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•  Tänkbar trafik på Höghastighetsbanan 
•  Anslutning – ankomster/avgångar i 

noderna 
•  Förutsättningar för anslutande trafik 
•  Trafikidé och koncept 
•  Kust till kustbanan 
•  Skånebanan 

Agenda 



Tänkbar trafik på Höghastighetsbanan 

*Ytterligare snabb regional 
trafik längs delar av 
Stockholm-Göteborg 
tillkommer 



Hur avgår höghastihetstågen från Malmö? 



Tänkbar tidtabell för norrgående 
höghastighetståg 

HH-syd Regional HH-direkt HH-stopp Regional 

Malmö 05:55:00 06:08:00 06:30:00 06:34:00 06:38:00 

Lund 06:05:00 06:18:00 06:40:00 06:44:00 06:48:00 

Hässleholm 06:27:00 06:41:00 07:06:00 07:11:00 

Älmhult 06:41:00 06:55:00 07:25:00 

Växjö 06:57:00 07:11:00 07:33:00 07:41:00 

Jönköping 07:43:00 08:13:00 

Linköping   08:24:00   

Norrköping   08:40:00   

Stockholm 08:39:00   09:00:00 09:26:00   



Anslutningstider i Växjö 



Anslutningstider i Hässleholm 



För att den nya stambanans funktion för 
effektiva byten skall fungera förutsätts att de 
höghastighetståg som går på banan med 
stopp på mellanliggande stationer gör dessa 
uppehåll med styv tidtabell så att anslutande 
trafik går att anpassa till denna. 
	  

Förutsättning för anslutande banor 



Genom	  a(	  den	  samhällsfinansierade	  trafiken	  går	  
a(	  styra	  långsik6gt	  är	  det	  möjligt	  a(	  också	  hi(a	  
effek6va	  trafikupplägg	  där	  infrastrukturen	  är	  
anpassad	  för	  dessa.	  De(a	  möjliggör	  a(	  man	  bör	  
kunna	  hi(a	  upplägg	  där	  infrastruktur	  och	  trafik	  
byggs	  gemensamt	  för	  a(	  skapa	  den	  tänkta	  
trafiken.	  	  
	  

Idé för anslutande banor 



•  Stockholm – Kalmar 3h 
•  Stockholm – Karlskrona 3h 15 min 
•  Stockholm – Helsingborg 3h 

 
Höghastighetsbanan planeras som ett 
separerat system med effektiva 
bytespunkter. 

Restidsmål 



Förslag trafikering Kust till kustbanan 



Infrastruktur och restider Kust till kustbanan 

  Växjö V-Kalmar Växjö V-Karlskrona 

Gångtid 55 minuter 72 minuter 

Total restid till Stockholm 2 h 59 minuter 3 h 15 minuter 

Potentiell restidsförbättring 
vid större åtgärder 

7,5 minuter 5 minuter 

•  Dubbelspår Växjö C – Växjö V med möjlig förlängning till 
Alvesta. 

•  Avvägda hastighetshöjningar med trimningar/kurvrätning enligt 
TrV B200 (ÅVS Kust till kustbanan) förslag för optimering av 
befintlig bana. 

•  Möjliggör trafikuppläggen med partiellt dubbelspår. Föreslaget 
läge för partiellt dubbelspår är Hovmantorp – Lessebo 9,1 km. 



Förslag trafikering Skånebanan 



Infrastruktur och restider Skånebanan 

•  Hastighetshöjning till 160 km/h 
•  Utbyggnad av partiellt dubbelspår 9,9 

km Hyllstofta-Klippan 
•  Utbyggnad av partiellt dubbelspår 

Önnestad-Vinnslöv 7,6 km  
•  Nytt stationsläge i Kristianstad för 

genomgående trafik. 

Helsingborg-
Hässleholm 

Hässleholm-
Kristianstad 

Hässleholm-
Karlshamn 

Gångtid 40 minuter 15 minuter 
 

1h 10 min 

Total restid till 
Stockholm 
 

3 h 2h 35 min 3h 30 min 



Tack! 


