
Åtgärdsvalsstudie
Kust till kustbanan Borås-Kalmar/Karlskrona
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Bakgrund
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• Utpekad brist i Nationell plan 2018-2029 (1 av 16 brister)

• Bristande kapacitet, punktlighet och robusthet

• Bristanalys och fortsatt utredning på stråket bör ha som 

målsättning att detta stråk är så pass utrett att det kan 

övervägas i nästa planeringsomgång och planrevidering.

Uppdraget genomförs som två separata åtgärdsvalsstudier:

• Göteborg-Borås

• Borås-Kalmar/Karlskrona

Åtgärdsvalsstudierna hanterar bredare perspektiv än enbart 

nationell bristanalys.



De 16 analyserna är:

a) Narvik–Luleå, bristande kapacitet i järnvägssystemet, 

b) Inlandsbanan – framtida funktion (Överflyttning väg till järnväg samt omledning), 

c) Övre Norrland Skellefteå/Bastuträsk–Boden/Luleå, bristande kapacitet i järnvägssystemet, 

d) Nedre Norrland, bristande kapacitet i järnvägssystemet – återstående delsträckor med kapacitetsproblem och 
långa restider, såsom Ostkustbanan inklusive Ådalsbanan, Gävle–Härnösand, 

e) Bergslagen–Oxelösund, kapacitets- och bärighetsbrister Malmtransporter, 

f) Stockholm–riksgränsen–Oslo, kapacitetsproblem och långa restider, 

g) Storstockholm – tillgänglighets-, miljö- och kapacitetsbrister i transportsystemet, 

h) Södra Stockholmsregionen, kapacitetsbrister i järnvägssystemet på längre sikt inklusive följdeffekter av nya 
stambanor, 

i) Ostkustbanan, Stockholm–Arlanda–länsgränsen Uppsala, kapacitetsbrister, 

j) Göteborg–Oslo, kapacitetsproblem och långa restider, 

k) E20 genom Alingsås, kapacitet, säkerhet och miljö, 

l) Storgöteborg – kapacitetsbrist i regionalt system för kollektiva persontransporter på väg och järnväg,  

m) E4/E20 vägbro över Södertälje kanal – sårbarhet,

n) Kust till kustbanan, bristande kapacitet, punktlighet och robusthet

o) Västra stambanan, bristande kapacitet, punktlighet, robusthet och säkerhet, långa restider, samt

p) Hjulstabron, passage för större fartyg till Mälarhamnarna
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Syfte och mål
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Syfte för Kust till kustbanan

”Stråket ska vara en regional och nationell länk för person-och godstrafik som samspelar med 

anslutande väg-och järnvägsnät”.

Övergripande mål för Kust till kustbanan

• Ökad tillgänglighet som skapar förutsättningar för regional utveckling i stråket.

• Minskad klimatpåverkan för persontrafik och godstransporter i stråket. 

• Ökad kapacitet på järnvägen för att möjliggöra fler person-och godstransporter.

• Förbättrad robusthet i järnvägsnätet som medger god återställningsförmåga samt 

alternativa transportvägar.

• Fortsatt god punktlighet i stråket. 



Vad har utretts?
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Sedan tidigare finns Kartläggning av stråket samt Gods PM publicerat.

ÅVS-rapportens innehåll:

• Redovisning av anspråk på trafikering, stadsutveckling mm. från RKTM,

godstransportörer, kommuner och planupprättare.

• Trafikeringsanspråken provade av kapacitetscenter (i Railsys)

• Anspråk i relation till basprognos och nationell bristanalys

• Översiktlig beskrivning av parametrar utanför studiens avgränsningar. Klimatanpassning, 
signalstyrning, kraftförsörjning.

• Redovisar åtgärdsförslag inkl GKI med olika tidshorisonter: 

- Maxscenario

- Lägre godsanspråk öster om Alvesta





Tänkbara lösningar
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Åtgärder

Scenario 1 

Utökad persontrafik och delvis 

utökad godstrafik.

Scenario 2

Utökad persontrafik och 

utökad godstrafik.

Dubbelspår

(Partiellt) dubbelspår Hillerstorp-Alvesta
Behövs endast vid en godskanal 

varje timme Borås-Värnamo.  

Dubbelspår (etapp 1) Räppe-Växjö C

Dubbelspår (etapp 2) Gemla-Räppe

Dubbelspår (etapp 3) Aringsås-Gemla

Partiellt dubbelspår Skruv-Lessebo 

Behövs endast vid en godskanal

varannan timme Alvesta-Emmaboda.
Åtgärden har ej studerats. 

Dubbelspår vid Kalmar Södra

Dubbelspår Karlskrona Norra (Gullberna)-Karlskrona C

Mötesstationer

Ny mötesstation Målsryd (km 83)
Behövs endast vid en godskanal 

varje timme Borås-Värnamo.  

