
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
    Fördjupat underlag till Sverigeförhandlingen  
    Trafikanalys för höghastighetsstation i Ljungby  
        Slutrapport 2017-06-29 
         Ljungby Kommun 

 



2 

 

 

Ljungby kommuns projektgrupp 

Deltagande personer i projektgruppen från Ljungby Kommun är: 

Lennart Dahlberg, Projektledare, stadsarkitekt  

Johan Håkansson, Planarkitekt 

Per Corshammar, Järnvägsingenjör 

 

Ljungby 29 Juni 2017 

Material från SWECO Anders Lundberg i bilaga A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Innehåll 

 

1. Sammanfattning ............................................................................................. 4 

2. Slutsats ........................................................................................................... 6 

3. Sverigeförhandlingen ..................................................................................... 8 

4. Höghastighetsjärnvägen ................................................................................. 9 

5. Sträckan Jönköping – Lund – (Malmö) ....................................................... 10 

6. Restidsmål direkttåg..................................................................................... 12 

7. Restider för tåg med uppehåll ...................................................................... 13 

8. Förbigångsstationer ...................................................................................... 15 

9. Höghastighetståg och regionaltåg ................................................................ 18 

10.   Stationslösning i Ljungby ............................................................................. 21 

11.    Ljungby station ............................................................................................. 21 

 

Bilaga A: Trafikering av Ljungby station ............................................................. 24 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1. Sammanfattning 
Ljungby Kommun har anlitat Tüv Süd ApS för att undersöka förutsättningarna 
för en station för höghastighetståg i Ljungby. Sverigeförhandlingens syfte är att 
realisera en höghastighetsjärnväg Stockholm - Jönköping – Göteborg/ Malmö. 
 
Ljungby kommun har inte utpekats som stationsort i Sverigeförhandlingen för 
höghastighetsjärnvägen vilket innebär att Trafikverket inte genomfört erforder-
liga trafikanalyser av det absolut längsta stationsavståndet på höghastighets-
nätet som är mellan Värnamo och Hässleholm 113,6 km. 
 
Konsekvensen av ett långt stationsavstånd är att direkttåg som kör i 320 km/h 
kör ikapp höghastighetståg som gör uppehåll på mellanstationer och som kör i 
250 km/h. Detta innebär att kapaciteten på banan sjunker med 33 % eftersom 
förbikörning inte är möjlig och begränsar kapaciteten till 8 tåg i vardera riktning 
istället för 12 tåg i vardera riktning med station i Ljungby. 
 
Ljungby kommun anser att det är viktigt med en höghastighetsstation i Ljungby 
och vill medverka i projektet som stationsort av följande skäl: 
 

• Miljökostnaderna för buss och bil sänks med 39,2 Mkr per år 

• Restidsbesparingen blir 184,7 Mkr per år 

• Operatörsintäkter ger 36 Mkr per år 
 
Totalt genererar Ljungby kommun 259,9 Mkr per år vilket motsvarar 15,6 
miljarder kronor i besparingar under 60 år. Eftersom en station kostar cirka 1 
miljard kronor är återbetalningstiden endast 4 år! 
 
Det är fullt möjligt att etablera en höghastighetsstation i Ljungby utan att 
påverka den totala restiden eller kapaciteten mellan Stockholm och Malmö 
oberoende av trafikeringsmönster. Eftersom höghastighetsjärnvägen med den 
rakaste vägen mellan Värnamo och Hässleholm passerar Ljungby stad är det 
ingen större merkostnad att etablera en station i Ljungby.  
 
För att direkttåg skall kunna trafikera höghastighetsnätet mellan Stockholm – 
Göteborg/Malmö måste långsammare höghastighetståg passeras på 6 ställen 
vilket innebär att Ljungby måste byggas som en teknisk station eller som en 
station med plattformar för resandeutbyte. Tillåts tåg klass 2 enligt TSD Infra-
struktur definition med 250 km/h trafikera höghastighetsjärnvägen i kombi-
nation med höghastighetståg klass 1 med 320 km/h innebär stationsavstånd 
över 60 kilometer att ikappkörningsproblem uppstår och sänker kapaciteten på 
höghastighetsjärnvägen, därför bör Ljungby station etableras för förbikörningar 
för att tillåta maximalt kapacitetsutnyttjande av höghastighetsnätet med 12 tåg 
per timme och riktning eftersom det är det längsta stationsavståndet i hela 
höghastighetsnätet. Således innebär detta att Ljungby station ökar kapaciteten 
på sträckan Jönköping- Malmö och förbättrar dess lönsamhet för alla aktörer. 
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Med en befolkning på drygt 28 000 invånare 2017 och med  fortsatt öknings-
takt på ca 1% skulle Ljungby ha ca 35 000 invånare 2035. Efter öppnandet av en 
station i Ljungby får vi en starkt accelererad ökning av befolkning och 
bostadsbyggande.   
 
Ljungby station kommer att tillföra 645 000 fler resor per år i höghastighets-
nätet vilket innebär att dess lönsamhet ökar och klimatpåverkan minskar för 
samhället. Restiderna till Jönköping respektive Hässleholm minskar med 115 
minuter respektive 123 minuter vilket är en betydande restidsbesparing och 
bidrar till att Ljungby kopplas upp till Öresundsregionen och Jönköping på ett 
mycket effektivt sätt. 
 
Vid kontroll av Trafikverkets restidsberäkningar har vi funnit avvikelser och vi 
har kommit fram till följande restider enligt nedanstående tabell: 
 
Sträcka Trafikverket Enl. rapport 

Stockholm – Linköping 52 min 50 min 
Linköping - Jönköping 28 min 26 min 

Jönköping – Göteborg 35 min 31 min 

Jönköping – Malmö 61 min 55 min 

Tabell 1. Teoretiska restider på höghastighetsjärnvägen 2030. 

 
Den totala restiden mellan Stockholm och Malmö enligt Trafikverkets beräk-
ningar blir 141 minuter och enligt Ljungby kommun beräkning 131 minuter, en 
skillnad på 10 minuter vilket innebär att restidskravet uppnås mellan Stockholm 
och Malmö. 
 
Restidskillnaderna beror på Trafikverkets antaganden om kopplingspunkt norr 
och söder om Tranås med en bana som passerar långt utanför Tranås samt 
Mölndal som station och att tågen passerar Ljungby. Det finns således ingen 
tidsbesparing att undvika Ljungby som stationsort. 
 
Rapporten påvisar att: 

• Det finns ingen tidsbesparing att undvika Ljungby som stationsort. 

• Mycket stora restidsvinster uppstår mellan Ljungby och Jönköping som 
nås på 25 minuter respektive Hässleholm som nås på 17 minuter. 

• Ljungby blir en del av Öresundsregionen och Jönköpings 
arbetsmarknadsregioner. 

• Det ideala stationsavståndet vid trafikering med regionaltåg och 
höghastighetståg på sträckan Jönköping- Malmö är 60 kilometer. 

• Stort stationsavstånd leder till sänkt kapacitet på höghastighets-
järnvägen vilket innebär att Ljungby är kapacitetshöjande som station. 

