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Sammanfattning 

Den här rapporten visar hur nyttorna av höghastighetstågsystemet i Sverige kan spridas 
till fler kommuner inom Region Jönköpings län och angränsande kommuner och län. 
Detta görs genom att integrera höghastighetsbanorna med befintliga järnvägslinjer 
genom ett antal kopplingspunkter. Det integrerade järnvägssystemet innebär en 
robusthet och ett högt resursutnyttjande som borgar för en kraftig tillgänglighets-
förbättring, ökat tågresande och påtagliga konsumentöverskott.  
 
Samtidigt behövs åtgärder på flera av de befintliga järnvägarna för att höja kapaciteten, 
precis som påvisats i ett antal Åtgärdsvalsstudier till exempel för Kust till Kust-banan. 
Smålandsproblematiken med höghastighetsbanans olika linjedragningar söderut innebär 
enligt vår bedömning krav på en samlad och inte separerad trafikering. Att utelämna 
Södra stambanan för tågtrafik på höghastighetsbanan anser vi är oklokt. På samma sätt 
bör Kust till Kust-banan kopplas till höghastighetsbanan i Borås och i Värnamo för att 
medge direkta tågresor till båda storstadsregionerna Göteborg-Västsverige och 
Östergötland- Stockholm.   
 
Vi menar att det är nödvändigt att koppla samman Södra stambanan med höghastighets-
banan i Tranås. Utredningen har analyserat effekter för en genomgående trafik mellan 
Jönköping och Örebro via Mjölby-Motala och effekterna har visat sig vara påtagliga. På 
detta sätt kopplas Mellansverige till höghastighetsbanenoden i Jönköping. Vi har i denna 
utredning analyserat effekterna av direktgående tågtrafik från Stockholm via Tranås och 
vidare på Södra stambanan söderut över Nässjö för att sluta i Växjö C via ett kort 
triangelspår i Alvesta. De konstaterade effekterna antas kunna blir betydligt högre om 
antalet avgångar ökas ytterligare jämfört med vad som antagits i denna utredning.  
 
Det är också lämpligt att koppla upp Växjö C med höghastighetsbanan i Värnamo. Ett 
tågstopp i Alvesta och i Jönköping ger en relativt kort restid mellan regioncentra Växjö-
Jönköping för att också medge snabba resor utan byte till Östergötland och Stockholm. 
För att optimera tågtrafiken i Jönköping har vi i denna utredning fördelat om trafiken 
mellan de båda huvudstationerna Jönköping C och Jönköping Södra. Vi föreslår också att 
Jönköpingsbanan får ett förbindelsespår med höghastighetsbanan så att de storregionala 
snabbtågen kan ha Jönköping C och Nässjö som slutstationer.    
 
En integrering av höghastighetsbanorna med befintliga järnvägslinjer förutsätter bland 
annat en aktiv  och utbyggd trafikledning. Punktlighetsprinciperna som introducerats i 
höghastighetsprojektet bör kunna spridas till de anslutande linjerna för att på så vis vara 
välgörande för hela systemet med en integrerad trafik. Samtidigt ger det integrerade 
systemet bättre möjligheter till omledningar vid störningar i trafiken och infrastrukturen.. 
Att en integrerad trafikering enligt ovan verkligen fungerar visar erfarenheter från flera 
europeiska länder. Värnar vi även om de anslutande banorna kan vi bli ännu bättre i 
Sverige! 
 
Region Jönköpings län bör fortsätta att driva frågan om ett integrerat järnvägssystem som 
en grundstandard i fortsatt dialog med Sverigeförhandlingen och Trafikverket. Arbetet 
med att förstå konsekvenserna i trafiksystemet av två stationer i de tre kommunerna 
Tranås, Jönköping och Värnamo måste fördjupas. Det handlar i första hand om hur länet 
skall kunna trafikförsörja två stationer i stället för en gemensam, vidare hur dessa skall 
kopplas samman med lokal kollektivtrafikmatning och slutligen hur förbindelsespår mellan 
höghastighetsbanan och det befintliga järnvägsnätet skall anläggas. 
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Bakgrund  

Region Jönköpings läns (RJL) ansvarar för den regionala utvecklingen, i vilket även 
ansvar för länets infrastruktur och kollektivtrafik ingår. Regionen har i dialogen med 
Sverigeförhandlingen varit tydlig med att nyttan av en höghastighetsbana på olika sätt bör 
spridas till hela länet. Regionen strävar också efter att optimera nyttorna av sin centrala 
geografiska position genom planerings- och trafiksamverkan över länsgränsen.  
 
Det är inte självklart hur höghastighetsbanan skall trafikeras – tidsperspektivet till första 
tåg är nästan 20 år! Regionen har också mer än 25 års erfarenhet av succesivt utvecklad 
regional tågtrafik, och erfarenheten visar att planeringen och verkligheten decennier 
senare ofta skiljer sig år.  
 
Utgångspunkten för Sverigeförhandlingen och Trafikverket har hittills varit att höghastig- 
hetsbanorna ska trafikeras med prioritering på storstädernas nyttor. Trafikverket har dock 
i sin presentation 1 juni 2016 likställt ändamålen med höghastighetsbanan, som alltså 
tidigare varit storstadsfokuserad, till att också i lika hög grad vara ett system som skall 
skapa förutsättningar för regional utveckling längs hela sträckan.     
 
RJL har i en särskild utredning tidigare utvärderat Trafikverkets förslag och scenario till 
trafikering (US 2) som bygger på en total separering av tågtrafiken mellan de nya hög- 
hastighetsbanorna och de befintliga banorna. Utvärderingen pekar på en stor 
koncentration av positiva effekter till enbart de tre stationsorterna i länet.   
 
RJL har därför gett Sweco i uppdrag att analysera effekterna av en mer skräddarsydd 
trafikeringsmodell med regionala och interregionala utgångspunkter (US 2 Regional). 
Målet med trafikeringsmodellen är att öka och sprida nyttorna genom att förbättra 
attraktiviteten i kollektivtrafiksystemet. Utredningen skall ses som en första kunskaps- 
fördjupning i den fortsatta dialogen och inför kommande ramavtalsförhandlingar. 

 

Höghastighetsbanorna i Sverige 

Sverige står inför den största järnvägssatsningen på 150 år i och med den planerade 
utbyggnaden av ett höghastighetsjärnvägsnät mellan Stockholm och Göteborg samt 
mellan Stockholm och Malmö. Med dessa nya banor kommer restiden Stockholm-
Göteborg bli två timmar och Stockholm-Malmö två timmar och 30 minuter. Sverige- 
förhandlingen har regeringens uppdrag att förhandla med inblandade aktörer om hur de 
nya stambanorna ska dras och hur de ska finansieras. Trafikverket fungerar som Sverige- 
förhandlingens utredningsenhet; Trafikverket genomför i dialog med berörda parter en 
teknisk och fysisk planering i olika skeden längs sträckorna. 
  
Sverigeförhandlingen ska lägga fram förslag till dragning, val av stationer, finansiering 
och genomförande av nya höghastighetsbanor som binder samman de tre storstads- 
områdena med varandra och med mellanliggande städer. Dialog och förhandlingar om 
medfinansiering, bostadsbyggande och trafikering förs med kommuner, regioner och 
näringsliv. Mer än 100 000 bostäder beräknas byggas som en direkt följd av 
investeringen och utöver de utbyggnadsplaner som redan finns i de aktuella stations- 
kommunerna. I Jönköpings län bidrar de tre stationsorterna Tranås, Jönköping och 
Värnamo med tillsammans med 14 000 bostäder. 
 