Förläng mötesstation Hillared till 750 m

Ny mötesstation Länghem (km 101/102) - Kort Ersätts av lång mötesstation. 

Ny mötesstation Länghem (km 101/102) - 750 m Kort mötesstation tillräcklig. 

Ny mötesstation Sågbacken (km 118)

Ny kort mötesstation Grimsås (km 125)

Förläng mötesstation Hillerstorp till 750 m Del av dubbelspår Hillerstorp-Alvesta. 

Förläng mötesstation Bor till 750 m Del av dubbelspår Hillerstorp-Alvesta. 

Förläng mötesstation Rydaholm till 750 m Del av dubbelspår Hillerstorp-Alvesta. 

Trespårsstation Rydaholm
Ersätts av dubbelspår Hillerstorp-

Alvesta.

Trespårsstation Åryd
Behövs endast vid en godskanal 

varannan timme Alvesta-Emmaboda.
Åtgärden har ej studerats. 

Förläng mötesstationen Örsjö Krävs eventuellt. Åtgärden har ej studerats. 

Ny mötesstation Smedby (km 159)

Tabell 10. Matris över åtgärdskombinationer och de två scenarierna. 

Infrastrukturåtgärder Färgkod

Nödvändiga åtgärder

Förstärkande åtgärder

Önskvärda åtgärder

Åtgärder som ej behövs

Ej aktuella åtgärder





Tänkbara lösningar

7

Tabell 10. Matris över åtgärdskombinationer och de två scenarierna. 

Mötesstationer gods (Växjö+Nybro/Emmaboda/Hovmantorp) Hovmantorp behöver förlängas. 

Mellanblocksignaler

Mellanblocksignal Åryd-Hovmantorp

Mellanblocksignal Hovmantorp-Lessebo

Mellanblocksignal Lessebo-Skruv

Mellanblocksignal Skruv-Emmaboda

Mellanblocksignal Örsjö-Nybro

Kurvrätningar

Kurvrätning, höjd hastighet till 140/160 km/h väster om Gånghester (km 76–79)

Tunnel Gånghester-Målsryd (km 79–83) höjd hastighet till 140 km/h

Kurvrätning, höjd hastighet till 140/160 km/h söder om Aplared (km 89–92,5)

Två kurvrätningar, höjd hastighet till 160 km/h vid Bor (km 185–191)

Kurvrätning, höjd hastighet till 160 km/h öster om Rydaholm (km 205–211)

Kurvrätning, höjd hastighet till 160 km/h vid Hjortsberga (km 213–214)

Kurvrätning, Rudebro-Tollstorp (km 249–261) höjd hastighet till 200 km/h

Kurvrätning, Skruv-Emmaboda (km 284–294) höjd hastighet till 200 km/h

Kurvrätning, Emmaboda-Nybro (km 5–25) höjd hastighet till 200 km/h

Kurvrätning, höjd hastighet till 100 km/h norr om Spjutsbygd (km 332)

Kurvrätning, höjd hastighet till 110 km/h norr om Rödeby (km 336–338)

Plankorsningar

Höjd hastighet till 95 km/h vid plankorsning i Nävragöl (km 326)

Stationsombyggnader

Emmaboda station

Förlängda plattformar i Limmared

Förlängda plattformar i Gnosjö

Ny gång- och cykeltunnel i Holmsjö

Utökad lastprofil

Utökad lastprofil i tunnlar Borås-Värnamo

Infrastrukturåtgärder Färgkod

Nödvändiga åtgärder

Förstärkande åtgärder

Önskvärda åtgärder

Åtgärder som ej behövs

Ej aktuella åtgärder
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Trafikering Scenario 1

1 godståg var 4:e timme 

Växjö – Emmaboda 
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Trafikering Scenario 2

1 godståg varannan timme

Växjö – Emmaboda 
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Tänkbara 

lösningar





Tänkbara lösningar
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Fortsatt arbete (med ÅVSen som underlag)
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Inför åtgärdsplanering (SEB och mer noggrann GKI)

Dubbelspår (etapp 1) Räppe-Växjö C 

Ny station Räppe (vid nytt länssjukhus i Växjö)

Nya och förlängda mötesstationer Borås-Alvesta

- Förlängd mötesstation Hillared till 750 m 

- Förlängd mötesstation Bor till 750 m 

- Förlängd mötesstation Rydaholm till 750m 

- Ny mötesstation Sågbacken

- Ny mötesstation Länghem

- Ny mötesstation Målsryd

Nya och förlängda mötesstationer Växjö-Kalmar

- Ny mötesstation Smedby

- Förlängd mötesstation Emmaboda till 750 m

Fortsatt hantering:

- Trimningsåtgärder

- Stationsanspråk har visats genomförbara mht kapacitet och kan 
hanteras i fortsatt samhällsplaneringsdialog

- Övriga identifierad större åtgärder hanteras i ett längre tidsperspektiv 
när efterfrågan är mer säkerställd


