomfördes 2011 -2017 med som övergripande mål att presentera en enda 

sammanhållen korridor för dubbelspåret hela vägen mellan Gävle och Sundsvall.  

På etapperna Kringlan  - Ljusne, Enånger – Iggesund -  Idenor, Idenor – Hudiksvall - 

Stegskogen, Stegskogen Bärling och Tjärnvik – Njurundabommen pågår det komplettering av 

samrådsunderlag samt upprättande av samrådshandling för val av lokalisering (korridor). Vilket 

beräknas ske under 2021 och  2022.  

På etapperna Ljusne – Enånger och Bärling – Gnarp – Tjärnvik så finns det enbart en korridor 

så där pågår det för närvarande inget planläggningsarbete förutom uppdatering av kostnader. 

 

                                                             
56 Åtgärdsvalsstudie Gävle till Umeå (TRV 2020:093) 
57 Dubbelspår Gävle – Sundsvall.  Slutrapport november 2010 
58 Rapport: Samordnad planering för järnvägen mellan Gävle och Sundsvall (2015:068) 
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Figur 49 Ostkustbanan Gävle – Sundsvall etappindelning från Samordnad planering. 
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 Sundsvall – Härnösand 

I syfte att ta fram genomföra lösningar för att möte framtiden behov som ställs på banans 

utformning och funktion genomfördes 2010 en förstudie på delen Sundsvall – Härnösand59 

samt efterföljande järnvägsutredning 2012 – 201460. Med som resultat en beslutad 

järnvägskorridor benämnd blå öst mellan Sundsvall och Härnösand se Figur 53. 

 

 

 Härnösand - Västeraspby 

På sträckan Veda (norr om driftplats Mörtsal) – Bollstabruk (norr om Dynäs) är standarden låg. 

I tidigare utredningar inför upprustningen av Ådalsbanan har möjliga linjerätningar 

identifierats. Dessa behöver dock studeras vidare i kommande skeden. 

 

                                                             
59 Förstudie Sundsvall- Härnösand Slutrapport (TRV 2010/56900) 

60 Järnvägsutredning Sundsvall – Härnösand (TRV 2013/76428) 

 

Figur 53 Järnvägsutredning Sundsvall – Härnösand, beslutat korridor Blå öst. 
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 Skede i nationell plan 2018 – 2029 och 
planeringsmognad 

x  
Skede i nationell plan 2018-

2029 Planeringsmognad   

Teknisk etapp 
Namngiven  
brist 7-12 4-6 1-3 

Åtgärds-
val 

Järnväg-
plan Bygg Övrigt 

Gävle-Kringlan    x      x   Byggstart 2026 

Kringlan-Ljusne x         x   Val av alt. 2023 

Ljusne-Enånger  x       x     Förstudie klar 

Enånger-Idenor 
(Iggesund)  x         x   Val av alt. 2022 

Idenor-Stegskogen 
(genom Hudiksvall)  x         x   Val av alt. 2022 

Stegskogen-Bäling x         x   Val av alt. 2022  

Bäling-Tjärnvik 
(Gnarpkurvan) x       x     Förstudie klar 

Tjärnvik-
Njurundabommen x         x   Val av alt. 2021 

Dingersjö 
mötesstation       x     x 

Byggnation 
klar 

Dingersjö-Sundsvall   x       x   Byggstart 2024 

Sundsvall C och 
bangård       x     x Byggstart 2023 

Bergsåkertriangeln       x     x 
Byggnation 
pågår 

Sundsvall Västra-
Huli x         x   Jvg.utred. 2014 

Huli-Birsta  x         x   Jvg.utred. 2014 

Birsta mötesstation       x     x 
Byggnation 
pågår 

Malandsspåret       x    x Byggstart 2021 

Birsta-Timrå x         x   Jvg.utred. 2014 

Timrå-Sörberge x         x   Jvg.utred. 2014 

Sörberge-Torsboda x         x   Jvg.utred. 2014 

Torsboda-Hussjöby x         x   Jvg.utred. 2014 

Hussjöby-Häggsjön x         x   Jvg.utred. 2014 

Häggsjön-
Härnösand x         x   Jvg.utred. 2014 

Mörtsal/Veda-
Bollstabruk x       x     Förstude klar 

 

Tabell 20 Skede och planeringsmognad i Nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029. 