Vid olika tillfällen har ändamålet med höghastighetsbanan kommunicerats ut från 
Sverigeförhandlingens sida, men också från Trafikverket. Klart är att nya höghastig- 
hetsbanor kommer att få långtgående effekter som bland annat möjliggör: 
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 en betydligt högre transportkapacitet 

 avlastning av befintliga stambanor och därmed en bättre sammantagen robusthet 

i transportsystemet 

 en påtaglig regionförstoring där det blir nya möjligheter för fler människor att 

pendla till nya arbetsmarknader 

 bredare kontaktytor för näringsliv och ökade möjligheter för fler människor till 

vidareutbildning och högre studier 

 en sammandragning av Sveriges tre storstadsområden för att skapa en 

gemensam näringslivs- och arbetsmarknad  

 stärka Sveriges internationella konkurrenskraft  

 tillföra ett attraktivt, säkert och hållbart transportsystem som gynnar alla 

samhällssektorer  

 

Länets utgångspunkt: Sprid nyttorna! 

Region Jönköpings län har genomförda ett antal utredningar angående trafikströmmar 
och regional ekonomi. RJL konstaterar att nyttorna, utifrån de förutsättningar som getts 
av Sverigeförhandingen och Trafikverket, i  mycket stor utsträckning koncentreras till de 
tre utvalda stationskommunerna Tranås, Värnamo och Jönköping.  
 
I regionens dialog med länets samtliga kommuner har det framkommit att länet 
sammantaget vill ha en större spridning av de positiva effekterna och nyttorna. RJL har 
därför, inför denna utredning, valt att konkretisera delmålet regionförstoring till att 
    

 knyta samman tillväxtcentra och stora tätorter med höghastighetsbanorna med 
ett attraktivt, prioriterat trafikutbud och anpassning av infrastrukturen, för att på så 
sätt öka och sprida tillväxten i hela länet  
 

Påverkar val av framtida fordonsflotta 

Region Jönköpings län har tillsammans med sin trafikhuvudman Jönköpings Länstrafik för 
avsikt att förnya fordonsflottan. Redan nu måste därför regionen ha en bild över de 
trafikeringsmöjligheter som kommer att finns med höghastighetsbanan.  
 
Om länet tillsammans med andra trafikregioner ska engagera sig i den interregionala 
snabbtågstrafiken på höghastighetsbanan påverkar detta i hög grad fordonsvalet. Om 
länet dessutom beslutar sig för att trafikera dessa tåg genomgående in på befintliga 
banan, bland annat Södra stambanan, Kust till kust-banan och Jönköpingsbanan, tillför 
denna fordonsflotta regional sittplatskapacitet.  
  
I bilden finns även införandet av det nya signalsystemet ERTMS som gradvis kommer att 
installeras i Sverige de närmaste 10-15 åren. Trafikverket har i samverkan med regionen 
också studerat möjligheter till elektrifiering av delar av det regionala bannätet vilket också 
är en av flera förutsättningar som bör läggas fast innan val av fordon sker.  
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Utredningens syfte 

Syftet med denna utredning är att, med utgångspunkt från länets inställning om att sprida 
nyttorna, utvärdera ett nyanserat trafikeringsförslag som utgår ifrån Trafikverkets 
trafikeringsmodell för utredningsscenario US 2 men med väsentliga skillnader. Detta 
alternativa förslag som vi kallar US 2 Regional.  
 
Utredningsförslaget US 2 Regional har fokus på att bättre sprida nyttan av ett nytt 
höghastighetsnät genom ökad tillgänglighet för kommuner som enligt Sverige- 
förhandlingens överenskommelser inte har någon tilltänkt station längs banan. 
Trafikeringsmodellen utgår från Jönköpings län samt angränsande län, vilket innebär att 
vissa relationer har utlämnats i denna utredning.  
 
Förutsättning i detta alternativa trafikeringsförslag är vissa åtgärder som gäller både 
trafikupplägg och val av fordon med viss tillpassning i den planerade järnvägs-
infrastrukturen. Vi har således förutsatt en annan grundstandard med särskilda kopplings-
punkter, mellan höghastighetsbanorna och befintliga banor vid Tranås, Jönköping och 
Värnamo samt Borås. De pågående åtgärdsvalsstudierna (ÅVS) studerar de fysiska 
alternativa lösningar som är aktuella i de olika stationslösningarna, vilket därför inte ingått 
i detta uppdrag.  
 
Effekterna har i denna utredning beräknats i verktygen Sampers och Samkalk som är de 
verktyg som används av Trafikverket för att beräkna trafikprognoser och samhälls- 
ekonomiska nyttor. Att använda samma modell gör resultaten jämförbara. Verktygen ger 
en bra bild men är inte fullständiga vad gäller lokal kollektivtrafik. Kodning av nya 
stationslokaliseringar är också föremål för olika överväganden vilket slår relativt stort i de 
lokala resultatutfallen.  
 

Separerad eller integrerad trafik? 

Trafikverket har lagt fram förslag om att hålla höghastighetsbanan separerad från övrig 
tågtrafik. Skälen är flera; det är lättare att bygga men också större möjlighet att ha kontroll 
över systemet och därmed punktligheten. Eftersom stambanor har flera anslutande banor 
med sammantaget mycket omfattande resandevolymer leder detta till en stor mängd tåg- 
byten för resenärerna.  
 
I många länder eftersträvas i samband med utbyggnader av höghastighetsbanor därför 
genomgående tågtrafik till stora delmarknader. Detta kräver en ökad trafikledningskontroll 
hela vägen – något som gynnar hela järnvägssystemet och inte bara höghastighets-
banorna. Erfarenhetsmässigt så ökar kollektivtrafikens attraktivitet om tågbyten och 
färdmedelsbyten blir färre, då detta ökar tryggheten och komforten för resenärerna. 
Produktiviteten och fordonsanvändningen förbättras också med genomgående trafik. 
Dessutom kan ytbehoven hållas nere vid knutpunktsstationerna när tågen fortsätter i 
stället för att stanna och vända, vilket också kostar kapacitet.  
 
Integrerad tågtrafik mellan olika system är inte unikt. Internationellt förekommer det i en 
lång rad länder och till exempel över Öresundsbron. EU eftersträvar också ett gränslöst 
EU inte minst för godstrafiken på järnväg. I Spanien, Frankrike, Italien och Belgien finns 
särskilda trafikupplägg mellan höghastighetsbanorna och befintliga järnvägar. I Sverige 
finns också en efterfrågan, att med genomgående tåg trafikera delar av Ostkustbanan, 
Västkustbanan eller i länet; Södra stambanan, Kust till kust-banan och Jönköpingsbanan.  
 