• Det blir dyrare och ger sämre ekonomi i höghastighetsnätet att utesluta 
Ljungby som stationsort.



 

 

 

 

2. Slutsats 
Målsättningen med höghastighetsprojektet är att restiden Stockholm – 
Göteborg med direkttåg skall vara 2 timmar och till Malmö 2,5 timmar. 
Målsättningen uppnås enligt gångtidsberäkningarna både med och utan station i 
Ljungby. Däremot kan målsättningen misslyckas om Ostlänken inte klarar 
hastighetskraven eller om ett externt stationsläge i Tranås byggs. Dessutom kan 
även tunnlar som utformas på felaktigt sätt såsom enkelspårstunnlar påverka 
restiderna negativt på grund av dess höga luftmotstånd i jämförelse med 
dubbelspårstunnlar. 
 
Ett stationsläge i Ljungby ligger på det optimala stationsavstånden mellan 
Ljungby och Hässleholm 75,8 kilometer och orsakar inga ökade operatörs-
kostnader till skillnad från att inte bygga en station i Ljungby. Ökade 
operatörskostnader uppstår då banans kapacitet sjunker. Därutöver tillkommer 
helt nya resenärer från Ljungby med ungefär 645 000 fler resor värderade till 36 
miljoner kronor per år. 
 
Att inte bygga en förbigångsstation i Ljungby innebär att den totala lönsamheten 
för höghastighetsnätet minskar med minst 15,6 miljarder kronor på 60 år i 
minskad miljöbelastning, restidsvinster och operatörsintäkter. Dessutom 
tillkommer kostnaderna för minskad kapacitet på sträckan med 12,1 miljarder 
kronor. Behovet av förbigångsstation är nödvändig eftersom stationsavståndet 
mellan Värnamo och Hässleholm är 113,6 kilometer och innebär att stor-
regionala tåg som kör i 250 km/h blir ikappkörda av direkttåg i 320 km/h.  
Detta problem har även Rejlers belyst i rapport Höghastighetsbana, Ljungby 

Kommun, Utredning stationsläge, daterad 2016-02-12. 
 
Med en homogen höghastighetstrafik i 250 km/h eller 320 km/h blir 
kapaciteten på sträckan Jönköping- Malmö 12 tåg per timme i vardera riktning 
eller ett tåg var 5:e minut. Om tåg blandas med olika hastigheter så att vartannat 
tåg kör i 250 km/h och det andra i 320 km/h kommer kapaciteten att begränsas 
till 8 tåg per timme i vardera riktning. En minskning med 4 tåg per timme och 
riktning vilket reducerar banans kapacitet med 33 %. 
 
Vid antagandet att varje höghastighetståg har 300 platser innebär det vid en 
kapacitet av 12 tåg per timme i vardera riktning 7 200 platser per timme och vid 
8 tåg per timme i vardera riktning 4 800 platser per timme en minskning med 
2 400 platser per timme värderat till 624 000 kronor per dygn eller 200 mkr per 
år eller 12,1 miljarder kronor på 60 år. 
 
Målsättningen att kunna bedriva trafik med direkttåg mellan Stockholm och 
Malmö samt att erbjuda höghastighetståg med uppehåll på mellanstationer 
innebär en restidsskillnad mellan direkttåg och höghastighetståg. Direkttåget 
kör sträckan teoretiskt på 130 minuter och höghastighetståg med uppehåll 190 
minuter. Det är enligt tabell 2 och 3, 60 minuters restidsskillnad vilket innebär 
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att direkttåget kommer att köra förbi 6 tåg med lägre hastighet. Eftersom det är 
kö utan förbifartsmöjlighet eller låg hastighet mellan Stockholm – Södertälje; 
Borås – Landvetter – Göteborg och Hässleholm – Lund - Malmö återstår bara 
stationerna Skavsta/Nyköping, Norrköping, Linköping, Tranås, Jönköping, 
Värnamo och Ljungby. Alla dessa stationer är nödvändiga för förbikörning med 
direkttåg. 
 
Av kapacitetsskäl för att maximera banans kapacitet är det viktigt att minska 
stationsavståndet mellan Värnamo och Hässleholm från 113,6 kilometer så att 
det närmar sig idealavståndet 60 kilometer och inte ligger på det dubbla 
avståndet eftersom ikappkörningsproblem uppstår. 
 
Avstånd 113,6 km 320 250 320 250 320 250 320 250 

Värnamo 00 05 15 20 30 35 45 50 
Hässleholm 21 33 36 48 51 03 06 18 
Tabell 2. Kapacitet med avseende på två olika hastigheter mellan Värnamo och 
Hässleholm för tåg 6011-3 ICE3. 

 
Av tabell 2 ovan framgår det att tidsläge 10, 25, 40 och 55 inte kan användas på 
grund av ikappkörningsproblemet som orsakas av det långa stationsavståndet 
mellan Värnamo och Hässleholm. Om alla tåg har samma hastighet kan 12 
tåglägen per timme och riktning användas istället för 8 tåglägen per timme och 
riktning utan station i Ljungby. Tabell 3 nedan visar fördelarna med en station i 
Ljungby. 
 

 320 250 320 250 320 250 320 250 320 250 320 250 

Värnamo 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 
Ljungby 07 15 17 25 27 35 37 45 47 55 57 05 
Ljungby 07 19 17 29 27 39 37 49 47 59 57 09 
Hässleholm 21 39 31 49 41 59 51 09 01 09 11 29 
Tabell 3. Kapacitet med avseende på två olika hastigheter mellan Värnamo och 
Hässleholm med Ljungby som förbigångsstation för tåg 6011-3 ICE3. Tåg passerar med 
röda minutangivelser. 

 

Ljungby Kommun delar inte Trafikverkets uppfattning enligt beräkningsmodell 
ASEK 6.0, om kostnadsminimeringar genom eliminering av stationer på 
mellanmarknaden av det skälet att mellan marknaderna är lika stora som 
ändpunktsmarknaderna och att man trafiktekniskt kan tillgodose båda behoven 
till mycket låga merkostnader men att få dubbla nytta av de nya stambanorna. 
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3. Sverigeförhandlingen 
Denna rapport bygger på de krav som Sverigeförhandlarna ålagts av regeringen i 
direktiv 2014:106 och 2014:113 där kommunerna senast den 1 februari 2016 ska 
kunna starta förhandlingarna med näringsdepartementet och kunna redovisa 
var och hur de avser att förlägga höghastighetsjärnvägen genom kommunen. Nu 
avslutas förhandlingarna och inhämtandet av information från kommunerna i 
juni för att sedan Sverigeförhandlarna skall kunna göra klart slutrapporten i 
december 2017. Det är alltså sista möjligheten att tillföra viktig fakta som behövs 
i slutrapporten. 
 
Uppdraget för Sverigeförhandlarna är enligt direktiv 2014:106 följande: 

• Analysera de kommersiella förutsättningarna för nya stambanor för 
höghastighetståg utifrån bl.a. trafikeringsupplägg och uttag av 
banavgifter. 

• Föreslå en strategi för utbyggnaden av nya stambanor för höghastig-
hetståg med hänsyn till sådana banors kostnader och nyttor. Strategin 
ska innehålla lämplig utbyggnadsordning, sträckningar samt 
stationsuppehåll. 

