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Bakgrund
Under rådande COVID-19 situation finns behov av att stimulera landets ekonomi, och ett lämpligt sätt att
göra detta är med ökade satsningar på infrastrukturinvesteringar. För att kunna genomföra
närtidssatsningar så behöver det finnas ett samlat kunskapsunderlag för lämpliga åtgärder.
För Trafikverkets område Investering är det generellt långa ledtider eftersom förarbete inför byggstart är
omfattande, bl a för genomförande av Järnvägsplaner, samtidigt som projektorganisationen är hårt
belastad. Det är stor skillnad jämfört med bara för ett par år sen, och det som tillkommit är omfattande
utredningar, nya krav och inventeringar för att kvalitetssäkra beslut och åtgärder. Åtgärder som går att
genomföra snabbare är de åtgärder som går att genomföra inom befintlig järnvägsfastighet. Drift- och
underhållenheten hos Trafikverket ansvarar för reinvestering i järnvägssystemet. För mindre åtgärder
behöver ledtiderna för åtgärderna inte ligga på 3-5 år som för Investering, utan snarare 1-3 år under
förutsättning att det går att få tid i spåret.
Reinvesteringar är drift- och underhållsåtgärder som måste genomföras förr eller senare, så länge
infrastrukturen är och prognostiseras vara fortsatt nödvändig för samhället. En rimlig utgångspunkt är att
åtgärderna ska kunna byggstartas inom maximalt två till tre år.
Som reinvesteringar betraktas generellt upprustning/utbyte av anläggningar som får oförändrad funktion,
men förnyad livslängd. Men förbättringar som uppstår av att reinvesteringarna kan bli en positiv nytta, i
de här fallet t ex viss gångtidspåverkan.
Både Stångådalsbanan och Tjustbanan har under en period haft dålig tillgänglighet och en hög andel
inställda tåg, inte minst pga de äldre fordon som finns på banan. Men infrastrukturen har också stora
problem, och dessa förväntas öka framåt med mer solkurvor, rälsproblem, spårlägesfel och nedsatt
hastighet. Oväder medför även att banorna stänger då dessa inte är trädsäkrade.
Även Region Kalmar kommer behöva investera tid och resurser för att realisera reinvestering på
Stångdalsbanan och/eller Tjustbanan, bland annat genom att vara beredda att kunna stänga av tågtrafiken
med relativt kort varsel.
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Nuläge
Banstandard
Under 1990-talet gjordes en del större investeringar i banorna och detta har lett till att delar av banorna
fortfarande är i gott skick. Exempelvis bedömer Trafikverket att trummor, diken och växlar är i fortsatt
gott skick.
Under 2020 har Trafikverket utrett status och underhållsbehov på Stångådalsbanan och Tjustbanan.
Trafikverkets utredning resulterade bland annat i att risker för långvariga hastighetsnedsättningar är
kopplade till om det ligger skarvspår eller skarvfria spår på banan (se Figur 1 och Tabell 1).

Figur 1: Diagram över antal km på Stångådalsbanan som riskerar långvarig (större delen av tågplan)
hastighetsnedsättning från Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB). Förutom dessa långvariga nedsättningar
finns även risk för temporära nedsättningar. På Tjustbanan är bedömningen att det inte finns risk för
långvarig hastighetsnedsättning. (Källa: Trafikverket, 2020)
Tabell 1: Typstandard per bana: skarvfria spår, uppgraderade skarvspår och äldre skarvspår. De olika
spårtyperna är ej sammanhängande, utan ofta spridda avsnitt längs hela banan. (Källa: Trafikverket
(2020) med bearbetning av Kreera.)