Punktlighetsmålet är viktigt i all tågtrafik och detta gäller särskilt höghastighetsbanornas 
anslutningar i de tre storstäderna samt den internationella koppling som kommer att 
finnas med Danmark och Tyskland. Trafikledningen för trafiken på höghastighetsbanorna 
och deras integrering med konventionella spår måste därför studeras ingående. Detta är 
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inte gjort till dags dato, inte heller hur tillträdet till banorna de facto ska ske. I dag finns 
omkring 15 trafikhuvudmän som bedriver omfattande länsöverskridande tågtrafik i 
Sverige, själva och i olika samarbeten, till exempel Norrtåg, Öresundståg, Tåg i Bergs-
lagen, Tåg i Mälardalen, Västtåg och Krösatåg. Med höghastighetsbanorna kommer 
behovet delvis att vara nytt och länets möjligheter att med omgivande län tillgodose 
ändamålet är mycket goda.   
 
Vi menar att punktlighet och redundans (alternativa järnvägar) skapas av flera åtgärder, 
och inte nödvändigtvis hänger samman med enbart separata spår. För ett trafikerings-
system enligt US 2 Regional måste följande preciseras närmare: 

 Strikta tillträdesvillkor att använda och punktligt trafikera banan utan fordons- eller 

trafikdriftsmässiga fel, vilket i dag finns på våra spår med liten reservhållning och 

små marginaler i personalanvändning 

 Tydlig prioritering av kapacitetsanvändningen i enlighet med projektets ändamål 

och inte som nuvarande kunskapsläge ger uttryck för, med enbart tåg-

operatörernas (delvis monopolistiska) syn var man vill stanna och köra 

 Särskilda prioriteringsregler för tåg på höghastighetsbanan som fortsätter på 

befintliga banor i storstadsområdena och där genomgående trafikupplägg har 

godkänts i tillträdesbeslutet 

 Särskild trafikledning som har resurser att informera, styra, leda om eller på 

annat sätt hantera störningar i trafiken och infrastrukturen 

 Ännu bättre integrering av fordonsservice, underhåll och trafikering med styrning, 

uppföljning och statusindikering 

 Ständig statuskoll på anläggningen för att eftersträva noll (0) fel i infrastrukturen  

 En anpassad infrastruktur som ger möjlighet att leda om trafik till Södra 

stambanan, Kust till kust-banan och Jönköpingsbanan så att de tiotusentals 

passagerare som använder banorna dagligen kan komma fram  

 
Således menar vi att det i höghastighetsnätets grundstandard måste ingå ett antal 
förbindelsespår med befintliga banor, samt att den genomgående trafiken skall 
prioriteras. Detta ger följdeffekten att hela systemet får en bättre punktlighet och inte 
bara resenärer till och från storstadsområdena. 
 

Jönköpings län växer  

Jönköping kommer att bli det nya höghastighetsnätets nav. Länets befinner sig under 
tillväxt och är landets femte största region. Jönköping C är redan i dag navet i den 
regionala trafiken i länet. Jönköpings kommun har flera stationer utöver den nya stationen 
Jönköping Södra, och här måste tågtrafiken fördelas och synkroniseras på ett optimalt 
sätt.  
 
Två stationer är utöver Jönköpings aktuella i höghastighetsnätet: Tranås och Värnamo. 
Samspelet i den lokala trafikförsörjningen och den regionala kollektivtrafiken måste 
utredas närmare. Denna utredning är en av flera nödvändiga underlag i ett förverkligande 
och det finns således stora samlade åtaganden i trafiksystemet för länet och aktuella 
kommuner.  
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 Målet med utredningen har varit att ha direkta förbindelser via höghastighetsnätet till 
andra regioner från flera stationshuvudorter, exempelvis Nässjö. Det har konstaterats att 
Kust till Kust-banan och Södra stambanan kan kopplas till höghastighetsnätet med 
förbindelser till och från Växjö C. Slutligen har stationslösningar och linjedragningar i 
Borås gett möjlighet till genomgående förbindelser mellan Kust till Kust-banans alla 
stationer, Landvetter och Göteborg C.  
 
 

 

Figur 1 Karta över järnvägsinfrastrukturen i Region Jönköpings län. Karta: OpenStreetMap, 
bearbetad. 

Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att genomföra förhandlingar med stations-
orterna om åtaganden vad gäller bostadsbyggande och medfinansiering. Sverige-
förhandlingen har även fått befogenhet att välja ut principiella stationslägen. 
Förhandlingarna påbörjades 1 februari 2016 med nedanstående stationsorter (Figur 2).  
 
Förhandlingarna har utöver att behandla bostadsutbyggnad och medfinansiering även 
handlat om en grov placering av tänkta stationslägen. I juni 2016 har handslag mellan 
Sverigeförhandlingen och berörda kommuner bekräftat principiella överenskommelser 
och i dagsläget (juni 2016) återstår uppgörelser om höghastighetsbanans koppling med 
flygplatserna Skavsta och Landvetter. 
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Figur 2 Karta över de föreslagna stationsorterna och linjedragning av Sverigeförhandlingen 2016-
02-01. Källa: Sverigeförhandlingen. 

Sverigeförhandlingen har kommit överens med kommunerna en efter en, nedan redovisat 
med vilka en uppgörelse har ingåtts och när den skedde: 

 Värnamo – 2016-04-05 

 Jönköping – 2016-05-11 

 Södertälje – 2016-05-17 

 Trosa (Vagnhärad station) – 2016-05-17 

 Nyköping (ej Skavsta) – 2016-05-17 

 Norrköping – 2016-05-17 

 Linköping – 2016-05-17 

 Lund – 2016-05-30 

 Tranås – 2016-06-03 

 Härryda (Mölnlycke station) – 2016-05-14 

 Hässleholm och Kristianstad – 2016-06-16  

 Borås – 2016-06-17 
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Tillsammans har ovanstående kommuner åtagit sig att bygga mer än 100 000 bostäder. I 
skrivande stund (juni 2016) återstår endast Stockholm, Malmö och Göteborg samt de två 
flygplatserna Skavsta och Landvetter. Även om stationslägena nu är fastslagna på ett 
översiktligt plan så är den exakta utformningen fortfarande långt ifrån klar. Därmed finns 
det även möjligheter att aktualisera så kallade kopplingspunkter mellan de nya höghastig-
hetsbanorna och dagens banor.  

Tre nya stationer längs de nya stambanorna 

De inledande överenskommelserna mellan respektive stationskommun i länet och 
Sverigeförhandlingen har lett till att tre nya stationer skall uppföras längs de nya stam-
banorna. Således får både Tranås, Jönköping och Värnamo vardera två stationer. I 
samtliga fall är de nya tilltänkta stationerna lokaliserade utanför centrum och en bra bit 
från stadskärnorna. I Jönköping har en stadsutvecklingsprocess pågått under lång tid och 
här kan det nya stationsläget betraktas som moget, även om det inte ligger centralt. 
 
Generellt kan sägas att centrala stationslägen bör eftersträvas. Här finns i nästan 
samtliga fall den bästa tillgängligheten och möjligheten till en effektiv daglig pendling, 
men också effektiva bytesmöjligheter till andra transportsätt. Många går till och från tåget, 
cykel används flitigt och i de tre aktuella orterna är byten till buss extremt goda. Bil-
angöring finns också och parkeringsplatsbehoven är tillgodosedda.  
 