Järnvägsutredning=jvg.utredn. 
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 Uppföljning och aktualisering 

Utbyggnadsstategin, de funktionella etapperna och föreslagen ordning för de tekniska etapperna 

utgår från aktuell information om nationella transportplanen, kapacitetsutredningen, läget i 

pågående planläggningsprocesser och aktuella kostnadskalkyler m.m. Om någon av dessa 

variabler förändras väsentligt så kan ordningen för framförallt de tekniska etapperna eventuellt 

behöva justeras. För att hantera detta behöver strategin ses över löpande när väsentliga 

händelser bedöms ha en påverkande betydelse. Trafikverket gör bedömningen när 

strategidokumentet behöver ses över i vissa delar eller revideras i sin helhet.  

 Angränsande banor 

Det finns stort behov av utvecklad infrastruktur på angränsade stråket som har betydelse för 

Ostkustbanan och Ådalsbanan. 

 Norra stambanan Ockelbo- Kilafors har högst kapacitetsutnyttjande och i ett stråktänk för 

godstrafiken måste den här sträckan åtgärdas för att trafik från Norrlandskusten ska kunna 

ledas över till stambanan via Söderhamn- Kilafors. Ockelbo bangård behöver byggas om då 

växlar och kontaktledning nått sin tekniska livslängd men även för brister i funktionalitet. För 

att åtgärda detta föreslås att man samplanerar bangårdsombyggnad med ett dubbelspår 

Ockelbo – Mo grindar. Ombyggnaden i Ockelbo behöver då inte bli lika omfattande. 

Utbyggnaden av dubbelspår på sträckan Gävle-Kringlan på Ostkustbanan påverkar 

Bergslagsbanan in mot Gävle med de anslutningar som behövs till Ostkustbanan, 

logistikparken, ny regionaltågsstation vid Gävle sjukhus (Gävle Västra) in mot Gävle Central 

samt flytt av godsbangården. För att erhålla en optimal och långsiktig lösning för dessa 

anslutningar behöver Bergslagsbanan en ny linjesträckning på delen Gävle-Forsbacka. 

Efterfrågan på kapacitet på Bergslagsbanan bedöms öka, bl.a. med anledning av utveckling av 

Gävle hamn samt den nya stationen på Ostkustbanan, Gävle Västra. Det kommer att innebära 

nya möjligheter för regionaltågtrafikupplägg. 

Godsbangården i Gävle utgör en betydande brist i sitt nuvarande läge utifrån flera aspekter. 

Möjligheterna till ökat bostadsbyggande i Gävle och kopplingen till utbyggnaden av Gävle - 

Kringlan. I avtalet mellan staten och Gävle kommun avseende bostadsbyggande i Näringen i 

Gävle är en flytt av Gävle godsbangård från nuvarande läge en förutsättning. Gävle godsbangård 

utgör också betydande miljöbrist i och med konfliktpunkt med vattenförekomst med betydelse 

för dricksvattenförsörjningen i Gävle. Godsbangården är inte heller funktionell i sen nuvarande 

utformning. En utredning av ett framtida läge för godsbangården pågår för närvarande. 

Dessa behov/brister för angränsande banor har en hög prioritet för utvecklingen av järnvägen i 
nedre Norrland, men att vi i den här utredningen inte har ställt dessa behov i relation till den 
föreslagna etappvisa utbyggnadsordningen som sammanfattas i kap 10.3.  

 Trimningsåtgärder 

Eftersom det kommer ta många år innan hela sträckan är utbyggd är det viktigt att säkerställa 

att nuvarande järnväg fungerar effektivt. Parallellt med att de större 

infrastrukturinvesteringarna såsom dubbelspårsutbyggnad och linjerätning för högre hastighet 

genomförs är det därför viktigt att underhålla och optimera den existerande infrastrukturen. 

En viktig del i Trafikverkets uppdrag är att upprätthålla dagens funktionalitet i termer av bland 

annat hastighet, bärighet och kapacitet samt effektivisera och optimera användningen av den 

befintliga infrastrukturen. Även om stora infrastrukturinvesteringar genomförs och nya 
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järnvägar byggs eller byggs ut, så är det ett relativt litet tillskott jämfört med all den 

infrastruktur som redan finns. Det mest avgörande för transportsystemets funktion är därför att 

utnyttja och förvalta den existerande infrastrukturen på ett effektivt sätt. Dessutom är det en 

viktig förutsättning för att skapa redundans i transportsystemet vid kriser och störningar. 

För att få ett transportsystem som är effektivt inom ramen för ett hållbart samhälle, är den 

fysiska infrastrukturen bara en pusselbit bland många. I många fall är det flera andra åtgärder 

än enbart förbättrad fysisk infrastruktur som är nödvändiga för att nå måluppfyllnad. Som 

tidigare nämnts finns det flera steg 1-3-åtgärder  i fyrstegsprincipen som kan bidra till att lösa 

brister i transportsystemet på relativt kort tid och till relativt låg kostnad. Se kap 6.3. 