Stångådalsbana
n
236 km
Tjustbanan
118 km

skarvfria spår

uppgraderade
skarvspår

äldre skarvspår

15,7%

69,0%

15,3%

37 km

163 km

36 km

6,0%

15,1%

78,9%

7 km

18 km

93 km
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Tabell 2: Tabellen tillsammans med Figur 2 och Figur 3 ger en mer detaljerad bild över hur standarden ser
ut i nuläget på banorna. ”Övrigt” i tabellen innebär t ex att det är träslipers av ett annat träslag än furu, 56
kg räler eller att information saknas. Räler har korta sträckor räknats dubbelt då räler som löper parallellt
ibland har redovisats separat i BIS, därav differensen mellan sträcka på räler och slipers.

bana / sträcka / bandel
Tjustbanan
Bjärka-Säby—Västervik
845

komponent
räl

sliper

Stångådalsbanan
Bjärka-Säby—Hultsfred
841

räl

sliper

Stångådalsbanan
Hultsfred—Berga
832

räl

sliper

Stångådalsbanan
Berga—Blomstermåla
875

räl

sliper

Stångådalsbanan
Blomstermåla—Kalmar S
876

räl

sliper
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komponenttyp
43 kg
50 kg
övrigt
betong
trä (furu)
övrigt
43 kg
50 kg
övrigt
betong
trä (furu)
övrigt
43 kg
50 kg
övrigt
betong
trä (furu)
övrigt
43 kg
50 kg
övrigt
betong
trä (furu)
övrigt
43 kg
50 kg
övrigt
betong
trä (furu)
övrigt

sträcka (km)
80,8
14,2
0,1
4,9
87,9
1,9
0,3
100,8
0,0
10,7
89,2
0,4
21,0
17,0
0,0
3,3
34,0
0,4
0,0
32,7
0,0
0,0
31,0
1,7
0,3
39,9
0,0
7,3
29,2
2,3
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Hultsfred
Bjärka-Säby

Berga

Blomstermåla

Hultsfred

Kalmar

Figur 2: Turkos färg visar skarvspår och röd färg visar skarvfritt spår. Bjärka-Säby-Hultsfred till vänster
och Hultsfred-Kalmar/Oskarshamn till höger. Kust till kustbanans högre standard ses tydligt i bilden.
(Källa: BIS)
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Bjärka-Säby

Västervik

Figur 3: Tjustbanan, sträckan Bjärka-Säby - Västervik. Turkos färg visar skarvspår och röd färg visar
skarvfritt spår. (Källa: BIS)

För att bli av med de risker som finns idag behöver ytterligare åtgärder vidtas, framför allt rälsbyten. Det
bör dock betonas att spårbyte till skravfritt spår inte är en förutsättning för fortsatt underhåll och
trafikering av banorna, men att spårbytet är ekonomiskt ur ett längre underhållsperspektiv.

Plankorsningar
För närvarande finns det på Stångådalsbanan 243 plankorsningar Linköping – Kalmar S. Av dessa har 70
hel- eller halvbom. 14 plankorsningar enbart ljud- och ljussignaler. 159 har endast kryssmärke eller är
oskyddade.
På Tjustbanan finns idag 103 plankorsningar mellan Bjärka-Säby– Västervik. Av dessa har 13 hel- eller
halvbom, 13 plankorsningar har enbart ljud- och ljussignaler. 77 har endast kryssmärke eller är
oskyddade.
På båda banorna stängdes under 90-talet många av de plankorsningar som hade alternativa vägar i
närheten. Det innebär att det är troligt att alla de plankorsningar som finns kvar kommer att vara svåra att
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stänga utan att bygga ersättningsväg eller planskildheter, vilket är ersättningsåtgärder som är av det mer
kostsamma slaget.
Trafikverket har ett tydligt regelverk för plankorsningar. Regelverket ställer krav på viss typ av skydd
beroende på vilken hastighet som är tillåten för tågen tillsammans med vilken typ av väg som korsar
banan (ex lokal väg, ägoväg eller gångstig). Det betyder vidare att om hastigheten ska höjas på banan ska
alla påverkade plankorsningar ses över så att fullgott skydd finns. Samtidigt har vägskydden i
verkligheten inte alltid hunnit med att uppdateras i takt med regelverket, det är inte ovanligt att det på lite
mindre trafikerade banor finns plankorsningar som borde ha högre skydd än vad de har idag.