Vi kan därför med fog påstå att de centrala stationslägenas attraktivitet i Tranås, 
Jönköping och Värnamo har succesivt förstärkts, inte minst kvalitetsmässigt, men också 
med riktade tillgänglighetsåtgärder i det lokala gatunätet. I länet har också satsningar på 
kollektivtrafiken ökat dess attraktivitet och förenklat resekedjan för många människor.   
 
Lokalisering av nya stationslägen i Tranås, Jönköping och Värnamo med en totalt 
separerad trafikering kommer att få långtgående konsekvenser. 

 Trafikutbudet delas upp och det gäller för sällanresenärer att hålla reda på 

vilka tåg som går och ankommer från befintlig station och från den nya  

 Tillgängligheten i staden till och från den snabba kollektivtrafiken via den nya 

stationen försämras kraftigt jämfört med tillgängligheten till centralstationen, 

vilket minskar attraktiviteten, särskilt vid daglig pendling 

 Kollektivtrafikmyndigheten måste trafikförsörja två stationer med lokal 

anslutande trafik i stället för en gemensam station 

 Kommunen måste tillhandahålla en lokal utbyggnad av trafik- och gatunät till 

den nya stationen – något som inte finns i dag 

 De tre nya stationerna är också tänkta att vara effektiva bytespunkter för 

fortsatta resor på Jönköpingsbanan, Södra stambanan och Kust till Kust-

banan. Ett flertal resor har mellanliggande uppehåll för att resenärerna kan 

göra kombinationsärenden i den centrala staden. Med stationer utanför 

städerna åker man helt enkelt vidare utan att göra dessa kombinations-

ärenden.  

 

Effekterna i form av resandeunderlag vid två stationslösningar på samma ort är 

omdiskuterade. Många måste ta bilen till den yttre stationen och parkeringsplatsbehovet 

ökar liksom ytbehovet. En stads tyngdpunkt har utvecklas under ett antal sekel. Det är 

naivt att påstå att tyngdpunkten kommer att påtagligt förskjutas med de nu planerade och 

överenskomna bostadsutbyggnaderna. Utmaningarna för den regionala kollektivtrafik-
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myndigheten och de tre stationskommunerna är därför flera. Den lokala planeringen 

måste ta hänsyn till följande:  

 Den befintliga centralstationen har ett fortsatt attraktivt kollektivtrafikutbud 

 Den nya stationen får en så optimal lokalisering som möjligt för anslutande 

trafikförsörjning med alla transportslag inklusive det utpekade cykeldirektivet 

av Sverigeförhandlingen, som ska främja cykelresandet 

 Att fortsatt pröva möjligheten till att ha genomgående tågtrafik mellan 

höghastighetsbanan och de tre utpekade anslutande banorna 

 

Regional kollektivtrafik på järnväg 

Sverige är indelat i ett tjugotal kollektivtrafikområden där de regionala kollektivtrafik-
myndigheterna hanterar både samhällsbeställd och marknadsmässigt initierad kollektiv-
trafik. Sverigeförhandlingen har i uppdrag att träffa ramavtal för varje delsträcka längs det 
nya höghastighetsnätet. Motpart är regionerna och berörda kommuner som också skall 
ges möjlighet att lämna löften om interregional snabbtågstrafik på höghastighetsbanan.  
 

 

Figur 3 Kollektivtrafikområden längs de nya stambanorna där regionala trafikförsörjningsplaner 
utgör utgångspunkt för trafikeringen av järnvägsinfrastrukturen. Trafikverket 160531, bearbetad. 
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Trafikeringsmodeller 

I de två nedan beskrivna alternativa trafikeringsmodellerna är skillnaden graden av 
integrering med övrig tågtrafik. Med integrerad trafik menas att tåg kan trafikera både 
höghastighetsnätet och det ordinarie befintliga järnvägsnätet via förbindelspår som binder 
samman banorna. Trafikverket har ingen integrerad trafik i sin trafikeringsmodell (US 2) 
medan integrerad trafik är själva utgångspunkten i den alternativa trafikeringsmodellen 
US 2 Regional som utvärderas i denna utredning.  
 
Tre olika tågtyper finnes i trafikeringsmodellerna: 
 

 Höghastighetståg – 320 km/tim för resor mellan Stockholm och Göteborg samt 

mellan Stockholm och Malmö med få eller inga uppehåll  

 Interregionala tåg – 250 km/tim för interregionala snabbtåg på 

höghastighetsbanorna och framför allt de tåg som kommer att används för 

arbetspendling på höghastighetsnätet 

 Regionaltåg – 160 till 200 km/tim för regionala resor båda som matartrafik till 

höghastighetsstationer och som pendlingsresor till regioncentra. Motsvarar 

dagens Krösatåg och Västtåg.  

Trafikverkets trafikmodell – US 2 

Trafikverket har i flera olika rapporter1 gjort förslag till trafikering för järnvägsnätet med 
utbyggda höghastighetsbanor. I deras trafikeringsmodeller har fokus legat på ändpunkts-
trafiken medan hur den regionala trafiken ska utvecklas har utgått från tidiga ansatser och 
i någon mån dialog med regioner.  
 
Bland annat har alla de så kallade interregionala tågen slutstation i Jönköping. Det 
innebär att direktresor mellan Värnamo-Tranås/Linköping/Norrköping blir betydligt svårare 
och detta i sin tur hämmar arbetspendlingen. Vidare finns ingen koppling med dagens 
stora knutpunkter som Nässjö och Alvesta. För hela sydöstra Sverige kommer situationen 
bli ungefär som dagens med ett obligatoriskt tågbyte för att resa till Stockholm. En 
sådan lösning lär inte generera någon större överflyttning av resenärer från flyget till 
tåget. 
 
I Trafikverkets förslag förutsätts att de interregionala tågen från Jönköping till Stockholm 
och Malmö kommer att ha timmestrafik. Det innebär en överhängande risk att bytes-
tiderna mellan dessa två tåg blir långa, exempelvis för en resenär mellan Värnamo och 
Tranås. Vidare kommer det att behövas en ytkrävande station i Jönköping Södra för att 
kunna klara av alla vändande tåg. I Figur 4 visas Trafikverkets föreslagna trafikering.  
Trafikverkets trafikeringsmodell jämförs mot ett jämförelsealternativ (JA), vilket motsvarar 
ett scenario år 2035 med trafik- och infrastrukturåtgärder enligt den antagna nationella 
planen fram till år 2025 men utan utbyggda höghastighetsbanor. 

                                                      
1 Tågtrafik i Basprognos 2030 beskrivning av trafikering, 2015-04-01 och Trafikering 
höghastighetsjärnväg i olika tidsperspektiv, 2016-01-12 
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Figur 4 Interregional och regional trafikering med föreslagna linjer och turtäthet enligt Trafikverkets 
trafikeringsmodell US2 från: Trafikering höghastighetsjärnväg i olika tidsperspektiv, 2016-01-12. 
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Alternativt förslag till trafikering – US 2 Regional 

Region Jönköpings län har i tidigare utredning (december 2015) låtit utvärdera 
Trafikverkets förslag till trafikering som är baserat på en fullständigt separat höghastig-
hetsbana. RJL vill i detta alternativa förslag till trafikering, US 2 Regional, påvisa nyttan 
av att koppla det befintliga nätet samman med höghastighetsnätet och hur nyttan av ett 
höghastighetsnät kan spridas till kommuner och orter i hela länet och delvis i 
angränsande län även om de inte ligger i direkt anslutning till höghastighetsnätet. Den 
linjedragning som har antagits är den utvalda av Sverigeförhandlingen, via Värnamo och 
Hässleholm.  
 