Trimningsåtgärder61 bedöms vara viktiga för att förbättra transportsystemet på ett flexibelt och 

kostnadseffektivt sätt. Trimningsåtgärder har ofta en hög kostnadseffektivitet eftersom de gör 

att befintlig infrastruktur kan utnyttjas bättre och få högre kapacitet och robusthet. Detta skapar 

positiva effekter för både person- och godstransporter i hela landet. Kombinationen av åtgärder 

har stor betydelse för de effekter och den måluppfyllelse som kan åstadkommas. 

Som redovisats i tidigare avsnitt har det genomförts flera underhålls- och trimningsåtgärder 

längs både Ostkustbanan och Ådalsbanan under de senaste åren. Vi behöver säkerställa att 

dagens järnväg fungerar så bra som möjligt. Detta är ett mycket viktigt arbete som behöver 

fortgå parallellt med att de större investeringarna genomförs. Trimningsåtgärderna kan bidra 

till att öka kapaciteten i högtrafik när trafiken är som tätast samt bidra till snabbare 

återställning vid förseningar och störda trafiksituationer. I vissa fall kan trimningsåtgärder vara 

effektiva för att möjliggöra nya trafikupplägg som ger snabbare tågmöten och därigenom 

kortare restider.  

  

                                                             
61 Trimnings- och miljöåtgärder är åtgärder som kostar mindre än 100 miljoner kr och syftar till att med 
mindre- och effektiva åtgärder utveckla och förbättra transportsystemets funktion. Åtgärderna delas in i 
tre åtgärdsområden: tillgänglighet, säkerhet och miljö. Ofta steg 2 och 3 åtgärder enligt 
fyrstegsprincipen. 
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 Slutsatser 

Gävle – Västeraspby är en del av kuststråket Stockholm – Umeå, där det finns ett uttalat behov 

av kortare restider och ökad kapacitet och turtäthet både för den regionala tågtrafiken och 

långväga snabbtågstrafiken. En förutsättning för att kunna höja hastigheten och därmed korta 

restiderna och öka kapaciteten i större omfattning är att en rakare järnväg i ny sträckning byggs. 

Därigenom kan även de brantaste backarna byggas bort som idag begränsar 

godstågskapaciteten. För sträckan Gävle – Sundsvall samt delar av sträckan Sundsvall – Timrå, 

där trafiken är som tätast, förordas att järnvägen byggs dubbelspårig.  

Utbyggnad av järnvägen längs Norrlandskusten behövs för att möta de transportanspråk som 

finns från medborgarna och näringslivet och för att möjliggöra regional och nationell utveckling.  

En regions eller en stads attraktionskraft avgörs av dess möjligheter att locka till sig 

investeringar, företag och individer. Attraktionskraften bestäms av en kombination av hårda 

faktorer, exempelvis infrastruktur och bostäder, samt mjuka faktorer, exempelvis kultur och 

värderingar. Förutsättningarna i pendlings- och arbetsmarknadsregionerna, i form av 

attraktivitet och funktionalitet för kunskaps- och humankapital, bestämmer i hög grad hur 

många jobb som skapas, hur lönerna utvecklas och i vilken utsträckning det skapas nya 

bärkraftiga företag. Utbyggnaden av järnvägen Gävle-Västeraspby bedöms bidra positivt till 

näringslivsutveckling liksom regionförstoringen både inom regionen liksom norrut, söderut och 

västerut.  

Alla nyttor som en järnvägsutbyggnad innebär kan med nuvarande kunskap inte värderas fullt 

ut i pengar tex studienyttor, sociala nyttor, integrationsnyttor, klimat- och miljönyttor. Värdet 

av de sociala nyttorna så som mellanmänskliga relationer, livskvalitet, gemenskap, inflytande, 

jämlikhet, jämställdhet och rättvisa liksom individers sociala nätverk, trygghet och hälsa kan 

vara exempel på sådant som är svårt att värdera. Många av de sociala nyttor som kan uppstå 

som en följd av de åtgärder som utreds i denna rapport, genereras inte med automatik. 

Första prioriteringen är att fullfölja de redan pågående projekten Gävle – Kringlan, Dingersjö – 

Sundsvall, Sundsvall Central och bangård, Bergsåkerstriangeln, Malandsspåret till Sundsvall 

logistikpark och Birsta mötesstation. Därefter prioriteras utbyggnad av sträckan Hudiksvall – 

Sundsvall till dubbelspår på grund av att den sträckan har störst kapacitetsproblem, lägst 

medelhastighet och därmed har möjlighet till stora tidsvinster. Som nästa steg prioriteras 

sträckan Sundsvall – Härnösand som bland annat möjliggör restidsförkortning, ökad kapacitet 

och tyngre godståg genom förbättrade lutningsförhållanden. Slutligen förordas resterande 

etapper på sträckorna Gävle – Söderhamn – Hudiksvall samt Härnösand – Västeraspby. 