Planerat underhåll/reinvestering
Tabell 3: Planerade och finansierade reinvesteringar i nuvarande underhållsplanen.

år

plats

reinvestering/åtgärd

2020 –
2023

samtliga bandelar

förstärkt skarvspårsunderhåll

2020

Rockneby - Blomstermåla

byte av drygt 2500 skadade
betongsliprar

2023

Linköping – Hjulsbro

spårbyte

2023

Silverån, norr om Hultsfred

byte av bro

2024

vid Hagelsrum mellan Hultsfred
och Målilla

klimatanpassning genom höjning
av spår för att minska risken för
översvämning

2024 –
2025

Nelhammar (Tjustbanan)

klimatanpassning genom höjning
av spår och tryckbankar för att
minska risken för översvämning

2027

Kalmar S – Blomstermåla

spårbyte

längd

ca 5 km

ca 32 km

Åtgärdsförslag
Målet är att hitta en balanserad lista på åtgärder – att höja standarden tillräckligt inom en närtidssatsning.
Utredning föreslår i detta tidskritiska skede att fokus läggs på reinvesteringsåtgärder som främst
resulterar i lägre underhållskostnader, en mer robust trafikering och ökad resekomfort. En del av
åtgärderna leder till att hastighetshöjningar ligger närmare åtgärdsmässigt, men det är inte
hastighetshöjning och/eller restidsvinst som blir effekten av åtgärderna.
För alla åtgärder som leder till hastighetshöjning behöver även skydds- och miljöåtgärder i form av
plankorsningsåtgärder och bullerskyddsåtgärder längs banan ses över, annars kan hastigenheten inte
höjas.
En del av åtgärderna ger effekten att högre axellast kan tillåtas, vilket är positivt för främst godstågen.
På banorna ligger idag en blandning av betong- och träslipers och dessa har olika för- och nackdelar. Idag
läggs endast betongslipers vid nybyggnad av spår och betongslipers har medellivslängd på 50 år.
Träslipers är behandlade med kreosot för att öka livslängden, medellivslängden på en impregnerad
furusliper är 35 år. Kreosot är klassat som bekämpningsmedel mot rötsvamp och liknande, och får nästan
bara användas för träskydd på slipers eller el-/telestolpar. Trafikverket arbetar med att fasa ut träslipern
från sina anläggningar.
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Spårstandard, per sträcka
Bjärka-Säby—Hultsfred – Slipersbyte och upprustning
Banöverbyggnaden Bjärka-Säby – Hultsfred är i relativt bra skick bestående av makadam och på sträckan
ligger 50 kg räler. Många kurvor är helsvetsade med antingen betongsliprar eller heyback sliprar. 89,2 km
av sträckan är byggd med träslipers. En byte till betongslipers och ett svetsat spår skulle medföra lägre
underhållskostnader, bättre komfort och möjlighet att spårjustera rälsförhöjning för höjd STH inom
befintlig fastighet.
Åtgärd är att byta till betongslipers, ballastkomplettera, svetsa ihop skarvarna i spåret och justera
rälsförhöjning i kurvor.
Kostnad för upprustning för 89 av 100 km a´ 4 mnkr/km inklusive hastighetsanpassning = ca 356 mnkr

Hultsfred—Berga – Spårbyte
Ett spårbyte är nödvändigt för att trafiken ska kunna utvecklas med kvalitet och dessutom ökas komforten
genom att spåret blir skarvfritt. Trafikbelastningen blir hög på denna del eftersom även trafiken NässjöOskarshamn går här, vilken också får nytta av upprustningen.
Att utföra ett komplett spårbyte omfattande räls-, slipers- och ballastbyte till helsvetsat spår med
betongslipers och 50 kg räl föreslås som åtgärd, och enbart byte av slipers där det redan ligger 50 kg räl.
Banöverbyggnaden anpassas till 25 tons axellast.
En effekt som detta ger är att godståg kan köras med högre hastighet än idag (100 km/h istället för 70
km/h på delar av sträckan) något som är bra för kapacitetsutnyttjandet.
Kostnad för spårbyte 21 km a´ 7,5 mnkr/km byte slipers/räl och 13 km a´ 3 mnkr/km = 197 mnkr.
Helsvetsning av spåret och höjd STH.