Med fler genomgående linjer än i Trafikverkets trafikeringsmodell sprids nyttorna på en 
regional nivå och fler kommuner får nytta av höghastighetsnätet genom större närhet till 
en höghastighetsstation. Till exempel kommer höghastighetståg kunna trafikera Växjö 
genom en koppling via Värnamo eller Tranås och där med få tillgång till höghastighets-
nätet via Kust till kust-banan.   

Höghastighetståg till Nässjö och Växjö 

Trafikeringen med höghastighetståg har kompletterats utifrån Trafikverkets trafikmodell 
US 2 med två linjer mellan Stockholm och Växjö, en via Nässjö och en via Värnamo och 
Alvesta. På så sätt utvidgas höghastighetsnätet till sydöstra Sverige med Växjö som en 
ny anslutningspunkt för orter som Kalmar och Karlskrona. Dessutom behåller Nässjö och 
Alvesta sin status som strategiska knutpunkter och ger i sin tur ännu fler resenärer närhet 
till höghastighetsnätet. De två nya linjerna ansluter till dagens banor via kopplingspunkter 
vid Tranås och Värnamo. Trafikeringsmodellen framgår av Figur 5. 

 

Figur 5 Höghastighetstågstrafik med breddat fokus även med sydöstra Sverige. 
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Figur 6 Höghastighetståg i Japan. Foto: Erik Haster, Sweco. 
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Direktlinjer med storregionala tåg 

För den interregionala trafikeringen ligger fokus i den alternativa trafikeringsmodellen 
US2 Regional på direktlinjer via kopplingspunkter för att minimera antalet byten och 
därmed förenkla resandet. Se den föreslagna interregionala trafikeringen i Figur 7. 

 

Figur 7 Interregional trafikering med fokus på fler direktlinjer från exempelvis Nässjö, stationer längs 
Kust till kust-banan, koppling till Mellansverige och Örebro samt  trafikering ända fram till Jönköping 
C  (antal dubbelturer per dag). 

I denna trafikmodell skapas en nord-sydlig länsöverskridande förbindelse till Örebro som i 
andra scenarion saknats. Linjen mot Örebro föreslås för att koppla ihop höghastighets-
nätet med orter som Örebro, Kumla och Hallsberg och ge dem möjlighet att ta del av 
nyttorna av höghastighetsnätet. Denna linje öppnar även för möjlighet till arbetspendling 
mellan Jönköping och Mjölby genom en förkortning av restiden till endast cirka 45 
minuter. 
 
Syftet med linjen Uppsala-Stockholm-Jönköping-Malmö är inte att konkurrera med 
fjärrtågen utan denna linje har mellanmarknaderna som mål, till exempel för resor 
Värnamo-Linköping eller Tranås-Lund/Malmö. Linjen medför restider (mellan stationer) på 
cirka 20 minuter mellan Jönköping och Tranås och cirka 25 minuter från Jönköping till 
Värnamo vilket är mer än en halvering jämfört med dagens restider. Linjen öppnar också 
för snabba resor till flygplatsen Arlanda liksom linjen Köpenhamn-Malmö-Jönköping C 
öppnar för snabba resor till Köpenhamn och Kastrup. Den senare linjen ökar även 
attraktiviteten för arbetspendling då linjen har Jönköping C som slutstation och därmed 
även Jönköpings mest centrala delar.     



   

 
 

 

 

16 (30) 
 
SWECO, RAPPORT SLUTVERSION VERS 1.0: REGIONAL 

TRAFIKMODELL 

 

 

 

 

 

Linjerna Göteborg-Jönköping C/Nässjö går längs en ny järnvägsrelation som öppnar 
stora möjligheter till arbetspendling genom restider till Göteborg på omkring en timme från 
Jönköping och cirka en och en halv timme från Nässjö. Genom att ha slutstation vid 
nuvarande Jönköping C ökar attraktiviteten ytterligare då stadens centrum kan nås med 
ett direkttåg.   
 
Trafiken på Kust till Kust-banan mellan Kalmar/Karlskrona och Göteborg förstärks 
jämfört med dagens trafikering och är tänkt att trafikera höghastighetsbanan mellan Borås 
och Göteborg. Det ger nya resmöjligheter till Landvetter flygplats. 
 

 

Figur 8 Uppställning höghastighetståg i Italien. Foto: Emil Jansson, Sweco. 
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Jönköping C – navet i den framtida regionala trafiken i länet 

För den regionala trafikeringen ligger fokus på Jönköping C i trafikmodell US 2 Regional. 
Alla linjer som kommer österifrån har antingen Jönköping C eller den nya Jönköping S 
som slutstation och då har Jönköping C valts i denna modell. Detta på grund av att 
regionaltrafiken antas ha en stor andel arbetspendlare och att det är mer troligt att dessa 
resenärer ska till området kring Jönköping C där det i dag finns ett mycket stort antal 
arbets- och studieplatser. Den föreslagna regionala trafikeringen visas i  Figur 9.  
 

 

 Figur 9 Regional trafikering med fokus på Jönköping C som bytespunkt med antalet dubbelturer 
per dag, även med det storregionala tåget Kalmar/Karlskrona-Göteborg. 

Den föreslagna regionala trafikeringen har utgått från genomgående linjer för att ge 
pendlare färre byten. Sträckan Eksjö-Nässjö har förlängts till Mullsjö för att dels ge 
resenärer från Eksjö en direktanslutning till Jönköping C och dels för att förstärka 
trafikeringen till Mullsjö, Habo och Bankeryd. Dessutom har Halmstad-Nässjö förlängts 
till Eksjö och på så vis kopplas sjukhusen i Värnamo och Eksjö ihop med en tåglinje.  
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Även linjen Mjölby-Tranås-Nässjö-Jönköping C möjliggör än fler genomgående resor. 
Då Växjö har fått en anslutning till höghastighetsnätet via kopplingspunkter i Tranås och 
Värnamo och kan därmed trafikeras av höghastighetståg längs Kust till kust-banan blir 
det en stor knutpunkt för Kalmar och Karlskrona med omnejd och linjen 
Kalmar/Karlskrona-Växjö är tänkt att vara en matarlinje till höghastighetsnätet via Växjö.  
 

 

Figur 10 Regionaltåg vid Jönköping C. Foto: Emil Jansson, Sweco. 

Den regionala trafikeringen skulle även kunna utvecklas ytterligare genom exempelvis 
nya stationer för uppehåll som Hillerstorp, med flertalet arbetsplatser, på Kust till kust-
banan eller en förlängning av trafiken från Eksjö mot Hultsfred som skulle ge ännu fler 
resenärer möjligheter att resa med kollektivtrafik. 
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Järnvägsinfrastruktur och stationer 

Den föreslagna trafikeringen i US 2 Regional förutsätter en del infrastrukturåtgärder och 
dessa visas i Figur 11 samt i texten nedan. Åtgärderna kan delas in i två olika kategorier, 
åtgärder i anslutning till höghastighetsbanan samt åtgärder på befintliga banor. 