• Föreslå hur eventuella tillkommande investeringar i den befintliga 
järnvägsinfrastrukturen ska planeras och finansieras för att få bästa 
möjliga effekt av de nya stambanorna. 

• Ingå överenskommelser med berörda kommuner och andra aktörer om 
finansiering och utformning av spår och stationer där stambanorna 
ansluter till respektive stad samt, där ett statligt engagemang är 
motiverat, om anslutande infrastrukturåtgärder. Överenskommelserna 
ska inkludera ansvarsfördelning vid eventuella kostnadsökningar utöver 
indexreglerade ökningar. 

 
Av ovanstående punkter påverkas Ljungby kommun av trafikeringsupplägg, 
strategi för utbyggnad av de nya stambanorna, dess kostnader och nyttor, 
linjesträckning, stationsuppehåll, överenskommelse med berörda kommuner 
om finansiering och utformning av spår och stationer där stambanorna ansluter 
till respektive stad samt ansvar för kostnadsökningar. 
 
Ljungby kommuns uppfattning är att: 

• en station i Ljungby ger det bästa och effektivaste trafikeringsupplägget 
på höghastighetsnätet och möjliggör maximal kapacitet med 12 tåg per 
timme i vardera riktning värderad till 12 miljarder kronor under 60 år. 

• utan station i Ljungby minskar kapaciteten från 12 tåg per timme i 
vardera riktning till 8 tåg per timme i vardera riktning och verkar 
kapacitetshämmande på hela höghastighetsnätet vilket leder till ökade 
operatörskostnader och minskad lönsamhet alternativt dyrare biljetter. 

• på grund av kostnadsskäl förordas en snabb utbyggnad av höghastig-
hetsjärnvägen med modern byggteknik som ger mindre barriäreffekter 
utefter landskapet. 
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• Restidsvinsterna för Ljungby är mycket stora och bidrar till att Ljungby 
når Öresundsregionen och Jönköpings arbetsmarknadsregion. 

 

 

Figur 1. Höghastighetsjärnväg med station i Ljungby. Restidsvinster. 

 
Först beskrivs det tänkta höghastighetsnätet bestående av Västra stambanan 
Stockholm – Järna, Ostlänken Järna – Linköping, Götalandsbanan Linköping – 
Borås, sträckan Borås – Göteborg, sträckan Jönköping – Lund, och Södra 
stambanan Lund – Malmö. 
 
Därefter beskrivs de restidsmål för direkttåg och storregionala tåg på 
höghastighetsnätet. Beräkningsmetoden för restiderna har beräknats med 
avseende på bansträckning och fordonsprestanda enligt TSD Rullande materiel. 
 
Till sist beskrivs om förbigångsstationer i höghastighetsnätet för att möjliggöra 
direkttåg mellan Stockholm – Göteborg/Malmö samt fördelarna med en station 
i Ljungby. 
 

4. Höghastighetsjärnvägen 
Sverige kommer sannolikt att bygga ut höghastighetsjärnvägen så fort som 
möjligt eftersom det ger de lägsta kostnaderna för projektet och samhället. 
Troligen kommer hela höghastighetsnätet att vara klart 2035 men det finns 
möjlighet med industriell byggteknik att bli klar tidigare runt 2030. 

Höghastighetsnätet består av flera delar som med sin helhet ska vara en linje 
mellan Stockholm – Göteborg/Malmö med restidskravet för direkttåg på 2 
timmar till Göteborg och 2,5 timmar till Malmö. Höghastighetsnätet består av: 

• Västra stambanan Stockholm – Järna  

• Ostlänken Järna – Linköping 

• Götalandsbanan Linköping – Borås 

• Sträckan Borås – Göteborg  

• Sträckan Jönköping – Lund 

• Södra stambanan Lund – Malmö 
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Att bygga höghastighetsjärnvägar HSR (nya stambanor) påverkas av de fysiska 
lagar som balanserar hjulparet på rälshuvudet. Det innebär att kurvradier, 
övergångskurvor, vertikalradier och lutningar påverkar utformningen av 
höghastighetsjärnvägen genom landskapet och ger en styv infrastruktur. 

 

Restidspåverkande är tågets hastighet och den totala sträckan mellan 
målpunkterna och större lutningar i kombination med tunnlar som kan förlänga 
restiden. Därutöver påverkas restiden av olika hastigheter för tågen på banan 
och att tåg kan köra ikapp långsammare tåg eller att det finns flaskhalsar i 
systemet som får höghastighetstågen att parera in ett speciellt tidsläge vid 
storstäderna eller till de anslutande konventionella bandelarna i Norrköping och 
Linköping. 

 

 

 

       Figur 2. Höghastighetsjärnväg genom landskapet. Martin Molin LTH. 
 

Att färdas 1 km med höghastighetståg i 360 km/h tar 10 sekunder vilket innebär 
att en längre sträcka ofta marginellt skiljer i restid mot en annan kortare men 
kan skilja väldigt mycket i byggkostnad. Helt avgörande för byggkostnaden är 
terrängen och landskapsbilden. Ljungby kommun karaktäriseras av ett 
”storskaligt böljande landskap” vilket, i kombination med att stationsläget inte 
berör befintlig stadsbebyggelse, innebär att ett stationsbygge inte är 
kostnadsdrivande. Det finns alltså inga kostnadsskäl att passera Ljungby utan 
att uppföra en station. 
 

5. Sträckan Jönköping – Lund – (Malmö) 
Sträckan Jönköping till Lund Sträckan Jönköping- Malmö Sträckan Jönköping- 
Malmö går vidare på Södra stambanan till Malmö och över Öresundsbron till 
Köpenhamn och Copenhagen Airport. Sträckan är 249 kilometer och tillåter en 
medelhastighet för direkttåg 320 km/h. 
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Figur 3. Sträckan mellan Jönköping och Lund. 

 
Sträckan mellan Jönköping och Lund är 249 kilometer dubbelspårig höghastig-
hetsjärnväg där den första etappen byggs mellan Hässleholm och Lund. 
Hastigheten på banan är planerad för 320 km/h. 
 

 
Figur 3. Spårplan mellan Jönköping och Lund 249 km. 

 
Utfarten från Jönköping Södra går till delningspunkten mellan Göteborg och 
Malmö och viker av söder ut mot Värnamo och i framtiden även till Ljungby och 
vidare till Hässleholm och Lund. Kust till kustbanan kan byggas ut så att 
höghastighetstågen även kan nå Växjö antingen via Värnamo eller med en 
kopplingspunkt i Tranås via Södra stambanan.  
 