Därutöver föreslås att en uppgradering till 250 km/h genomförs på de sträckor längs befintlig 

bana där detta är tekniskt möjligt (framförallt delar av sträckan Söderhamn – Hudiksvall samt 

vissa delsträckor norr om Härnösand).  

För godstrafiken förbättras förutsättningarna avsevärt med föreslagen utbyggnation genom 

förbättrad framkomlighet, förkortade transporttider och möjligheten att köra tyngre tåg. Detta 

gynnar den nationella godstrafiken längs hela Norrlandskusten. Vid en utbyggd Norrbotniabana 

kommer mer godstrafik sannolikt ledas längs Norrlandskusten, Ostkustbanan- och Ådalsbanan 

kommer då bli begränsande för godstrafiken om dessa banor inte byggs ut.  

Det är viktigt att utbyggnaden av Ostkustbanan och Ådalsbanan inte ”delas upp” i för korta 

deletapper eftersom möjliga hastighetshöjningar och tidsvinster då inte kan utnyttjas fullt ut av 

de snabbare tågen. För att undvika tidskrävande accelerationer och inbromsningar och för att 

skapa så stor systemeffekt som möjligt, rekommenderas därför att flera tekniska deletapper 

hålls samman i funktionella etapper.    
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Även om de stora infrastrukturinvesteringarna i form av dubbelspårsutbyggnad och 

linjerätningar genomförs så är det mest avgörande för transportsystemets funktion att utnyttja, 

förvalta och optimera den existerande infrastrukturen på ett effektivt sätt. Drift- och underhåll 

av den befintliga anläggningen måste hela tiden genomföras och fortgå parallellt med att de 

större investeringarna genomförs. En hel del trimningsåtgärder har redan genomförts de 

senaste åren och de mest prioriterade är redan utförda. För att uppnå målen om kraftigt 

förkortad restid, ökad kapacitet och tillgänglighet är därmed ny järnväg med hög standard en 

förutsättning.  

 



 

 Bilagor 

Bilaga 1: Hastighetsprofil Gävle – Västeraspby 

 

  
Bilaga 2: Höjdprofil Gävle - Västeraspby  

Ungefärliga höjdmeter (y-axel) är beräknade i simuleringsprogrammet Railsys utifrån längd på 
lutningen och ger en översiktlig bild över banans höjdprofil, men har ingen koppling till höjd 
över havet. Lutningsprofil saknas för beslutad ny järnväg Gävle – Kringlan och Dingersjö – 

Sundsvall.   
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Bilaga 3: Exempel på tidtabellanalys för snabbtåg 

 

 

Bilaga 4: Samrådsredogörelse till Bristen Nedre Norrland. Förslag till 

utbyggnadsstrategi (TRV 2020/57564).  

Samrådsredogörelsen går att läsa på Trafikverkets hemsida, Nära dig, Gävleborg alternativt 

Västernorrland, Ostkustbanan/Ådalsbanan Gävle – Härnösand dubbelspår, Utbyggnadsstrategi  

 

Bilaga 5: Samlad effektbedömning för den funktionella etappen Hudiksvall – 

Njurundabommen dubbelspår.  

Den fullständiga samlade effektbedömningen för etappen går att läsa på Trafikverkets hemsida, 
Samhällsekonomiskt beslutsunderlag, Region Mitt, Investering, JM2201 Hudiksvall – Dingersjö 
(Sundsvall) 

 

Bilaga 6: Samlad effektbedömning för den tekniska etappen Idenor – Stegskogen 

(delen vid Hudiksvall) dubbelspår.  

Den fullständiga samlade effektbedömningen för etappen går att läsa på Trafikverkets hemsida, 

Samhällsekonomiskt beslutsunderlag, Region Mitt, Investering, JM2202 Idenor – Stegskogen 

dubbelspårsetapp 

 

Bilaga 7: Samlad effektbedömning för den tekniska etappen Sörberge – Häggsjön.  

Den fullständiga samlade effektbedömningen för etappen går att läsa på Trafikverkets hemsida, 
Samhällsekonomiskt beslutsunderlag, Region Mitt, Investering, JM2206 Sörberge – Häggsjön 
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Trafikverket, 80302 Gävle. Besöksadress: Redargatan 18. 
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