 

 

Figur 11 Karta med de olika banorna och med de förutsatta åtgärderna. Karta: Trafikverket 2016, 
bearbetad. 

Åtgärder på befintliga banor  

De åtgärder som förutsätts på de befintliga banorna gäller dels kapacitetsutbyggnader 
men även uppgraderingar av banor. En dubbelspårsutbyggnad och hastighetshöjning på 
delar av Jönköpingsbanan skulle medföra fler tåg på sträckan och framför allt göra 
sträckan mycket mindre störningskänslig. Vidare förutsätts en upprustning och 
elektrifiering av Bockabanan (Nässjö-Eksjö-Hultsfred), Vetlandabanan, Y:et (järnvägen 
mellan Jönköping, Nässjö och Värnamo) och HNJ-banan (Halmstad-Nässjö). Även 
hastighetshöjande åtgärder på Södra stambanan upp till 250 km/tim på lämpliga 
sträckor. Upprustning och hastighetshöjande åtgärder på Kust till kust-banan behövs 
också, liksom ett triangelspår norr om Alvesta som medför en snabbare koppling från 
Södra stambanan mot Växjö på Kust till kust-banan.  
 
Kostnaderna för ovanstående åtgärder har i tidigare utredningar (Sweco 2016) bedömts 
till sammantaget cirka nio miljarder kronor.   
 
Vidare behövs ett antal kapacitetshöjande åtgärder vid stationer som får ett ökat antal 
vändande tåg. Det kommer att behövas infrastrukturåtgärder vid Jönköping C som 
möjliggör fler vändande tåg, bland annat genom att se över möjligheten att anlägga en 
plattform vid spår 4 (spåret närmast Vättern) och komplettera med växlar och signaler. 
Vidare kommer det att behövas ett ytterligare spår vid Mullsjö för att kunna hantera 
vändande tåg där. Dessutom kan det bli aktuellt med infrastrukturåtgärder även vid andra 
stationer. Dessa åtgärder har ej kostnadsbedömts.  
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Åtgärder i anslutning till höghastighetsbanorna  

Infrastruktur som förutsätts i anslutning till de nya höghastighetsbanorna är kopplings-
punkter i:  

 Tranås, som medför trafik från Stockholm på höghastighetsbanan mot Nässjö 

och trafik från Jönköping på höghastighetsbanan mot Mjölby och Örebro  

 Jönköping S, som medför att Jönköpingsbanan kan anslutas både mot 

Jönköping C och mot Nässjö från höghastighetsbanan via ett triangelspår 

 Värnamo, som medför att höghastighetsbanan kopplas samman med Kust till 

kust-banan och möjliggör trafik med höghastighetståg till Växjö längs Kust till 

kust-banan.  

Kostnaden för kopplingspunkterna i Tranås och Värnamo har i tidigare utredning bedömts 
till sammantaget cirka 1,8 miljarder kronor, medan kopplingspunkten i Jönköping S ej har 
kostnadsbedömts separat utan är inkluderad för hela stationsområdet Jönköping S som 
totalt bedöms kosta cirka fyra miljarder kronor.  
 
De stationer som har antagits kommer byggas på höghastighetsbanan är Skavsta, 
Nyköping, Norrköping, Linköping, Tranås, Jönköping, Ulricehamn, Borås, Landvetter, 
Mölnlycke, Värnamo, Ljungby, Hässleholm och Lund. För jämförbarheten med 
Trafikverkets trafikmodell har samma stationer förutsatts i denna alternativa trafikerings-
modell, detta oavsett Sverigeförhandlingens process kring stationsorter där Ulricehamn 
och Ljungby inte är aktuella som stationsorter i dagsläget.  

Förbindelsespår som grundstandard 

Det har antagits att kopplingspunkter byggs vid tre olika platser i anslutning till höghastig-
hetsbanan. Kopplingspunkter är ytkrävande och komplexa anläggningar som orsakar 
stora intrång på lokal nivå men som ger järnvägssystemet en ökad redundans och 
robusthet.  
 
Länder som har flertalet kopplingspunkter mellan höghastighetsbanor och ordinarie banor 
är Italien, Frankrike och Spanien. Länderna har därmed en stor möjlighet att leda om 
höghastighetståg men även att köra tåg direkt från höghastighetsnätet till orter utanför 
höghastighetsnätet på genomgående linjer. Vidare möjliggör kopplingspunkter att 
systemet kan byggas etappvis och att delar av det kan börja användas utan att hela nätet 
är färdigbyggt. Förbindelspåren måste därför vara en del av systemets grundstandard. 
 
En kopplingspunkts storlek och komplexitet medför kostnader. Vid omfattande ban-
arbeten eller andra driftstörningar kan dock en kopplingspunkt också användas för att 
leda om trafiken från höghastighetsbanan till den ordinarie banan och därmed minska 
störningens eller banarbetets inverkan på trafiken.  
 
För att minska påverkan av trafiken på höghastighetsbanan bör kopplingspunkterna 
byggas så att inga korsande tågvägar sker, det vill säga att tågen aldrig behöver använda 
spåret i motsatt riktning, en sådan kopplingspunkt visas i Figur 12. 
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Figur 12 Schematisk spårskiss över en kopplingspunkt. 
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Spridning av nyttor 

Kort om modellverktygen Sampers och Samkalk 

Modellerna Sampers och Samkalk används för att beräkna och värdera tillgänglighets-
förändringar. Sampers används som beräkningsmodell för trafikprognoser och Samkalk 
för att beräkna samhällsekonomiska effekter. Modellerna förvaltas och utvecklas av 
Trafikverket. 
 
Metodiken att beräkna nyttor i Trafikverkets prognosmodeller är delvis ny och det råder 
viss tveksamhet till om det går att säkerställa en tillräcklig kvalitét i redovisade utfall. 
Modellverktygen är komplicerade och överlappande, samtidigt som denna infrastruktur-
utbyggnad är den största som någonsin hanterats som ett enskilt objekt. En nackdel med 
modellerna är att större infrastrukturinvesteringars strukturerande effekter på samhället 
uteblir i resultaten. Vad som generellt sägs är att ju större effekt en investering har på 
samhället, desto större del av nyttorna utelämnas i modellernas värderingar. 
 
Sampers- och Samkalkmodellerna bygger på omvärldsdata så som bland annat antal 
arbetsplatser och antal boende inom ett visst område. På dessa data läggs sedan en 
trafikering med kostnader och infrastrukturförutsättningar. Modellen kan sedan bland 
annat beräkna den vinst resenärerna får av aktuell infrastruktursatsning och den 
samhällsekonomiska nyttan av investeringen.  
 
Som jämförelsealternativ (JA) används ett scenario utan ett utbyggt höghastighetsnät 
men med samma målår (2035) som för US2 och US2 Regional. 

Antal på- och avstigande 

I Figur 13 visas det totala antalet på- och avstigande för hela Jönköpings län. En kraftig 
ökning av resandet i länet syns i US2 Regional jämfört med US2, vilket beror till största 
del på en mer tillgänglig regionaltrafik i länet.  