Restiderna på sträckan är beräknade enligt nedanstående tabell: 
 
Stn Namn Längd Trafikverket Linjeboken Differens 

Jös Jönköping Södra 0 0 0 0 

V Värnamo 70690 959 796 +163 

L Ljungby 37790 421 425 -4 

Hm Hässleholm 75800 914 853 +61 

Lu Lund 64380 882 725 +155 

Summa 248660 3176 2799 +377 

Tabell 4. Trafikverkets prognostiserade restider för tåg 6011-3 ICE3. 
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Det skiljer på sträckan Jönköping- Lund 377 sekunder mellan Trafikverkets 
restidsberäkning och gällande linjebok. Skillnaderna i Jönköping ifrågasätts 
kraftigt och det finns alltså kopplingspunkter i Jönköping och Taberg vilket 
påvisar att man gjort beräkningar med bibana in till Jönköping. Således 
påverkar dessa tidsberäkningar och antaganden åtgärdsvalsstudierna med 
stationslägen utanför Jönköping och Tranås fast man kan konstatera att man 
gjort olika beräkningar som på ett mer rättvist sätt både klarar tidskraven och 
centrala stationslägen. På en sträcka av 248 660 meter är Trafikverkets 
medelhastighet 281 km/h och linjeboken 320 km/h. 
 

6. Restidsmål direkttåg 
Föregående kapitel redovisade de prognostiserade restiderna för direkttåg 
mellan Stockholm – Göteborg/Malmö. Det har i Trafikverkets 
åtgärdssvalstudier koncentrerats mycket på restider som argument för bortval 
av lösningar som är samhällsutvecklande till förmån för samhällsavvecklande 
lösningar och stationer har valts bort av tveksamma anledningar. Därför är det 
viktigt att kontrollera helheten i Trafikverkets påstående. Resultatet visas i 
nedanstående tabell: 
 
Bana Sträcka Längd Trafikverket Linjeboken Differens 

VSB Stockholm C - Järna 45679 1060 1003 +57 

OL Järna – Linköping 166152 2045 1969 +76 

GB Linköping - Borås 199150 2626 2388 +228 

BG Borås – Göteborg 68980 1085 970 +115 

Cst - G Stockholm - Göteborg 479961 6816 6330 +486 

Cst – G Stockholm – Göteborg Tid 1:54 1:46 +0:08 

EB Jönköping – Lund 248660 3176 2799 +377 

SSB Lund - Malmö 15914 478 459 +19 

Cst – M Stockholm – Malmö 595052 8375 7751 +624 

Cst - M Stockholm – Malmö Tid 2:20 2:09 +0:11 

Tabell 5. Trafikverkets prognostiserade restider för tåg 6011-3 och 8011-3 ICE3. 

 
Av tabellen ovan framgår det att direkta höghastighetståg utan uppehåll mellan 
Stockholm och Göteborg samt till Malmö kan köra under ställda trafikeringsmål 
på 2 timmar till Göteborg och 2,5 timmar till Malmö under förutsättning att 
Ostlänken från Gerstaberg till Loddby och från Norrköping till Linköping byggs 
för 320 km/h. Detta gäller även för Götalandsbanan mellan Linköping och Borås 
samt sträckan mellan Borås och Landvetter. Mellan Landvetter och Almedal är 
det 250 km/h eftersom tågen på grund av det korta avståndet inte hinner 
accelerera till 320 km/h. 
 



13 

 

 

Det fungerar alltså med lägre hastigheter på befintliga banor mellan Stockholm 
och Gertsaberg, samt mellan Loddby och Norrköping, vid Linköping till 
Vikingstad samt Almedal – Göteborg. 
 
För sträckan mot Malmö förutsätts 320 km/h mellan Jönköping och Lund samt 
trafikering på befintliga Södra stambanan Lund och Malmö med 200 km/h. 
 
Det finns alltså inga restriktioner för Götalandsbanan eftersom tidskraven 
uppnås för direkta höghastighetståg utan uppehåll med cirka 6 minuter. 
Påståenden i ÅVS om restiden är således vilseledande. 
 

7. Restider för tåg med uppehåll 
Trafikverket utreder olika trafikeringsmodeller som ofta pekar ut att uppehåll på 
mindre stationer inte är lämpligt på grund av att restiden förlängs och att de 
flesta resenärerna är ändpunktsresenärer. Detta påstående stämmer inte 
eftersom mellanmarknaden är lika stor som ändpunktsmarknaden för 
höghastighetståg. 

Ett annat argument är ikappkörningsproblematiken vilket uppstår då tåg har 
olika hastigheter 320 km/h eller 250 km/h och att ett tåg som inte stannar kör 
ikapp det tåget som stannar och passerar det långsammare tåget som då anses 
skapa kapacitetsproblem på höghastighetsjärnvägen. Planerar man fel uppstår 
kapacitetsproblem men goda exempel finns i Japan där man kan växla mellan 
olika höghastighetståg på höghastighetsjärnvägen genom att uppehållet för det 
stannande tåget är 4 minuter. 

 

 

 
Figur 4. Exempel på olika tågtyper mellan Stockholm – Göteborg/Malmö. 

 

En annan viktig faktor är stationsutformningen så att tågen inte påverkar 
varandra vilket i synnerhet är det viktigt på bibanor om sådana byggs. Nedan 
följer en beskrivning av sträckan Jönköping- Malmö där höghastighetstågen 
antas göra uppehåll i Värnamo, Ljungby, Hässleholm och Lund. 
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Sträckan Jönköping– Lund – (Malmö) 

Förutsättningen är att sträckan Jönköping- Malmö kan trafikeras med 320 
km/h för de nya stationerna Värnamo, Ljungby och Hässleholm. Lunds station 
förutsätter att höghastighetståget bromsas in som ett normalt höghastighetståg 
in till Lunds station och att samtliga tåg stannar i Lund. Sträckan Jönköping- 
Malmö ansluter i Lund till Södra stambanan som är 4-spårig in mot Malmö och 
går på helt egen bana genom Hässleholm till Lund. 

På denna sträcka kan det uppstå följande trafikeringsscenarier: 

• A: Direkttåg som passerar alla stationer till Lund och Malmö 

• B: Snabbtåg direkt till Linköping, Hässleholm, Lund 

• C: Snabbtåg direkt till Linköping, Jönköping, Hässleholm, Lund 

• D: Snabbtåg direkt till Linköping, Jönköping, Värnamo, Ljungby, 
Hässleholm, Lund 

• E: Snabbtåg direkt till Linköping, Tranås, Jönköping, Värnamo, Ljungby, 
Hässleholm, Lund 

• F: Regionaltåg uppehåll alla stationer. 
 
