
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN!

1 

 

 
 
     

11 mars 2016 

anders.rosen@tranas.se 

 

Tranås – stationsläge på HH 
• En knutpunkt mellan Södra stambanan och Götalandsbanan 
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Sverigeförhandlingens bud 

I budet ingår även medfinansiering 300 mkr, förskottering 18,5 mkr och 1 500 
bostäder och bl a skrivningarna  
 
” önskemål utöver grundutförande bekostas av kommunen” ”göra skäliga 
justeringar och anpassningar …om det krävs för att uppnå övergripande 
systemkrav…Ingen trafik garanteras , samverkan för att hitta de bästa 
lösningarna osv 
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Stationen öppnades den 23 nov 1874 och låg på 
västra sidan av järnvägen, hastighet kanske 40 km/h sen år 
1990 max 200 km/h. Ny Götalandsbana regionala snabbtåg max 250 km/h 
och höghastighetståg 320 km/h – år 2035 ?en ny milstolpe 
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TRANÅS 
EN KOMMUN 
MED GODA 
FRAMTIDS-
UTSIKTER!! 

 

Ca 18 500 
invånare, 80 
procent bor i 
centralorten 

Restid med 
X2000 

Ca 2 tim 15 
minuter till/från  
Stockholm  

och 

Ca 2 tim 15 
minuter till/från 
Malmö 
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Södra 
stambanans 
väg genom 
Tranås 
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Nuvarande trafikering 

Exempel restid, idag med 
regionaltåg,   

Tranås –Jönköping  65-85 
min(7mil) Stora försämringar T16 

Tranås – Linköping 41 min(7 mil) 

Tranås – Norrköping 70 min(11,5 
mil) 
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Rapport antagen av Tranås 
kommunfullmäktige 
 
• Mest nytta genom ett centralt 
stationsläge 

• Tillgängligheten genom snabba 
tågresor innebär stora möjligheter 
för Tranås att växa 

• Kontinuerlig tillväxt av 
befolkningen så efter 10 år med 
Götalandsbanan så kanske vi är 30 
000 boende i kommunen 

• Vilket innebär att ca 3 000 nya 
bostäder behövs. Idag ca  9 000 
bostäder 

• Fortsatt arbete om passagen av 
Tranås tätort, bro, tunnel ,bank 
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Förutsätter ny 
infrastruktur, 
spår och 
centrala 
stationer +nya 
tåg, 
höghastighet 
och snabba 
regionaltåg 
 
= kraftigt 
förkortning av 
restiderna 
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Nuvarande stationsläge 
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TRV Rapport, prel 
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Tranås har studerat olika 
dragningar av ny järnväg 
från Linköping –Jönköping 
för att kunna visa, att en 
bana via centralt läge i 
Tranås är fördelaktig ur 
flera aspekter: 
 
• Knutpunkt, ger fler 
resenärer, högre nyttor 
• Är inte ett dyrare alternativ 
än att bygga järnvägen 
väster om Tranås 
• Påverkar inte restiden 
negativt mellan 
ändpunkterna 
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De yttre gränserna (norra gränsen 
för det rosa resp södra gränsen för 
det blåa) är de yttre gränserna för 
att klara tillgänglig restid.  
 
Detta innebär teoretiskt att 
järnvägen kan etableras inom hela 
detta område, kallat översiktligt 
utredningsområde. 
 
Detta är ett större område än vad 
som angavs i fastställd förstudie. 

Källa: Trv, rapport, design mm dec 2015 
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Tranås 

Källa: Trv, rapport, design mm dec 2015 
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Källa: Trv, rapport, design mm dec 2015 
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Station och kopplingspunkt – centralt placerad 

Detta är en kombinerad station för Södra stambanan och Götalandsbanan samtidigt som 
stationen utgör en kopplingspunkt mellan banorna.  
Med en central placering kan denna utformning ge de bästa förutsättningarna  för trafik och 
samhällsutveckling för ett stort omland. 

250-400 m 

Källa: Tranås kommun rapport febr  2016 
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All ny och 
uppgraderad 
infrastruktur på 
plats och 
tågen kan 
börja gå, först 
då kan vi se 
om det blev 
som vi 
hoppades på 
eller! 

och snabba 
regionaltåg 
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SF förhandlingen avslutad 
senast 2017 
 
ÅVS:erna avslutade senast 2018 
Därefter påbörjas den lagreglerade 
processen som utreder var och hur 
järnvägen ska byggas. Efterhand 
somarbetet med järnvägsplanerna 
fortskrider smalas en korridor av 
och som till sist är ca 50 m bred. 

Mycket återstår!!! 
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Tranås har 
lämnat en 
kommentar 
på budet från 
SF, första 
mötet sker 
den 14 mars 



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN!

20 

Inga garantier finns för stationsläge på 
Götalandsbanan för Tranås 
 
Förstudie från år 1995 rekommenderade 
en ny järnväg mellan Sya och Gripenberg 
utanför Tranås. 
Några fakta från studien; 
 
Längd: 47 km 
Kostnad enkelspår:    1 450 mkr 
              dubbelspår:  1 850 mkr 
 
Tidsvinst vid 250 km/h     9:30 
               vid 350 km/h    11:30 
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knutpunkt på Götalandsbanan 
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