 

Figur 13 På- och avstigande i Jönköpings län med JA som indexvärdet 1 i jämförelsealternativet 
(JA), i Trafikverkets utredningsscenario US2 och i det alternativa scenariot US 2 Regional. 
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I Figur 14 visas antalet på- och avstigande för ett antal stationer i scenario JA, US 2 och 
US 2 Regional. I stort sett alla dessa stationsorter får ett ökad resande med trafikerings-
modell US 2 Regional jämfört med US 2. Till exempel kan effekten av den interregionala 
linjen mellan Örebro och Jönköping ses i att antalet resenärer har ökat i både Örebro, 
Hallsberg, Mjölby och Motala jämfört med i scenario US 2.  
 

 

Figur 14 Skillnad i på- och avstigande där JA utgör indexvärdet 1 på några stationer i Jönköpings 
och Kronobergs län samt angränsade län i jämförelsealternativet (JA), i Trafikverkets 
utredningsscenario US 2 och i det alternativa scenariot US 2 Regional. 
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Jämförelse JA – US 2 – US 2 Regional 

Vid en jämförelse mellan utfallen från Trafikverkets trafikeringsmodell US 2 och det 

alternativa förslaget till trafikering, US 2 Regional, har följande observationer gjorts för ett 

antal intressanta stationsorter. 

Mullsjö: En resandeökning i Mullsjö var väntad då fler turer trafikerar orten. Men det visar 
ändå på att det finns en stark efterfrågan av tågtransporter från Mullsjö in mot Jönköping. 
Resultatet visar att en förtätning av trafiken till Mullsjö är önskvärd.  
 
Värnamo: Orten erhåller en högre mängd resande i US 2 Regional och det kopplas till 
flera genomgående interregionala linjer dels till Jönköping C och dels till Stockholm, 
Arlanda och Uppsala. Även förlängningen av den interregionala linjen till Köpenhamn-
Kastrup från Malmö antas bidra till det ökade resandet.  
 
Dessutom har den förlängda Kust till kust-banan troligtvis en positiv effekt på resandet, 
då restiden minskar till Göteborg och dessutom innebär en direktförbindelse till 
Landvetter flygplats. Värnamo har i trafikmodell US 2 Regional direkttåganslutningar till 
tre internationella flygplatser: Arlanda, Landvetter och Kastrup.  
 
Alvesta: Ett ökat resande i Alvesta beror troligtvis på att orten i och med US 2 Regional 
fått en direktanslutning till höghastighetsnätet i och med trafikeringen via Värnamo och att 
Kust till kust-banan har förlängts till Göteborg.  
 
Nässjö: Nässjö får ett ökat resande som troligtvis beror på att stationen har kopplats till 
höghastighetsnätet både mot Göteborg och mot Stockholm. Även om antalet resande 
inte är lika stort som i JA visar resultatet att det finns stor potential att utveckla trafiken till 
Nässjö och att låta kommunens och grannkommunernas invånare ta del av 
höghastighetsnätets fördelar.  

 
Figur 15 SJ:s X2000-tåg vid Nässjö C hösten 2015. I trafikmodell US 2 Regional trafikeras Nässjö 
av höghastighetståg. Foto: Beatrice Granström, Sweco. 
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Växjö: Ett ökat resande i Växjö beror troligtvis på att Växjö C i US 2 Regional trafikeras 
av höghastighetståg, via kopplingspunkter i Värnamo och Tranås mot Stockholm, vilket 
gör att resenärerna inte behöver byta tåg för att ta sig till Stockholm eller andra orter 
längs höghastighetsnätet norröver.  
 
Kalmar: Tyvärr sker en liten minskning av resandet i Kalmar och det är svårt att förklara 
anledningen till detta då skillnaden är marginell. Det som troligen skulle ge ett ökat 
resande är en förlängning av höghastighetstågen via Kust till kust-banan till Kalmar, vilket 
skulle ge resenärer från Kalmar en direkt anslutning till Jönköping, Linköping, Norrköping 
och Stockholm.  
 
Mjölby och Motala: Ett ökat resande till Mjölby och Motala antas vara direkt kopplat till 
att en ny linje har lagts in från Örebro till Jönköping. Den nya linjen ger de båda orterna 
fler direktrelationer och dessutom korta restider till Jönköping med sina många arbets-
platser.  
 
Tranås: Att Tranås inte får en ökning av resandet beror på att inga resenärer stiger av 
eller på vid höghastighetsstationen och det är troligen en felkodning i Sampers. Det finns 
inte heller några resenärer vid stationen i US 2 och inga justeringar har gjorts vad gäller 
de olika Sampers-områdena för att bibehålla jämförbarheten mellan de olika scenarierna.  
 
Den lilla minskningen av resandet i Tranås beror troligtvis på att den regionala trafiken i 
US 2 Regional har koncentrerats mot Jönköping till förmån för regionaltrafiken mot 
Linköping/Norrköping. Det är en tendens som finns redan i dag då antalet turer mellan 
Norrköping och Tranås har minskat då pendeltågen i Östergötland i stället har Motala 
som slutstation för de flesta tågen.  
 
Ny station A6 vid Rocksjön i Jönköping: Ett stort antal resenärer använder sig av den 
nya stationen och visar på att den är mycket önskvärd och bör därmed anläggas.  
 
Landvetter: Flygplatsen har fått ett ökat resande och det kopplas samman med 
förlängningen till Nässjö och Jönköping C av den interregionala linjen till Göteborg men 
också av förlängningen av Kust till kust-tågen till Göteborg via höghastighetsbanan. 
 
I Jönköping erhålls i US 2 Regional en överflyttning från buss till tåg på grund av att fler 
regionala tåg trafikerar Jönköping C i stället för Jönköping S som i Trafikverkets US 2. 
Vidare erhålls en förflyttning av resenärer från Jönköping S till Jönköping C som troligtvis 
beror på att de interregionala linjerna från Malmö/Köpenhamn och Göteborg i US 2 
Regional har Jönköping C som slutstation i stället för Jönköping S som i Trafikverkets US 
2. Resultatet visar att det är önskvärt att trafikera både Jönköping S och Jönköping C.  
 
Området kring Södra Munksjön har inte någon befolkning i Sampers vilket beror på att 
området ännu är i utvecklingsstadiet. Sampers ger därmed en missvisande bild av 
resandet. Dock bedöms den effekten inte ha en avgörande betydelse i den här 
utredningen då fokus här ligger på jämförelsen mellan Trafikverkets US 2 och US 2 
Regional, som båda utgår från samma förutsättningar.  
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Figur 16 Skillnad i på- och avstigande med JA som indexvärdet 1 på Jönköping C och S i 
jämförelsealternativet (JA), i Trafikverkets utredningsscenario US2 och i det alternativa scenariot 
US 2 Regional. 

 
I tabellen nedan visas hur stor andel av resenärerna som påbörjar sin resa på den 
aktuella stationen och resterande andel är således bytesresenärer, det ska tilläggas att 
dessa siffror gäller oavsett färdmedel.  
 
Andelen bytesresenärer vid Jönköping S minskar i US 2 Regional jämfört med i US2 
samtidigt som andelen bytesresenärer ökar i Jönköping C. Vilket beror på att fler turer har 
Jönköping C som slutstation jämfört med i US 2. 
 