Tabellen nedan visar restider i minuter och sekunder för de olika tågtyperna 
ovan. 
Stn Namn Längd A B C D E F 

Lp Linköping 206298 52:49 55:29 58:09 1:02:17 58:09 1:07:59 

Tns Tranås 268478 1:03:41 1:06:41 1:09:21 1:13:29 1:13:55 1:25:39 

Tns Tranås 268478 1:03:41 1:06:41 1:09:21 1:13:29 1:15:55 1:27:39 

Jös Jönköping 
Södra 

330478 1:15:20 1:18:20 1:22:34 1:26:42 1:30:42 1:44:46 

Jös Jönköping 
Södra 

330478 1:15:20 1:18:20 1:24:34 1:28:42 1:32:42 1:46:46 

V Värnamo 401168 1:25:14 1:28:14 1:36:02 1:41:44 1:45:44 2:05:58 

V Värnamo 401168 1:25:14 1:28:14 1:36:02 1:43:44 1:47:44 2:07:58 

L Ljungby 438958 1:32:21 1:35:21 1:43:09 1:53:59 1:57:59 2:19:16 

L Ljungby 438958 1:32:21 1:35:21 1:43:09 1:55:59 1:59:59 2:21:16 

Hm Hässleholm 514758 1:46:36 1:51:10 1:58:58 2:13:22 2:16:22 2:41:42 

Hm Hässleholm 514758 1:46:36 1:53:10 2:00:58 2:15:22 2:17:22 2:43:42 

Lu Lund 579138 2:00:16 2:08:24 2:16:12 2:30:36 2:33:36 3:01:23 

Lu Lund 579138 2:02:16 2:10:24 2:18:12 2:32:36 2:35:36 3:03:23 

M Malmö 595052 2:11:40 2:19:48 2:27:36 2:42:00 2:45:00 3:13:47 

Tid  1:18:52 1:24:19 1:29:27 1:39:43 1:46:51 2:05:51 

Tidsskillnad  0:00 +5:28 +10:36 +20:52 +28:00 +36:57 

Tabell 6. Beräknade passertider i rött och uppehållstider i svart. 
 

Direkttåget A från Stockholm når Lund efter 2:01 respektive Malmö 2:12 och tåg 
B från Linköping till Hässleholm och Lund ankommer efter 2:08 och till Malmö 
2:20. Tåg C utan uppehåll i Värnamo och Ljungby når Lund efter 2:16 respektive 
Malmö 2:28 och stannar tåget i Värnamo och Ljungby tåg D förlängs restiden 
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med 14 minuter till Lund 2:30 respektive Malmö 2:42. Ett höghastighetståg E 
som stannar på alla stationer ankommer till Lund 2:33 och till Malmö 2:45. 
Regionaltåg F når Lund 3:02 och Malmö 3:14 från Stockholm. 

Från Lund till Malmö går alla tågen på den befintliga Södra stambanan som är 
4-spårig den korta sträckan 16 kilometer till Malmö vilket innebär att tågen inte 
kan köra fortare än 200 km/h. 
 
Alla tågen A – F kör sträckan på mellan Lund och Malmö på 9:24. Restidsmålet 
för direkttåg A från Stockholm till Malmö uppnås. För övriga höghastighetståg 
varierar restiden från 2:19 till 2:45 och för regionaltåg sth 250 km/h 3:14. 
 

Höghastighetsjärnvägen Stockholm – Göteborg/Malmö 
Det framgår att restiderna från Stockholm till Göteborg kan variera från 1:49 till 
2:21 för höghastighetståg med olika stoppmönster och för regionaltåg 2:40 med 
uppehåll på alla stationer. 
Mellan Stockholm och Malmö är sträckan längre vilket innebär att 
tidsskillnaderna mellan tågen ökar från 2:12 till 2:45 för höghastighetståg och 
3:14 för regionaltåg. 
Eftersom restidsskillnaderna varierar med upp till 32 minuter mellan Stockholm 
och Göteborg för höghastighetståg kommer det snabbaste direkttåget att passera 
6 höghastighetståg på olika stationer. Motsvarande gäller för sträckan till 
Malmö med upp till 33 minuter tidsskillnad. 
 
Om det finns färre stationer innebär det att den tillgängliga kapaciteten i 
höghastighetsnätet minskar och bidrar till ökade operatörskostnader och 
effektiviteten i systemet blir lägre. 
 

8. Förbigångsstationer 
Om man vill kunna trafikera höghastighetsjärnvägen med direkttåg till 
Göteborg, Malmö/Köpenhamn/Hamburg kommer restiden att bli kortare än för 
de höghastighetståg och regionaltåg som stannar på mellanstationerna på 
höghastighetsjärnvägen. Det erfordras minst 6 stycken förbigångsstationer så 
att direkttåg skall kunna passera höghastighetståg som stannar på 
mellanstationerna. 
 
Stationer som kan användas för förbikörning är Skavsta, Norrköping, 
Linköping, Tranås, Jönköping, Borås och Landvetter vilket är 8 stationer. På 
sträckan mot Malmö tillkommer Värnamo och Ljungby, Hässleholm vilket är 8 
möjliga förbigångsstationer. 
 
Förbigångsstationer med kort stationsavstånd under 60 kilometer tillför ingen 
ytterligare kapacitet och stationsavstånd över 100 kilometer bidrar till att 
kapaciteten sjunker på höghastighetsjärnvägen vid trafikering med olika 
hastigheter 250 km/h och 320 km/h.  
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Västra stambanan Stockholm C - Järna 

Tätast trafikering är på Grödingebanan Flemingsberg – Södertälje syd övre där 
minsta tidslucka mellan tågen är 3 minuter på grund av att den högsta 
hastigheten är 230 km/h och att det antas att regionaltåg med 160 km/h mot 
Eskilstuna och Nyköpingsbanan skall kunna trafikera Mälardalen från 
Stockholm. Den första förbigångsstationen är Södertälje syd övre där 
regionaltågen till Mälardalen passeras av höghastighetstågen och 
storregionaltågen på höghastighetsnätet som ska mot Göteborg och Malmö. För 
regionaltåg som skall trafikera höghastighetsnätet förekommer det inget 
ikappkörningsproblem från Stockholm Central till Gerstaberg norr om Järna 
eftersom hastigheten är under 250 km/h. 
 

Ostkustbanan Järna - Linköping 

Skavsta Flygplats passeras efter 30 minuter från Stockholm med höghastig-
hetståg och för regionaltåg efter 34 minuter. Det innebär att regionaltåg har 
blivit ikappkört av höghastighetståget efter 63 kilometer och skall passeras på 
Skavsta flygplats. Alla tågen får en uppehållstid på 4 minuter. 
 
Norrköping station kommer innebära förbigångar och det förutsätter även 4-
spår från Loddby in till Norrköping. Här kommer direkttåg passera höghastig-
hetståg och regionaltåg. Stationsutformningen i Norrköping är kritisk för hela 
höghastighetsjärnvägen. Även om hastigheten är låg 80 km/h får inga korsande 
tågvägar förekomma i Norrköping. Eftersom stationen har låg hastighet kan 
tågen inkomma tätt vilket är en fördel eftersom tidsavstånden mellan tågen inte 
blir så stora som vid höga hastigheter. På grund av den låga hastigheten blir 
uppehållstiderna 2 minuter för alla tåg. 
 
Linköping blir också en station där direkttåg passerar höghastighetståg och 
regionaltåg vilket innebär att Linköping behöver 4-spår i anslutning till och från 
stationen. På grund av de låga hastigheterna blir uppehållstiden 2 minuter för 
alla tåg. 
 
Götalandsbanan Linköping - Borås 

På Tranås station måste höghastighetståg som stannar stå i 4 minuter för att bli 
passerade av andra höghastighetståg och direkttåg. Regionaltåg måste stå 6 
minuter för att tillåtas passeras av höghastighetståg vid ett centralt stationsläge.  
 
