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Aktuella projekt högre hastigheter

• Förstudier och järnvägs-
utredningar för 
Götalandsbanan

• Samhällsekonomisk kalkyl 
för Götalandsbanan inom 
Åtgärdsplan 2010-2021, 
klart maj 2009 

• Regeringsuppdrag till 
Gunnar Malm, klart 15/9, 
BV har lämnat underlag 
och remissvar

• Höghastighetsprojektet
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Höghastighetsutredningen, SOU 2009:74 

• Gunnar Malm fick 081218 i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för höghastighetsbanor i Sverige

• Förslag att separata höghastighetsbanor bör byggas på
sträckorna  Stockholm-Göteborg/Malmö

• Götalandsbanan med 4 huvudsträckningar för 
Europabanan

• Uppgradering av Västra och Södra stambanan
• Restidsmål Sthlm-Göteborg 2:00, Sthlm-Malmö 2:35
• Restidsmål till Sthlm från 21 orter i södra Sverige, halva 

restiden med bil och 30 min snabbare än flyg  
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Stambanealternativet
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Alternativ

• Alt 1 och 4 valdes bort 
relativt tidigt

• Alternativ 3 är betydligt 
mer omfattande än 
stambanealternativet

• Alternativ 2 A med 
möjlighet att också gå via 
Hässleholm valdes som 
huvudalternativ
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Förstudie järnväg för 320 km/h

• Förstudien togs fram under vår och sommar 2008 
• Förstudiens syfte var att skapa förutsättningar för fortsatt 

arbete med höghastighetsjärnväg, förstudien visade inom 
vilka områden som kunskap fattas och vilka delprojekt 
som är nödvändiga att initiera för att innan slutet av 2011 
bygga upp kunskap och ta fram tekniklösningar

• Förstudien konstaterade att Banverket i stor omfattning 
saknar regelverk och kunskap som är nödvändig för att 
bygga höghastighetsjärnväg, därför krävs att det tas fram 
teknisk systemstandard för höghastighetsjärnväg i 
Sverige
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Organisation höghastighetsprojekt
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Arbetsmodell
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Delprojekt servicenivå

• Mål: sammanställa väl avvägda funktionskrav utifrån lagkrav och 

önskemål, funktionskraven skall vara kostnadseffektiva

• Syfte: utgöra underlag som är tillräckligt detaljerat för 

framtagandet av teknisk systemstandard

• Avgränsning: höghastighetsjärnvägar i snittet Stockholm-

Göteborg/Öresund

• Metod: arbetsmodell i en iterativ process mellan delprojekten

• Scenarier: Först formuleras två utgångsscenarier, varav den ena 

är en tolkning av höghastighetsutredningen. Med dessa scenarier 

som måttstock utarbetar varje delområde fram ett förslag på 

servicenivå för respektive delområde.
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• Rapporten är ett förslag till 
första servicenivå utifrån 
utgångsscenarierna. 

• Målgrupp för rapporten är i 
första hand delprojekt teknisk 
systemstandard

• Rapporten innehåller 124 krav 
på ett höghastighetsnät
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Tågresande Sverige och Spanien
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Utgångsscenarier, gemensamt

– Banan trafikeras av persontågsliknande fordon i minst 250 km/h
– Underhållsarbeten sker endast nattetid
– Möjlig restid Stockholm-Göteborg ca 2:00 
– Möjlig restid Stockholm-Malmö/Köpenhamn 2:30/3:00 
– Möjlighet till effektiv arbetspendling för så många relationer som 

möjligt där det är motiverat utifrån marknadens krav
– Punktlighetskrav 99 % för knutpunkterna i nätet 
– Tillräcklig avlastning av Västra och Södra stambanan så att det är 

möjligt att öka utbudet av godståg och regionala persontåg
– Banan skall klara minst 10 dtr/h på delen Järna-Jönköping, 8 dtr/h

på delen Borås-Göteborg och 5 dtr/h på övriga delar
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US1

• Möjlighet till integrering av 
trafiken så att delsträckor kan 
nyttjas för andra persontåg

• Möjlighet att nå Stockholm 
utan tågbyte från ca 40 orter i 
södra Sverige

• Många kopplingspunkter
• 320 km/h
• Upprustning av bibanor för 

200-250 km/h
• Europabanan via västra Skåne
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Delprojekt teknisk systemstandard

• Delprojekt servicenivå definierar konkreta krav som ska 
uppfyllas vid utformning av anläggningen. Delprojekt 
teknisk systemstandard hanterar kraven och beskriver 
principlösningar som måste användas för att planera 
höghastighetsbanor 

• För att kunna hantera kraven på ett systematiskt sätt 
jobbar projektet med systematisk kravhantering.