Berga—Kalmar – Spårupprustning
Banöverbyggnaden Berga-Kalmar är i relativt bra skick bestående av makadam och 50 kg räls. Många
kurvor är helsvetsade med antingen betongsliper eller träsliper. Ett sammanhängande linjeavsnitt har
skarvfritt spår redan idag. Spikspår förekommer på 26 km mellan Berga och Blomstermåla. Spikspår
kräver mycket underhåll och påverkar komforten negativt.
Berga-Blomstermåla
På denna sträcka går det inte godstrafik, och det är därför inte prioriterat att höja den största tillåtna
axellasten. Åtgärdsförslag för denna del är ballastkomplettering och slipersbyte till betongslipers på
respektive sträckor, svetsning av den befintliga rälsen (iläggning av passräler) samt neutralisering.
Kostnad för spårupprustning för 33 km slipersbyte och ballastkomplettering á 3 mnkr/km och = 99 mnkr.
Blomstermåla-Kalmar
På denna sträcka finns redan i plan att göra spårbyte 2027. Detta spårbyte kan tidigareläggas i planen för
genomförande kommande år.

Tjustbanan – Spårupprustning
På Tjustbanan är standarden på både bankropp och spår ganska låg, det ligger en stor andel 43 kg räler
och träslipers, samt att ballasten består av grus. Förslag till balanserad åtgärd är att byta sträckan till 50
kg räler med bibehållna slipers, och genomföra komplettering av överbyggnad där så behövs. Åtgärden
blir även ett steg på vägen mot ett framtida betongslipersspår med svetsade skarvar.
Åtgärderna medför lägre underhållskostnader för spår och fordon, ökad komfort och möjlighet till viss
hastighetshöjning där geometrin tillåter. Geometrin på Tjustbanan har ett begränsat antal partier där det
är geometriskt möjligt att höja hastigheten. Åtgärden innebär bättre komfort och höjning av största
tillåtna axellasten till 22,5 ton, vilket möjliggör effektivare godstrafik.
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Kostnad för byte till skarvspår med 50 kg räler och ballastkomplettering på 80 km á 2,7 mnkr/km = ca
220 mnkr.

Plankorsningsåtgärder, båda banorna
Skyddsnivån på plankorsningar längs båda banorna bör ses över med syfte att öka säkerheten längs
banan, och i förlängningen förbereda för en hastighetshöjning. Detta är viktiga åtgärder för ökad
trafiksäkerhet.
Plankorsningar har ett grundskydd (t ex helbom, halvbom, kryssmärke eller oskyddad) och kan utöver det
även ha ett tilläggsskydd (t ex gångfålla, stoppmärke eller hinderdetektor). I tabellerna nedan redovisas
en översiktlig bedömning av hur många plankorsningar som kan behöva ökat skydd och vad det kan kosta.
Bedömning för lämplig åtgärd är gjord utan siktberäkning och granskning av ÅDT för respektive
plankorsning, och baseras därför delvis på en bedömning för antalet åtgärder. Detta åtgärdspaket skulle
ge en mycket stor standardhöjning för banorna.
Tabell 4: Stångådalsbanan, sammanfattning åtgärder plankorsningar. De plankorsningar som bedöms ha
tillräckligt vägskydd redovisas ej.
befintligt skydd
antal
totalt

nytt skydd

vägskydd
grund

vägskydd
tillägg

kommentar

98

kryssmärke

gångfålla/
stoppmärke/
inget

antagande att det ej är 10
sekunders närsikt vid 50
% av plankorsningarna

42

oskyddad

inget

antal
nytt
skydd

vägskydd
grund

kostnad
(mnkr)

49

helbom

5

42

kryssmärke

0,1

kostnad totalt:

249,2

Tabell 5: Tjustbanan, sammanfattning åtgärder plankorsningar. De plankorsningar som bedöms ha
tillräckligt vägskydd redovisas ej.
befintligt skydd
antal
totalt

nytt skydd

vägskydd
grund

vägskydd
tillägg

kommentar

32

kryssmärke

gångfålla/
stoppmärke/
inget

antagande att det ej är 10
sekunders närsikt vid 50
% av plankorsningarna

40

oskyddad

inget

antal
nytt
skydd

vägskydd
grund

kostnad
(mnkr)

16

helbom

5

40

kryssmärke

0,1

kostnad totalt:

84

Kostnad för uppgradering av vägskydd vid plankorsningar blir ca 333,2 mnkr.
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Trädsäkring
Trädsäkring görs två anledningar, minimera kostnader och upprätthålla kapacitet. Trädsäkring skyddar
kontaktledningar och spår från att inte skadas eller blockeras. En trädsäkrad banan kan hållas öppen vid
storm eftersom det är säkert att fortsätta trafikera banan. Om banan ändå måste stängas kan den öppnas
snabbare eftersom inga träd kan ha fallit över spår eller kontaktledningar.

Figur 4: Banor där Trafikverket arbetar med trädsäkring. Varken Stångådalsbanan, Tjustbanan eller
Bockabanan är trädsäkrad idag. (Källa: Trafikverket. Bilden är beskuren.)

Att trädsäkra Stångådalsbanan och/eller Tjustbanan, vilka inte är elektrifierade, görs framförallt för att
banan inte ska blockeras av nedfallna träd och tar därmed bort risker för hastighetsnedsättning.
Trädsäkring kan också förbereda för en elektrifiering/delelektrifering av banan. Enligt Trafikverket tar
det ca 3 år från start till slut med trädsäkring. Det som är mest tidskrävande i processen är
lantmäteriförrättningen inklusive att upprätta servitut längs med banan.
Det bedöms därmed att trädsäkring av Stångådalsbanan och Tjustbanan skulle hinna startas till 2023, och
kostnaden ligger på ca 0,4 mnkr/km., vilket innebär 94,4 mnkr för Stångådalsbanan och 47,2 mnkr för
Tjustbanan.
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Rekommendation
Utefter de önskemål som finns, att kunna byggstarta/starta projektet inom 3 år, så faller flertalet åtgärder
bort, trots att behov av dessa existerar, eller kommer att finnas inom en överskådlig framtid.
Ballasten på banorna består av makadam eller grus. Byte av hela överbyggnaden är en åtgärd som innebär
att massor behöver sanernas, vilket leder till att det blir en kostsam och utdragen process – dvs inte en
åtgärd som kan färdigställas på kort tid. Men åtgärder av typen byte av räl, eller byte av slipers och
komplettering är möjligt att genomföra snabbare.
Vid reinvestering ”hyr” Trafikverket Underhåll spåret när de jobbar på det, och reinvesteringsåtgärder
utlöser inte en plankorsningsöversyn. Samordning bör ändå ske mellan Underhåll och
plankorsningsåtgärder. Vars syfte är att höja säkerheten på banan.
Trädsäkring skulle höja tillgängligheten för anläggningen.
Projekt som bedöms kunna startas inom 3 år listas nedan. Utöver dessa är det även möjligt att
tidigarelägga det planerade spårbytet Kalmar-Blomstermåla. Inga av dessa åtgärder är beroende av
varandra.
Stångådalsbanan


spårupprustning

494 mnkr



trädsäkring

94 mnkr



plankorsningar

249 mnkr

Tjustbanan


spårupprustning

220 mnkr



trädsäkring

47 mnkr



plankorsningar

84 mnkr

Paketet leder till en höjd driftsäkerhet på banan, där alternativet utan åtgärder är en försämring med fler
tider då banan inte är tillgänglig för trafik. Att utföra åtgärdsförslagen kommer samtidigt ge en viss
restidsförbättring då hastigheten bitvis kan höjas, höjd STAX och STH för godstrafik, höjd trafiksäkerhet
med uppgraderade plankorsningar och minskade framtida drift- och underhållskostnader för såväl bana
som tågoperatörer.
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