Jönköpings station är en av de största stationerna på höghastighetsjärnvägen 
och passar bra in i tidsmönstret för höghastighetstågen och regionaltågen. För 
att säkerställa stabil trafikering läggs 2 minuter bufferttid in för de tåg som 
stannar i Jönköping. Orsaken är att kraftigt lutande tunnlar kan behöva denna 
extratid. För regionaltåg läggs 4 minuters bufferttid in i Jönköping för 
regionaltåg mot Göteborg och 2 minuter bufferttid för regionaltåg mot Malmö 
på grund av bättre lutningsförhållanden och avsaknaden av tunnlar söder ut. 
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Sträckan Borås - Göteborg 

I Borås stannar de flesta höghastighetstågen och regionaltågen 2 minuter. För 
ett höghastighetståg som passeras av direkttågen är uppehållstiden 4 minuter. 
Generellt finns efter Borås station inget problem med ikappkörning in till 
Göteborg på grund av det korta avståndet och de låga hastigheterna efter 
Landvetter flygplats. 
 
På Landvetter flygplats blir uppehållstiden kort på grund av att det inte finns 
behov av förbigångkörning och att ikappkörningsproblemet har upphört från 
Borås in till Göteborg Central samt att hastigheten är begränsad till 250 km/h 
mellan Landvetter flygplats till Almedal. Regionaltåg och höghastighetståg kör 
lika fort på sträckan in till Göteborg Central. 
 
Sträckan Jönköping - Lund 

I Värnamo ställs höghastighetstågen 4 minuter och regionaltågen 3 minuter vid 
uppehåll för att tillåta förbikörning av direkttåg. Regionaltågens kortare 
uppehållstid är möjlig på grund av deras lägre hastighet. 
 
Ljungby station är nödvändig för passage av regionaltåg med direkttåg mellan 
Stockholm och Malmö. Uppehållstiden för höghastighetståg och regionaltåg är 4 
minuter. 
 
I Hässleholm finns inget behov av förbikörning och därför stannar alla tåg i 2 
minuter på stationen för att tiden in till Lund skall fungera mellan tågen. 
 
Södra stambanan Lund - Malmö 

I Lund finns inget behov av förbikörning och därför stannar alla tåg i 2 minuter 
på stationen för att köra in till Malmö. Orsaken är att sträckan är kort och 
hastigheten 200 km/h till Malmö. 
 
Förbigångsspår 

Spårkapaciteten på Stockholm C, Göteborg C och Malmö C har inte analyserats 
eftersom höghastighetståg får tränga ut regional och lokaltrafik enligt EU 
regelverk för trafikering. Skulle det uppstå kapacitetsbrist på stationerna får 
regionaltrafiken och pendeltågen minskas – detta kan skapa samhällskonflikter 
och bör undvikas. 
   
På sträckan Stockholm – Göteborg konstaterad att samtliga stationer utom 
Landvetter Flygplats behövs för förbigångar för direkttåg och regionaltågstrafik.  
 
På motsvarande sätt konstaterades att varken Hässleholm eller Lund har behov 
av förbigångar. Då uppstår det intressanta att behovet av 6 förbigångar för 
direkttåg är uppfyllt men om banan skall trafikeras med regionaltåg i 250 km/h 
tillkommer Ljungby som station.  
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Ska regionaltåg i 250 km/h köra på höghastighetsnätet bör Ljungby station 
tillkomma i systemet. I annat fall sjunker den tillgängliga kapaciteten i 
höghastighetsystemet värderad till 12.1 miljarder kronor under 60 år. 
 

9. Höghastighetståg och regionaltåg 
Att blanda olika hastigheter är en utmaning på de konventionella banorna där 
godståg kan köra 100 km/h och snabbtåg 200 km/h. Motsvarande utmaning 
uppstår på höghastighetsjärnvägen där regionaltågen kör 250 km/h och 
höghastighetstågen 320 km/h det är alltså liknande hastighetsskillnader mellan 
tågen och därmed liknande problematik. 
 
På höghastighetsjärnvägarna är problemet något lättare än på konventionella 
banor eftersom det ställs samma krav på persontågens accelerations- och 
retardationsegenskaper vilket kan skilja kraftigt för godståg. En annan faktor är 
tåglängden som högst är 400 meter för persontåg och betydligt längre för 
godståg upp till 750 meter. 
 
Ett tåg som kör i 250 km/h färdas 69,44 m/s och har på 5 minuter färdats 20,8 
kilometer. Motsvarande för ett tåg som kör 320 km/h färdas 88,88 m/s och har 
på 5 minuter färdats 26,7 kilometer alltså 5,9 kilometer längre än regionaltåget 
under samma tid. 
 
Om tidsluckan är 5 minuter mellan tågens avgångstid och regionaltåget avgår 
före höghastighetståget ligger det 20,8 kilometer i förväg. Då startar 
höghastighetståget som antas ha samma accelerationsegenskaper som 
regionaltåget men fortsätter att accelerera upp till 320 km/h. 
 
Försprånget för regionaltåget på 20,8 kilometer skall hämtas in med 5,9 
kilometer per 5 minuter intervall vilket sker efter 4 intervaller á 5 minuter 
motsvarande 20 minuter. I konstant hastighet 250 km/h under 20 minuter har 
regionaltåget kört 83 kilometer och för höghastighetståget i 320 km/h under 15 
minuter (höghastighetståget avgick 5 minuter senare från samma plats) har det 
färdats 80 kilometer. Tidsluckan som är kvar mellan tågen är då endast 34 
sekunder. 
 
Om man tar hänsyn till regionaltågets acceleration och retardation samt 
toppfarten 250 km/h samt att tågvägen skall vara säkrad bakåt i 2 minuter för 
det passerande höghastighetståget så blir det 17 minuter och då hinner 
regionaltåget köra 60 kilometer. 
 
När höghastighetståget startar 5 minuter efter regionaltåget kommer de också 
att köra 60 kilometer på en kortare tid eftersom det inte ska stanna utan passera 
regionaltåget på förbigångsstationen. Det tar 14 minuter att nå förbigången för 
höghastighetståget. Nedanstående tabell visar principen för förbigång mellan 
regionaltåg och höghastighetståg. 
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Regionaltåg Avstånd(m) Regionaltåg Höghastighetståg 

Start 0 00:00 05:00 
Förbigångsstation 60 000 17:00 19:00 
Förbigångsstation 60 000 21:00 19:00 
Stopp 120 000 38:00 33:00 
Tabell 7. Beräknade passertider i rött och uppehållstider i svart för förbikörning. 

 
Om det är ett direkttåg Stockholm – Göteborg som skall passera ett 
höghastighetståg innebär det att höghastighetståget startar från ett uppehåll för 
att stanna på nästa förbigångsstation men direkttåget kör direkt från Stockholm 
och passerar den stationen höghastighetståget framför avgick ifrån.  
 
Höghastighetståget når förbigångsstationen efter 15 minuter och direkttåget 12 
minuter. 
 
Regionaltåg Avstånd(m) Höghastighetståg Direkttåg 

Start 0 00:00 05:00 
Förbigångsstation 60 000 15:00 17:00 
Förbigångsstation 60 000 19:00 17:00 
Stopp 120 000 33:00 28:00 
Tabell 8. Beräknade passertider i rött och uppehållstider i svart för förbigång. 