Vidare ökar antalet bytesresenärer i Alvesta och Nässjö vilket gör att deras status som 
knutpunkt förstärks. I den tilltänkta höghastighetsstationen utanför Värnamo (Rörstorp) är 
hela 84 % av resenärerna bytesresenärer, vilket förklaras av att stationen ligger i perifert 
läge, medan stationen i Värnamo endast har 35 % bytesresenärer.  
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Tabell 1 Andel resenärer som startar sin resa på stationen. 

Station JA  US 2 US2 regional 

Jönköping C 52 % 64 % 45 % 

Jönköping S - 22 % 33 % 

Tranås 64 % 61 % 60 % 

Nässjö 48 % 48 % 51 % 

Värnamo 66 % 66 % 65 % 

Rörstorp 79 % 14 % 16 % 

Växjö 79 % 77 % 77 % 

Alvesta 44 % 45 % 41 % 

 

Användandet på att de storregionala linjerna är de mest använda, men även vissa 
regionala linjer används väldigt mycket som den mellan Jönköping och Alvesta via Södra 
stambanan. Antalet resande på linjen Stockholm-Värnamo-Växjö och Stockholm-Nässjö-
Växjö kommer säkerligen att öka om turutbudet ökar.  

 

Några nyckeltal 

Antalet personkilometer minskar något i US 2 Regional jämfört med US 2 samtidigt som 

antalet tågkilometer ökar något. Vilket tyder på att en optimering av turutbudet kan 

behövas i US 2 Regional för att utnyttja fordonen bättre.  

 

Tabell 2 Personkilometer och tågkilometer i jämförelsealternativet (JA), i Trafikverkets 
utredningsscenario US 2 och i det alternativa scenariot US 2 Regional. 

2035 JA US 2 US 2 

Regional 

Personkilometer totalt (pkm, 1000-tal) 111 400 117 700 115 800 

Tågkilometer totalt (tågkm, 1000-tal) 3 335 800 3 371 500 3 382 100 

 

Konsumentöverskott 

Konsumentöverskott (KÖ) är värdet av den restidsvinst resenärerna får av de nya 
höghastighetsbanorna. Nyttorna fås främst av förkortade restider men också av 
bekvämare resor om antal tågbyten minskar. Restidsnyttan beräknas i kronor per 
prognosår fram till 2035.  

I Figur 17 visas skillnaden i konsumentöverskott för Jönköpings kommun mellan US 2 
och US 2 Regional. Överskottet har ökat med 35 miljoner i US 2 Regional jämfört med 
US 2. Den stora ökningen kan förklaras med att fler tåg har Jönköping C som slutstation 
och att det därmed har blivit mer attraktivt att resa med tåg. Även förtätningen av 
regionaltågtrafiken till Jönköping bidrar till det ökade konsumentöverskottet.  



   

 
 

 

 

28 (30) 
 
SWECO, RAPPORT SLUTVERSION VERS 1.0: REGIONAL 

TRAFIKMODELL 

 

 

 

 

 

 

Figur 17 Konsumentöverskott (restidsnytta) i Jönköping kommun i Trafikverkets utredningsscenario 
US 2 och i det alternativa scenariot US 2 Regional. 

I Figur 18 visas skillnaden i konsumentöverskott mellan ett antal kommuner i Jönköping 
och Kronobergs län. Nyttan ökar stort i Värnamo och Växjö, men även i Nässjö.  
 
Att nyttan ökar så mycket för Nässjö och Växjö var med tanke på att orterna inte ligger 
längs den tilltänkta höghastighetsbanan och att målet med uppdraget var att sprida 
nyttorna till kommuner utanför höghastighetsbanans dragning. Ökningar sker även i Eksjö 
och Mullsjö som har fått en ökad regionaltrafik och fler genomgående linjer.  
 
I Alvesta sker ingen skillnad och det beror troligtvis på att endast två stycken nya 
höghastighetståg tillkommer och att det inte får en stor effekt. Det verkligt överraskande 
resultatet erhölls för Tranås där konsumentöverskottet tyvärr minskade och den 
minskningen förklaras med att regionaltågstrafiken prioriterades mot Aneby, Nässjö och 
Jönköping till förmån för mot Östergötland, så resultatet har inget samband till kopplings-
punkterna. Resultatet visar helt enkelt att Tranås behöver ha en stark regional koppling 
med Östergötland.  
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Figur 18 Konsumentöverskott (restidsnytta) i några kommuner i Jönköpings och Kronobergs län i 
Trafikverkets utredningsscenario US 2 och i det alternativa scenariot US 2 Regional. 
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Diskussion och slutsats 

Resultaten från analysen av den alternativa trafikeringen US 2 Regional visar att ett 
höghastighetsnät integrerat med befintliga banor ger nyttor även till orter och kommuner 
som inte ligger i direkt anslutning till höghastighetsnätet. Det tydligaste exemplet på detta 
är resandeökningen till Växjö. Vidare tyder resultatet på att ytterligare förbättringar och 
optimeringar kan göras, kanske speciellt vad gäller trafikeringen till Tranås då orten även 
bör ha en stark anslutning till Östergötland. Dessutom har det upptäckts att inga 
resenärer använder den nya höghastighetsstationen i Tranås, varken i US 2 och US 2 
Regional vilket tyder på en felprogrammering i Sampers och därmed bör nyttan snarare 
öka än att minska för Tranås kommun, något som är viktigt att ha i beaktning. 
 
Den framtagna trafikeringsmodellen har hög potential. I föreslagen trafikeringsmodell har 
endast fyra höghastighetståg antagits trafikera kopplingspunkterna men det finns till 
exempel möjlighet att komplettera höghastighetstågen med interregionala tåg som skulle 
kunna trafikera Stockholm-Kalmar och därmed komplettera höghastighetsnätet 
ytterligare. 
 
Vad gäller Jönköpingsområdet visar resultaten att det är önskvärt att trafikera Jönköping 
C i högre utsträckning då stadens arbetsplatser med dagens markanvändning är 
koncentrerade kring den stationen. Detta kan åstadkommas genom en kopplingspunkt 
vid Jönköping S som möjliggör för de interregionala tågen att trafikera både Jönköping S 
och Jönköping C. Vidare är det önskvärt att regionaltågslinjerna från Eksjö och Tranås är 
genomgående till Jönköping C för att minska antalet byten för resenärerna.  
 
Vidare bör det utredas om nya möjliga stationsorter finns, exempelvis Hillestorp utanför 
Värnamo som har ett stort antal arbetsplatser, men också om en förlängning av 
Eksjölinjen till Hultsfred kan vara aktuellt.  
 
Resultaten som har erhållits från Sampers bör inte tas som exakta sanningar. Flera 
faktorer utelämnas i modellen som till exempel människors ökade miljömedvetenhet2. 
Detta till trots så ger resultaten indikationer på stora positiva effekter av ett mer integrerat 
höghastighetsnät och att det finns stor utvecklingspotential för regionaltågstrafiken om de 
rätta infrastrukturförsättningarna ges.  
 
Därför är det viktigt för Region Jönköpings län att fortsätta driva dessa viktiga frågor. 
Region Jönköpings län bör beskriva nyttan för Trafikverket och Sverigeförhandlingen av 
ett mer integrerat höghastighetsnät, samt att infrastrukturförbättringar även behövs på det 
nuvarande nätet för att tågresandet ska kunna fortsätta att öka.  

 

 

                                                      
2 Sampers och trafikprognoser - en kort introduktion, Trafikverket 