 
Det sista fallet är ett regionaltåg som körs förbi av ett direkttåg vilket innebär att 
direkttåget kör i lucka 2; 5 +5 minuter och passerar regionaltåget som får ett 
förlängt uppehåll på 6 minuter istället för 4 minuter.  
 
Regionaltåg Avstånd(m) Regionaltåg Direkttåg 

Start 0 00:00 10:00 
Förbigångsstation 60 000 17:00 21:00 
Förbigångsstation 60 000 23:00 21:00 
Stopp 120 000 40:00 32:00 
Tabell 9. Beräknade passertider i rött och uppehållstider i svart för förbigång. 

 
Idealavståndet mellan stationerna är 60 kilometer vid trafikering mellan 
regionaltåg och höghastighetståg Att jämföra med avståndet mellan Värnamo 
och Hässleholm 113,6 km. Mellan Värnamo och Ljungby är det 37,8 km och 
mellan Ljungby och Hässleholm 75,8 km. Sträckan mellan Värnamo och 
Ljungby är kort men kompenseras av en längre sträcka mellan Ljungby och 
Hässleholm.  
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Regionaltåg Avstånd Regionaltåg Höghastighetståg Direkttåg 

Start Värnamo 
 

0 00:00 05:00 05:00 05:00 

Förbigångsstation 
Ljungby 

37 800 12:00 15:00 14:00 12:00 

Förbigångsstation 
Ljungby 

37 800 14:00 17:00 14:00 12:00 

Stopp 
Hässleholm 

75 800 35:00 35:00 30:00 27:00 

Tabell 10. Beräknade passertider i rött och uppehållstider i svart för förbigång. 

 
Även här fungerar förbigångsstationen även om avstånden skiljer eftersom 
medelavståndet blir 56,8 kilometer det vill säga nära idealavståndet 60 
kilometer. Man kan då fråga sig om man utesluter stationen i Ljungby vad 
konsekvensen blir i så fall, vilket visas i nedanstående tabell. 
 
Regionaltåg Avstånd Regionaltåg Höghastighetståg Direkttåg 

Start Värnamo 
 

0 00:00 05:00 05:00 05:00 

Stopp 
Hässleholm 

113600 30:00 30:00 23:00 22:00 

Tabell 11. Beräknade passertider i rött och uppehållstider i svart. 

 
Konsekvensen blir att regionaltågstrafik med 5 minuters lucka inte fungerar 
eftersom direkttåg och höghastighetståg som inte ska stanna i Hässleholm kör 
ikapp regionaltågen. Detta kan lösas med 10 minuters lucka – men då minskar 
kapaciteten med 33 % på sträckan Jönköping- Malmö på grund av det långa 
avståndet mellan Värnamo och Hässleholm. Ljungby station är alltså 
kapacitetshöjande för hela sträckan Jönköping till Lund. 
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10. Stationslösning i Ljungby 
I Ljungby finns flera alternativa stationslokaliseringar.  Bägge stationsalter-
nativen öst eller väst om Ljungby är placerade på relativ plan mark. 
Stationslösningarna i Ljungby påverkar inte befintlig bebyggelse och gör ingen 
negativ påverkan i staden. Det finns stora möjligheter att etablera bostäder och 
verksamheter i stationsnära läge. 

Figur 5: Ljungby station på sträckan Jönköping- Malmö. 

Ljungbys stationsområden ligger i storskaligt böljande landskap vilket inte 
påverkar stationsutformningen och därmed kostnadsbilden. Enligt Trafikverket 
är Ljungby station kostnadsbedömd till 320- 370 Mkr kronor. Kostnaden 
kommer inte i någon större omfattning påverka om Ljungby station placeras i 
öster eller väster om orten. 

11. Ljungby station 
Ljungby är idag beroende av ett miljöförstörande transportsystem och ser det 
som en naturlig del att medverka till ett mer miljövänligt resande med eltåg. 

Biltrafiken i Sverige har sedan år 2000 ökat från 100 miljarder personkilometer 
till 114 miljarder personkilometer motsvarande 14 % på 15 år. Järnvägstrafiken 
har under samma period ökat från 7,7 miljarder personkilometer till 13,2 
miljarder personkilometer, en ökning med 58 %. 

 

Under 15 år ökade biltrafiken med cirka 1 % per år och persontrafiken på järnväg 
med 3,8 % per år, dvs nästan 4 gånger mer än biltrafiken. I framtiden kommer 
vägtrafiken att ligga kvar på samma ökningstakt som idag och järnvägen 
kommer att öka ytterligare till 5 % per år. 

 

Utmed E4  i höjd med Ljungby passerar ungefär 11 466 fordon per dygn och 
bidrar till luftföroreningar i Ljungby. Idag behöver Ljungby 536 fordon per 1000 
invånare vilket skall jämföras med andra orter som har järnvägsanslutning med 
cirka 480 fordon per 1000 invånare. En minskning med 56 fordon per 1000 
invånare vilket motsvarar 1 566 färre bilar i Ljungby med en station på orten. 
Den genomsnittliga körsträckan år 2014 för bilar var 12 216 kilometer, vilket 
skulle motsvara en minskning med 19 130 256 kilometer i Ljungby.  
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Nedanstående tabell bygger på ASEK6.0 och redovisar kostnaderna för bil, buss 
och tåg 

 

Miljö och trafiksäkerhet Lastbil/buss Bil Flyg Tåg 

Dödsfall luftföroreningar 5 140 5 140 5 140 0 

Koldioxid CO2 11 768 2 652 2 103 0 

Kolmonoxid CO 690 68 268 0 

Kväveoxider NOx 7 360 441 473 0 

Svaveldioxid SO2 0 0 20 0 

Kolväten HC 161 11 5 0 

Partiklar och sot 14 790 1 418 0 0 

Buller och vibrationer 51 707 2 199 3 079 37 979 

Snöröjning 407 407 0 0 

Dödsolyckor 1 469 1 469 0 49 

Svårt skadade 3 030 3 030 0 Iu 

Viltolyckor 517 517 0 517 

Plankorsningsolycka 26 26 0 26 

Plankorsningsolycka dödad 27 27 0 27 

Summa 97 092 17 405 11 088 38 549 

Kronor/mil 54,45 14,25 9,08 2,17 

Miljö och trafiksäkerhets-

kostnad Kronor/passagerarmil 

1,29 11,87 9,08 0,02 

 

 Tabell 13. Kostnadsskillnader mellan olika transportslag enligt ASEK6.0 Trafikverket. 

 

Miljökostnaden för det ökade bilbehovet i Ljungby på grund av avsaknad av 
järnvägsstation är 27,3 Mkr per år. Miljökostnaden för bussresorna 250 000 
resenärer som reser 36 kilometer vardera är 1,2 Mkr per år, totalt 28,5 Mkr per 
år i sänkta miljö och trafiksäkerhetskostnader för Ljungby. 

Därutöver bedöms tillkommande resenärer som ställer bilen och reser med 
höghastighetståg istället att vara 250 000 bilresor som är 36 kilometer vilket ger 
ytterligare 10,7 Mkr i miljöbesparing. 

Ljungby station skulle generera totalt 39,2 Mkr per år i miljöbesparingar. 

Ljungby hade 2013 ungefär 3 048 resor till Jönköping (221), Värnamo (473), 
Hässleholm (194), Halmstad (301), Markaryd (422), Älmhult (378), Alvesta 
(310), Växjö (749). Norrut reser 694 personer, söder ut 994 personer väster ut 
301 personer och öster ut 1059 personer. 

Restiderna från Ljungby till Jönköping är 2:20 minuter med buss och till 
Hässleholm med buss och tåg 2:20 minuter. Med regionaltåg från Ljungby till 
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Jönköping blir restiden 25 minuter och till Hässleholm 17 minuter vilket är 
betydande restidsförkortningar med 115 minuter till Jönköping och 123 minuter 
till Hässleholm. Med en genomsnittlig årsinkomst på 350 000 kronor per år och 
1 680 arbetade timmar är timpriset 208 kronor i timmen exklusive 
arbetsgivaravgifter, och med arbetsgivaravgifter 291 kronor per timme. Fritid 
värderas till samma timpris som arbete. 

Uppskattningsvis sker 500 resor per dygn mellan Ljungby och Jönköping och 
500 resor mellan Ljungby och Hässleholm per dygn. Restiden för detta blir 
totalt 140 000 minuter per dygn eller 746 666 timmar per år värderat till 217,3 
mkr år. 

Om samma mängd resor ersätts med tåg blir den totala restiden 21 000 minuter 
per dygn eller 112 000 timmar per år värderat till 32,6 Mkr per år. 

Ljungby station skulle ge restidsvinster värderade till 184,7 Mkr per år. 

Ljungby kommun bedömer att en station kommer att tillföra ytterligare 645 000 
resenärer per år. I snitt är en resa med tåg 56 kilometer och kostar 56 kronor 
vilket skulle ge intäkter på 36 Mkr per år. 

Ljungby station skulle ge operatörsintäkter på 36 Mkr per år. 

Ljungby station kommer sammanlagt att vara värd med avseende på 
miljöbesparingar, restidsförkortningar och operatörsintäkter totalt 259,9 Mkr 
per år vilket under 60 år motsvarar 15,6 miljarder kronor. Därutöver tillkommer 
kapacitetshöjningen på sträckan Jönköping- Malmö värd 12,1 miljarder kronor, 
totalt 27,7 miljarder kronor. 

För att en station i Ljungby inte skall vara motiverad krävs en prisskillnad som 
överstiger 27,7 miljarder kronor för en stationsetablering under 60 år. 
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Bilaga A: Trafikering av Ljungby station 
 
SWECO, Anders Lundberg har för Region Jönköpings län undersökt trafike-
ringsförutsättningarna med en station i Ljungby vilket återges här i valda delar 
ur rapporten ”Trafikeringsutredning – Region Jönköpings Län med nya 
stambanor 2030/2035”. Ljungby kommun delar SWECO´s slutsatser och 
Region Jönköpings Läns uppfattning om den framtida trafikeringen och tar 
utgångspunkt i dess resonemang. 

SWECO har tillsammans med JLT (Jönköpings Länstrafik) och kommunerna 
fört en dialog om både den interregionala och regionala trafikeringen på 
järnväg. Förslaget utgår ifrån följande mål:  

• Att skapa en bättre tillgänglighet, spridning i hela länet och högre 
självkostnadsgrad med en noga utvald integrering av genomgående 
storregional trafik till fler knutpunkter i länet och på vis får hela länet 
nytta av höghastighetsnätet. 

• Därigenom eliminera behovet av dubbla och därmed kostsamma 
stationer i Tranås, Skillingaryd och Värnamo och ge ett större 
upptagningsområde för stationerna och minska behoven av byten. 

• Utveckla stambanans interregionala snabbtågstrafik i nord-sydlig 
riktning och fördela höghastighetsjärnvägens nytta till orter som inte 
ligger i direkt anslutning till den, som t.ex. Örebro och Hallsberg. 

• Utveckla de interregionala stråken till Örebro, Kalmar, Halmstad och via 
kust till kustbanan via Borås mot övriga Västsverige. 

• Balansera den regionala trafiken mellan Jönköpings båda knutpunkter 
och låta Nässjö fortsätta vara en stark knutpunkt och därmed minska 
belastningen på Jönköping S. 

• Skapa genomgående trafiklinjer i hela länet för att därmed reducera 
antalet byten öka bekvämligheten och förbättra tillgängligheten. 

 

 

Figur 6. Storregionaltrafik 2035 enligt SWECOs trafikeringsförslag. 
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För Ljungbys del ser man att storregionala tåg mellan Malmö – Jönköping C 
trafikeras med 8 dubbelturer per dygn, röd linje, att Stockholm – Jönköping S - 
Malmö trafikeras med 12 dubbelturer per dygn. Totalt 20 dubbelturer per dygn 
cirka ett tåg i vardera riktning per timme. 

För den viktiga relationen Ljungby – Jönköping kommer det att trafikeras med 
8 dubbelturer per dygn eller varje timme. 

Storregionala tåg Stockholm- Jönköping S - Malmö C 12 dt/dag.  

Denna linje är inte tänkt att konkurrera med de kommersiella höghastighets-
tågen utan har mellanmarknaderna som mål, att möjliggöra resor mellan till 
exempel Linköping och Värnamo och ge arbetspendlare en snabb resa till 
Jönköping från Tranås och Värnamo. Det ger också en direktförbindelse för 
nedanstående orter till både Stockholm och Malmö med mycket attraktiva 
restider. För det är mycket osannolikt att fjärrtågen kommer att stanna vid 
Ljungby för resandeutbyte. Linjen ger även en snabb anslutning till flygplatsen 
Skavsta. Linjen kompletteras av Malmö C - Jönköping och är tänkt att ha 12 
dt/dag varav 6-8 är genomgående till Malmö. 

 
Station 

M Tns Station Cst 

Malmö 0:00 0:53 Stockholm 0:00 
Lund 0:09 0:44 Södertälje syd 0:17 
Hässleholm 0:31 0:22 Skavsta 0:37 
Ljungby 0:53 0:00 Norrköping 0:55 
Värnamo 1:06 0:13 Linköping 1:11 
Jönköping S 1:32 0:39 Tranås 1:29 
Tranås 1:52 0:59 Jönköping S 1:47 
Linköping 2:10 1:17 Värnamo 2:15 
Norrköping 2:26 1:33 Ljungby 2:28 
Skavsta 2:44 1:51 Hässleholm 2:50 
Södertälje Syd 3:04 2:11 Lund 3:12 
Stockholm 3:21 2:28 Malmö 3:21 
Arlanda 3:41 2:48 Kastrup 3:41 
Tabell 14. Restider Stockholm – Jönköping – Ljungby - Malmö 12 dubbelturer per dygn 
enligt SWECO med tillägg av Arlanda av Ljungby kommun. 

 
Höghastighetståg 

Sannolikt kommer höghastighetståg som betjänar ändpunktsmarknaderna 
Stockholm- Malmö att passera Ljungby station. Men det kan heller inte 
uteslutas att höghastighetståg kommer att stanna i Ljungby men enstaka turer, 
förstärkningsturer på morgon och kväll. 

 


